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PENSIONSFÖRSTÄRKNING VID FÖRTIDA UTTAG 
 
Arbetstagare som avgår från sin anställning med förtida uttag, kan få ett tilläggsbelopp (förstärk-
ning) som tillskott till pensionen. Pensionsförstärkning är ett arbetsgivarinstrument och ska an-
vändas restriktivt. Tilläggsbeloppet kan övervägas vid organisationsförändringar, övertalighet och 
i särskilda individuella fall. Respektive verksamhet står för kostnaden. Tilläggsbeloppet beslutas 
efter individuell prövning i varje enskilt fall. Den anställde har själv att ta ställning till i vilken om-
fattning tjänstepensionen och den allmänna pensionen skall tas ut under tiden pensionsförstärk-
ningen utbetalas. 
 
Målgrupp 
Medarbetare som uppnått 61 års ålder. 
 
Pensionsförstärkningens storlek 
Tilläggsbeloppet är 5000 kr/månad för heltidsanställd. Pensionsförsäkringens storlek avgörs av 
vilken sysselsättningsgrad den anställde har vid pensionsavgången. Vid deltidsanställning så 
reduceras beloppet i förhållande till sysselsättningsgraden.  Beloppet är detsamma under hela 
utbetalningstiden, ingen indexering skall ske. Beloppet är skattepliktigt och är inte att betrakta 
som en avlöningsförmån.  

 
Anställningens upphörande 
Anställningen upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensions-
intjänande sker därefter. Eftersom detta inte är en avlöningsförmån, är ersättningen inte pen-
sionsgrundande eller semesterlönegrundande. En överenskommelse skrivs på i samband med 
anställningens upphörande. 

 
Utbetalning 
Tilläggsbeloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder (ex: den anställde 
fyller 65 år i maj, utbetalning sker tom april månad). Utbetalningen sker via KPA 

 
Återanställning 
Vid återanställning inom kommunen avgörs från fall till fall om pensionsförstärkningen skall upp-
höra att gälla.  
 
Information 
För att den anställde ska få en klar bild av hur pensionen påverkas vid förtida uttag uppmanas 
den anställde att ta kontakt med Försäkringskassan för den allmänna pensionen och personalen-
hetens pensionshandläggare och ev annan arbetsgivare för tjänstepensionen. 
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