Efterlevandepension
Enligt KAP-KL

eller hos vissa kommunala företag och född 1985 eller

Hur beräknas ersättningens storlek till efter
levande vuxen?

tidigare omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Årsbeloppet för efterlevandepensionen är i de flesta

I vissa fall kan man omfattas av KAP-KL även om

fall 15 procent av den genomsnittliga lönen. Ersätt-

man är födda 1986 eller senare. Om du dör kan dina

ningens storlek är beroende av din genomsnittliga lön

efterlevande få ersättning i form av efterlevande-

enligt tabellen nedan.

Du som är anställd inom kommun, landsting, region

pension, tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och
återbetalningsskydd från din ålderspension. Detta
är en ekonomisk trygghet för dina efterlevande. För-

Antal
Genomsnittlig årslön i
inkomst
kronor (2018)
basbelopp

Ersätts med
i procent av
den genom
snittliga
lönen (års
belopp)

0 – 20

0 – 1 250 000

15 %

20 – 30

1 250 000 – 1 875 000

7,5 %

månerna är kollektivavtalade mellan parterna på den
kommunala arbetsmarknaden och är ett komplement
till den allmänna pensionen från staten.

Vad ingår i efterlevandepensionen?
I efterlevandepensionen ingår

Med genomsnittlig lön menas ett genomsnitt av dina
fem bästa löneår av sju löneår från dödsfallet. Om

• efterlevandepension till efterlevande vuxen och

du har sjuk- eller aktivitetsersättning vid dödsfallet

• efterlevandepension till efterlevande barn.

du fick rätt till den förmånen.

räknas efterlevandepensionen på inkomståren innan

Vem får efterlevandepension till efterlevande
vuxen?

Årsbeloppet betalas ut månadsvis, i lika stora delar,

Efterlevandepension till efterlevande vuxen betalas

med förändringen av prisbasbeloppet.

ut till din
• make, maka, registrerad partner eller
• sambo om ni har ett gemensamt barn eller tidigare
har varit gifta med varandra.
Efterlevande vuxen har rätt till pension om ni bor

under fem års tid. Ersättningen räknas årligen upp

Rätten till efterlevandepension till efter
levande vuxen kan upphöra
Ersättning till efterlevande vuxen upphör om efter
levande vuxen

tillsammans vid dödsfallet och uppfyller något av

• gifter sig,

följande villkor:

• bor tillsammans med någon som han/hon tidigare

• Om ni har bott tillsammans i minst 5 år.
• Om ni bor tillsammans med barn under 12 år som
båda eller någon av er har vårdnaden om.

har varit gift med, eller
• bor tillsammans med någon som han/hon har eller
har haft barn med.
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Efterlevande vuxen ska alltid anmälan om levnads-

Efterlevandepension är en skattepliktig inkomst. Om

förhållanden ändras, under pågående utbetalning, på

du har pension både från Pensionsmyndigheten och

grund av någon av ovanstående orsaker. Om efterle-

KPA Pension gör Pensionsmyndigheten skatteavdrag

vande vuxen tar emot efterlevandeskydd som han/hon

enligt tabell och kolumn medan KPA Pension gör ett

inte har rätt till kan han/hon bli återbetalningsskyldig.

skatteavdrag med 30 procent.

Vem får efterlevandepension till efterlevande
barn?

Vad är basbelopp?

Efterlevandepension till efterlevande barn betalas ut

landet och beräknas av Pensionsmyndigheten. KPA

till dina arvsberättigade barn.

Pension använder inkomstbasbeloppet vid beräk-

Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i

ning av olika förmåner. Ersättningen baseras på det

Hur beräknas ersättningens storlek till
efterlevande barn?
Årsbeloppet för barnpensionen är i de flesta fall 10

inkomstbasbelopp som gäller året för dödsfallet. För
2018 är inkomstbasbeloppet 62 500 kronor.
Prisbasbeloppet är ett värdesäkrat penningbelopp

procent av den genomsnittliga lönen. Ersättningens

som följer den allmänna prisutvecklingen. Försäk-

storlek är beroende av din genomsnittliga lön enligt

ringskassan använder prisbasbeloppet bland annat

tabellen nedan.

för att fastställa taket i sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. KPA Pension använder det bland

Antal
inkomst
basbelopp

Genomsnittlig
årslön i kronor
(2018)

Ersätts i pro
cent av den
genomsnitt
liga lönen

0 - 7,5

0 – 468 750

10 %

Har du frågor?

7,5 – 20

468 750 – 1 250 000

28 %

Arbetsgivaren svarar på frågor om anställningen.

20 – 30

1 250 000 – 1 875 000 14 %

Med genomsnittlig lön menas ett genomsnitt av dina
fem bästa löneår av sju löneår från dödsfallet. Om
du har sjuk- eller aktivitetsersättning vid dödsfallet
räknas efterlevandepensionen på inkomståren innan
du fick rätt till den förmånen.
Årsbeloppet betalas ut månadsvis, i lika stora delar,
till och med att det barnet fyller 18 år eller så länge
han/hon har rätt till barnpension enligt lag, dock
längst till och med juni månad det år barnet fyller 20
år. Ersättningen räknas årligen upp med förändringen
av prisbasbeloppet.

Det är din födelsedag som avgör när pensionen betalas ut till efterlevande barn och vuxen.
Din födelsedag

Pensionen betalas ut

Dag 1 – 15

Den 18 i månaden

Dag 16 – 31

Den 19 i månaden

Utbetalningsdagen flyttas om den inträffar under en

KPA Pension
106 85 Stockholm
Kundservice: 020-650 500
kpa.se

prisbasbeloppet 45 500 kronor.

Pensionsmyndigheten kontaktar du om du har frågor
om allmän pension.
KPA Pensions kundservice svarar på frågor om ut
betalning. Telefonnumret är 020-650 500.
Du kan läsa mer om efterlevandepension i aktuella
försäkringsvillkor som finns på kpa.se. På kpa.se kan
du också läsa mer om TGL-KL och återbetalningsskydd.

Vad är KAP–KL?
Tjänstepensionsavtalet KAP-KL gäller för dig som är

Utbetalning och skatt

helgdag.

annat vid årlig uppräkning av ersättning. För 2018 är

född 1985 och tidigare som är anställd inom kommun,
landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller vissa kommunala företag. KAP-KL är en
förkortning av Kollektivavtalad Pension – Kommuner och Landsting.
KAP-KL regleras i avtal mellan arbetsgivarna och
fackförbunden.

