Särskild avtalspension
för personal inom räddningstjänsten

Du som är anställd inom räddningstjänsten
med huvudsaklig tjänstgöring i utryckningsstyrka kan ha rätt till särskild avtalspension.
Det gäller under förutsättning att du:
• avslutar anställningen på egen begäran
tidigast från och med månaden efter den
månad du fyller 58 år
och
• uppfyller kravet att du vid avgången
från anställningen har tillhört
räddningstjänsten under minst 30 år,
varav 25 av dessa år i utryckningsstryka.
Den särskilda avtalspensionen utbetalas
längst till 65 år.
Lönen bestämmer storleken på den
särskilda avtalspensionen
Pensionens storlek beror på vilken pensionsgrundande lön du har haft under en sjuårsperiod i anslutning till pensioneringen.
Normalt påverkas inte pensionen av lön
det år du går i pension eller året innan dess.
Om din anställning omreglerats på grund
av att du fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning räknas inkomståren före omregleringen.
Så stor blir pensionen
Årsbeloppet är i de flesta fall 73,5 procent
av den genomsnittliga lönen upp till
7,5 inkomstbasbelopp. För lön över 7,5
basbelopp upp till 20 basbelopp varierar
procentsatsen mellan 55–62,5 procent
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En kort presentation av KAP-KL
Pensionsavtalet KAP-KL gäller för den
som är anställd i kommun, region,
kommunalförbund, kommunförbund
eller vissa kommunala företag. KAP-KL
är en förkortning av Kollektiv Avtalad
Pension – pensionsavtal för arbetstagare hos kommunal arbetsgivare.
KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och fackförbunden och ersätter
från och med 2006 de tidigare pensionsbestämmelserna PFA. För födda 1986
eller senare gäller från och med 2014
det nya avtalet AKAP-KL.

Har du frågor om pensionen?
• Om du tycker attnågon uppgift är
fel kontaktar du din arbetsgivare
(som anges på framsidan av
pensionsbrevet).
• KPA Pensions kundservice, svarar
på frågor om pensionsberäkning,
utbetalning med mera.
Telefonnumret är 020-650 500.
(Samtalet är kostnadsfritt.)
• Pensionsmyndigheten kontaktar du
om du har frågor om din allmänna
pension. Det försäkringsbolag du
har valt svarar på frågor om din
avgiftsbestämda ålderspension.
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beroende på ditt födelseår. Pensionen betalas ut månatligen. Har du hel sjukersättning
ändras pensionsnivån till 10 procent för de lönedelar som understiger 7,5 prisbasbelopp.
Har du partiell sjukersättning ändras nivån i motsvarande grad.
Förvärvsinkomster
Den särskilda avtalspensionen minskas i de flesta fall med eventuella förvärvsinkomster.
Om du inte kommer att ha någon förvärvsinkomst ska du intyga detta på en blankett som
KPA Pension kommer att skicka till dig.
Värdesäkring
Din särskilda avtalspension räknas varje år om med hänsyn till prisbasbeloppet.
När betalas pensionen ut?
Din födelsedag

Pension betalas ut

Dag 1–15

den 18 i månaden

Dag 16–31

den 19 i månaden

Utbetalningsdagen flyttas om den inträffar under en helg.
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