Att tänka på inför pensionen

Detta är Saco-S

• Du har rätt att arbeta till 67 års ålder enligt lag. Du har också rätt att
tidigast gå i ålderspension från 61 års ålder enligt lag och enligt PA16.

Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker.
Vi driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Vi
tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna
anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet.

• Det allmänna pensionssystemet och PA16 ger dig goda möjligheter till
flexibla lösningar i tid och omfattning för uttag av din pension. På hemsidan
minpension.se finns verktyg för att beräkna din pension vid olika uttag.
• Tänk på att tidpunkten för när du väljer att gå i pension har stor betydelse
för nivån på din pension. Tidigarelagd ålderspension får negativa
konsekvenser för din pensionsnivå. En senarelagd pensionering ger
högre pensionsnivå. Beslutet för när du går i pension bör därför föregås
av noggranna överväganden. Beräkningar kan Pensionsmyndigheten och
Statens tjänstepensionsverk hjälpa till med.
• För att Allmän pension ska börja betalas ut måste du själv ansöka om
detta hos Pensionsmyndigheten minst tre månader i förväg.

Saco-S består av 22 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare
86 500 akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S
förhandlingsverksamhet.
Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla
statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman
och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig
som medlem.
Besök oss på www.saco-s.se.

• Ansök i god tid om din pension enligt PA16 via din arbetsgivare (gäller
förmånsbestämd pension) och det bolag som förvaltar din premiebestämda
pension. Läs på spv.se hur du ansöker om din pension. Tänk på att vissa
delar betalas ut automatiskt från 65 år om du inte ansöker om annan tidpunkt för utbetalning.
• Tänk på att du kan ha rätt till pension från tidigare arbetsgivare
utanför staten.

Mer information finns på
Saco-S
På vår webbplats finns information om pension
för dig som är akademiker inom staten.
www.saco-s.se
Statens pensionsverk
Deras uppdrag är att räkna och betala ut tjänste
pensioner och andra avtalsförmåner för anställda
inom statsförvaltningen.
www.spv.se

Kåpan Pensioner
Förvaltar avgiftsbestämda pensioner kopplade
till de statliga pensionsavtalen PA91 och PA16.
www.kapan.se
Min pension
Ger en bild av din samlade pension.
www.minpension.se
Pensionsmyndigheten
Administrerar den allmänna pensionen.
www.pensionsmyndigheten.se
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• Du kan också kontakta ditt förbund om du har frågor om din
tjänstepension.
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Varifrån kommer pensionen
och vad innebär PA16?
Saco-S har tecknat ett förmånligt kollektivavtal om tjänstepension. Avtalet
heter PA16 och trädde i kraft första januari 2016. Avtalet ersätter tidigare
pensionsavtal PA03 och består av två pensionsplaner. Avdelning I är en helt
premiebestämd ålderspension och omfattar dig som är född 1988 eller senare.
Avdelning II motsvarar tidigare bestämmelser i PA03 och består av såväl
premiebestämda som förmånsbestämda delar och omfattar dig som är född
1987 eller tidigare.
Tjänstepension utgör ett viktigt komplement till den allmänna pensionen och
eventuellt eget privat pensionssparande. Det ger ett betydelsefullt tillskott till
din inkomst som pensionär. Tjänstepensionsavtalet PA16 innehåller förutom
ålderspension även förmåner i form av sjukpension om du inte längre kan
arbeta på grund av sjukdom samt efterlevandepension till din anhöriga om
du skulle avlida.

Tjänstepensionen består
av tre grunddelar:
Ålderspension
Efterlevandeskydd
Sjukpension

Allmän
pension

Tjänstepension

Eget
sparande

Att tänka på under arbetslivet
• I det allmänna pensionssystemet baseras pensionen på hela din
livsinkomst.
• För den premiebestämda tjänstepensionen är livsinkomsten under hela
arbetslivet viktig. Tänk på att till exempel föräldraledighet och deltids
arbete påverkar din slutliga pension. Läs gärna Föräldraledighet och den
framtida pensionen. Finns att ladda ner på saco.se

I Saco-S avtal finns möjlighet att göra enskild överenskommelse om ökad
pensionsavsättning. Du bör bara avstå lön för att öka pensionsavsättning om
du har en lön som ligger över det så kallade ”taket”* (cirka 40 000 kronor per
månad, år 2016). Vid lönelägen under ”taket” urholkas underlaget för allmän
pension och andra förmåner inom socialförsäkringen. Möjligheten till extra
avsättning gäller även om du arbetar kvar mellan 65–67 års ålder. Rådgör
gärna med ditt förbund eller din lokala Saco-S förening innan du ingår en
enskild överenskommelse.

• För den förmånsbestämda tjänstepensionen är det lönen de sista fem
åren före pension samt hur länge du arbetat i staten som avgör nivån
på pensionen.

• Mot bakgrund av din privata situation kan du behöva överväga behovet
av annat sparande utöver din tjänstepension. I yngre åldrar kan det finnas
anledning att överväga andra sparformer som till exempel fonder, aktier
eller ökad bostadsamortering.

• Du kan själv påverka din tjänstepension genom att göra ett aktivt val
av fondförsäkring eller traditionell pensionsförsäkring. Om du inte gör
ett aktivt val förvaltas din tjänstepension av Kåpan Pensioner till en
låg avgift.

• Tänker du byta jobb? Ta reda på om din nya arbetsgivare har kollektiv
avtal om pension. Om avtal saknas behöver du kompensera dig genom
högre lön eller andra villkor. Det är viktigt att du kontaktar ditt förbund
för rådgivning.

• Även för premiepension i din allmänna pension får du välja förvaltnings
form och förvaltare. Valet gör du hos Pensionsmyndigheten. Tänk på att
förvaltningsavgiftens storlek kan få stor betydelse för ditt pensionsutfall.
Om du inte gör ett aktivt val förvaltas din premiepension av AP7 Såfa.

• Om den nya arbetsgivaren har ett annat avtal om pension än ditt tidigare
kan det påverka din framtida pension. Ta reda på vad som gäller hos SPV
och den administratör som administrerar det nya avtalet.
* Inkomsttaket = 8,07 inkomstbasbelopp.

• Kontrollera om du har återbetalningsskydd på din tjänstepension och din
allmänna premiepension. Det kan vara en extra trygghet för din familj om
du skulle avlida men får som konsekvens att din pension blir lägre. Därför
är det viktigt att välja bort återbetalningsskydd om du inte behöver det.

På hemsidan minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i
Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser.

