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Pension till efterlevande för arbetstagare som  

omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad  

Pension (AKAP-KL) 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän  

kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds-

områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 

Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen  

anslutna riksorganisationer 

§ 1   Innehåll m.m. 

Parterna träffar denna överenskommelse om pension till efterlevande för arbets-

tagare som omfattas av AKAP-KL (Bilaga 1). Överenskommelsen är avsedd att 

gälla i avvaktan på införandet av ett familjeskydd i enlighet med principöver-

enskommelser tecknade 2013-10-04 respektive 2013-06-19. Regleringen följer 

KAP-KL kapitel 9. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Avtalet gäller från och med den 1 januari 2014. 

Avtalet upphör 1 januari 2015. 

  

   

 Förhandlingsprotokoll 
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§ 3   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

För OFRs förbundsområde Läkare 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

För AkademikerAlliansen 

och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer
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Pension till efterlevande 

§ 1   Rätt till pension till efterlevande 

En arbetstagares efterlevande har enligt dessa bestämmelser rätt till 

– pension till efterlevande vuxen, och 

– pension till efterlevande barn. 

§ 2   Giltighet 

Mom. 1   En arbetstagares efterlevande har rätt till pension till efterlevande om 

arbetstagaren avlider 

a)   under tid då han eller hon är anställd, 

b)   under tid då han eller hon får ersättning från av arbetsgivaren tecknad  

AGS-KL eller får arbetsskadelivränta som samordnas med sjuk- eller aktivitets-

ersättning, 

Anmärkning 

Rätten till pension till efterlevande gäller också om arbetstagaren avlider under tid då 

han eller hon är sjuk utan att vara anställd, men vid fortsatt sjukdom skulle fått ersätt-

ning från av arbetsgivaren tecknad AGS-KL. 

c)   under tid då han eller hon får särskild avtalspension, eller 

d)   inom sex månader efter det att arbetstagarens anställning upphört. 

Mom. 2   En arbetstagares efterlevande har inte rätt till pension till efterlevande 

enligt mom. 1 b)–d) om arbetstagaren vid tidpunkten för dödsfallet har en annan 

anställning med pensionsrätt och genom den anställningen har rätt till pensions-

förmån. 

§ 3   Pension till efterlevande vuxen 

Mom. 1   Pension till efterlevande vuxen betalas ut till arbetstagarens make/-

maka, om han eller hon stadigvarande bodde tillsammans med arbetstagaren vid 

tidpunkten för dödsfallet, och 

a)   då stadigvarande bodde tillsammans med barn under tolv år, som någon av 

eller båda makarna hade vårdnaden om, eller 
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b)   utan avbrott bott tillsammans med arbetstagaren sedan minst fem år före tid-

punkten för dödsfallet. 

Med efterlevande make/maka jämställs registrerad partner enligt lagen 

(1994:1117) om registrerat partnerskap. 

Med efterlevande make jämställs också den ogifta person som stadigvarande 

bodde tillsammans med den ogifte arbetstagaren vid hans eller hennes död, och 

c)   som tidigare varit gift eller registrerad partner med arbetstagaren, eller 

d)   har eller har haft barn, eller då väntade barn med arbetstagaren. 

Mom. 2   En efterlevande vuxen har inte längre rätt till pension till efterlevande 

om han eller hon 

a)   gifter sig eller registrerar partnerskap, eller 

b)   stadigvarande bor tillsammans med någon, som den efterlevande har varit 

gift eller registrerad partner med, eller har eller har haft barn med. 

Mom. 3   En arbetstagares pensionsunderlag beräknas enligt fjärde kapitlet 

KAP-KL. Beräkning av pension till efterlevande vuxen görs med de procent av 

pensionsunderlaget vid beräkningstidpunkten som anges i tabellen nedan. 

Pensionsunderlag uttryckt i IBB Högst 20 Mer än 20 och 

högst 30 

Pensionsnivå 15,0 % 7,5 % 

Mom. 4   Pension till efterlevande vuxen betalas ut längst i fem år. 

§ 4   Pension till efterlevande barn 

Mom. 1   Pension till efterlevande barn betalas ut till arbetstagarens barn eller 

adoptivbarn till och med månaden innan barnet fyller 18 år. 

Rätten till pension till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt 

till barnpension enligt EPL. 

Rätt till pension till efterlevande barn har även det utländska barn som arbets-

tagaren med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem i Sverige för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 
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Mom. 2   En arbetstagares pensionsunderlag beräknas enligt fjärde kapitlet 

KAP-KL. Beräkning av pension till efterlevande barn görs med de procent av 

pensionsunderlaget vid beräkningstidpunkten som anges i tabellen nedan. 

Pensionsunderlag uttryckt i IBB Högst 7,5 Mer än 7,5 

och högst 20 

Mer än 20 

och högst 30 

Pensionsnivå 10 % 28 % 14 % 

Mom. 3   Om det finns flera barn med rätt till pension till efterlevande barn ska 

pensionen räknas upp genom att pensionsbeloppet multipliceras med nedan  

angivna faktorer. 

Antal barn 2 3 4 5 eller flera 

Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 

Det uppräknade pensionsbeloppet ska fördelas lika mellan barnen. 

Mom. 4   Om ett efterlevande barn till en arbetstagare framställer anspråk på 

pension till efterlevande barn först efter det att sådan pension börjat betalas ut, 

ska redan utbetalda pensionsbelopp inte omfördelas mellan barnen. 


