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Möjlighet till bättre tjänstepension för dig som tidigare har arbetat i 
statlig sektor och slutat före 2002-12-31 
I samband med tillkomsten av det nya statliga pensionsavtalet PA 16 infördes en möjlighet 
för dig som tidigare varit statsanställd att begära värdesäkring av den pensionsförmån som 
du under vissa förutsättningar kan ha tjänat in enligt det tidigare gällande statliga 
tjänstepensionsavtalet, PA 91. Från och med juni 2019 finns det samma möjlighet också för 
dig som slutat i staten under den tid då pensionsavtalet PA 74 (SPR) var gällande. Pensionen 
som kan bli uppräknad kallas livränta och utbetalas varje månad livet ut från 65 års ålder.  
 
Om du inte har fått någon värdesäkring av livräntan från det att du slutade din statliga 
anställning fram till pensionsåldern eller samordning av livräntan med en annan senare 
tjänstepensionsplan, kan du vända dig till Statens Tjänstepensionsverk, SPV, och begära 
uppräkning av din livränta. Några förutsättningar för att få en uppräkning är att  

• du ska ha tjänat in en livränta i staten enligt de tidigare gällande pensionsavtalen PA 91 
eller PA 74 (SPR). Du ska dessutom ha slutat i staten innan pensionsåldern (oftast 65 
år) eller innan du har börjat ta ut din statliga tjänstepension. Du ska ha lämnat det 
statliga området senast 2002-12-30, 

• du ska inte ha blivit återanställd i den statliga sektorn efter 2002. Om du har återvänt 
till staten är din intjänade livränta redan värdesäkrad, 

• din livränta ska inte ha blivit medräknad i någon annan tjänstepension som du tjänat in 
efter den statliga anställningen. Du ska med andra ord inte ha fått tillgodoräkna dig 
den tjänstetid som legat till grund för din statliga livränta i någon annan pensionsplan, 
t.ex. ITP-planen, som du har omfattats av efter det att du slutade i den statliga sektorn.  

Om du är ”kommunaliserad” lärare, skolledare eller studievägledare, ska dina gamla statliga 
tjänsteår ha tillgodoräknats i din kommunala tjänstepension, vilket betyder att du i så fall 
inte behöver begära värdesäkring enligt ovan.  
 
Värdesäkring av din livränta prövas av Pensionsnämnden för det statliga avtalsområdet. Din 
begäran till SPV behöver inte ha någon särskild form, men bör vara skriftlig. Du bör redogöra 
för vad du har arbetat med efter det att du slutade i staten och/eller vilken annan 
tjänstepension som du har tjänat in efter dina statliga år. Eftersom ditt fortsatta yrkesliv 
fram till 65 års ålder har betydelse för om din livränta kan bli värdesäkrad, bör du tidigast 
lämna in din begäran i nära anslutning till pensionsåldern, 65 år. Skriv att ärendet gäller 
”Värdesäkring av livränta”. Adressen till SPV är: SPV, 851 90 Sundsvall eller för epost: 
kundservice@spv.se - Glöm inte att ange namn, adress och personnummer! 
 
Du kan begära uppräkning även om din statliga livränta har börjat betalas ut. Om nämnden 
godkänner en uppräkning, räknas din livränta upp med förändringen av prisbasbeloppet 
(före 1999 basbeloppet) från året före det år som du slutade din statliga anställning fram till 
det år du fyller/har fyllt 65 år. Under utbetalningstiden från 65 års ålder värdesäkras 
livräntan utan särskild ansökan enligt sedan tidigare gällande bestämmelser i 
pensionsavtalen PA 91 och PA 74 (SPR).  


