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Guiden som hjälper 
dig att gå i pension 



För dig som planerar att gå i 
pension kan det vara mycket 
att tänka på
Alla har vi olika anställningshistorik och därmed olika pensions- 
avtal. Det är därför viktigt att ringa in allt så det finns med och  
därefter  planera i god tid för de kommande pensionsuttagen. Denna 
guide kan fungera som ett stöd och en checklista.

Guiden innehåller i första hand stöd för dig som tjänat in kommunala 
tjänstepensionsförmåner samt arbete inom Svenska kyrkan. 

Om du går i ålderspension från privat sektor finner du mer information 
här: www.alecta.se/planera-for-din-pension/sa-har-tar-du-ut-
din-pension

För dig som har arbetat inom Svenska Kyrkan, se även  
www.kyrkanspension.se för mer information.
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Var du anställd inom kommun, region eller Svenska kyrkan 1997-12-31?  
 
Då kan du ha en intjänad pensionsrätt per 1997-12-31. Finns denna med  
på minpension.se?

I annat fall kontaktar du din arbetsgivare du hade vid denna tidpunkt och 
frågar om du har en så kallad ”IPR 97” intjänad samt vilka anställningstider 
som är tillgodoräknade. 

Den intjänade pensionsrätten kan utbetalas tidigast från 61 års ålder och 
även  temporärt. Denna prognos behöver du be din arbetsgivare om då den 
inte kan  simuleras på minpension.se ännu. 

Vilka pensionsförmåner har du efterlevandeskydd på? 
Om du inte planerar att ta ut allt direkt kan det vara klokt 
att börja med att ta ut de pengar som inte är tryggade till 
 efterlevande.
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Skriv ner din anställningshistorik som du haft genom åren. 

Logga in på minpension.se. Koppla ihop varje pensions
förmån till den anställning det hör till.
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Checklista

Har du avgått från någon kommunal anställning innan 1998 och INTE hade 
någon kommunal anställning vid årsskiftet 1997/1998? 
 
Om du arbetade inom kommunal sektor och hade fyllt 31 år då du avslutade 
anställningen kan du ha tjänat in en kommunal ålderslivränta. Denna 
förmån syns inte på minpension.se (även om du påbörjat en kommunal 
anställning efter 1998 igen). Kontakta den tidigare arbetsgivaren för att få 
veta om du har en ålderslivränta enligt pensionsavtalet PA-KL intjänad.

Har du avgått från en privat anställning under 70-90 tal?

Om du arbetat hos något företag längre tillbaka i tiden och du inte tycker 
dig kunna se någon pensionsförmån på minpension.se så kan du ändå ha 
tjänat in ett fribrev. 

I regel kontaktar bolaget dig när du närmar dig 65 år men för att kunna 
planera din framtida ekonomi kan det vara värdefullt att ta reda på hur 
mycket som ett  eventuellt fribrev kan utbetalas med per månad.  

Du ska ha i regel arbetat minst tre år i bolaget och varit äldre än 25 år. Om  
bolaget inte existerar idag kan uppgifter ofta finnas hos AMF Pension. 
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Kartlägg hur du önskar ta ut dina pensionsförmåner på 
 minpension.se för att få en bra ekonomi livet ut. Vissa 
 förmåner är alltid livsvariga medan andra går att ta ut på 
 kortare tid. 
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Har du en lön över ca 46 000 kronor per månad och går kvar på pensions- 
avtalet KAP-KL? (Gäller ej tjänstepension inom Svenska Kyrkan som har 
avgiftsbestämt för dessa delar)

I din tjänstepension kan du ha en pension ovanpå pensionen. Detta för att 
kompensera att det finns ett intjänandetak i den allmänna pensionen. Om 
du arbetar inom kommunal sektor, kontrollera om denna del finns redo-
visad på minpension.se som ”förmånsbestämd ålderspension KAP-KL”. 
I annat fall kan din arbetsgivare lämna prognoser kring denna del som alltid 
utbetalas livsvarigt, den kan dock ge olika nivåer beroende på vilka årslöner 
som utgör underlag. Det kan därför vara klokt att fråga om prognos från 
exempelvis tre olika uttagstidpunkter om det är innan 65 års ålder. De sista 
två årslönerna används i regel inte i underlaget och därmed så påverkar inte 
eventuellt deltidsarbete just de sista två åren. Beräkningsåret är senast vid 
65 års ålder.  Förmånen kan i regel även bli högre om du tar ut den i direkt 
anslutning till pensionsavgång, det innebär att du exempelvis arbetar till och 
med den 31 augusti och den förmånsbestämda pensionen börjar utbetalas 
den 1 september. Tidigast uttag är från 61 år.

Allmän pension och skatt
Den allmänna pensionen består av inkomstpensi-
on och premiepension. Utbetalningen är livsvarig 
och du kan välja att ta ut i fjärdedelar, dvs 25, 50, 
75 eller 100 procent. 
Viktigt att veta är att du kan justera utbetalnings 
nivån vartefter du önskar samt att denna pensions- 
förmån kan pausas. Detta kan vara bra i de fall du 
kanske kommer att arbeta under en period och 
därmed inte riskera att nå upp i den inkomstnivå 
som måste beskattas med statlig inkomstskatt. 

Exempel på statlig inkomstskatt år 2023
Skiktgränsen för statlig inkskomstskatt hamnar 
på 598 500 kronor. Den som arbetar kan ha en 

månadslön på knappt 51 200 kronor innan statlig 
inkomstskatt ska betalas. Pensionär som är 66+ 
kan tjäna ca 56 900 kronor/mån innan statlig 
skatt ska betalas. 

Huvudarbetsgivare och sidoarbetsgivare
Därifrån du erhåller din högsta pensionsförmån 
betraktas som din huvudarbetsgivare och du 
betalar kommunal skatt enligt den tabell din 
kommun har. Övriga pensionsförmåner som är 
lägre betraktas komma från en så kallad sidoar-
betsgivare och dessa förmåner beskattas med 
30%. Om du önskar justera din skatt, betala in 
extra eller har en jämkning, så sker detta via din 
huvudarbetsgivare.
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5 Ansök om pension minst 3 månader innan utbetalning

  Allmän pension från Pensionsmyndigheten.se. Om du arbetat i något annat 
land bör du ansöka minst 6 månader innan då samordning kan bli aktuellt. 

    Du kan välja om du önskar ha efterlevandeskydd på din premiepension, 
    Se här hur mycket din egna pension kommer att reduceras

  Tjänstepension - avgifts-/premiebestämd  
Tjänstepension ansöker du om hos respektive bolag där du har dina  
pensionspengar placerade. Se dina värdebesked. Fundera om du vill  
förändra återbetalningsskydd innan du ansöker om utbetalning!

 
  Tjänstepension - förmånsbestämd  

 
     Om du har fyllt i någon av rutorna är det pensionsförmåner som du i regel  
     ansöker från din arbetsgivare. 

Från och med 2023-01-01 utbetalas avgiftsbaserad ålderspension livsvarigt 
eller med en kortast tid på 10 år. Tidigast utbetalningsålder är 60 år. Har du 
arbetat inom Sobona och har KFS-planen så kan inbetalda premier till och 
med 2022-12-31 utbetalats med en kortast tid på 5 år och tidigast från 55 år. 
Parterna utreder om dessa premier kan flyttas över till kommunala fond- 
alternativ och i det fallet gäller även ovan nämnda regler. 

Kan din allmänna pension kompletteras med bostadstillägg 
för pensionärer?

  Testa här om du kan få bostadstillägg!

Från och med den månad som du fyller 66 år kan bostadstillägg ansökas hos 
Pensionsmyndigheten. Bostadstillägget är ett kompletterande grundskydd. 
Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan även söka om 
du har en förmögenhet eller är sammanboende. 

Pensionärsintyg 
Tar du ut allmän pension innan 65 år så kan du beställa ett pensionärsintyg. 
Detta ger dig pensionärsrabatter i kollektivtrafiken, resor, entrébiljetter m.m.

  Beställ pensionärsintyg
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För frågor, kontakta Vision Direkt  
 
Alla vardagar 8–20
Telefon: 0771-44 00 00
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