Information från
HR-avdelningen

Tips på bra information på Internet:
www.minpension.se
www.kpa.se
www.pensionsmyndigheten.se

Torsby kommuns intranät ‐ under fliken ”Anställd”
och rubriken ”Sluta anställningen”

Pension
När? Hur?
Information till dig som är 61 år eller äldre

Torsby kommun, 102. HR-avdelningen, 685 80 Torsby
Tfn 0560-160 39 exp • fax 0560-160 45 • e-post ks@torsby.se • www.torsby.se

Tjänstepension från Torsby kommun

Uttag av avgiftsbestämd ålderspension

Enligt gällande pensionsavtal har du rätt att ta ut din pension från Torsby
kommun från den månad du fyller 61 år och senast månaden efter du fyller 67 år.

För att ta ut den avgiftsbestämda ålderspensionen kontaktar du din
fondförvaltare. Om du inte vet vilken förvaltare du har valt kan du kontakta
Pensionsvalet AB, telefon 020‐650 111.

Tjänstepensionen administreras av KPA och kan bestå av följande delar:
•

Intjänad pensionsrätt (ipr)

•

Avgiftsbestämd ålderspension

•

Förmånsbestämd ålderspension (fåp)

Intjänad pensionsrätt (ipr, tjänstepension) ‐ om du var anställd, med
månadslön, i kommun eller landsting före 1998 och hade fyllt 28 år så kan du ha
tjänat in en del av pensionen enligt äldre pensionsbestämmelser, PA‐KL.
Observera före år 2002 tillgodoräknas inte tim‐tid som pensionsgrundande anställning.
Avgiftsbestämd ålderspension gäller från och med 1 januari 1998. Torsby
kommun avsätter ett belopp som motsvarar en viss del av din lön (2,4 – 4,5
procent) till din framtida pension. Du har själv fått välja var pengarna ska
placerats. Om du inte har gjort något aktivt val har pengarna placerats i en
traditionell pensionsförsäkring hos KPA, telefon 020‐650 500.
Förmånsbestämd ålderspension (fåp) har du rätt till om du har en
pensionsgrundande lön över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kronor per månad i
2017 års nivå). Pensionen beräknas på din genomsnittliga lön under en
sjuårsperiod två år före pensionsavgång och hur lång anställningstid du har.

Dax för pension, hur gör jag?
Samtala med din chef om när och hur, du vill ta ut din pension. När du bestämt
dig för att ta pension lämnar du en skriftlig ansökan om entledigande till din
chef, senast tre månader före avslut, använd blanketten ʺUppsägning på
arbetstagarens egen begäranʺ (blanketten finns i intranätets blankettarkiv).
Fyra månader före första månaden för pensionsutbetalning, behöver kommunens
HR‐avdelning, pensionshandläggarna få uppgift om när och hur du vill ta ut din
eventuellt intjänade pensionsrätt, ipr och/eller förmånsbestämda ålderspension,
fåp Använd blanketten ‐ ʺBegäran om uttag av iprʺ (blanketten finns i intranätets
blankettarkiv).
Ansöker du inte om uttag av ipr/fåp kommer den att betalas ut automatiskt
månaden efter 67‐årsdagen.
Vill du ha förhandsberäkning på olika alternativa uttag av din pension (ipr/fåp)
eller har andra funderingar/frågor kring pension är du välkommen att höra av
dig till:
Inga‐Carin Bergqvist, telefon 0560‐160 38, inga‐carin.bergqvist@torsby.se
Camilla Nyman, telefon 0560‐160 47, camilla.nyman@torsby.se

Uttag av pension
Intjänad pensionsrätt och förmånsbestämd ålderspension
Pensionen kan tas ut helt eller partiellt (del av) från 61 års ålder. Om du tar ut
pensionen partiellt måste du sänka din sysselsättningsgrad i samma omfattning.
Ändring av sysselsättningsgraden måste godkännas av arbetsgivaren.
Sysselsättningsgrad och pensionsuttag får inte överstiga 100 procent.
Intjänad pensionsrätt kan tas ut temporärt från 61 år och längst till 65 år. Det
innebär att din pension utbetalas med ett högre belopp under en kortare tid. Det
kan innebära att du inte har någon ipr kvar efter 65 år.
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Allmän pension från Pensionsmyndigheten
Kom ihåg att ansöka om din allmänna pension hos
Pensionsmyndigheten minst tre månader i förväg. Vill du ha
förhandsberäkning på din allmänna pension, ring
Pensionsmyndigheten 0771‐776 776.
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