När du vill arbeta mindre
– för dig som är född före 1988
Om du är statligt anställd och vill arbeta mindre en tid innan du går i pension kan en
möjlighet vara att du får delpension.
Det är din arbetsgivare som bestämmer om
du får delpension eller inte. Du kan tidigast få
delpension från 61 år och som längst tills du
fyller 65 år.

Du kan minska din arbetstid med
maximalt 50 procent
Om du får delpension innebär det att du går ner
i arbetstid och får en utbetalning från oss. Som
mest kan du gå ner i arbetstid med 50 procent.
Det du förlorar i lön när du går ner i arbetstid
kompenseras med 60 procent i delpension.
I tabellen till höger kan du se hur mycket pengar
du får ut totalt i delpension och lön. Tabellen
utgår från att du har en anställning på 100 procent före delpension.

Din tjänstepension från 65 år
kan påverkas om du får delpension
Delpension är något som din arbetsgivare betalarin extra pengar för. Den förmånsbestämda
ålderspensionen räknas på den lön du skulle ha
haft om du inte tagit delpension. Därför påverkar inte uttag av delpension den förmånsbestämda ålderspensionen från 65 år.
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Din arbetsgivare fortsätter att betala in pengar
till delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen.
Inbetalningarna räknas på din fasta månadslön
istället för din utbetalda lön varje månad. I ”fast
månadslön” räknas inte lönetillägg in, till exempel semestertillägg. Det innebär att delpensionen
kan påverka utbetalningen av dessa delar från 65
års ålder.

Din allmänna pension kan bli lägre
om du får delpension

Hur mycket du får i delpension och lön
beroende på hur många procent du arbetar
Om du arbetar: Får du i delpension och lön:
50 procent

80 procent av din lön

60 procent

84 procent av din lön

70 procent

88 procent av din lön

80 procent

92 procent av din lön

90 procent

96 procent av din lön

Exempel
Så här räknar vi ut delpensionens storlek
Ulla arbetar 100 procent hos sin arbetsgivare.
Hennes månadslön är 26 000 kronor. Ulla ansöker och får delpension på 20 procent. Hon får
då 20 800 kronor i lön från sin arbetsgivare för
de 80 procent hon arbetar. Det hon förlorar
i lön när hon går ner i arbetstid kompenseras
med 60 procent i delpension. Det motsvarar
3 120 kronor i delpension. Totalt belopp som
Ulla får ut i lön och delpension är 23 920 kronor.
För att få fram beloppet för delpensionen
räknar vi på följande sätt:
26 000 x 0,2 = 5 200
5 200 x 0,6 = 3 120

Pensionsmyndigheten. Din allmänna pension
kan därför bli lägre om du får delpension.

Mer information
Du hittar mer information om de olika delarna
tjänstepensionen från din statliga anställning på
spv.se. Där kan du också logga in och göra en
prognos för hela din pension i ett samarbete
med Minpension.se
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Det belopp som du får i delpension från oss
räknas inte som pensionsgrundande inkomst hos

Postadress 851 90 Sundsvall | Telefon 020-51 50 40 | E-post kundservice@spv.se | Webbplats www.spv.se

