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Pensionspyramiden 

Din pension 
Pensionspyramiden symboliserar de olika delarna i 
pensionssystemet som består av allmän pension, 
tjänstepension och eventuellt ett eget sparande. 
Allmän pension 

Den allmänna pensionen är den statliga pensionen som 

Pensionsmyndigheten ansvarar över. Den består av 

inkomstpension och premiepension. Premiepensionen har du 

möjlighet att placera själv. Varje år avsätts 18,5 % av din inkomst 

till den allmänna pensionen. Den utbetalas livsvarigt och kan tas ut 

med 25, 50, 75 eller 100 %.  

Tjänstepension 

Tjänstepension får du från din arbetsgivare. Har du haft flera olika 

arbetsgivare kan du också ha tjänstepension från olika instanser 

och kan därför behöva göra flera olika ansökningar.  

Eget sparande till pension 

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via 

försäkringsbolag. Det är ett frivilligt sparande.
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Din tjänstepension  
Tjänstepensionen är ett komplement till din allmänna 
pension och en viktig del av din ekonomiska trygghet i 
framtiden.  
Din arbetsgivare Göteborgs Stad betalar varje år in pengar till ett 

pensionssparande åt dig. Avtalet du omfattas av är KAP-KL. 

Tjänstepensionen kan bestå av fler delar: 

• Intjänad pensionsrätt t o m 1997-12-31 

• Förmånsbestämd ålderspension 

• Avgiftsbestämd ålderspension från 1998-01-01 

Intjänad pensionsrätt  

Om du varit anställd inom kommun eller landsting före 1998 och 

då fyllt 28 år, har du tjänat in pension enligt äldre bestämmelser. 

Förmånsbestämd ålderspension  

Du som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp kan eventuellt ha ett 

intjänande till en förmånsbestämd ålderspension.  

Avgiftsbestämd ålderspension 

Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5% av din lön till en 

pensionsförsäkring åt dig. Du har själv fått välja förvaltningsbolag 

samt försäkringstyp. Kontakta valcentralen Pensionsvalet om du är 

osäker på var dina pengar är placerade. 

  

1998 28 år 67 år 

Intjänad pensionsrätt  
1997-12-31 

Förmånsbestämd 
ålderspension 

Avgiftsbestämd 
ålderspension 
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*) Temporärt är ett tidsbegränsat uttag där pensionen ska vara utbetald vid 65 år.   

Uttag och riktlinjer 
Kommunal tjänstepension före och efter 1998. 

Året 1998 tillkom ett nytt kommunalt tjänstepensionssystem och 

därför är tjänstepensionsintjänandet uppdelat i olika delar.  

 

Varje del har olika riktlinjer samt uttagsmöjligheter och du kan 

komma att behöva göra flera ansökningar för att få ut hela din 

tjänstepension. 

I tabellen redovisas och jämförs de olika delarna i den kommunala 

tjänstepensionen och de är enligt 2019 års riktlinjer.    

 
Intjänad 

pensionsrätt  
till 1997-12-31 

Förmånsbestämd 

ålderspension  

lön över 7,5 ibb 

Avgiftsbestämd 

ålderspension 
från 1998-01-01 

Tidigast uttag 61 år 61 år 55 år 

Senast uttag 
  

67 år. Kan inte 

skjutas upp 
67 år. Kan inte 

skjutas upp 
65/67 år. Kan 

skjutas upp 

Uttagstid Livsvarigt eller 

temporärt* Livsvarigt Kortast tid 5 år 

Är du 

fortfarande 

anställd? 
Måste avgå från 

tjänst 
Måste avgå från 

tjänst 
Kan fortsätta 

arbeta 

Försäkringstyp/ 

Placering - - 
Fond eller 

traditionell 

försäkring 
Återbetalnings-

skydd Finns ej Finns ej Kan väljas till 

(ofta förvalt) 

Ansök hos Kommun/ 

landsting 
Kommun/ 

landsting 
Valt 

förvaltningsbolag 
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Efterlevandeskydd 
Om du dör kan dina efterlevande ha rätt till olika former 
av ersättning i form av efterlevandepension, 
återbetalningsskydd och tjänstegrupplivförsäkring. 

Efterlevandepensionen och tjänstegrupplivförsäkringen  

TGL-KL ingår i anställningen, kan ej väljas till eller tas bort och 

upphör 6 månader efter avslutad anställning. 

Inom kommun och landsting är återbetalningsskyddet oftast 

förvalt. Detta gäller för den avgiftsbestämda ålderspensionen som 

är intjänad från 1998.  

Om du väljer bort återbetalningsskyddet så ökar din egen pension 

något, då du får ta del av arvsvinster. Kontakta ditt valda 

förvaltningsbolag för mer information.  

 

I tabellen redovisas och jämförs de olika efterlevandeskydden i 

den kommunala tjänstepensionen och de är enligt 2019 års 

riktlinjer. 

  Efterlevande-

pension 
Återbetalnings-

skydd 
Tjänstegruppliv-

försäkring 

Var finns 

skyddet? 
Ingår i 

anställningen 
Finns i den 

avgiftsbestämda 

ålderspensionen 
Ingår i 

anställningen 

Valbart eller 

ej? 
Kan ej väljas 

till/tas bort 
Kan väljas 

bort/väljas till 
Kan ej väljas 

till/tas bort 

När upphör 

skyddet? 
Upphör 6 mån 

efter avslutad 

anställning 
Kontakta ditt 

förvaltningsbolag 

Upphör 6 mån 

efter avslutad 

anställning eller 

senast vid 67 år 
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Tänk på att vara ute i god tid med dina ansökningar.  

Handläggningstiden kan skilja sig åt mellan de olika instanserna. 

.   

Checklista 
 
 

 minpension.se 

Få en helhetsbild av din pension och gör simuleringar kring 

önskat uttag av din pension.  

 

 Chefen 

Informera chefen om att du planerar att gå i pension minst tre 

månader innan du tänkt avgå från din anställning. 

 

 Pensionsmyndigheten 

Ansök om din allmänna pension (inkomstpension och 

premiepension). 

 

 Pension Intraservice, Göteborgs Stad 

Ansök om eller få en prognos på din Intjänade pensionsrätt 

1997-12-31 eller Förmånsbestämd ålderspension.  

 

 Valt bolag 

Ansök om eller få en prognos på din Avgiftsbestämda 

ålderspension. Kontakta ditt försäkringsbolag som förvaltar 

ditt kapital. Är du osäker på vilket bolag du har valt kontakta 

Pensionsvalet, valcentralen för kommun- och 

landstingsanställda. 

   

 Privata/statliga anställningar? 

Om du har arbetat inom den privata eller statliga sektorn kan 

du eventuellt ha tjänat in till en tjänstepension även där.  

Ta kontakt med din arbetsgivare eller aktuell valcentral.  

 

 Privat pensionssparande? 

Ansök om ditt privata sparande hos aktuell aktör. 
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KONTAKTUPPGIFTER 

 

www.pensionsmyndigheten.se 

0771-776 776 

 

 

www.pensionsvalet.se 

020-65 01 11 

 

 

www.minpension.se 

0771-89 89 89 

 

 

www.skatteverket.se 

0771-567 567 

 

www.kpa.se 

020-650 500 

 

 

pension@intraservice.goteborg.se 

031-368 68 00 (knappval 4) 
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Göteborgs Stad 

Pension Intraservice 

031-368 68 00 (Knappval 4) 

pension@intraservice.goteborg.se 

 


