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Pensionsinformation för civilekonomer



1. Pensionsfrågor under beredning och debatt !

2. Basbeloppen och hur dessa påverkar/ändrar våra pensioner

3. Allmänna (statliga pensionen)

4. Tjänstepensionerna : ITP 1, ITP 2 och ITPK. Viktigaste reglerna.

5.      Ersättningar till efterlevande: Återbetalningsskydd, familjeskydd/ 

efterlevandeskydd  och familjepension  

AGENDA



6.    Andra ersättningar : vid barnledigheter och långtidssjukdom

7.    Pensionssparande ? Löneväxling? Delpension/Flexpension?

8.    Pensionsplanering

9.     Frågor !

AGENDA ,forts



- Men det finns regler och bestämmelser som det är bra att 

känna till för vi har många val att ta ställning till.

- Och dessutom lever i en fondekonomi och just nu även 

med noll eller minusränta, som  komplikationer för vårt 

sparande.

- OBS ! Skilj alltid på Allmänna pensionerna och 

Tjänstepensionerna ! Olika regelsystem !

Pensioner – inte alls så svårt !



SYSTEMSKIFTE

Förmånsbestämda pensioner

SYSTEMSKIFTE

Förmånsbestämda pensioner 

Premiebestämda pensioner



- Vi är inte längre garanterade en viss storlek på våra pensioner 

( men garanterade avsättningar !)

- Vi har getts ett mycket större eget ansvar för vårt pensionskapital

- Vi har, på gott eller ont, fått många valmöjligheter för våra 

individuella behov att ta ställning till

- Inte minst utgörs valmöjligheterna av ett stort fondutbud för 

placering av våra pensionsmedel 

Konsekvenser



Pensionsfrågor under beredning och debatt !



- ”Förvaltar” det statliga pensionssystemet

Inga ändringar genomförs om inte alla parter är  eniga

- Hög sekretess – inget kommer ut i förväg om gruppens 

rekommendationer till regeringen och riksdagen

Medlemmar: Socialdemokraterna, Moderaterna, 

Centerpartiet, Folkpartiet , Kristdemokraterna

och  sedan hösten 2014  även Miljöpartiet

Pensionsgruppen



- Revidering av AP-fonderna

- Pensionärsskatt (?)

- Bromsen ( automatiska balanseringen)

- Pensionsåldersutredningen

- Översyn PPM

- Flyttning ( byte av pensionsbolag ?) 



Övrigt  att känna till :

- Ny Prognosstandard, gemensam för  

Pensionsmyndigheten och försäkringsbranschen 

(gäller från 2014)

- Från och med 2016 finns inget avdragsgillt 

pensionssparande 



Revidering av AP –fonderna

- remisstiden just avslutad

- hopslagning av fonder ?( 1-4 + 6)

- överstyrelse?

- referensportfölj för placeringar?

- billigare förvaltning / lönetak?

- mm



Pensionärsskatt ?

Prel skatt 2015 för löntagare resp pensionär,

( tabell 33)
Månads

inkomst

Lönta-

gare

född 

1950 

och 

senare

Kol 1

Pensionär 

född 1949 

och 

tidigare, 

kol 2

Diffe-

rens

Pensionär 

född 1950 

eller senare,

Kol 6

Diffe-

rens

25 000 5925 6820 +895 7823 +1898

35 000 9061 10 417 +1356 11 255 +2194

45 000 14 031 15 337 +1306 16207 +2176



Automatisk balansering ” bromsen”

Bromsen slog till för 3:e gången 2014. Då med – 2,7%,  år 2010 

med – 3,0% och 2011 med – 4,3 %.  Effekten av dessa 

sänkningar kommer att ligga kvar till år 2019 ( enligt senaste 

beräkningen). 

Sänkningarna drabbar inte bara dagens pensionäer utan minskar 

även värdet på avsättningarna från dagens inbetalare, dvs de som 

nu jobbar! Dessa senare drabbas dock inte om de börjar ta ut sin 

pension först när bromsens verkan  helt är återställd.

Ny beräkningsmetod för ”bromsen” sedan 2015. Svängningarna 

skall bli mindre!



Pensionsåldersutredningen

Uttag av inkomstpensionen, tidigast från 62 år,  år 2015

och från 63 år, år 2019

Tjänstepensioner, nu tidigast från 55 år, höjs till 62 år , år 2017

Garantipension ,tidigast från 66 år

67-års gränsen för rätt att arbeta kvar höjs till 69 år

Nytt begrepp: Riktålder för pension. Följer förändringar i medellivslängden

NU: 7av 10 går i pension vid 65, medelsvensken 63,3 år



Prognos medellivslängd 

nyfödda ( SCB)



Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka.

År 2011 var medellivslängden knappt 84 år för kvinnor och 

80 år för män.

År 2060 beräknas den till närmare 89 år för kvinnor och 87 

år för män.

Dvs en ökning med 5 år för kvinnor och 7 år för män.



VÄGVAL PREMIEPENSIONEN

PROBLEM

- Stor förväntad spridning i utfall

- Stort fondutbud, svårt att hantera för spararna

- Högre kostnader än nödvändigt

- Ickeval skall lyftas fram som huvudalternativ

- kostnads- och riskbegränsningar kan minska 

antalet fonder

- Nytt fondtorg med upp till 10 valbara fonder 



Branschstandard för pensionsprognoser, fr o m 2014

Prognosberäkningar skall nu göras i fasta priser. Den

prisnivå som råder då prognosen görs skall användas.

Prognosberäkningen skall göras med antagandet om noll-tillväxt.

Tillsammans betyder dessa antaganden att prognosresultatet

blir direkt jämförbart med den nuvarande lönen.

Se vidare: pensionsmyndigheten.se



Flyttning – byte av pensionsbolag?

- Branschen överens om flyttjämförelser

- Från och med årsskiftet skall de som vill flytta sitt 

pensionssparande kunna få enklare och tydligare 

information om vad bytet från ett bolag till ett annat 

kan innebära.

- Men en flytt kan ta åtta veckor från det kunden 

bestämmer sig för flytt till dess man har koll på 

vad man flyttar till

- Rutinen skall förfinas så småningom !



Ekonomin i samhället påverkar pensionerna 

genom 

de årliga ändringarna av 

basbeloppen 



Basbelopp

• År                   PBB %            FPBB IBB         

2001 36 900 37 700 37 700

2009 42 800  4,3 43 600 50 900 6,0

2010 42 400 -0,9 43 300 51 100 0,4

2011 42 800             0,9 43 700                    52 100 2,0

2012 44 000 2,8 44 900 54 600 4,8

2013 44 500 1,1 45 400 56 600      3,7

2014 44 400 -0,2 45 300 56 900      0,5

2015         44 500 0,2 45 400 58 100 2,1

2016         44 300 -0,4           45 200                    59 300      2,1

7,5 IBB  år  2015= 435 750 kr/år,   36 312 kr/mån

7,5 IBB  år  2016=  444 750 kr/år,   37 063 kr/mån

8,07 IBB= 39  072 kr/mån år 2015

8,07 IBB =39 879 kr/mån  år 2016



Din pension bestäms vidare av

Lönen

Hur mycket du arbetar ( antal år, heltid/deltid)

Hur du placerar dina pensionspengar (ITP1, 

ITPK, PPM). Obs ! Avgifterna !

Behovet av återbetalningsskydd och  

familjeskydd /efterlevandeskydd (ITP1, ITP 2, ITPK)



Frågor att ta ställning till :

- Hur mycket kan / vill  jag arbeta?  - år /  heltid / deltid ?

- Placeringen av PPM-pengarna / Risk ?

- Placeringen av ITPK respektive ITP 1 avsättningarna  / Risk?

- Ersättningar till dina efterlevande ?



- forts

- Avstå familjepension (ITP 2)?

- Överföra  PPM-avsättningar ( mellan makar)?

- Välja alternativ ITP 2 ( 10-taggare) ?

- När vill jag börja ta ut mina pensioner ?

- Behöver jag eget sparande som komplement?



•Hur stor blir pensionen ?

•Den slutliga pensionen antas bli ca  60-70 % av slutlönen. (Allmänna pensionen 
+ ITP).

• Förutsätter heltidsarbete under större delen av åren mellan 25-65.

Ingen allmän pension på löner över 7,5  Inkomstbasbelopp , år 2015 = 36 312 kr 
/mån.

•Tjänstepensionen svarar för hela pensionen på lönedelar över 7,5 
inkomstbasbelopp. 

• Att ha tjänstepension allt viktigare för alla!



Kvinnors pensioner ( enligt utredning av PTK)

Kvinnors pensioner utgör ca 70 % av männens pension

För männen står tjänstepensionen för 25 % av den totala pensionen 

och för kvinnor för 16% ( men för högavlönade betyder tjänstepensionen mycket 

mer)

De genomsnittliga utbetalningarna från tjänstepensionerna ligger på

ca 60 000 kr/år för män och ca  30 000 kr/år för  kvinnor. 

I Sthlms län ca 93 000 kr för män och 40 000 kr för kvinnor.

bidragande orsak till skillnaderna är att många kvinnor deltidsarbetat i

större utsträckning än män. 



Viktigaste reglerna om allmänna 

pensionerna







premie 16 %

 inkomstindex (ränta)

 arvsvinster

 omkostnader

 pensioneringstidpunkt





22-23 maj 2011 flyttades pengar automatiskt från 

Premiesparfonden till AP7 Såfa

Risken i AP7 Såfa sänks stegvis från 56 års ålder

Till 55 år 100 % aktier, vid 75 år 35 % aktier och

65 % räntefonder

Fondavgift 0,15%

Såfa är valbar men kan bara väljas till 100%. 

AP7 Såfa – har ersatt premiesparfonden.



Tre valbara fondportföljer

 AP7 Försiktig 75 % 

räntefonder, 25 % aktiefonder

 AP7 Balanserad: 50 % 

räntefonder, 50 % aktiefonder

 AP7 Offensiv: 25 % 

räntefonder, 75 % aktiefonder



Ett år extra arbete efter 65 motsvarar 40 års eget 

sparande enligt  pensionsmyndigheten

Ex: född 1971 och börjar arbetavid 23 års ålder och går i pension vid 65 års ålder. Lön 2015 

motsvarar dagens medellön på 31 870 kr/mån.

Arbetar ett år till - ger 1 130 kr mer per mån från 65 och livet ut

Börjar arbeta ett år tidigare – ger 330 kr mer per mån från 65 

Började spara 320 kr per mån, en procent av lönen i detta ex, vid 23 års ålder, ger 

1 440 kr mer per mån från 65 och livet ut

Börjar spara 320 kr per mån , en procent av lönen, vid 44 års ålder, ger 360 kr mer per mån

Från 65 år och livet ut



2015-11-11 35

ITP är ett helt försäkringspaket 

Ålders-

pension

Tjänstegruppliv-

försäkring TGL

Premiebefrielse-

försäkring

Sjuk-

pension

Pension till 

efterlevande

November 2015



Vilken ITP har jag?

1. Född 1979 och senare – ITP 1 (huvudregel)

2. Född 1978 och tidigare – ITP 2

3. De som har ITP 2 och tjänar ( eller har tjänat) mer än 10 IBB kan ha 

valt alternativ ITP ( sk 10-taggarlösning)

Alt 3 innebär att man tillsammans med arb giv + en försäkrings-

mäklare valt att placera sina pensionsinbetalningar över 7,5 IBB

i en privat pensionsförsäkring. För detta alternativ finns inget 

kollektivavtal.



Kollektivavtalad pension

25 år                                     65 år

Anställning 

med ITP 2
Premie 2 %

ITPK-pension

Förmånsbestämd

ITP 2-pension

ITP 1-pension

L

K

28 år           65 år

Anställning 

med ITP 1 Premie 4,5/30 %



Detta påverkar förmånsbestämd ITP 2

 slutlönen

 inkomstbasbeloppet

 antal tillgodoräknade                        
försäkringsmånader

 pensioneringstidpunkt

 utbetalningstid

ITP 2

 årligt besked

 premiereservsystem

 Pensionsmyndigheten

L

K



10% pension upp till 7,5 IBB ( år  2015 = 36 312 kr/mån, år 2016  37 063 kr7mån)  och 

65 % på lönen över 7,5 IBB upp till 20 IBB och 32,5 % upp till 30 IBB

•( 20 IBB = 98 833 kr/mån,  30 IBB = 148 250 kr/mån   år 2016) 

•Tillkommer ITPK- 2% på lönen 

•ITP- 2-pensionen ger:



Vad ger ITP 2 + ITPK  i pension år 2015 ?

Om du i år går i pension vid 65 års ålder (ITP 2)

slutlön pension, livslång 

30 000 kr 3 000 kr / mån

40 000 kr 3 631 kr + 2397 kr =  6 028 kr /mån

(år 2014) 3 556 kr + 2884 kr =  6 440  kr/mån)

60 000 kr 3 631kr + 15397 kr =   19 028 kr

(år 2014) 3 556 kr +15885 kr  =  19 441 kr

ITPK

2 % på snittlön 30 000 kr/mån under 30 år ger ett kapital på 

216 000 kr  + förräntning. Om detta tas ut på 5 år

blir det  3600 kr/mån + förräntningen.

2015-11-03



Detta påverkar ITPK

 premie 2 %

 administrationskostnader

 avkastning

 väljer själv

- traditionell/fondförsäkring

- försäkringsbolag

- efterlevandeskydd

- pensioneringstidpunkt

- utbetalningstid 

ITPK

 årligt besked

 premiereservsystem

L

K



ITP  1
För alla födda 1979 och senare ( huvudregel)

Äldre kan ( bakvägen) anslutas till ITP 1 vid byte till 

företag som startat efter 2007. 

Arbetsgivaren sätter varje månad in 4,5 % på lönen

upp till 7,5 IBB ( 36 312 kr/mån 2015) och 30 % på

lönedelar över 7,5 IBB ( inget tak).

Minst 50 % skall placeras i en traditionell försäkring och

högst 50 % i fondförsäkring.

Du väljer själv bland de upphandlade bolagen.



Pensionsbolag , från 1 juli 2013, t om 30 sept  2018. 

Traditionell försäkring Fondförsäkring

Alecta (kvar, även som icke val) AMF (kvar)

AMF (kvar) Danica (kvar)

Folksam (ny) SEB (kvar)

Skandia (kvar) SPP (ny)

Swedbank (ny)

Ej längre valbara: Trad försäk : Länsförsäkringar, Nordea,

Fond försäk: Handelsbanken, Nordea 



Fortsatt sänkta avgifter med nya upphandlingen:

Genomsnittlig avgift för de traditionella försäkringarna

blir nu 0,18% ( 0,21 % vid upphandlingen 2007)

Den genomsnittliga avgiften för fondförsäkringar är nu 

0,39 % mot 0,54 % vid upphandlingen 2010.

Fondernas rating har höjts från 4,10 till 4,23  på

Morningstars femgradiga skala. 

Ordinarie avgifter för fonderna som erbjuds i upphandlingen

är i genomsnitt 122 % högre än de upphandlade avgifterna.



Traditionell förvaltning, avgifter och villkor mm (2015)

Alecta AMF Folksam Skandia

Försäkrings-

avgift(för 

garantier)

0,10% 0,20% 0,17% 0,23%

Kapitalförvalt-

ningskostnad

0,03% 0,05% 0,08% 0,06%

Norman-

belopp ( 30 års 

sparande)

32 938 kr 58 921 kr 55 050 kr 68 589 kr

Flyttavgift 0 kr 400 kr 400 kr 200 kr

Solvensgrad 144 % 190 % 144 % 150 %

Livslängdsant 22 år 22,3 år 22,3 år 22,7 år

Prognosränta 3,65 % 3,5 % 3,0% 1,25-3,0%

Snittavkast 5 år 8,2% 5,7% 6,9% 2,9%



Sammanställning fondbolag (2015)

Bolag Kategori

(genom-

snitt alla

fonder)

Norman

Belopp

30 år,

Collectum

Ordinarie Avgift Rating

AMF 63 800 76 946 0,30% 4,00

Danica 55 402 137 088 0,18% 4,00

SEB 57 018 237 707 0,22 % 4,37

SPP 40 342 137 563 0,16% 4,21

Swedbank 69 210 156 072 0,29% 4,57



Hur kan jag få mer i pension ?



Lön Skatt Netto Pension

Med ÅS

Skatt Netto Mindre att

leva av

50400 16507 33893 31800 8920 22880 11013

63% av

den 

tidigare

lönen

Jämförelse slutlön och pension efter skatt

Ingångsålder: 27år, lön 25 000 k/mån. Pensionsålder 68 år, 7 mån. 

Löneutv 1,7 %/år efter inflation



2012
Ålderspension enligt 
lag och kollektivavtal

Bild 49

Ersättningar till efterlevande, som du själv 

skall besluta om:

 Återbetalningsskydd ( ITP 1 och ITPK)

 Efterlevandeskydd ( kompletterande livförsäkring)

 Avstå från familjepension ?( ITP2 med lön över 7,5 IBB)

 Vid första uttaget av PPM, skall pensionen utbetalas till 

efterlevande make/maka ?

Rätt förmånstagare ?
 Tjänstegrupplivförsäkringen, efterlevandeskydd och 

återbetalningsskydd, har du rätt förmånstagare? Blanketter 

finns på collectum.se



Den som inte har återbetalningsskydd, för ITPK 
resp ITP 1, får motta arvsvinster från de som avlidit 
före en själv och som inte heller haft återbetalnings-
skydd. 

Svårt skatta hur mycket detta höjer den egna 
pensionen, kanske ca 3-8 %  

Har man återbetalningsskydd får ens närstående 
hela kvarvarande pensionsbeloppet.

Återbetalningsskydd



Ökad egen pension utan återbetalningsskydd ( enl 

Collectum)

Ekonom Lön vid 27 år 25 000 kr /mån, slutlön 50 400 vid 

68 år och 7 mån = 50 400 kr

Pension ( ITP 1)med återbetalningsskydd : 31 800 kr

Pension ( ITP1) utan återbetalningsskydd : 33 400 kr 

Dvs ökad egen pension med 1 600 kr /mån

För ITPK gäller att pensionen kan höjas 

med 10-12% om återbetalningsskyddet tas 

bort.



Familjepensionen betalas ut på lön över 7,5 IBB, 36 312 kr/mån 
(2015) till änka, änkling, reg partner samt barn under 20 år ( ej till 
sambo)

Pensionen är livsvarig ( ej för barn)

•Rätt avstå från framtida intjänande och istället få högre ITPK-

premie

•Varför ? Jo om du inte har förmånstagare (ogift, sambo, inga eller 

vuxna barn)

•Premien kan istället användas till att förstärka ITPK:s 

familjeskydd eller till att få  högre egen ålderspension

•Du får fribrev på redan intjänad familjepension 

Möjlighet att välja bort familjepensionen i ITP 2



Avstå familjepension (enl Alecta, obs individuell premie)

Nisse  35  år Vera 45år Kajsa  55 år

lön 37500-42500 37500-42500 37500-42500

avsättn 175kr/mån 230 kr/mån 355 kr/mån

Totalt 63 000 kr 55 200 kr 42 600 kr

lön 47500-52500 47500-52500 47 500-52500

avsättn 520kr/mån 665 kr/mån 1020 kr/mån

Totalt 187 200 kr 159 600 kr 122 400 kr

lön 67500-72500 67500-72500 67500-72500

avsättn 1210 kr/mån 1540 kr/mån 2340 kr/mån

Totalt 435 600 kr 369 600 kr 280 800 kr



Hur mycket pengar kan jag få till mitt ITPK-konto 
vid avstående av familjepensionen?

Ålder Genomsnittlig premie(år/individ)

30-34 3 300 kr

35-39 4 404 kr

40-44 5 208 kr

45-49 5 976 kr

50-54 7 164 kr

55-59 9 264 kr

60-65 11 124 kr

Genomsnittlig årspremie för ITPK är 8 180 kr ( 2% på lönen)



Enligt Collectum kan en person som är 55 år , genom att avstå från

Familjepensionen, få  2 175 kr mer i ITPK-pension under 5 år. 

Avstå från familjepension



Genom att flytta redan intjänade pensionspengar till kvalitetssäkrade fonder 

med halverade avgifter kan många öka sin framtida pension.

Trots detta är det bara 15% av tjänstemännen som flytta redan intjänade 

pensionspengar i ITP.

En procent lägre avgift kan innebära en ökning av den framtida pensionen 

med upp till 20% ( enligt Tomas Carlsson, Collectum).

Hittills har 20 miljarder kr flyttats men hela 60 miljarder kr finns fortfarande 

kvar i gamla försäkringar med onödigt höga avgifter.

Under en 10-års period försvinner därför totalt 7,1 miljarder kr till 

försäkringsbolagen!.

7,1 miljarder försvinner i onödigt höga pensionsavgifter 

(ITPK) (Collectum)



Flytta tidigare intjänat pensionskapital , ITPK,( främst intjänat före 2007) 

till något av de bolag som Collectum upphandlat.  

Om arbetsgivaren betalar in premier kommer även framtida premier att 

styras om till det nya bolag du valt.

1. Genomför flytten genom att logga in med e-leg på collectum.se

2. Inom några dagar får du uppgifter om värdet på det kapital som du kan 

flytta

3.Vill du flytta, behöver du inte göra något mer.  Du har tio dagar på dig

att avbryta flytten om du ångrar dig. 

Spara pensionskapital ( Collectum)



•Ersättningar till efterlevande, (kostnader)

 Familjeskydd ITPK( gamla)

• 1 PBB ( 44 500 kr) i fem år 40 kr /mån

• 2PBB  (89 000 kr) i fem år  80 kr/mån

 Nytt familjeskydd ( 1PBB per år = 44 500 kr ) eller 2, 3  eller 4 /år

• Ålder           5 år Lägre pens 20 år Lägre Pens 

• 25 år        1kr / mån           150/mån          2,50 kr / mån 250

• 45             4 kr                    100  12,50 kr

• 60 36 kr                      50        -

• ( utbet kan bara ske till den avlidna skulle fyllt 70 år)

• Premien för 2,3 och 4 pbb = multiplicera med 2,3 och 4

• Max ersättning: 4 PBB  under 20 år = 3 560 000 kr



Sjukersättningar 



Lönebegränsning

•Från 60 års ålder blir den pensionsmedförande lönen lägre än faktisk lön

•IBB ökade 2,1% mellan 2014 och 2015

•Mån kvar till pensionen Pensionsgrundande löneökning

59-49 1,20 x ökning av IBB 

48-37 1,15 x           ”

36- 25 1,10 x           ”

24- 13                                          1,05 x           ”

12-1                                            1,00 

Ex : Vid 61 års ålder tillåts den pensionsmedförande lönen  år 2015 öka med 1,15   
x 2,1 =  2,4 %.  Större löneökning förbättrar inte pensionen.

Vid 63 års ålder: 1,05 x 2,1= 2,2 %

Denna  regel är förmånligare än den tidigare kapningsregeln + 60-dels reduktionen. 



Återlämnande av bilförmån

Om du kan lösa in bilen mot 500 kr före fyllda 60 år så ökar din ITP 2

pension med 50 kr/mån om du tjänar under 7,5 IBB ( 35 375 kr/mån)

och med  325 kr /mån livet ut om du tjänar över 35 375 kr/mån.

Får du lösa in bilförmånen till ett högre värde, så blir pensionen 

motsvarande högre.

OBS ! Lönegränsen 7,5 IBB  flyttas när IBB ändras. 



- Ingen bör löneväxla ifall månadslönen efter löneväxling understiger

8,07 IBB, dvs 39 072 kr /månad. ( minskar inbet till allmän pension

och sjukersättningar mm).

- Arbetsgivaravgiften för pensionsavsättningar är 24,26 % och för lön   

31,42 %.  Förhandla med arbetsgivaren om nettoskillnaden på 5-6 % 

som  extra pensionsavsättning.

Löneväxling för högre pension?



När kan jag gå i pension?

24.   ÅLDERSPENSION ENLIGT LAG OCH KOLLEKTIVAVTAL

JULI 2007  Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Tidigast Senast

Lag

Tilläggspension 61 år                    70 år

Inkomstpension 61 år

Premiepension 61 år

Garantipension 65 år

Tidigast                             

Kollektivavtal

ITP 1 55 år

ITP 2 55 år            62 år!

ITPK 55 år 62 år!



Inkomstpensionen

Minskar med 0,5 % per månad vid uttag före 65 år. Dvs med 6 % per år och

sammanlagt med ¼ del vid uttag från 61 år.

Ökar med 0,7 % per månad vid efter 65 år. Vid uttag först från 70 år blir 

pensionen 158 % av pensionen vid uttag från 65 år.

Pensionsfordran på staten delas med återstående medellivslängd (korrigerat 

delningstal ) efter fyllda 65 för den egna årskullen. Delningstalet minskar ju 

längre du väntar med att ta ut pensionen. 

Ev återstående pensionsmedel vid inträffat dödsfall  tillfaller övriga individer i

samma årskull som arvsvinster.



Premiepensionen

Behållningen utdelas som livslång pension på samma sätt som 

inkomstpensionen. Dock gäller andra delningstal.

Fondbehållningen kan i samband med första utbetalningarna skall 

börja flyttas till traditionell försäkring.

I samband med beslut om uttag kan beslut även tas om att 

kvarstående medel skall tillfalla maka/make. Minskar den egna 

månatliga pensionen.

Fråga Pensionsmyndigheten  hur er egen pension påverkas vid 

uttag vid olika tidpunkter.



ITP 2

Kan numera tas ut som dels som livslång pension, dels på kortare 

tid som t ex 5, 10 eller 15 år. 

T ex 1/3 del på 5 år, 1/3 del på 10 år och 1/3 del livslångt.

ITP 2 räknas bara upp med inflationen. Därför får den ingen 

värdetillväxt som den allmänna pensionen kan få.

ITP 2 även tas ut partiellt, t ex till 50 % om Du

t ex vill gå ner 50 % i arbetstid.



ITPK

Tas normalt ut under de första fem åren som pensionär,

men kan även tas ut på 3, 10, 15 år eller livslångt.

Vald pensionsförvaltare frågar inför 65-årsdagen om utbetalningen. 

När utbetalning påbörjats kan den ej stoppas.

Om återbetalningsskydd finns återbetalas ev kvarstående medel vid 

frånfället till förmånstagare.

Behöver du återbetalningsskydd eller vill Du få del av arvsvinster 

för att höja pensionen?



Sammanfattning

Inkomstpensionen och ITP 2 kan ej tillfalla förmånstagare 

ITPK med återbetalningsskydd tillfaller förmånstagare 

Premiepensionen kan tillfalla efterlevande make/maka om man 

begär detta i samband med ansökan om utbetalning. Minskar den 

egna månadspensionen.



Sveriges Ingenjörer och ett antal andra fackförbund inom SACO skrev 

2013 under ett kollektivavtal om deltidspension.

Civilekonomernas riksförbund skrev ej under avtalet.  Förbundet bedömde

att avtalet ej gynnade civilekonomerna. 

Men lokala kollektivavtal kan ändå göra att avtalet gäller även för 

Civilekonomer.  Kontrollera vad som gäller på din arbetsplats om

du omfattas eller ej, ifall du är intresserad av att minska din arbetstid.

Enligt avtalet kan en arbetstagare som fyllt 60 år begära hos sin 

arbetsgivare att gå ned i tid, t ex till 80 % tjänstgöring.  Om arbetsgivaren 

går med på minskad arbetstid skall arbetsgivaren  fortsätta att göra 

pensionsinbetalningar till ITP enligt lönen före den minskade arbetstiden.

DELTIDS-/ FLEXPENSION
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När du vill veta mer

•www.ptk.se

• www. Collectum.se,  valcentral för ITP 1 och ITPK, 

• www.alecta.se

• www.pensionsmyndigheten.se

•www.konsumenternas.se (pensionsguiden)

•www.minpension.se

•www.radgivningstjanst.se

•www.knegdeg.se

•Respektive valt pensionsbolag

November 2015



1. Nedre brytpunkten: 430 200 kr, Över denna gräns tas statlig skatt ut

med 20 % , till den övre brytpunkten.

2. Övre brytpunkten: 616 100 kr, över denna gräns utgår statlig skatt

med 25 %.

För inkomståret 2015 kan man ha en inkomst på 443 300 kr ( 36 942 

kr/mån) utan att betala statlig skatt. Med inkomst över 52 933 kr/mån 

betalar man 25 % i statlig skatt.

Den som fyllt 65 år kan ha inkomst på 469 600 kr innan det blir statlig 

skatt på 20% och 648 000 kr innan det blir 25 % statlig skatt. ( Från 65 års 

ålder har man ett förhöjt grundavdrag). 

Skattegränser 2015
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