Om efterlevandepension
– enligt tjänstepensionsavtalet PA-91
Tjänstepensionsavtalet PA-91 innehåller bestämmelser om efterlevandepension.
Efterlevandepension betalas ut till efterlevande om den avlidne omfattas av avtalet vid
dödsfallet, har pension eller sjukpension enligt tjänstepensionsavtalet PA-91 eller har
pensionsersättning (särskild pensionsersättning) enligt trygghetsavtalet.

Efterlevandepension till vuxen

SPV betalar ut efterlevandepension till maka,
make, registrerad partner eller sambo. Det krävs
att ni bodde tillsammans och var skrivna på
samma adress vid dödsfallet. För sambo krävs
det dessutom att ni har, har haft eller väntar gemensamma barn. Finns inga gemensamma barn
krävs det att ni tidigare varit gifta med varandra.
Rätten att få efterlevandepension och kompletterande efterlevandepension upphör om
efterlevande sambo, make eller maka registrerar
partnerskap eller gifter om sig.
Efterlevandepension betalas ut i fem år, men
längst till och med det år du skulle ha fyllt 70 år.
Om du gått i pension efter 65 års ålder betalas
pensionen ut i högst fem år efter din pensionering.

Efterlevandepension till barn

Barn under 20 år har rätt till efterlevandepension.

Förmånstagare

Om det finns en förmånstagare får den 1,2 prisbasbelopp per år i efterlevandepension.

Flera förmånstagare
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Om det finns flera förmånstagare får den första
förmånstagaren 1,2 prisbasbelopp. SPV lägger till 0,5 prisbasbelopp för varje ytterligare
förmånstagare.

Utbetalning av efterlevandepension när
det finns flera förmånstagare
Beloppen för flera förmånstagare fördelas så att
den första förmånstagaren får 1,0 prisbasbelopp.
De övriga förmånstagarna delar lika på resterande belopp. Om det inte finns någon vuxen
förmånstagare, delas totalbeloppet lika mellan
barnen.
Hur efterlevandepension betalas ut beroende på
antal förmånstagare
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1. Om det finns en förmånstagare
Förmånstagaren får 1,2 pbb*.
2. Om det finns två förmånstagare
Den vuxne får 1 pbb* och barnet får 0,7 pbb*.
3. Om det finns tre förmånstagare
Den vuxne får 1 pbb* och de två barnen får vardera
0,6 pbb*.

*Prisbasbelopp. För 2021 är prisbasbeloppet
47 600 kronor.
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Kompletterande
efterlevandepension

Ansökan om efterlevandepension

Om du har ett pensionsunderlag som är större
än 7,5 förhöjda prisbasbelopp har dina efterlevande rätt till en kompletterande efterlevandepension som betalas livet ut.

Hur länge du arbetat påverkar den
kompletterande efterlevandepensionen
För att de efterlevande ska ha rätt till hel kompletterande efterlevandepension ska du har
arbetat minst 30 år inom staten. Har du arbetat
15 år kan dina efterlevande få halv kompletterande efterlevandepension. Särskilda regler
gäller för beräkningen av och fördelningen av
kompletterande efterlevandepension om det
finns flera efterlevande.
På den del av pensionsunderlaget som är större
än 7,5 inkomstbasbelopp tillkommer ett belopp
som SPV betalar ut:
Pensionsunderlag

Kompletterande efterlevandepension

7,5 - 20 f pbb*

32,50 %

20 - 30 f pbb*

16,25 %

*Förhöjt prisbasbelopp. För 2021 är det förhöjda prisbasbeloppet 48 600 kronor.

Om en statligt anställd dör får du som efterlevande en ansökan från SPV eller arbetsgivaren.
Om en person dör som slutat sin statliga anställning och får tjänstepension utbetald från SPV
får dödsboet en ansökan från oss.
Du kan också ansöka om efterlevandepension
på spv.se/ansok-efterlevandepension.

Dödsfallsintyg med släktutredning

Med ansökan ska du skicka med dödsfallsintyg
med släktutredning. Det beställer du från
Skatteverket på 0771-567 567.

Har du frågor?

Har du frågor om efterlevandepension
eller kompletterande efterlevandepension är du
välkommen att kontakta oss på 020-51 50 40
eller på kundservice@spv.se.

Mer information

Du hittar mer information om de olika delarna
i tjänstepensionen från statlig anställning på
spv.se. Där kan du också logga in på Dina pensionssidor och bland annat se dina pensionsbesked och göra en prognos för hela din pension.
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