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PA 16 – ”Övergångsperioden” - 2016-01-01 tom 2016-12-31 

Vad gäller för premieförmedling m.m. under året? 

Avd II - Födda 1987 eller tidigare  
(gamla PA 03) 

Anställda med pågående statlig 
anställning 2015-12-31  

Avd I - Födda 1988 eller senare 
 

Anställda med pågående statlig 
anställning 2015-12-31 

Individuell ålderspension (valbar), 2.5 % av 
den pensionsgrundande lönen, fortsätter att 
betalas till vald försäkring varje månad. 
 
Inga omval eller nyval är möjliga under 
perioden. 
 
Ingen flytträtt förrän försäkringsbolagen och 
parterna har hittat en lösning. Åtminstone för 
dem som har valt Kåpan eller är icke-väljare 
hos Kåpan blir det ingen retroaktiv flytträtt 
från januari 2016 när väl flytträtten börjat 
fungera.  

Individuell ålderspension/ålderspension valbar  
(valbar), 2.5 % av den pensionsgrundande lönen, 
fortsätter att betalas till vald försäkring varje 
månad. För arbetstagare med lön över ”taket” 
betalas den högre premien för den lönedelen, 20 
% av den pensionsgrundande lönen över ”taket” 
(minus under 2016 redan betalda 2.5 %), 
retroaktivt under 2017.  
 
Inga omval eller nyval är möjliga under perioden. 
 
Ingen flytträtt förrän bolagen och parterna har 
hittat en lösning. Åtminstone för dem som har 
valt Kåpan eller är icke-väljare hos Kåpan blir det 
ingen retroaktiv flytträtt från januari 2016 när väl 
flytträtten börjat fungera.  

Kompletterande ålderspension - Kåpan 
Tjänste (inte valbar), 2 % av den 
pensionsgrundande lönen, fortsätter som 
tidigare att betalas till Kåpan varje månad. 

Ålderspension obligatorisk (inte valbar), 2 % av 
den pensionsgrundande lönen, fortsätter som 
tidigare att betalas till Kåpan varje månad. För 
arbetstagare med lön över ”taket” betalas den 
högre premien för den lönedelen, 10 % av den 
pensionsgrundande lönen över ”taket” (minus 
under 2016 redan betalda 2 %), retroaktivt under 
2017. 

 Ålderspension flex, 1.5 % av kontant utbetald 
lön, betalas retroaktivt från 2017. 

  Ingen kompensationsränta för uppskjutna 
premieinbetalningar.   

 Avd I har ett nytt utvidgat lönebegrepp, t.ex. 
vid föräldraledighet, som underlag för 
beräkning av pensionspremien (dock inte 
ålderspension flex). Alla pensionspremier för 
ålderspension valbar och ålderspension 
obligatorisk som betalas under 2016 beräknas 
med Avd II:s ”gamla” lönebegrepp. Omräkning 
görs och eventuella tilläggspremier betalas 
under 2017.  

 Administrativ lösning för beräkning av premie 
(sammanläggning av pensionsgrundande lön) 
vid flera samtidiga statliga anställningar saknas 
ännu. Eventuell omräkning och betalning av 
kompletterande premier görs senare.  
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Avd II - Födda 1987 eller tidigare  
(gamla PA 03) 

Nyanställda i staten  
2016-01-01 eller senare under 2016 

Avd I - Födda 1988 eller senare 
  

Nyanställda i staten  
2016-01-01 eller senare under 2016 

Individuell ålderspension (valbar), 2.5 % av 
den pensionsgrundande lönen, betalas under 
2016 löpande varje månad enbart om den 
nyanställde genom en tidigare statlig 
anställning redan har en PA 03-försäkring. Om 
så inte är fallet, betalas premien retroaktivt 
2017.  
 
Inga omval eller nyval är möjliga under 
perioden. 
 
Ingen flytträtt, förrän bolagen och parterna 
har hittat en lösning (och det finns några 
förmedlade premier). Åtminstone för dem 
som senare väljer Kåpan eller blir icke-väljare 
hos Kåpan, blir det ingen retroaktiv flytträtt 
från anställningsdagen, om inte flytträtten 
börjat fungera dessförinnan.  
 

Individuell ålderspension/ålderspension valbar 
(valbar), 2.5 % av den pensionsgrundande lönen, 
betalas under 2016 löpande varje månad enbart 
om den nyanställde genom en tidigare statlig 
anställning redan har en PA 03-försäkring. 
Oavsett om den nyssnämnda premien betalas 
under 2016 eller inte, gäller för arbetstagare med 
lön över ”taket” att den högre premien för den 
lönedelen, 20 % av den pensionsgrundande lönen 
över ”taket” (minus under 2016 eventuellt redan 
betalda 2.5 %) betalas retroaktivt under 2017.  
 
Inga omval eller nyval är möjliga under perioden 
 
Ingen flytträtt, förrän bolagen och parterna har 
hittat en lösning (och det finns några förmedlade 
premier). Åtminstone för dem som senare väljer 
Kåpan eller blir icke-väljare hos Kåpan, blir det 
ingen retroaktiv flytträtt från anställningsdagen, 
om inte flytträtten börjat fungera dessförinnan. 

Kompletterande ålderspension - Kåpan 
Tjänste (inte valbar), 2 % av den 
pensionsgrundande lönen, betalas till Kåpan 
varje månad. 

Ålderspension obligatorisk (inte valbar), 2 % av 
den pensionsgrundande lönen, betalas till Kåpan 
varje månad. För arbetstagare med lön över 
”taket” betalas den högre premien för den 
lönedelen, 10 % av den pensionsgrundande lönen 
över ”taket” (minus under 2016 redan betalda 2 
%), retroaktivt under 2017. 

 Ålderspension flex, 1.5 % av kontant utbetald 
lön, betalas retroaktivt från 2017. 

 Ingen kompensationsränta för eventuellt 
uppskjutna premieinbetalningar.   

 

 Ingen kompensationsränta för uppskjutna 
premieinbetalningar.   

 Avd I har ett nytt utvidgat lönebegrepp, t.ex. 
vid föräldraledighet, som underlag för 
beräkning av pensionspremien (dock inte 
ålderspension flex). Alla pensionspremier för 
ålderspension valbar och ålderspension 
obligatorisk som betalas under 2016 beräknas 
med Avd II:s ”gamla” lönebegrepp. Eventuell 
omräkning och betalning av eventuella 
kompletterande premier görs under 2017. 

 Administrativ lösning för beräkning av premie 
(sammanläggning av pensionsgrundande lön) 
vid flera samtidiga statliga anställningar saknas 
ännu. Eventuell omräkning och betalning av 
kompletterande premier görs senare. 

 


