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Inledning 
Denna instruktion beskriver hur du som arbetsgivare rapporterar pensionsgrundande inkomster för 
förtroendevalda som omfattas av PBF eller PRF-KL i Nya KPA Direkt 

Rapportera pensionsgrundande 
inkomster för förtroendevalda  
Anställning 

Logga in i Nya KPA Direkt via kpa.se/arbetsgivare/ och välj din arbetsgivare. 

Nu är du inloggad och kan börja rapportera pensionsgrundande inkomster för förtroendevalda. 

Fyll i personnummer på den förtroendevalda som du vill registrera och tryck på Sök. 
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Klicka på Anställningar i menyfältet till vänster och välj sedan Lägg till ny anställning. 

Fyll i uppgifterna och klicka på Nästa när du är klar. 

OBS! 

• Du behöver inte fylla i fältet Anställning t o m om personen fortfarande är anställd.

• Det är viktigt att du anger rätt avtal.
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Fyll i Avslutskod och Anställningsform beroende på vilket avtal du angav tidigare: 

• PRF-KL: Avslutskod = ”Okänt” och anställningsform = ”Annan.

• PBF: Brukar inte behövas.

Klicka på Spara. 

Bekräfta din registrering.
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Löner 
För att uppdatera inkomstuppgifterna går du in på Löner i menyfältet till vänster. 

Klicka på Lägg till ny lön i högra hörnet. 

Fyll i uppgifterna och klicka på Spara. 
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Bekräfta ny lön för förtroendevald. 

Frågor 
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-665 06 80 eller via e-post 
pskuld@kpa.se  

Ni som har Politiker Plus och har frågor/funderingar kontaktar oss på seniorkonsulterna@kpa.se 

mailto:pskuld@kpa.se
mailto:seniorkonsulterna@kpa.se
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Informationsklass: Intern 

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom 

kommunsektorn. Sedan starten 1922 har vi erbjudit våra 

kunder konkurrenskraftiga pensions- och för-

säkringslösningar. KPA Pension är också pensionsbolaget 

som tänker ett steg längre. Vi vill ge våra kunder en trygg 

pension i en hållbar framtid och tar därför ett aktivt 

samhällsansvar. 

KPA Pension har idag hand om pensionen för cirka en 

miljon anställda inom kommun, region, 

kommunalförbund, kommunförbund och kommunala 

företag. 

Vi ägs till 60 procent av Folksam och till 40 procent 

av Sveriges Kommuner och Regioner. 
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