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Avsnitt A 

ITP-planen – avdelning 1

Avtal om ITP-planen

mellan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (arbetsgivareförbundet)

och . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tjänstemannaförbundet

eller -förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt 
högre än 2 i befattningsnomenklaturen, anställda hos arbetsgivare som 
är anslutna till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (arbetsgivareförbundet). 

Begreppet ”tjänsteman” i texten nedan innefattar arbetsledare.
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Avsnitt A 

ITP-planen – avdelning 1
För ITP-planen avdelning 1 gäller dessa bestämmelser samt 
försäkringsgivarens/förvaltarens, av Svenskt Näringsliv och PTK god-
kända, villkor för respektive förmån. Vidare gäller de bestämmelser i 
övrigt som Svenskt Näringsliv och PTK träffat överenskommelse om. 

1. Förmåner
Ålderspension Se punkt 7

Efterlevandeskydd
Återbetalningsskydd Se punkt 8.1
Familjeskydd  Se punkt 8.2

Riskförsäkringar
Sjukpension Se punkt 9
Avgiftsbefrielseförsäkring Se punkt 10

Förmåner vid utlandstjänstgöring Se punkt 13

2. Anslutning till ITP-planen

2.1 Anslutning till ITP-planen sker genom att arbets givaren tecknar 
pensione rings avtal med Collectum AB (Collectum), som företrä der 
försäkringsgivare och övriga för valtare inom ITP-planen.

Av pensioneringsavtalet ska framgå vid vilken tidpunkt avtalet, i 
enlighet med av Svenskt Näringsliv och PTK god kända regler, träder 
i kraft. Försäk ringsavtal mellan arbetsgivare och försäkringsgivare 
träder i kraft vid samma tidpunkt. Om i punkt 14 angiven garanti 
gäller för någon anställd, ska pensio neringsavtal tecknas att gälla 
från och med den tidpunkt från vilken garantin gällt.

Har arbetsgivaren i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till ITP-
planen ska kollektivavtalet anges i pen sio neringsavtalet.
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2.2 Pensioneringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge 
arbetsgivaren be träffande någon kategori av anställda är bunden av 
sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av i punkt 
14 angi ven garanti.

I övriga fall kan pensioneringsavtal träda ur kraft tidigast vid utgången 
av må naden närmast efter den månad arbetsgivaren eller Collectum 
sagt upp av talet. 

Collectum kan säga upp pensioneringsav talet om arbetsgivaren inte i 
rätt tid betalat för fallna pre mier och räntor. Collectum kan även säga 
upp pensione ringsavtalet om arbetsgivaren underlåtit att lämna deb-
iteringsunderlag för avgifter eller de upp gifter i övrigt som erfordras 
för att fastställa för månerna enligt ITP-planen.

2.3 Arbetsgivare som i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till 
ITP-pla nen, men där kollektivavtalet innehåller bestämmelser som av-
viker från över enskommel sen om ITP-planen mellan Svenskt Näring-
sliv och PTK, får träffa pensioneringsavtal med Collectum endast efter 
godkännande av ITP-nämnden. 

Träffas ändå pensioneringsavtal på grund av att arbetsgivaren inte 
lämnat uppgift om avvikande kollektivavtal gäller pensioneringsavtalet 
endast enligt överenskommelsen om ITP mellan Svenskt Näringsliv 
och PTK.
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3. Omfattning

3.1  Planen omfattar alla anställda tjänstemän hos arbetsgivare som 
tillämpar ITP-planen. 

Följande personer omfattas inte av planen;
• företagare och maka/make eller registrerad partner till företagare,
• VD,
• annan tjänsteman i företagsledande eller därmed jämförlig ställning
 som med getts undantag av ITP-nämnden.

Som företagare betraktas
• i företag som inte är juridisk person samtliga ägare
• i handelsbolag samtliga ägare
• i kommanditbolag komplementären
• i aktiebolag, aktieägare vars aktieinnehav för sig eller samman-
 räknat med aktier som ägs av maka/make el ler registrerad partner,
 förälder eller barn till ak tieäga ren, uppgår till minst en tredjedel av
 ak tierna i bolaget.

ITP-nämnden kan, om särskilda skäl föreligger, medge att även annan 
ägare får betrak tas som företagare och därmed undantas från ITP-
planen. 

Tjänsteman anställd vid företag som anslutes till ITP-planen får 
undantas från denna under förutsätt ning att tjänstemannen kvarstår 
i före anslut ning gällande pensions plan och om skriftlig överenskom-
melse härom före ligger mellan ar betsgivaren och tjänstemannen.

3.2 Planen gäller från och med den månad tjänsteman nen fyller
• 18 år, vad den avser sjukpension och
• 25 år, vad den avser ålderspension och avgiftsbe fri elseförsäkring,

till och med månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 66 år. 

Vid fortsatt anställning efter att tjänstemannen fyllt 66 år kan arbets-
givaren träffa överenskommelse med tjänstemannen om att avgift för 
ålderspension ska erläggas. 
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3.3 Med tjänsteman förstås anställd som omfattas av mellan 
medlemsförbund inom Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om 
allmänna anställningsvill kor för tjänstemän.

För anställda som inte omfattas av kollektivavtal en ligt ovan sker 
bedömningen om vilken personalkategori den anställde tillhör med ut-
gångspunkt i det kollek tivavtal som skulle ha gällt för den verksamhet 
hos arbetsgivaren vari den an ställde är syssel satt. 

3.4 Om tjänstemannens hälsotillstånd vid den tidpunkt då planen 
enligt ovan skulle ha bli vit gällande för tjänstemannen är sådant att 
han/hon enligt ITP-planens häl so pröv ningsregler inte kan försäkras, 
gäller planen först då tjänstemannen är arbetsför i den anställning som 
ligger till grund för inträdet i planen. Partiellt arbetsför tjänsteman 
beviljas försäkring för den lön och arbetstid som motsvarar arbets-
förmågan.

4.	 Planens	finansiering
Arbetsgivaren betalar avgifter för re spektive förmån i ITP-planen i 
enlig het med de instruk tioner som meddelas av Collectum. Instruk-
tionerna ska vara godkända av ITP-nämnden. 

5. Inkomst- och prisbasbeloppet i ITP-planen
Med inkomstbasbeloppet i ITP-planen avses det inkomstbasbelopp som 
för varje år fastställs enligt 58 kap 27 § i Socialförsäkringsbalken (SFB).

Med prisbasbeloppet i ITP-planen avses det prisbas belopp som för 
varje år fast ställs enligt 2 kap 7 § i SFB.
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6. Pensionsmedförande lön
ITP-planens förmåner beräknas med utgångspunkt från en 
pensionsmedfö rande lön. Denna utgörs av kontant utbetald brutto-
lön. I den pensionsmedfö rande lönen ingår inte kostnadser sättningar 
(skattefria eller skattepliktiga).

7. Ålderspension 

7.1  Intjänande av ålderspension
Intjänande av ålderspension sker genom att arbetsgivaren månatligen 
betalar en av gift till den an ställdes ålderspension från och med den 
må nad tjänstemannen fyller 25 år till och med månaden före den un-
der vilken tjänstemannen fyller 66 år. Om an ställningen fortsätter efter 
det att tjänstemannen uppnått denna ålder kan avgiften er läggas om 
arbetsgivaren och tjänstemannen träffar överenskommelse om detta.  

Avgiften beräknas i procent på tjänstemannens pensionsmedförande lön.

Avgiften ska vara 4,5 procent på den anställ des pensionsmedförande 
lön på löne de lar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar 
som för viss månad översti ger 7,5 in komstbasbelopp/12 och under-
stiger 30 inkomstbasbelopp/12 ska avgiften vara 30,0 procent. 

7.2  Kompletterande avgifter 
Parterna är överens om att arbetsgivare och lokal facklig organisa-
tion, samt för bundspar ter, kan överenskomma om att avgifterna till 
ålderspensionen ska kunna kom pletteras med ytterligare avgift. Sådan 
överenskommelse kan även träffas mellan arbetsgivare och tjänsteman.
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7.3  Val av förvaltare och disposition av avgiften 
Tjänstemannen väljer själv en eller flera förvaltare av avgiften. 
Minst 50 procent av avgif ten ska placeras i en traditionell pensions-
försäkring. Över skott i försäk ringen till faller tjänstemannens för-
säkring. För pensions stiftelse och kontoföring, se nedan.  

Tjänstemannen kan välja återbetalnings skydd på vald försäkring 
(se 8.1). En del av avgiften till ålderspensionen kan också använ-
das för familjeskydd (se 8.2). Även den som har rätt till avgiftsbe-
frielseförsäkring utan att vara an ställd kan välja för valtare och hur 
avgiften ska dispo ne ras. För val av återbetalningsskydd eller fa milje-
skydd er fordras i vissa fall hälsopröv ning. 

Gjort val anmäls till Collectum. Anmält val gäller tills nytt val sker. 

Avstår tjänstemannen från att välja är det försäkringsbolag som 
ITP-nämnden be stäm mer för säk ringsgivare för en traditionell pen-
sionsförsäkring, men utan återbe tal ningsskydd och fa milje skydd.

Försäkring
Tjänstemannen kan välja pensionsförsäk ring hos för säkringsgivare 
som Collectum, efter upphandling, träffat admi nistrationsavtal med. 
Svenskt Näringsliv och PTK, genom ITP-nämnden, ska fastställa de 
kriterier som ska gälla för sådan upphandling. ITP-nämnden ansvarar 
för upphandlingen.

Vid försäkring är arbetsgivaren försäkringstagare. I fråga om rätten till 
försäk rings förmån anses varje tjänsteman som försäkringstagare.

I fråga om återbäring gäller försäkringsgivarens försäkringstekniska 
riktlinjer.

Tryggande i arbetsgivarens egen regi
Tjänstemannens arbetsgivare kan, efter godkännande av ITP-nämn-
den, som ett alter nativ till pensionsförsäkring er bjuda för valtning av 
tjäns temannens pensionsav gift i egen regi, tryggad genom bokfö ring 
av pensionsskuld eller avsättning till pen sions stif telse. Om alternativet 
avser den del av avgiften som ska placeras på be stämt sätt ska samma 
av kastning garante ras som i en traditionell pensionsförsäk ring. Tryg-
gande i egen regi ska vara kredit försäk rat. 
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Ar betsgivaren ska på sätt som anges när erbjudan det ges vid varje 
tid punkt kunna lösa in åta gandet i en ålderspensionsför säkring hos 
försäk rings gi vare som meddelar traditionell pensionsförsäkring med 
garanterad avkastning inom ITP. 

Arbets givaren ska ha träffat administ ra tionsavtal med Collectum. För 
ar bets gi vares för valtning i egen regi gäller sär skilda be stämmel ser.

7.4  Flytt av kapital
Tjänstemannen har rätt att flytta hela eller delar av det intjänade 
pensionskapitalet till annan förval tare som med de lar ITP enligt 
dessa regler. Försäkringsgivarna och Col lectum har rätt att ta ut av 
ITP-nämnden godkända avgif ter för att täcka kostna den för flytt av 
kapital. Avgif terna tas ut av tjänstemannens pensionskapital.

Om Collectum, efter ITP-nämndens godkännande, säger upp 
administrationsavtal med en försäkringsgivare som meddelar ITP 
ska pensionskapitalet i ITP-försäk ringarna kunna flyttas till annan 
försäkringsgivare för ITP. Detta sker enligt sär skilda regler som fast-
ställs av ITP-nämnden. För det fall arbetsgivare inte längre ska trygga 
åta ganden enligt denna plan i egen regi, ska åtagandena lösas in i en 
tra ditio nell pen sionsförsäkring för ITP.   

7.5  Pensionens storlek
Avgifterna ska finansiera en livsvarig pension. Denna kan dock, om 
tjänstemannen så önskar, betalas ut helt eller del vis under en begrän-
sad tid om minst fem år. Pen s ionen be talas ut från och med den månad 
un der vilken tjänstemannen fyller 66 år el ler annan tidpunkt som den 
anställde begär. Pensionen utbe talas normalt må nads vis i efter skott. 
Utbetalning på går längst till och med den må nad då tjänste mannen 
avlider. 

Pensionens storlek är bland annat beroende av värdet av till-
godoräknade avgif ter och avkastningen på dessa, ål dern vid ut-
betalningens början samt valet mel lan livs varig och tidsbegränsad 
utbetalning. Pensionen ska beräknas lika för kvinnor och män.

Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 55 års ål der. 
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8. Efterlevandeskydd

8.1  Återbetalningsskydd
Tjänstemannen kan välja att ha återbetalningsskydd i sin ål der s-
pension. Åter betal nings skydd innebär att pen sio n till förmånstagare 
en ligt punkt 8.3 ut betalas vid tjänstemannens dödsfall. 

Vid dödsfall innan ålderspensionen börjat utbetalas till tjänstemannen, 
utbetalas vär det av ålderspen sio nen till förmånstagare under en tid av 
fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig ålderspension börjat utbetalas till 
tjänsteman nen fort sätter utbe talningarna som återbetalningsskydd till 
förmånsta gare och upphör se nast 20 år efter det att ålder s pensionen 
börjat utbetalas.

Vid dödsfall efter det att tidsbegränsad ålderspen sion har börjat 
utbetalas till tjänste mannen, fort sätter utbetalningarna till förmåns-
tagare under längst så lång tid som återstår av den avtalade tiden för 
utbetalning av ålderspen sionen.

Om återbetalningsskydd väljs senare än vid första möj liga valtillfälle 
eller mer än tolv månader efter en fa miljehän delse erfordras hälso-
deklaration. Med fa milje hän delse av ses när en tjänsteman gifter sig, 
blir sambo eller får barn. 

Återbetalningsskyddet omfattar normalt hela det pen sionskapital 
som tjänats in i av giftsbestämd ålder spension, oavsett förvaltare. För 
tjänsteman som lider av all var lig sjukdom beviljas dock återbetal-
ningsskyddet en bart avseende avgifter som tjänas in från och med 
månaden efter valet av åter betalningsskydd.

Tjänstemannen kan inte välja till återbetalningsskydd efter det att 
ålders pensionen börjat utbetalas. Däremot kan tjänstemannen välja 
bort återbetalningsskydd även efter det att ålderspensionen börjat 
utbetalas.

Förmånstagare kan överenskomma med försäkringsbolaget om annan 
ut betal nings tid, om respektive försäkrings bolags vill kor tillåter detta.
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8.2  Familjeskydd
Tjänsteman som omfattas av avgiftsbestämd ålderspension kan an-
mäla sig till/an söka om försäkring för fa milje skydd. Försäkringen är 
en efterle vande pen sion som betalas ut till insatta förmånsta gare om 
tjänste mannen skulle avlida under för säk ringstiden.  

Anmälan till/ansökan om försäkring för familjeskydd sänds in till Col-
lectum. Försäk ringsgi vare är Alecta Tjänstepension Ömsesidigt (Alecta).

8.2.1 Familjeskyddets omfattning
Försäkringsbeloppet för familjeskyddet utgörs av an tingen 1.0, 2.0, 
3.0 eller 4.0 pris basbelopp per år. Det årliga beloppet beta las ut med 
en tolfte del varje må nad i fem, tio, femton eller tjugo år, dock inte 
längre än till och med månaden före den varunder tjäns teman nen 
skulle ha fyllt 71 år. 

Tjänstemannen kan, efter hälso deklaration, höja för säk ringsbe loppet 
eller välja en an nan utbetalnings tid. Sådan förändring träder i kraft 
samma dag som skrift lig ansö kan inkommit under för utsättning att 
Collectum bedömt att tjänsteman nens avgift för ål derspen sion räcker 
till för den ändrade försäkringen. För tjänste man som lider av all varlig 
sjukdom bevil jas inte höj ning av försäk ringsbelopp. 

Option vid familjehändelse
Om familjeskydd väljs inom tolv månader efter en fa miljehän delse 
finns en option att utan hälsoprövning få teckna ett totalt familjeskydd 
på högst två prisbasbelopp under fem år eller ett prisbasbelopp under 
tio år. Om sådant familjeskydd redan är tecknat kan optionen inte ut-
nyttjas, utan varje ytterligare höjning kräver godkänd hälsoprövning. 

Med fa milje hän delse av ses när en tjänsteman gifter sig, blir sambo 
eller får barn. 
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8.2.2 Försäkringsskyddets ikraftträdande
Försäkringsskyddet för familjeskydd träder i kraft samma dag som 
skrift lig ansö kan inkommit till Collectum från tjänsteman som om-
fattas av avgiftsbe stämd ålderspen sion. Om fa mil jeskydd väljs senare 
än vid första möjliga val till fälle eller mer än tolv månader efter en 
fa miljehän delse erfordras hälso dekla ration. 

Innan tjänstemannen gjort sitt första val av förval tare för sin ålders-
pension gäller ett förskydd under den tid som parterna i ITP-nämnden 
i sam råd med Alecta bestämmer. Förskyddet utgör två prisbas belopp 
med utbetalning under fem år och förutsätter att tjänstemannen var 
arbetsför när möjlighet gavs att göra ovan nämnda val. 

Inkommer ny ansökan inom ett år från det att tidigare för säk-
ringsskydd upphört att gälla till följd av obe tald avgift kan nytt 
försäkringsskydd beviljas först efter sär skild prövning.

8.2.3 Premie
Kostnaden för familjeskyddet (premien) avräknas från den avgift 
som arbetsgiva ren betalar för tjänsteman nens avgiftsbestämda ål ders-
pension. 

8.2.4 Försäkringsskyddets upphörande
Försäkringsskyddet i familjeskyddsförsäkringen upphör att gälla vid 
utgången av må naden före den under vilken tjänstemannen fyller 
66 år. Om tjänstemannen vid annan tid punkt väl jer att inte längre om-
fattas av fa mil jeskydd upp hör för säkrings skyddet att gälla vid ingån-
gen av månaden efter det att Collec tum mottagit anmälan om detta.

8.2.5 Efterskydd
Har den försäkrade omfattats av familjeskydd och för säkringen inte 
längre gäller på grund av att 

• anställningen upphört

• pensioneringsavtalet är uppsagt och uppsägningen trätt i kraft,

gäller försäkringsskyddet så lång tid den försäkrade varit anställd,
dock längst i tre må nader.
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Efterskyddet förlängs om den försäkrade blir sjuk un der tiden efter-
skyddet gäller. Skyddet förlängs med lika många dagar som sjukdomen 
varar. Med sjukdom förstås tillstånd som avses i punkt 9.1.

Efterskydd gäller inte när den försäkrade slutat sin anställning och 
börjat ta ut sin ITP ålderspension. 

8.2.6 Utbetalning 
Om tjänstemannen avlider betalas familjeskyddet ut månadsvis 
under avtalad tid till för månstagare, dock inte längre än till och med 
månaden före den varunder tjäns temannen skulle ha fyllt 71 år. Pen-
sionen betalas ut från och med månaden efter den då den försäk rade 
av lidit. 

Anmälan om dödsfall görs till Collectum. 

8.2.7 Värdesäkring
Överskott som uppkommer inom försäkringsrörelsen för familje-
skydd an vänds i för sta hand för att värdesäkra försäkringsbe lopp 
i pro portion till prisbasbeloppets för ändring. An pass ning av för-
säkringsbeloppet sker den 1 januari varje år.

Sänkning av prisbasbeloppet föranleder inte minskning av pensionen. 
Senare höjning av prisbasbeloppet beaktas endast i den mån det där-
igenom blir högre än det var före sänkningen.

Överskott används i andra hand för sänkning av pre mien. Närmare 
bestämmel ser åter finns i Alectas försäkringstekniska riktlinjer.
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8.3  Förmånstagare
Generellt förordnande 
Förmånstagare till familjeskydd och ålderspensionens återbetalningss-
kydd är, om inte annat skriftligen an mälts till Collectum, i första hand 
tjänstemannens maka/make eller sambo och i andra hand tjänsteman-
nens arvs berätti gade barn i lika delar. Med maka/make jämställs även 
partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partner skap.

Förordnande till förmån för maka/make gäller även om det pågår mål 
om äktenskaps skill nad mellan makarna. Förordnande till förmån för 
registrerad partner gäller även om det pågår mål om upplös ning av 
registrerat partner skap.

Med sambo avses ogift person, som under äktenskaps lik nande för håll-
anden eller un der förhål landen som liknar registrerat partnerskap, vid 
dödsfallet sta digvarande sam manbott med ogift försäkrad förut satt att de
• har eller har haft eller väntar barn tillsammans, eller
• tidigare har varit gifta med varandra eller levt sam man i registrerat
 partner skap, eller i vart fall
• stadigvarande sammanbott sedan minst sex månader. 

Särskilt förordnande
Den försäkrade kan skriftligen anmäla annat för månsta gar-
förordnande. Sådant förord nande kan endast omfatta föl jande personer

a) maka/make/registrerad partner eller tidigare
 maka/make/registrerad partner

b) sambo eller tidigare sambo

c)  barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person
 enligt a) el ler b).

Finns det flera barn som är förmånstagare fördelas pen sionen i lika 
delar, om inte an nat följer av förord nandet.

Saknas förmåns tagare görs ingen utbetalning. 

Avstående från pension
Förmånstagare kan skriftligt till be rört försäkringsbolag förklara sig 
avstå från sin rätt som förmånsta gare till pension från försäk ringen. 
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Ett avstående kan inte villkoras och avser alla framtida utbetal ningar 
av pen sion. Har ett avstående gjorts och det se nare kommer att saknas 
för månstagare, inträ der åter den som tidigare gjort avstå ende. 

9. Sjukpension
Sjukpensionen är en pensionsförsäkring. Försäkrings givare är Alecta.

9.1  Rätt till sjukpension
Rätt till sjukpension föreligger för tjänstemannen när
• han/hon är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund
 av sjukdom eller olycks fall och
• arbetsoförmågan har förelegat i mer än 90 kalen der dagar i följd.

Om arbetsoförmågan ej förelegat i mer än 90 kalender dagar i följd 
men tjänste man nen under den senaste tolvmånadersperioden varit sjuk 
vid flera tillfällen, inträ der rätt till sjukpension efter det att tjänste-
mannen varit arbetsoförmögen i samman lagt 105 kalen derdagar under 
perioden. I de 90 respektive 105 dagarna medräknas inte sjuktid före 
det att ITP-planen har börjat gälla för tjänste mannen.

Sjukpension utges 
• från och med den dag under vilken rätten till pension har inträtt
 enligt ovan
• till och med den sista dagen i sjukperioden eller till och med
 månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 66 år.

Vid fortsatt anställning efter att tjänstemannen fyllt 66 år föreligger rätt 
till sjukpension under sjukpenningtid till och med 180:e sjukdagen.

Rätt till sjukpension föreligger inte om ålderspension utbetalas för 
samma tid. Om ålderspension utbetalas delvis föreligger rätt till sjuk-
pension högst till den andel som ålderspension inte utbetalas.

Anmärkning: Åldersgränserna 66 år ovan gäller för sjukfall och olycksfall
som inträffar efter 2022-12-31. För sjukfall och olycksfall som inträffat innan
2023-01-01 gäller tidigare gällande åldersgränser (förhandlings protokoll
2022-06-20 mellan Svenskt Näringsliv och PTK).
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9.2  Sjukpensionens storlek
Hel sjukpension utges vid fullständig arbetsoförmåga med följande 
procenttal av den genomsnittliga pensionsmedförande lö nen enligt 
punkt 6 un der de tolv må nader som närmast föregått sjukfallet. Om 
tjänsteman nen inte omfattats av ITP-planen under hela sist nämnda 
tid ska genomsnittet beräknas på det an tal må nader tjänstemannen 
om fattats av ITP-planen un der de tolv månader som närmast föregått 
sjukfallet.

Sjukpension när

Anmärkning: För tjänsteman som inte är inskriven i svensk för säkringskassa och inte 
upp bär sjuklön ska sjuk pensionen vara densamma som om han om fattas av punkt 5 i 
de särskilda bestämmelserna vid ut landstjänstgö ring.

Om arbetsoförmågan inte är fullständig utan partiell utges pensionen i 
propor tion till graden av arbetso förmågan.

Sjukpension utges ej under tid som ingår i sjuklöne pe riod enligt lag.

9.3  Samordning
Sjukpension enligt ovan ska minskas enligt föl jande:

a) med sjukpension enligt fribrev

b) på lönedel intill 7,5 prisbasbelopp med livränta från arbets-/
yrkesskadeför säk ringen eller på grund av ersättningsplikt som

 ålig ger sta ten.

Lön respektive löne del
pbb = prisbasbelopp
ibb = inkomstbasbelopp

sjukpenning utges
enl SFB t o m

90:e dagen

sjukpenning ut ges
enl SFB dag

91-360*

sjukpenning ut ges
enl SFB fr o m

dag 361*

sjuk- el ler akti vi tets-
ersätt ning ut ges

enl SFB**

– 7,5 pbb 10 % 10 % 0 % 15 %

7,5 pbb – 10 pbb 10 % 10 % 0 % 65 %

10 pbb – 20 ibb 65 % 65 % 65 % 65 %

20 ibb – 30 ibb 32,5 % 32,5 % 32,5 % 32,5 %

* I samma sjukfall
** Dock inte om sjukpenning har utbetalats för samma tid.
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9.4  Pensionstillägg för sjukpension
Överskott som uppkommer inom försäkringsrörelsen an vänds i 
första hand för att vär desäkra sjukpensionen med pensionstillägg 
i pro portion till prisbasbe loppets för ändring. An pass ning av för-
säkringsbeloppet sker den 1 januari varje år.

Överskott används i andra hand för sänkning av pre mien. Närmare 
bestämmel ser åter finns i Alectas försäkringstekniska riktlinjer.

10. Avgiftsbefrielse försäkring

10.1  Avgiftsbefrielseförsäkringens omfattning
Avgiftsbefrielseförsäkring innebär att avgifterna för tjänstemannens 
förmåner enligt ITP-planen betalas av avgiftsbefrielse för säkringen, när 
tjänstemannen har in komst bortfall. 

Avgift be talas vid ar betsoförmåga på grund av sjuk dom eller olycks-
fall, för tid ut över sjuk löneperiod enligt lag om sjuklön, vid föräldrale-
dighet med för äldra penning med anledning av eget barns födelse/
adoption samt vid föräldraledighet med tillfällig för äldrapen ning vid 
vård av eget barn.  

För tjänsteman som saknar rätt till sjuk lön enligt lag om sjuklön, beta-
las pre mien från och med den första sjukpen ningda gen. 

Vid föräldraledighet betalas premien un der högst tretton månader per 
födsel/adoption. Vid ut tag av föräldraledighet i form av förkortning av 
normal arbets tid förlängs premiebefriel sen proportionellt mot förkort-
ningen av arbetstiden, dock längst till dess barnet fyllt 8 år. 

Försäkringsgivare är Alecta.
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10.2  Förutsättning för avgiftsbefrielse
 vid arbetso förmåga 
Rätt till avgiftsbefrielse förutsätter att den an ställde var arbetsför till 
minst 25 procent vid an ställningens början.

Om arbetsförmågan var nedsatt vid anställningens bör jan och nedsätt-
ningen oavbru tet består, omfattar avgiftsbe frielsen endast en senare in-
träffad ytterligare ned sätt ning av arbetsförmågan med minst 25 procent. 

Avgiftsbe frielsen är proportionell till graden av ar betsoför måga.

10.3 Tid för avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse medges längst till och med ka len der månaden före den 
under vilken tjänstemannen fyller 66 år.

Anmärkning: Åldersgränsen 66 år ovan gäller för sjukfall och olycksfall som inträffar 
samt föräldraledighet som påbörjas efter 2022-12-31. För sjukfall och olycksfall som 
inträffat samt föräldraledighet som påbörjats innan 2023-01-01 gäller tidigare gällande 
åldersgräns (förhandlingsprotokoll 2022-06-20 mellan Svenskt Näringsliv och PTK).

10.4  Pensionsmedförande lön
Vid avgiftsbefrielse utgörs den pensionsmedförande lönen av den 
inkomst som för värvats i anställning som om fattas av avgiftsbefrielse-
försäkringen och som defi nieras enligt reglerna för ITP-sjukpension. 

Då avgiftsbefrielseförsäkring utges ska den pensionsmedförande lönen 
årligen änd ras per den 1 januari. Ändringen ska motsvara inkomstbas-
beloppets föränd ring från föregående år. Vid partiell arbetsoförmåga 
ska den lönedel för vilken avgiftsbe fri else utges räknas upp på motsva-
rande sätt. 

10.5  Anmälan
Arbetsgivaren ska an mäla för säk rings fall som kan ge rätt till av giftsbe-
frielse. Vid föräldraledighet för tillfällig vård av eget barn ska sådan 
anmälan ske senast vid kalenderårets utgång. Under efterskyddstid och 
tjänstledighet ska dock tjänste man nen själv anmäla för säk rings fall. 
Arbetsgi vare och tjänsteman ska lämna de upp gifter som be hövs för 
bedöm ning och be räkning. Anmälan görs till Collectum.
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11. Alternativ pensionslösning
Arbetsgiva ren kan träffa överenskommelse med tjäns teman nen om 
annan pen sions lösning. Sådan pensionslösning kan avvika helt eller 
delvis från ITP-pla nen. 

Överenskommelse om annan pensionslösning ska godkännas av 
ITP-nämnden. 

För avvikelser som är gjorda med stöd av denna punkt gäller kol lektiv-
avtalsga rantin enligt punkt 14, med begränsningar. Om reglerna för 
kollektivavtalsga ranti har be hövt tillämpas för tjänsteman som omfat-
tas av överenskommelse enligt denna punkt, ska ITP-planens ordinarie 
regler därefter tillämpas för den tjänstemannen i samma an ställning.

12. Gemensamt värdebesked med mera
Collectum utfärdar i enlighet med ITP-nämndens anvisningar gemens-
amt värdebe sked till den an ställde, med uppgift om förmånerna enligt 
ITP-planen.

Tjänstemannens arbetsgivare har rätt att från Collectum få uppgift om 
värdet av in tjänad pensionsrätt, till den del uppgif terna behövs för att 
bedöma arbetsgiva rens av drags rätt för pensions kostnader.

13. Förmåner vid utlandstjänstgöring
ITP-planen gäller även tjänstemän som omfattas av ”Avtal om social 
trygghet för tjänstemän vid ut landstjänstgöring”. För sådan tjänste-
man gäller be stämmel ser enligt avsnitt C.
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14. Kollektivavtalsgaranti

14.1 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig 
till ITP-planen men sedan försummat att teckna, vidmakthålla eller på 
annat sätt fullgöra sina skyldigheter enligt planen eller pensionering-
savtalet, ska tjänsteman som arbetar inom det sakliga tillämpningsom-
rådet för sådant av ar betsgivaren träf fat kollektivavtal tillgodoräknas 
avgifter och andra förmåner i samma utsträckning som om arbetsgiva-
ren fullgjort sina skyldigheter enligt ITP-planen avdelning 1. 

Rätt till förmånen enligt kollektivavtalsgarantin föreligger oavsett 
tidpunkt för intjänande. 

Arbetsgivare ska bära kostnaden för kollektivavtalsgarantin.

Denna garanti gäller dock högst ett år tillbaka för förmåner som grun-
das på överens kommelser enligt punkt 11. 

Beslut om kollektivavtalsgaranti ska efter begäran prövas av pensions-
skiljenämnden.

14.2 Garantiregeln gäller för kollektivavtal om allmänna 
anställningsvill kor för tjänstemän vari upp tagits bestämmelse om ITP-
planen och som träffats med förbund inom PTK. Garantiregeln gäller 
även för annat kollektivavtal för tjäns temän om Svenskt Näringsliv 
och PTK godkän ner detta. Som en följd av ga rantiregeln kan skade-
stånd på grund av kollektivavtalsbrott inte krävas av ar betsgivaren.

Garantiregeln gäller även för sådan tjänsteman vars anställning upp-
fyller de förut sättningar som gäller för att tjänstemannen ska kunna 
omfattas av ”Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring” om 
ar betsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollek-
tivavtal för tjänstemän som sägs i före gå ende stycke.
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15. Tolkning, tvister med mera

15.1  Tolkning, med mera 
En särskild nämnd – ITP-nämnden – ska svara för tolkningen av de 
bestäm melser och villkor som gäller för ITP-planen samt överens-
kommelserna mellan Svenskt Näringsliv och PTK om Tjänstegrupp-
livförsäkring (TGL) och Läkekostnadsförsäkringen vid utlandstjänst-
göring (LFU). Nämnden ska i övrigt vara rådgi vande till Collec tum samt 
försäkringsgi vare och övriga förvaltare inom ITP-planen. ITP-nämnden 
ska även hantera frågor om kollektivavtalsgaranti enligt ITP-planen, 
TGL och LFU samt fylla de funktioner i övrigt som Svenskt Näringsliv 
och PTK kommit överens om för ITP, TGL respektive LFU.

ITP-nämnden består av tre representanter utsedda av Svenskt Närings-
liv och tre re presentanter utsedda av PTK. Beslut i nämnden ska vara 
enhälligt. Vid upphandling enligt punkt 7.3 i avdelning 1 av ITP-
planen har Svenskt Näringsliv och PTK rätt att adjungera en person 
var för att bistå nämnden med finansiell kompetens.

Ar betsgivare eller tjänsteman kan begära att frågor som an går honom 
eller henne tas upp till be handling i ITP-nämnden. 

15.2  Tvister
Tvist om tolkning och tillämpning av pen sioneringsavtal, försäk rings-
avtal, försäkringsvillkor eller andra bestämmelser rörande ITP-planen 
ska avgöras av pensionsskilje nämnden.

För regelverk avseende förfarandet i pensionsskiljenämnden,
se Avsnitt B.
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15.3  Vite
Underlåter arbetsgivare, som enligt kollektivavtal är förpliktigad där-
till, att an sluta sig till ITP-planen gäller följande. ITP-nämnden äger 
– om samtliga leda möter i den är ense – vid vite som nämn den bestäm-
mer, förelägga arbetsgivaren att inom av nämnden angiven tid fullgöra 
sin skyldighet enligt avtalet.

Fråga om utdömande av förfallet vite ska prövas av pensionsskilje-
nämnden.

Vite som utdöms ska tillfalla Collectum, som disponerar över detta 
enligt sär skilt för valtnings uppdrag.



Avsnitt A
ITP-planen – avdelning 2
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Avsnitt A 

ITP-planen – avdelning 2
(Kan endast tillämpas för personer som är födda före 1979.)

1. Förmåner med mera
För ITP-planen avdelning 2 gäller dessa bestämmelser samt försäk-
ringsgiva rens/ för valtarens, av Svenskt Näringsliv och PTK god kända, 
villkor för respek tive förmån. Vidare gäller de be stämmelser i övrigt 
som Svenskt Näringsliv och PTK träffat över ens kom melse om. 

1.1  Förmåner med mera

ITP-planen omfattar

• ålderspension se punkt 5
• ITPK se punkt 6
• sjukpension se punkt 8
• familjepension se punkt 9
• särskild änkepension se punkt 10
• särskild änklingspension se punkt 11

Förmåner enligt punkterna 8 och 10–11 ingår i den kollektiva risk-
försäkringen. 

Gemensamma bestämmelser för pensionsförmånerna finns i punkterna 
2 – 4 och 12 – 17. Härutöver gäller Alectas försäkringsvillkor för 
förmånsbestämd ITP2 i tillämpliga delar.

Arbetsgivaren ska tillämpa bestämmelserna nedan och avsnitten 
B Övergångsbe stämmelser och C Särskilda bestämmelser vid utlands-
tjänstgöring.
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1.2  Pensioneringsavtal
Anslutning till ITP-planen sker genom att arbetsgivaren tecknar 
pensioneringsavtal med Collectum AB (Collectum), som företräder 
försäkringsgivare inom ITP-planen.

Pensionsförmånerna ska finansieras av arbetsgivaren. Arbetsgivaren 
avgör om han ska

• teckna pensionsförsäkring i Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
 (Alecta) eller

• i vad avser ålderspension göra företagsinterna avsättningar inom
 ramen för FPG/PRI-systemet enligt villkoren för detta.

För alternativ pensionslösning enligt punkterna 5.2 och 9.3 har ar-
betsgivaren därut över också möjlighet att trygga utfästelsen i annat 
försäkringsbolag än Alecta, i un derstödsförening, genom konto-
avsättning i kombination med kreditförsäkring en ligt annat system än 
FPG/PRI eller genom avsättning till pensionsstiftelse.

Collectum är administrerande bolag för ITPK-pension. ITPK-pension 
meddelas av de försäkringsbolag som slutit administrationsavtal med 
Collectum. Familjeskydd tecknas i Alecta.

Anmärkning: Arkitektföretag har enligt särskild överenskommelse mellan Svenskt 
Näringsliv och PTK haft möjlighet att teckna pensionsförsäkring i AI Pension i stället 
för i Alecta. De företag som 2019-04-05* hade sådan försäkring har rätt att upprätt-
hålla försäkringen i Livförsäkringsbolaget Skandia.

* enligt beslut i ITP-nämnden 2019-04-05.

1.3 I försäkringsbekräftelse anger Collectum från och med vilken 
tidpunkt försäkringsavtal i enlighet med av Svenskt Näringsliv och 
PTK godkända regler träder i kraft. Om i punkt 15 angiven garanti 
gäller för någon anställd ska försäkringsavtal tecknas att gälla från 
och med den tidpunkt från vilken garantin gällt.
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1.4 Försäkringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge 
arbetsgivaren beträf fande någon kategori av anställda är bunden av 
sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av i punkt 
15 angiven garanti.

I de fall föregående stycke ej är tillämpligt kan försäkringsavtal brin-
gas att upphöra enligt följande:

Försäkringsavtal träder ur kraft tidigast vid utgången av månaden 
närmast efter den månad arbetsgivaren eller Collectum verkställt 
uppsägning. Collectum äger i fall där arbetsgivaren inte erlagt hela den 
till betalning förfallna premien i rätt tid rätt att säga upp avtalet.

1.5 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till 
ITP-planen ska han ange detta i sin försäkringsanmälan.

Innehåller sådant kollektivavtal bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i de rekommendationer rörande utformningen av 
sådant kollektivavtal som överenskom mits mellan Svenskt Näringsliv 
och PTK kan försäkringsavtal om ITP-planen träffas endast efter god-
kännande av Svenskt Näringsliv och PTK.

Träffas likväl försäkringsavtal på grund av att arbetsgivaren inte 
lämnat uppgift om avvikande kollektivavtal gäller försäkringsavtalet 
endast enligt överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK 
om ITP-planen.

2. Planens omfattning

2.1 Anslutningsåldrar
Planen gäller från och med månaden efter den under vilken tjänste-
mannen har fyllt
• 18 år i vad den avser kollektiv riskförsäkring
 (se punkt 1 andra stycket ovan)
• 28 år och därutöver i vad den avser ålderspension, ITPK-pension
 och familjepens ion.

Vid vikariat, visstidsanställning med mera och deltidsanställning gäller 
dessutom följande.
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2.2  Vikariat, visstidsanställning med mera
För tjänstemän som uttryckligen har anställts 
• för vikariat, eller 
• som praktikant, eller
• i övrigt för viss tid eller för visst arbete gäller planen efter det att
 anställningen varat i tre hela kalendermånader i följd.

Om anställningen fortsätter efter nämnda period inräknas de tre 
månaderna i den pensionsgrundande tjänstetiden. Arbetsgivaren ska 
då betala pensionsavgift eller i förekommande fall göra avsättning för 
tremånadersperioden.

2.3  Deltidsanställning
För deltidsanställd tjänsteman gäller planen endast om tjänstemannen 
har en ordina rie arbetstid som uppgår till minst 8 timmar per helgfri 
vecka, räknat i genomsnitt under en period om tre kalendermånader.

Anmärkning: Period med arbetstidsminskning/partiell arbetsbefrielse som följer av 
avtal om korttidsarbete innebär inte att arbetsgivaren ska avanmäla anställda från 
ITP-planen avdelning 2 med anledning av den förkortade arbetstiden (förhandlings-
protokoll 2020-04-29 mellan Svenskt Näringsliv och PTK).

2.4  36-månadersregeln
Planen gäller ej om det för tjänstemannen återstår mindre än 36 hela 
kalendermåna der till ordinarie pensionsålder och han inte tidigare har 
intjänat pension enligt pla nen.

Planen gäller inte heller om tjänstemannen visserligen tidigare har 
intjänat pension enligt planen men den pensionsgrundande tjänstetiden 
tillsammans med den nu åter stående tiden till ordinarie pensionsåldern 
är mindre än 36 hela kalendermånader.

Om den tidigare pensionsrätten har intjänats enligt en annan pen-
sionsplan än ITP-planen ska tiden värderas enligt bestämmelserna i 
punkt 4, varefter föregående stycke tillämpas.

Planen gäller ej heller om tjänstemannen vid 62 års ålder eller senare 
har avgått med pension och därefter tar ny anställning.
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2.5 Uppnådd pensionsålder
Om tjänstemannen kvarstår i tjänst efter det att han uppnått den pen-
sionsålder som enligt punkt 5.1 gäller för honom, gäller planen inte 
under anställningstid efter pensionsåldern. För sådan tjänsteman gäller 
dock sjukpension.

2.6 Hälsoprövning
Om tjänstemannens hälsotillstånd vid den tidpunkt då planen enligt 
ovan eljest skulle ha blivit gällande för honom är sådant att han enligt 
Alectas hälsoprövningsregler inte kan försäkras, gäller planen först då 
tjänstemannen är arbetsför i den anställning som ligger till grund för 
inträdet i planen. Partiellt arbetsför tjänsteman beviljas försäkring för 
den lön och arbetstid som motsvarar arbetsförmågan.

Övergångsbestämmelse
Om tjänstemannen uppbar hel eller partiell sjukpension enlig tidigare 
gällande ITP-plan vid den tidpunkt då 1977 års ITP-plan eljest skulle 
ha blivit gällande för honom gäller planen först från och med att 
tjänst emannen har återinträtt i för honom full tjänstgö ring och sjuk-
pensionen helt har upphört att utges.

2.7 Utlandstjänstgöring
ITP-planen gäller även tjänstemän som omfattas av ”Avtal om social 
trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring”. För sådan tjänste-
man gäller särskilda bestäm melser enligt avsnitt C.

3. Pensionsmedförande lön
Pensionsförmånerna enligt punkterna 5 – 11 beräknas med utgångs-
punkt från en pensionsmedförande lön. Denna bestäms på följande sätt.
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3.1 Löneslag1

I den pensionsmedförande lönen ska ingå
• den aktuella fasta lönen
• naturaförmåner i form av kost eller bostad, värderade enligt
 källskattetabellen
• provision, tantiem etcetera enligt nedan
• för tjänsteman med regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid,
 jourtid eller be redskapstjänst den under närmast föregående
 kalenderår utbetalda ersättningen för skiftarbete, förskjuten arbets-
 tid, jourtid eller beredskapstjänst.

Andra naturaförmåner, övertidsersättning och liknande ska inte in-
räknas i den pensionsmedförande lönen.

Provision, tantiem etcetera
Om tjänstemannen är avlönad helt med provision, tantiem, produk-
tionspremie eller liknande rörliga lönedelar utgörs den pensionsmed-
förande lönen av den genomsnitt liga inkomsten under de närmast 
föregående 3 åren.

Om tjänstemannen är avlönad dels med fast lön, dels med provision, 
tantiem etcetera en ligt föregående stycke utgörs den pensionsmed-
förande lönen av
• den aktuella fasta lönen och
• den genomsnittliga inkomsten av provision etcetera under de
 närmast föregående 3 åren.

Om arbetsgivaren och tjänstemannen har överenskommit om en 
förskjutning av för hållandet mellan den fasta lönen och provisionen 
etcetera gäller följande. Vid genom snittsberäkningen enligt föregående 
stycke ska provisionen etcetera för tiden före om läggningen först om-
räknas med utgångspunkt från den överenskomna förskjutningen.

Om en genomsnittsberäkning enligt ovan inte kan göras, t ex därför att 
tjänsteman nens anställning inte har omfattat de närmast föregående 
tre åren, ska arbetsgivaren bestämma den pensionsmedförande lönens 
storlek.

1 Se överenskommelse beträffande semesterlön 1989-05-10
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Anmärkning: Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att för punkt 3.1 i näst sista 
stycket rekommendera arbetsgivaren att från och med att tjänstemannens an ställning 
varat ett år, anmäla den genomsnittliga månadsinkomsten som tjäns temannen upp-
burit under sin anställning. Sådan anmälan bör göras i anslutning till att anställnin-
gen varat ett respektive två år.

Om tjänstemannen har garanterad provision eller liknande inkomstga-
ranti får den pensionsmedförande lönen inte understiga den aktuella 
garantin.

3.1.1 Pensionsmedförande lön i vissa fall
Arbetsgivaren har rätt att även låta sådan lön som är pensionsmed-
förande enligt öv riga bestämmelser i punkt 3 men som tjänstemannen 
avstått från för erhållande av annan förmån ingå i den pensionsmed-
förande lönen. Detsamma gäller när över ens kommelse träffats om 
delpensionslösning.

Anmärkning: Se dock p 8.2 angående pensionsmedförande lön för sjukpension.

3.2 Retroaktiva lönehöjningar
Om tjänstemannen har slutat sin anställning per företagets ordinarie 
lönerevisions datum eller senare och därefter får löneförhöjning med 
retroaktiv verkan för den för flutna tiden är denna lönehöjning inte 
pensionsmedförande såvida inte anställningen har upphört på grund 
av att tjänstemannen har uppnått pensionsåldern eller har avli dit.
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3.3  Pensionsmedförande lön i de fall mindre än 5 år
 återstår till pensionsåldern
Lönehöjning för tjänsteman för vilken mindre än 60 månader återstår 
till pensionsål dern räknas som pensionsmedförande lönehöjning högst 
upp till belopp enligt föl jande tabell.

För tjänsteman som har följande antal
månader kvar till pensionsåldern

Maximal lönehöjning som blir pensions-
grundande

59 – 49 1,20 x inkomstbasbeloppsökningen

48 – 37 1,15 x                    ”

36 – 25 1,10 x                    ”

24 – 13 1,05 x                    ”

12 – 1 1,00 x                    ”

Med inkomstbasbeloppsökningen avses förändringen av inkomstbas-
beloppet från året före året för lönehöjningen till året för lönehöjnin-
gen, uttryckt i procent.

Anmärkning: I de fall mindre än 5 år återstår till pensionsåldern ska punkt 3.3. inte 
tillämpas för individer vars pensionsmedförande lön höjs med anledning av återgång 
till normal tjänstgöring efter tid med arbetstidsminskning/partiell arbetsbefrielse som 
följer av avtal om korttidsarbete (förhandlingsprotokoll 2020-03-17 mellan Svenskt 
Närings liv och PTK).

3.4 Upphävd

3.5 Högsta pensionsmedförande lön
Den pensionsmedförande lönen, beräknad enligt punkterna 3.1–3.3, 
begränsas till 30 x basbeloppet.

Med basbeloppet i föregående stycke och ITP-planen i övrigt avses 
basbeloppet för januari månad respektive år enligt Socialförsäkrings-
balken (SFB).
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3.6  Basbeloppet i ITP-planen
Med basbeloppet i ITP-planen avses inkomstbasbeloppet för varje år, 
fastställt enligt kap 58 § 27 i SFB, förutom i 

a) punkt 5.3 
b) punkt 8.2: där lönegränsen anges till 7,5 respektive 10,0 basbelopp
c) punkt 8.3
d) C: Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring punkt 5.

Med basbeloppet avses i dessa fyra punkter i stället prisbasbeloppet 
enligt 2 kap 7 § Socialförsäkringsbalken (SFB).

4. Pensionsgrundande tjänstetid

4.1 Huvudregler
Pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräknas tjänstemannen under tid 
då avdelning 2 av ITP-planen gäller för tjänstemannen; dock tidigast 
från och med månaden efter den under vilken han/hon fyller 28 år.

Hel pension enligt punkterna 5, 6, 9 och 11 utges om tjänsteman-
nen fram till pen s ionsåldern kan beräknas få en pensionsgrundande 
tjänste tid om 360 månader. 

Om den beräknade tiden är kortare än 360 månader minskas pen-
sionen med 1/360 för varje felande månad.

Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även följande typer av 
tjänst ledighet för tjänsteman som fyllt 28 år:
• sjukdom, oavsett om sjukpenning utges eller ej
• militär repetitionsutbildning
• tid varunder föräldrapenning utgår till tjänstemannen enligt
 Socialförsäkringsbalken (SFB).

Övergångsbestämmelse
Enligt punkt 5.1 uppnås pensionsåldern 65 år vid ingången av den 
månad under vil ken tjänstemannen fyller 65 år. Detta, som innebär en 
ändring av tidigare gällande planbestämmelser, ska dock inte – oav-
sett om pensionsåldern tidigare varit 65 år eller högre – medföra en 
sänkning av den tjänstetidsfaktor som gällde den 31 decem ber 1976.
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4.2  Tidigare anställning
Om tjänstemannen har intjänat ålderspension och – i förekommande 
fall – fa milje pension enligt avdelning 2 i ITP-planen i en tidigare an-
ställning, gäller föl jande:

• den pensionsgrundande tjänstetiden i den tidigare anställningen ska
 räknas som pensionsgrundande tjänstetid i den nuvarande
 anställningen 
• den pensionsrätt som tjänstemannen har intjänat i den tidigare
 anställningen ska inräknas i den pensionsrätt som han intjänar i den
 nuvarande anställningen.

ITP-nämnden har möjlighet att medge att denna regel även ska gälla 
för det fall ar betsgivare tecknar kollektivavtal om ITP-planen och 
tidigare tillämpat en annan med ITP-planen likvärdig plan.

Om tjänstemannen omfattats av alternativreglerna i punkterna 5.2 och 
9.3 i ti digare anställning gäller följande:

• tjänstetid motsvarande den tid under vilken alternativreglerna till-
 lämpats ska ej räknas som pensionsgrundande tjänstetid för ålders-
 pension på lönedelar över 7,5 basbelopp respektive för familje-
 pension i den nuvarande anställningen
• den pensionsrätt som intjänats under tid när alternativreglerna
 tillämpats inräk nas ej i den pensionsrätt som tjänstemannen
 intjänar i den nuvarande anställ ningen.

Anmärkning: Tidigare gällande regler om samordning gäller fortsatt för tjänstemän 
som är födda 1951 eller tidigare. Detsamma gäller tjänsteman, som före den 1 januari 
2009 har sänts ut för att tjänstgöra utomlands och som då inte omfattades av ITP-
planen, när tjänstemannen efter – och i direkt anslutning till – utlandsanställningen 
anställs hos arbetsgivaren och då kommer att omfattas av ITP-planens avdelning 2. 

4.3 Upphävd
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5. Ålderspension

5.1  Rätt till ålderspension
Rätt till ålderspension föreligger för tjänstemannen när han/hon upp-
når pensionsål dern. 

Pensionsåldern är 65 år, såvida inte lägre pensionsålder redan har 
överenskommits mellan arbetsgivaren och tjänstemannen.

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om att ändra 
pensionsåldern till lägre pensionsålder.

Pensionsåldern uppnås vid ingången av den månad under vilken 
tjänste mannen fyller 65 år och ålderspensionen utges från och med 
samma månad till och med den månad under vilken han/hon avlider.

Om pensionsåldern är lägre än 65 år uppnår tjänstemannen pen-
sionsåldern vid ut gången av den månad under vilken tjänstemannens 
ålder sammanfaller med pen s ionsåldern och ålderspensionen utges 
från och med följande månad till och med den månad under vilken 
han/hon avlider.

Förmånerna för ålderspension från 65 års ålder kan, om tjänsteman-
nen så önskar, beta las ut från annan tidpunkt som den anställde begär. 
Pensionen kan betalas ut helt eller delvis. Pensionen kan också betalas 
ut under en begränsad tid om minst fem år. Reducering av ålderspen-
sionen med an ledning av den kortare ut betal ningstiden ska ske med 
tillämpning av Alectas försäkrings tekniska riktlinjer.

5.2 Ålderspensionens storlek

5.2.1 Huvudregel
Hel ålderspension (=ålderspension vid full pensionsgrundande tjänstetid)
utges med följande procenttal av den pensionsmedförande lönen:

Lön respektive lönedel Ålderspension

7,5 – 7,5 basbelopp 10 %

7,5 – 20 65 %

  20 – 30 32,5 %
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Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pen-
sionen enligt be stämmelserna i punkt 4.

Vid pensionsåldrar lägre än 65 år utges hel ålderspension till och med 
månaden före den under vilken tjänstemannen fyller 65 år med föl-
jande procenttal av den pensionsmed förande lönen:

Lön respektive lönedel Ålderspension

7,5 – 7,5 basbelopp 65 %

7,5 – 20 65 %

  20 – 30 32,5 %

Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pen-
sionen enligt be stämmelserna i punkt 4.

Anmärkning: För åren 1977 – 1981 gällde vissa övergångsbestämmelser vilka inte
återges här.

5.2.2 Alternativregel
För tjänsteman med pensionsmedförande lön överstigande 10 basbe-
lopp kan arbets givaren och tjänstemannen träffa överenskommelse om 
att i stället för huvudregeln tillämpa annan pensionslösning avseende 
lönedelar mellan 7,5 och 30 basbelopp. Så dan överenskommelse får 
endast gälla pensionsändamål och kan avse såväl ålders- som efterlev-
andepension.

Pensionsförmånerna får inte överstiga vad som ryms inom kommu-
nalskattelagens huvudregel för avdragsrätt för allmän pensionsplan. 
Det innebär att total livsvarig ål derspension enligt detta avtal vid full 
intjänandetid inte får avses komma att över stiga följande procenttal av 
den pensionsmedförande lönen.

Lön respektive lönedel Ålderspension

7,5 – 7,5 basbelopp 15 %

7,5 – 20 70 %

  20 – 30 40 %
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Vid tillämpning av den alternativa pensionslösningen får totalkost-
naden – med hän syn till godkända och tillämpade försäkringstekniska 
grunder – under intjänandetiden inte beräknas överstiga totalkost-
naden för förmånerna enligt planens huvudregel.

Om arbetsgivaren står i begrepp att träffa överenskommelse med en 
tjänsteman om pensionslösning enligt alternativregeln ska arbetsgi-
varen underrätta berörd lokal tjänstemannapart vid företaget innan 
överenskommelse träffas. Skyldighet att lämna underrättelse föreligger 
inte i det fall tjänstemannen uppgivit att han inte är medlem i något 
PTK-förbund.

När överenskommelse träffats om att tillämpa alternativregeln för viss 
tjänsteman ska denna regel tillämpas så länge anställningen hos arbets-
givaren består.

5.3 Samordning
Ålderspension före 65 år ska minskas med
• sjukpenning från den allmänna försäkringen eller yrkesskade-
 försäkringen om tjänstemannen uppbär sjukpension enligt punkt 8
 när han/hon uppnår pensionsåldern - se dock sista stycket under
 denna punkt
• sjuk- eller aktivitetsersättning från den allmänna försäkringen
• livränta från yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättnings-
 plikt som åligger staten.

När sjukpenning betalas ut ska minskningen ske på lönedel intill 10,0 
prisbasbelopp och vid övriga ersättningar på lönedel intill 7,5 prisbas-
belopp.

Om ålderspensionen är reducerad på grund av att tjänstemannen inte 
har full pen s ions grundande tjänstetid ska avdragen i föregående stycke 
reduceras i mot svarande mån innan samordning sker.

Under den tid då tjänstemannen får sjukpenning gäller vidare föl-
jande. Ålders pen s ion ska vid full pensionsgrundande tjänstetid och 
fullständig arbetsoförmåga alltid utges med 5 procent av tjänsteman-
nens pensionsmedförande lön intill 10,0 bas belopp. Om pensionen är 
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reducerad på grund av att tjänstemannen inte har full pensions grun-
dande tjänstetid eller om partiell sjukpenning utges ska procenttalet 5 
reduceras i motsvarande mån.

6. ITPK

6.1 Rätt till ITPK
ITPK innefattar för tjänstemannen

a) rätt till en särskild kompletteringspension, kallad ITPK-pension

b) rätt att vid avgång med pension före ordinarie pensionsålder dock 
tidigast vid 62 års ålder fortsätta att intjäna pensionsrätt vad be-
träffar ålderspension enligt punkt 5, familjepension enligt punkt 9 
samt ITPK-pension enligt a) fram till den ordinarie pensionsåldern. 
Intjänandet baseras på de avgifter som gällde för dessa förmåner 
vid avgången.

Anmärkning: För ursprunglig ITPK har de regler som gällde fram till och med 
2007-06-30 fortsatt giltighet. Reglerna om flytt av kapital enligt punkt 6.2.1 omfattar 
dock även ursprunglig ITPK.

6.2  Val av förvaltare av ITPK-avgiften, återbetalnings -
 skydd och familjeskydd
Arbetsgivaren betalar en avgift om 2,0 procent av den pensionsmed-
förande lönen till tjäns temannens ITPK-försäkring. Tjänstemannen 
väljer själv försäkringsgivare för en tra ditionell pensionsförsäkring 
eller en fondförsäk ring. Överskott i försäkringen till fal ler tjänsteman-
nens försäkring.

Tjänstemannen kan välja pensionsförsäkring hos försäkringsgivare 
som Collectum, efter upphandling, träffat administrationsavtal med. 
Svenskt Näringsliv och PTK, genom ITP-nämnden, ska fastställa de 
kriterier som ska gälla för sådan upphandling. ITP-nämnden ansvarar 
för upphandlingen. 

Tjänstemannen kan välja återbetalnings skydd på vald försäkring
(se 8.1, avdel ning 1). En del av avgiften till ålderspensionen kan också 
använ das för familje skydd (se 8.2, avdelning 1). Även den som har rätt 
till avgiftsbefrielseförsäkring utan att vara an ställd kan välja förvaltare 
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och hur avgiften ska dispo ne ras. För val av återbetal ningsskydd eller 
fa milje skydd er fordras i vissa fall hälsopröv ning. 

Gjort val anmäls till Collectum. Anmält val gäller tills nytt val sker. 

Avstår tjänstemannen från att välja är det försäkringsbolag som 
ITP-nämnden be stäm mer för säk ringsgivare för en traditionell pen-
sions försäkring, men utan återbe tal ningsskydd och fa milje skydd.

Anmärkning: För tjänstemän som enligt denna punkt använder en del av avgiften till 
ålders pension för familjeskydd gäller inte de angivna åldersgränserna i punkt 8.2, avdeln-
ing 1. För dessa tjänstemän gäller 65 år i stället för 66 år och 70 år i stället för 71 år. 

6.2.1  Flytt av kapital 
Tjänstemannen har rätt att flytta hela sitt eller delar av det intjänade 
kapitalet i ITPK-pension till an nan försäkringsgivare som medde lar 
ITPK enligt dessa regler. Försäk ringsgivarna och Collectum har rätt att 
ta ut av ITP-nämnden godkända avgifter för att täcka kost naden för 
flytt av kapital. Avgifterna tas ut av tjänste mannens pensions kapital.

Om Collectum, efter ITP-nämndens godkännande, säger upp adminis-
trationsavtal med en försäkringsgivare som meddelar ITP ska pensions-
kapitalet i ITP-försäk ringarna kunna flyttas till annan försäkrings-
givare för ITP. Detta sker enligt sär skilda regler som fastställs av 
ITP-nämnden. 

6.2.2 Särskilda regler
Överenskommelse att tillämpa alternativreglerna i punkterna 5.2 och 
9.3 med för att avgiften till ITPK-försäkringen får använ das för annan 
pensionslösning.

6.3 Fortsatt intjänande av pensionsrätt
För det fortsatta intjänandet av pensionsrätt efter pensionsavgång en-
ligt punkt 6.1 b) gäller att tjänstemannen ska säga upp sin anställning 
i enlighet med bestämmelserna rörande uppsägning i gällande avtal om 
allmänna anställningsvillkor. För fortsatt in tjänande av pensionsrätt 
kräves däremot ej att någon ålderspension enligt punkt 5 el ler punkt 
6.2 börjar utgå omedelbart efter pensionsavgången.
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6.4 Kompletterande avgifter med mera 
Parterna är överens om att arbetsgivare och lokal facklig organisation, 
samt för bundspar ter kan överenskomma om att avgifterna till ITPK 
ska kunna kompletteras med ytterli gare avgift. Sådan överenskom-
melse kan även träffas mellan arbetsgi vare och tjänsteman.

7. Delpension (Upphävd)

8. Sjukpension

8.1 Rätt till sjukpension
Rätt till sjukpension föreligger för tjänstemannen när 

• han är arbetsoförmögen till minst 25 procent på grund av sjukdom
 eller olycksfall och
• arbetsoförmågan har förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd.

Om arbetsoförmågan ej förelegat i mer än 90 kalenderdagar i följd 
men tjänsteman nen under den senaste tolvmånadersperioden varit sjuk 
vid flera tillfällen, inträder rätt till sjukpension efter det att tjänsteman-
nen varit arbetsoförmögen i sammanlagt 105 kalenderdagar under 
perioden.

I de 90 respektive 105 dagarna medräknas inte sjuktid före det att 
ITP-planen har börjat gälla för tjänstemannen.

Sjukpension utges

• från och med den dag under vilken rätten till pension har inträtt
 enligt ovan
• till och med den sista dagen i sjukperioden eller till och med
 månaden före den under vilken ål derspension börjar utges, dock
 senast till och med månaden före den under vilken tjänstemannen
 fyller 66 år
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Rätt till sjukpension föreligger inte om ålderspension utbetalas för 
samma tid. Om ålderspension utbetalas delvis föreligger rätt till sjuk-
pension högst till den andel som ålderspension inte utbetalas.

Anmärkning: Åldersgränsen 66 år ovan gäller för sjukfall och olycksfall som inträffar 
efter 2022-12-31. För sjukfall och olycksfall som inträffat innan 2023-01-01 gäller 
tidigare gällande åldersgräns (förhandlingsprotokoll 2022-06-20 mellan Svenskt 
Näringsliv och PTK).

8.2  Sjukpensionens storlek 
Hel sjukpension utges vid fullständig arbetsoförmåga med följande 
procenttal av den pensionsmedförande lönen.

Sjukpension när

Lön respektive löne del
pbb = prisbasbelopp
ibb = inkomstbasbelopp

sjukpenning utges
enl SFB t o m

90:e dagen

sjukpenning ut ges
enl SFB dag

91-360*

sjukpenning ut ges
enl SFB fr o m

dag 361*

sjuk- el ler akti vi tets-
ersätt ning ut ges

enl SFB**

– 7,5 pbb 10 % 10 % 0 % 15 %

7,5 pbb – 10 pbb 10 % 10 % 0 % 65 %

10 pbb – 20 ibb 65 % 65 % 65 % 65 %

20 ibb – 30 ibb 32,5 % 32,5 % 32,5 % 32,5 %

* I samma sjukfall
** Dock inte om sjukpenning har utbetalats för samma tid.

Anmärkning 1:  För tjänsteman som inte är inskriven i svensk för säkringskassa och 
inte upp bär sjuklön ska sjuk pensionen vara densamma som om han om fattas av punkt 
5 i de särskilda bestämmelserna vid ut landstjänstgö ring.

Anmärkning 2:  Om arbetsgivaren anmält en pensionsmedförande lön med stöd av 3.1.1 
ska sjukpensionen beräknas på pensionsmedförande lön enligt övriga reg ler i punkt 3.

Om arbetsoförmågan inte är fullständig utan partiell utges pensionen i 
propor tion till graden av arbetso förmågan.

Sjukpension utges ej under tid som ingår i sjuklöne pe riod enligt lag.
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8.3 Samordning
Sjukpension enligt ovan ska minskas enligt följande:

a) med sjukpension enligt fribrev

b) på lönedel intill 7,5 prisbasbelopp med livränta från arbets-/
 yrkesskadeförsäkringen eller på grund av ersättningsplikt som
 åligger staten.

9. Familjepension

9.1 Rätt till familjepension
Rätt till familjepension föreligger för tjänstemannens make och barn 
när tjänsteman nen avlider. Rätten består även efter det att tjänsteman-
nen har uppnått pensionsål dern.

Adoption grundlägger ej pensionsrätt för barn och giftermål ej rätt till 
familjepension för änka om adoptionen eller giftermålet äger rum

• efter det att tjänstemannen har fyllt 60 år, eller
• när tjänstemannens arbetsförmåga var varaktigt nedsatt med minst 

50 procent, eller
• när tjänstemannen led av sjukdom som inom 6 månader efter adop-

tionen eller gif termålet ledde till tjänstemannens död.

Familjepension utges från och med månaden efter den under vilken 
tjänstemannen har avli dit och  

• för make: till och med den månad under vilken maken avlider eller 
gifter om sig

• för barn: till och med den månad under vilken barnet fyller 20 år 
eller dessförinnan avli der. Om emellertid barnet när det fyller 20 år 
är fullständigt och varaktigt ar betsoförmöget har barnet rätt till 
familjepension så länge detta förhållande be står.
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9.1.1 Avstående av familjepension
Tjänstemannen har rätt att avstå från framtida intjänande av familje-
pension enligt punkt 9. Frigjord avgift för denna förmån får i stället 
användas för för stärkt ITPK enligt punkt 6 inklusive familjeskydd.
Redan intjänad familjepen sion omvandlas till fribrev och hanteras 
enligt bestämmelserna för detta. 

9.2 Familjepensionens storlek
Hel familjepension (= familjepension vid full pensionsgrundande 
tjänstetid) utges med ett belopp som bestäms för varje kalendermånad 
med utgångspunkt från
• ett grundbelopp enligt följande, och
• antalet förmånstagare vid månadens ingång enligt följande.

Grundbeloppet utgörs av följande procenttal av den pensionsmed-
förande lönen:

Lönedel Grundbelopp

7,5 – 20 basbelopp 32,5 %

20 – 30 16,25 %

Anmärkning: För åren 1977 – 1981 gällde vissa övergångsbestämmelser
vilka inte återges här.
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Familjepension utges med nedan angivna procenttal av grundbeloppet.

Förmånstagare Familjepension i % av grundbeloppet

Efterlevande make utan barn 100
och 1 barn 130
och 2 barn 150
och fler än 2 barn 150 +
+ för varje barn utöver 2 10

Enbart barn
1 barn 75
2 barn 110
3 barn 135
4 barn 150
fler än 4 barn 150 +
+ för varje barn utöver 4 10

Om den pensionsgrundande tjänstetiden inte är full reduceras pen-
sionen enligt be stämmelserna i punkt 4.

9.3 Alternativregel
För tjänsteman med pensionsmedförande lön överstigande 10 basbe-
lopp kan arbets givaren och tjänstemannen träffa överenskommelse om 
att i stället för huvudregeln tillämpa annan pensionslösning avseende 
lönedelar mellan 7,5 och 30 basbelopp. För sådan överenskommelse 
gäller i tillämpliga delar vad som sägs i punkt 5.2.2.

10. Särskild änkepension (Upphävd)

Övergångsbestämmelse
Särskild änkepension efter tjänsteman som avlidit före 1990 utges 
enligt hittillsva rande regler.

Maka till tjänsteman som avlider senare än 1989 har rätt till särskild 
änkepension en ligt hittillsvarande regler om äktenskapet ingåtts före 
1990 och äktenskapet har varat mindre än 5 år samt om hon inte har 
något barn gemensamt med tjänstemannen.
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Den särskilda änkepensionen ska minskas med omställningspension 
och särskild efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring.

11. Särskild änklingspension (Upphävd)

Övergångsbestämmelse
Särskild änklingspension efter tjänsteman som avlidit före 1990 utges 
enligt hit tillsvarande regler. Make till tjänsteman som avlider senare än 
1989 har rätt till sär skild änklingspension enligt hittillsvarande regler om 
äktenskapet ingåtts före 1990 och mannen är född 1929 eller tidigare.

Den särskilda änklingspensionen ska minskas med omställningspension 
och sär skild efterlevandepension enligt lagen om allmän försäkring.

12. Fribrev
Om tjänstemannen slutar sin anställning efter 28 års ålder men före 
pensionsåldern har han rätt till fribrev på den intjänade pensionsrätten 
för ålderspension, ITPK-pension och – i förekommande fall – familje-
pension.

Om arbetsgivaren tryggar ålderspension och ITPK-planen genom FPG/
PRI-systemet ska fribrev beräknas på samma sätt som vid försäkring i 
Alecta. Arbetsgivaren ha rätt att inlösa fribrevet i Alecta.

13. Förtida och uppskjutet uttag
Tjänsteman som lämnar sin anställning har rätt att ta ut ålderspen-
sion i förtid, dock tidigast från 55 års ålder. ITPK-pension som uttas i 
förtid om räknas enligt särskilda regler.

Tjänsteman har vidare rätt att uppskjuta uttaget av ålderspension en-
ligt punkt 5 och/eller ITPK-pension. Härvid ska pensionen omräknas.

Omräkningarna av ålderspension och ITPK-pension ska ske 
med tillämpning av antagandena i respektive försäkringsgivares 
försäkrings tekniska riktlinjer.
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14. Pensionsbesked
Punkten ersätts med punkt 12 i avdelning 1 – Gemensamt värdebesked 
med mera.

15. Garantibestämmelse

15.1 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till 
ITP-planen eller försäkringsavtal om kreditförsäkring avseende FPG/
PRI-systemet enligt av Svenskt Näringsliv och PTK träffade överens-
kommelse men sedan försummat att teckna, vidmakthålla eller på 
annat sätt fullgöra sina skyldigheter enligt planen eller pensioner-
ingsavtalet lämnas likväl ersättning i samma utsträckning som om 
försäkringsavtal träffats och fullgjorts enligt villkoren i denna plan till 
den som arbetar inom det sakliga tillämpningsområdet för sådant av 
arbetsgivaren träffat kollektivavtal som anges i 15.2 nedan.

Rätt till förmånen enligt kollektivavtalsgarantin föreligger oavsett 
tidpunkt för intjänande.

Arbetsgivare ska bära kostnaden för kollektivavtalsgarantin.

Denna garanti omfattar ej

• annan ordinarie pensionsålder än 65 år om utfästelse härom skett 
på annat sätt än i kollektivavtal

• lönehöjning under de senaste 24 månaderna ”före garantifallet” 
till den del den överstiger det tal som Svenskt Näringsliv och PTK 
enligt punkt 3.3 fastställt för re spektive år

• annan pensionsgrundande tjänstetid i anställningen än sådan som 
anges i punkt 4.

• ålderspension på lönedelar över 7,5 basbelopp eller familjepension 
eller överens kommelse om annan pensionslösning om överenskom-
melse träffats om att tillämpa alternativreglerna enligt punkt 5.2 
och punkt 9.3.

Om arbetsgivare inte fullgör betalningsskyldighet för överenskommen 
alternativ pensionslösning enligt punkt 5.2 och punkt 9.3 gäller garan-
tin enligt huvudregeln om tjänstemannen påkallar detta, dock högst ett 
år tillbaka.
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Beslut om kollektivavtalsgaranti ska efter begäran prövas av pensions-
skiljenämnden.

15.2 Ovan upptagna garantiregel gäller för kollektivavtal om 
allmänna anställnings villkor för tjänstemän vari upptagits bestämmelse 
om ITP-planen och som träffats med förbund inom PTK. Garanti-
regeln gäller även för annat kollektivavtal för tjäns temän om Svenskt 
Närings liv och PTK godkänner detta. Som en följd av ga rantire geln 
kan skadestånd på grund av kollektivavtalsbrott inte krävas av arbets -
giva ren.

Garantiregeln gäller även för sådan tjänsteman vars anställning up-
pfyller de förut sättningar som gäller för att tjänstemannen ska kunna 
omfattas av ”Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring” om 
arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollek-
tivavtal för tjänstemän som sägs i föregående stycke.

15.3 Med tjänsteman förstås anställd som omfattas av mellan för-
bund inom Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om allmänna 
anställningsvillkor för tjänstemän.

I annat fall sker bedömningen om vilken personalkategori den anställ-
de tillhör med utgångspunkt från det kollektivavtal som skulle gällt för 
den verksamhet hos arbets givaren vari den anställde sysselsätts, om ar-
betsgivaren som medlem i vederbörlig medlemsorganisation i Svenskt 
Näringsliv ingått kollektivavtal för verksamheten.

16. Tolkning, tvister med mera
Punkten ersätts med punkt 15 i avdelning 1.
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Avsnitt B
Skiljedomsregler för pensionsskiljenämnden

§ 1 Om pensionsskiljenämnden
Pensionsskiljenämnden avgör tvister enligt reglerna i ITP-avtalet 
avseende tolkning och tillämpning av pensioneringsavtal, försäkrings-
avtal, försäkringsvillkor eller andra bestämmelser rörande ITP-planen 
enligt gällande ITP-avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Om det i en tvist rörande tolkning och tillämpning av ITP-avtalet 
mellan samma parter även finns tvist rörande vidhängande arbets-
rättsliga frågor kan de tvistande parterna träffa avtal om att pensions-
skiljenämnden är behörig att pröva samtliga sådana rättstvister mellan 
parterna.

Begreppet utanförstående används i betydelsen oorganiserade och 
andra tjänstemän som inte är bundna av avtalet genom medlemskap i 
en kollektivavtalsbunden tjänstemannaorganisation.

Vid tvist i pensionsskiljenämnden har arbetsgivar- respektive arbets-
tagarorganisation rätt att företräda medlem i organisationen. Arbets-
givar- och arbetstagarorganisationen utgör då part i tvisten.

Collectum är svarande i tvister om kollektivavtalsgaranti samt andra 
tvister där anspråk inte riktas mot arbetsgivar- eller arbetstagarorgani-
sation, arbetsgivare eller arbetstagare.

Inledande av skiljeförfarande

§ 2 Ansökningsavgift
En ansökningsavgift om tio procent av prisbasbeloppet det år ansökan 
görs ska erläggas i samband med påkallande av skiljeförfarande i pen-
sionsskiljenämnden.
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§ 3 Påkallelseskrift
(1) En påkallelseskrift ska innehålla

(i) uppgifter om parternas namn, adresser, telefonnummer samt e-post-
adresser,

(ii) såvitt känt, parternas ombuds namn, adresser, telefonnummer samt 
e-postadresser,

(iii) en sammanfattning av tvisten,

(iv) preliminära uppgifter om kärandens yrkanden,

(v) uppgift om hur ansökningsavgiften erlagts.

(2) Påkallelseskrift ska skickas till motpart samt till Svenskt Näringsliv 
och PTK. Erläggs inte ansökningsavgift ska, efter begäran om kom-
plettering, Svenskt Näringsliv och PTK avskriva ärendet.

(3) Svenskt Näringsliv och PTK ska skicka påkallelseskriften till 
den som enligt § 11 ska vara ordförande i skiljeförfarandet samt till 
ITP-nämnden.

(4) ITP-nämnden ska till ordföranden yttra sig om tolkningen och 
tillämpningen av ITP-avtalet med anledning av tvisten. Om ITP-nämn-
den inte yttrar sig har vardera Svenskt Näringsliv och PTK rätt att 
yttra sig till ordföranden. Yttrandena ska ske inom av ordföranden 
föreskriven tid.

§ 4 Inledande av skiljeförfarande
Skiljeförfarandet anses vara inlett den dag då Svenskt Näringsliv såväl 
som PTK mottagit påkallelseskriften.

§ 5 Svar på påkallelseskriften
(1) Ordföranden ska ange en tid inom vilken svaranden ska inge ett 
svar på påkallelseskriften till skiljenämnden. Om inte särskilda om-
ständigheter talar för en längre tid, bör tiden inom vilken svaranden 
ska inge ett svar bestämmas till högst tre veckor. Svaret ska innehålla

(i) medgivande eller bestridande av de yrkanden som framställts i 
påkallelseskriften,

(ii) preliminära uppgifter om eventuellt genkäromål, kvittningsyrkande 
eller kvittningsinvändning,
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(2) Ordföranden ska skicka svaret till käranden. Käranden ska beredas 
tillfälle att yttra sig över svaret.

(3) Underlåtenhet av svaranden att inge ett svar utgör inte hinder för 
skiljeförfarandets fortsatta handläggning.

§ 6 Begäran om komplettering
Ordföranden får begära att en part kompletterar någon av sina 
skriftliga inlagor som ingivits till pensionsskiljenämnden. Om käran-
den underlåter att följa en sådan begäran, får skiljenämnden avvisa 
målet. Om svaranden underlåter att följa sådan begäran avseende ett 
genkäromål, ett kvittningsyrkande eller en kvittningsinvändning, får 
skiljenämnden avvisa genkäromålet, kvittningsyrkandet eller kvittning-
sinvändningen.  Underlåter svaranden att i något annat hänseende 
följa en begäran om komplettering utgör det inte heller hinder för 
skiljeförfarandets fortsatta handläggning.

§ 7 Tidsfrister
Ordföranden får, på begäran av en part eller på eget initiativ, förlänga 
en tidsfrist som en part har fått för att uppfylla en viss begäran.

§ 8 Översändande av handlingar
(1) Handlingar från pensionsskiljenämnden ska skickas till adressatens 
senast kända adress.

(2) Handlingar ska i den utsträckning det är möjligt skickas med 
e-post. Handlingar kan även skickas med bud, rekommenderat brev, 
eller på annat lämpligt sätt.

(3) En handling som har skickats enligt andra stycket ska anses ha 
kommit adressaten tillhanda den dag som den normalt skulle ha mot-
tagits med det valda kommunikationssättet.

§ 9 Avvisning
Pensionsskiljenämnden ska avvisa målet, helt eller delvis, om det är 
uppenbart att skiljenämnden saknar behörighet att befatta sig med 
tvisten.
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§ 10 Sammanläggning
Påkallas flera skiljeförfaranden rörande ITP-avtalet mellan samma 
arbetsgivare och flera arbetstagare får pensionsskiljenämnden besluta 
att skiljeförfarandena får sammanläggas. Ett sådant beslut får endast 
fattas efter samråd med parterna.

Skiljenämndens sammansättning

§ 11 Pensionsskiljenämndens sammansättning
(1) Pensionsskiljenämnden består av en fast ordföranden. Svenskt När-
ingsliv och PTK ska utse vardera en fast sekreterare.

(2) Pensionsskiljenämnden i ett enskilt skiljeförfarande består av en 
ordförande och två partsutsedda skiljemän, varav en utses av Svenskt 
Näringsliv och en av PTK.

(3) Parterna kan komma överens om att tvisten ska avgöras enbart 
av en ordförande (ensits), vilket i så fall ska ske om inte ordföranden 
finner att det är uppenbart olämpligt.

(4) Tvist där utanförstående arbetstagare är part ska avgöras i ensits.

§ 12 Utseende av ordförande
(1) Ordföranden utses av Svenskt Näringsliv och PTK med treårs-
förordnanden. Ordförandens behörighet gäller dock alltid till dess att 
ett påbörjat skiljeförfarande slutförts.

(2) Skulle det visa sig att behov av mer än en ordförande finns, kan 
Svenskt Näringsliv och PTK utse ytterligare en fast ordförande. 

§ 13 Utseende av övriga skiljemän 
(1) Pensionsskiljenämnden består förutom av ordförande av partsut-
sedda skiljemän, vilka utses inom ramen för varje enskilt skiljeför-
farande.

(2) PTK och Svenskt Näringsliv utser vardera en skiljeman. 



59

Skiljedomsregler för pensionsskiljenämnden

§ 14 Jävsinvändningar
I tvist mellan organiserad arbetsgivare och organiserad arbetstagare 
som företräds av sina respektive organisationer ska parterna i tvisten 
sinsemellan hantera frågor om de partsutsedda skiljemännen som 
lämplighetsfrågor. Det förutsätts att parterna kan komma överens och 
att frågor om entledigande av skilje man på grund av bristande förtro-
ende för skiljemans opartiskhet inte uppkommer.

Förfarandet inför pensionsskiljenämnden

§ 15 Handläggningen av skiljeförfarandet
Pensionsskiljenämnden ska alltid handlägga skiljeförfarandet på ett 
opartiskt, ändamålsenligt och snabbt sätt som ger parterna lika möj-
ligheter att i skälig omfattning utföra sin talan.

§ 16 Skiljeförfarandets säte
(1) Skiljeförfarandet ska ha sitt säte i Stockholm.

(2) Pensionsskiljenämnden får, efter samråd med parterna, hålla förhand-
lingar på den plats den anser är lämplig. Pensionsskiljenämnden får 
träffas och hålla överläggningar på den plats som den anser är lämplig.

(3) Skiljedomen ska anses vara meddelad i Stockholm.

§ 17 Preliminär tidsplan
Pensionsskiljenämnden ska omgående efter det att skiljeförfarande in-
letts samråda med parterna i syfte att fastställa en preliminär tidsplan 
för handläggningen av skiljeförfarandet. Pensionsskiljenämnden ska 
skicka den preliminära tidsplanen till parterna.
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§ 18 Skriftliga inlagor
(1) Käranden ska inom den tid som ordföranden bestämmer inge ett 
käromål. Om inte särskilda omständigheter talar för en längre tid, bör 
tiden inom vilken käranden ska inge käromål bestämmas till högst tre 
veckor. Käromålet ska, om sådana uppgifter inte redan har lämnats, 
innehålla

(i) preciserade yrkanden,

(ii) de omständigheter som käranden åberopar och

(iii) de handlingar som käranden åberopar.

(2) Svaranden ska inom den tid som ordföranden bestämmer inge ett 
svaromål. Om inte särskilda omständigheter talar för en längre tid, 
bör tiden inom vilken svaranden ska inge svaromål bestämmas till 
högst tre veckor. Svaromålet ska, om sådana uppgifter inte redan har 
lämnats, innehålla

(i) uppgift om och i vilken mån svaranden medger eller bestrider 
kärandens yrkanden,

(ii) de omständigheter som svaranden åberopar,

(iii) eventuellt genkäromål, kvittningsyrkande eller kvittningsinvänd-
ning och de grunder som åberopas till stöd för detta och

(iv) de handlingar som svaranden åberopar.

(3) Pensionsskiljenämnden eller ordföranden får förelägga parterna att 
inkomma med ytterligare skriftliga inlagor. Om inte särskilda omstän-
digheter talar för en längre tid, bör tiden inom vilken part ska inkom-
ma med inlaga bestämmas till högst två veckor.

(4) Uppkommer under skiljeförfarandet fråga om tolkningen och 
tillämpningen av ITP-avtalet som har betydelse för prövningen av tvis-
ten och som ITP-nämnden inte tidigare getts tillfälle att yttra sig över 
ska pensionsskiljenämnden eller ordföranden förelägga ITP-nämnden 
att inkomma med sådant yttrande som avses i § 3 (4).

§ 19 Ändring av talan
När som helst fram till dess att handläggningen förklaras avslutad enligt 
§ 23 får en part ändra eller komplettera sitt käromål, genkäromål, kvitt-
ningsyrkande eller sin kvittningsinvändning, under förutsättning att pen-
sionsskiljenämnden inte anser att det är olämpligt att tillåta ändringen 
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eller tillägget med hänsyn till att ändringen eller tillägget görs sent, den 
olägenhet som detta innebär för motparten och övriga omständigheter.

§ 20 Förhandlingar
(1) Förhandling ska hållas om en part begär det eller om pensionsskilje -
nämnden anser att det är lämpligt.

(2) Pensionsskiljenämnden ska i samråd med parterna bestämma 
datum, tid och plats för förhandlingen och i skälig tid dessförinnan 
underrätta parterna om detta.

(3) Om parterna inte har kommit överens om annat ska förhandlingar 
äga rum bakom stängda dörrar.

§ 21 Utevaro och annan underlåtenhet 
(1) Om käranden utan giltigt skäl underlåter att inge käromål enligt 
§ 18 ska skiljenämnden, under förutsättning att svaranden inte har 
framställt ett genkäromål, avsluta handläggningen av skiljeförfarandet.

(2) Om en part utan giltigt skäl underlåter att inge svaromål eller 
något annat skriftligt yttrande enligt § 18, uteblir från en förhandling 
eller på annat sätt underlåter att ta tillvara sin rätt att utföra sin talan, 
får skiljenämnden fortsätta handläggningen av skiljeförfarandet och 
meddela en skiljedom.

(3) Om en part utan giltigt skäl underlåter att följa någon föreskrift, 
något krav i dessa regler eller något processuellt beslut som skil-
jenämnden har meddelat får skiljenämnden dra de slutsatser som den 
anser är lämpliga.

§ 22 Preklusion
En part som under skiljeförfarandet underlåter att utan dröjsmål 
invända mot att dessa regler eller andra regler som är tillämpliga på 
förfarandet inte har följts, ska anses ha avstått från rätten att åberopa 
en sådan avvikelse.

§ 23 Handläggningens avslutande
Pensionsskiljenämnden ska förklara att handläggningen av skiljeför-
farandet är avslutad när den anser att parterna har beretts möjlighet 
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att i skälig omfattning utföra sin talan. Innan en slutlig skiljedom har 
meddelats får pensionsskiljenämnden, på eget initiativ eller på ansökan 
av en part, återuppta handläggningen av skiljeförfarandet om synnerli-
ga skäl föreligger.

Om bevisning

§ 24 Bevisning
(1) Bevisningens tillåtlighet, relevans och bevisvärde ska bestämmas av 
pensionsskiljenämnden.

(2) Pensionsskiljenämnden får förelägga en part att ange vilken 
skriftlig bevisning som den avser att åberopa och vilka omständigheter 
bevisningen är avsedd att styrka.

(3) På begäran av en part får pensionsskiljenämnden förelägga en part 
att lämna ut de skriftliga handlingar eller andra bevis som kan vara av 
betydelse för utgången i målet.

§ 25 Vittnen
(1) Inför en förhandling får pensionsskiljenämnden förelägga parterna 
att ange vilka vittnen som parten avser att kalla och vilka omstän-
digheter förhören är avsedda att styrka.

(2) Vittnesmål får inges som undertecknade skriftliga utsagor.

(3) Vittnen, vars vittnesmål som en part åberopar, ska närvara vid 
förhandlingen så att de kan höras om inte parterna har kommit över-
ens om annat.

(4) Om en part vill att ett vittne ska höras under ed eller en part höras 
under sanningsförsäkran, får parten efter tillstånd av pensionsskilje-
nämnden göra ansökan om det hos tingsrätten. Anser skiljenämnden 
att åtgärden är befogad med hänsyn till utredningen, ska de lämna 
tillstånd till ansökan.
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§ 26 Skiljedomar och beslut
(1) Skiljedomar och pensionsskiljenämndens övriga beslut ska fattas 
av en majoritet av skiljemännen. Om en majoritet inte uppnås ska 
ordförandens mening gälla.

(2) Pensionsskiljenämnden får besluta att ordföranden ensam får fatta 
beslut i handläggningsfrågor.

§ 27 Meddelande av skiljedom
(1) Pensionsskiljenämnden ska meddela skiljedomen skriftligen och 
ska, om parterna inte har kommit överens om annat, ange domskäl.

(2) Dagen då skiljedomen meddelas och skiljeförfarandets säte ska 
anges i skiljedomen.

(3) En skiljedom ska vara undertecknad av skiljemännen. Om en 
skiljeman underlåter att underteckna skiljedomen får skiljedomen 
undertecknas av en majoritet av skiljemännen eller, om en majoritet 
inte kan uppnås, av ordföranden under förutsättning att skälet för att 
en underskrift saknas anges i skiljedomen.

(4) Pensionsskiljenämnden ska utan dröjsmål skicka skiljedomen med 
mottagningsbevis till parterna samt till Svenskt Näringsliv och PTK.

(5) En skiljemans underlåtenhet att utan giltigt skäl delta i skiljenämn-
dens överläggningar i en viss fråga utgör inte något hinder för övriga 
skiljemän att fatta beslut.

§ 28 Särskild skiljedom
Pensionsskiljenämnden får avgöra en särskild fråga eller en del av 
tvisten genom en särskild skiljedom.

§ 29 Förlikning eller andra skäl till att avsluta
 skiljeförfarandet
(1) Om parterna träffar en förlikning innan en slutlig skiljedom med-
delas får pensionsskiljenämnden på begäran av båda parterna faststäl-
la förlikningen genom en skiljedom.

(2) Om skiljeförfarandet av andra skäl avslutas innan en slutlig skilje-
dom meddelas ska pensionsskiljenämnden fastställa att skiljeförfaran-
det är avslutat genom en skiljedom.
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§ 30 Skiljedomens verkan
En skiljedom är slutlig och bindande för parterna när den har medde-
lats. Parterna förbinder sig att rätta sig efter skiljedomen utan dröjs mål.

Kostnader för skiljeförfarandet

§ 31 Kostnader för skiljeförfarandet
(1) Kostnaderna för skiljeförfarandet ska fördelas på så sätt att kost-
naderna för ordföranden ska bäras till hälften av Svenskt Näringsliv 
och till hälften av PTK. Ordföranden ska till Svenskt Näringsliv och 
PTK skicka uppgift om dessa kostnader.

(2) Övriga kostnader för skiljenämnden fördelas enligt de principer om 
fördelning av rättegångskostnader som framgår av Rättegångsbalken. 
I dessa kostnader ingår sådana skäliga omkostnader som skiljemannen 
har haft för utförandet av uppdraget. 

(3) I andra fall än de som regleras i punkten 2 ska pensionsskilje-
nämnden i den slutliga skiljedomen ange de fastställda kostnaderna 
för skilje förfarandet och i förekommande fall specificera de enskilda 
posterna för de partsutsedda skiljemännen.

§ 32 Parts kostnader
På begäran av en part får pensionsskiljenämnden i den slutliga skil-
jedomen förplikta en part att betala skäliga kostnader som en annan 
part har haft för utförande av talan, inklusive ombudskostnader, med 
hänsyn till målets utgång och övriga relevanta omständigheter.
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Generalklausuler

§ 33 Utfyllande regler
I frågor som inte bestämts i dessa skiljedomsregler tillämpas lagen om 
skiljeförfarande.

§ 34 Sekretess
(1) Såvida inte parterna enas om annat ska parterna iaktta ömsesidig 
sekretess gällande skiljeförfarandet och den information och de upp-
gifter som aktualiseras i samband med skiljeförfarandet.

(2) Pensionsskiljenämnden ska säkerställa att sekretess gäller för skilje-
förfarandet och skiljedomen.

§ 35 Verkställighet
Beträffande alla frågor som inte uttryckligen omfattas av dessa regler 
ska pensionsskiljenämnden och parterna agera i dessa reglers anda och 
vidta varje skälig åtgärd för att säkerställa att alla beslut och skilje-
domar kan verkställas.

§ 36 Domsreferat
Ett domsreferat med en avidentifierad sammanfattning av tvisten ska 
upprättas av ordföranden inom tre månader från det att skiljedom 
meddelats. Referatet ska upprättas med utgångspunkt i att belysa 
rättsfrågan och pensionsskiljenämndens bedömning av den, utan att 
identiteter framgår. Syftet är att domsreferatet ska tjäna till ledning för 
tolkning av avtalet.
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Avsnitt C
Särskilda bestämmelser vid utlandstjänstgöring

1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg 
till ITP-planen för tjänstemän som anges avdelning 1 punkt 13 och 
avdelning 2 punkt 2.7.

Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 gäller inte för tjänstemän som 
tjänstgör i annat EU/EES-land eller i annat land med vilket Sverige 
ingått en socialförsäkringskon vention.

2. Avgift enligt punkt 3 ska minskas med premier för annan av arbets-
givaren betald försäkring samt med arbetsgivaravgifter för ut ländsk 
socialförsäk ring, för motsva rande förmåner. I övrigt sker samordning 
i fråga om ersättning som den an ställde kan erhålla från annan av ar-
betsgivaren betald försäkring, annan för mån som arbetsgiva ren utger, 
utländsk socialförsäkring eller arbetsska deförsäkring eller enligt ut-
ländska ska deståndsrätts liga regler samt ersättningar ge nom liknande 
förut nämnda förmåner. Samordning sker då enligt regler som uppställs 
för varje enskilt land.

3. Ålderspension: Arbetsgivaren ska för tjänsteman som är född år 
1954 eller se nare och för vilken arbetsgivaren inte betalar lagstadgad 
ålderspensionsavgift i Sve rige, utöver avgifter enligt ITP-planen 
avsnitt A betala nedanstående ålderspensionsavgift till en individuell 
tjänstepensionsförsäk ring på tjäns temannens lön upp till 7,5 inkomst-
basbelopp.

Ålder Procentsats

18 – 29 år  9,4 %

30 – 39 år 11,3 %

40 – 49 år 13,5 %

50 – 59 år 16,5 %

60 – 64 år 18,5 %
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För tjänstemän som är födda 1953 eller tidigare ska avgiften minskas 
på följande sätt:     

Födda år Minskning med

1953 1/20
1952 2/20
1951 3/20
1950 4/20
1949 5/20
1948 6/20
1947 7/20
1946 8/20
1945 9/20
1944 10/20
1943 11/20
1942 12/20
1941 13/20
1940 14/20

4. Efterlevandepension: Arbetsgivaren ska för tjänsteman, för 
vilken arbetsgiva ren inte betalar lagstadgad efterlevandepensionsavgift i 
Sverige, på tjänstemannens lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp teckna en 
individuell tjänstepensionsförsäkring i Alecta. Försäkringen är utfor-
mad så att tjänste mannens efterle vande ges ett skydd om tjänstemannen 
avlider under tjänstgö ringen utomlands. Försäkringsskyddet inträ der 
från och med andra kalender året efter det år, då tjänstemannen började 
tjäna in ITP Utland. Försäkrings skyddet gäller under hela den fortsatta 
tid under vilken den tjänstemannen tjänar in ITP Utland och längst in-
till månaden innan den tjänste mannen fyller 65 år. Om premiebetalning 
för ITP Utland upphör före 65 år fortsätter försäk ringsskyddet att gälla 
till och med slutet av det tredje kalenderåret efter att premiebetalningen 
upphörde, dock längst intill månaden innan tjänstemannen fyller 65 år. 
Om tjänstemannen avlider under tid som försäkringsskydd gäller enligt 
ovan, utbetalas efterlevandepension enligt följande;

• till den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo* 
utbeta las 1,0 inkomstbasbelopp per år under fem år, vilket förlängs 
till dess att yngsta barnet fyller 12 år. Med barn avses den avlidnes 
egna biologiska barn och adopterade barn där adoptionen skett 
innan den avlidne fyllt 60 år. Den sistnämnda begränsningen gäller 
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inte om det adopterade barnet/barnen är den avlidnes makas/makes/
registrerad partners barn eller om mer än fem år förflutit sedan 
adoptionstid punkten vid dödsfallet. 

• Till vart och ett av den försäkrades barn utbetalas 0,5 
inkomstbasbe lopp per år fram till och med månaden innan barnet 
fyller 20 år. Defi nitionen av förmånsberättigat barn är detsamma 
som i punkten ovan.

• Oavsett vad som sägs i punkterna ovan upphör pensionsutbetalnin-
gen från och med månaden efter det att förmånstagaren avlidit. 

Eventuella försäkringsfall som inträffat före 2005-01-01 regleras enligt 
tidi gare gällande regler. Den så kallade ATP-kompensation för efter-
levandepension som följer av ”Avtal om social trygghet för tjänstemän 
vid utlandstjänst göring” som gällde för perioden före 2005-01-01 är 
inte fribrevs grundande.   

* Anmärkning: Med sambo avses samma begrepp som används för ITPK Familjeskydd.

5. Sjukpension: Beträffande sjukpensionens storlek enligt punkt 8.2 
i ITP-planen gäller föl jande tillägg:

För utlandstjänstgörande tjänsteman som inte erhåller sjukpenning, 
sjuk- eller akti vitetsersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och 
ej uppbär sjuklön från arbetsgivaren är sjukpensionen, för lönedelar 
un der 10,0 prisbasbelopp, 90 procent av den pensionsmedfö rande 
lönen under längst 360 kalenderdagar och för tid därefter 80 procent.

Anmärkning: Försäkringen meddelas av Alecta.

6. Utlandstjänstgörande tjänsteman som efter återkoms ten till Sverige 
inte er håller anställning och därige nom ej heller får rätt till sjukpen-
ning enligt SFB har rätt till sjukpension enligt ITP-planen, punkt 8.1, 
utan iakttagande av den eljest gällande ka renstiden 90 kalenderdagar. 
Utbetalning av pension kan även avse kortare tid än en kalendermånad.

7. Garanti gäller för bortfall av utländsk pension med vilken samord-
ning skett enligt punkt 2. En förutsätt ning är dock att bortfallet 
per månad motsvarar minst 0,4 procent av prisbasbeloppet. Den 
försäkrade ska anmäla och kunna styrka bortfallet av pensions förmån. 
Vidare sträcker sig garantin för eventuellt bortfall endast till det högsta 
be lopp som skulle utgått enligt ITP-planen om samordning inte skett.
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8. Om försäkringsgivare så påfordrar är den anställde skyldig att vid 
sjukdom åter vända till Sverige.

9. Som grund för bestämmande av pensionsmedförande lön för 
utlandsanställda ska sådana lönetillägg som be tingas av ökade 
levnadskostnader och andra sär skilda för hållanden i sysselsättnings-
landet inte ingå.

10. Övergångsregler 
För tjänstemän som omfattades av de särskilda bestämmelserna vid 
utlandstjänstgö ring i denna plan under perioden 1985-10-01 till och 
med 2004-12-31 och som inte uppnått ITP-planens pensionsålder eller 
i övrigt avgått med ålderspension vid nämnda ikraftträdandetidpunkt 
gäller följande;

A. Ålderspension: kompensation för inkomst och premiepension utgör 
för varje så dan hel förlorad månad en förmån om 0,12 procent av den 
pensionsmedförande lönen, upp till 7,5 basbelopp. Samordning sker 
i fråga om ersättning som den anställde kan er hålla från annan av ar-
betsgivaren betald försäkring, annan förmån som arbetsgivaren utger, 
utländsk socialförsäkring eller arbetsskadeförsäkring eller enligt ut-
ländska skadeståndsrättsliga regler samt ersättningar genom liknande 
förutnämnda förmåner.  
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För tjänstemän som är födda 1953 eller tidigare ska förmånen minskas 
på följande sätt:     

Födda år Minskning med

1953 1/20
1952 2/20
1951 3/20
1950 4/20
1949 5/20
1948 6/20
1947 7/20
1946 8/20
1945 9/20
1944 10/20
1943 11/20
1942 12/20
1941 13/20
1940 14/20

B. Tjänstemän födda 1953 eller tidigare erhåller vidare en kompen-
sation för even tuell förlust på grund av utlandstjänstgöringen i in-
tjänande av ATP. Denna kompen sation ska beräknas enligt tidigare 
regler för ITP Utland. Förmånen ska minskas på följande sätt;

Födda år Minskning med

1953 19/20
1952 18/20
1951 17/20
1950 16/20
1949 15/20
1948 14/20
1947 13/20
1946 12/20
1945 11/20
1944 10/20
1943 9/20
1942 8/20
1941 7/20
1940 6/20
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C. ATP-garanti 1994-12-31. Denna punkt omfattar enbart personer 
födda tidigast 1938 och senast 1953. De omfattas även om de upp-
nått ordinarie pensionsålder eller i öv rigt avgått med ålderspension. 
Som kvalifikationstid kan tillgodoräknas enbart tid då tjänstemannen 
omfattats av ITP Utland med rätt till ”ATP-kompensation” det vill 
säga punkt C i ITP-avtalet ”Särskilda bestämmelser vid utlandstjänst-
göring” och längst till och med 1994-12-31. 

Kompensationen beräknas som skillnaden mellan;

1. Det garantibelopp i till och med 1994-12-31 intjänad ålderspension 
i ATP och Folkpension som hade gällt i den allmänna försäkringen om 
även ovan nämnd kvali fikationstid hade varit ATP-grundande, samt

2. Summan av faktisk svensk allmän ålderspension och övrig 
ålderspensionskom pensation enligt ITP Utland samt eventuella 
samordningsavdrag, vid pensions uttag från 65 års ålder.

Kompensationen beräknas och tillerkänns av Alecta när tjänsteman-
nen uppnår ITP-planens pensionsålder eller dessförinnan avgår med 
pension.

D. Efterlevandepension: eventuella försäkringsfall prövas enligt tidig-
are gällande regler. 

Anmärkning: Försäkringarna meddelas i Alecta. Finansiering av dessa övergångsreg-
ler sker genom de avgifter arbetsgivaren betalat fram till och med 2004-12-31 och 
Alectas överskottsmedel.
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Avsnitt D
Särskilda bestämmelser för företag med säte inom
EU/EES som bedriver tillfäl lig verksamhet i Sverige.

1. Anställd tjänsteman i företag med säte inom EU/EES som bedriver 
tillfällig verk samhet i Sverige, där företaget i kollektivavtal förbundit 
sig att ansluta sig till ITP-planen, ska inte omfattas av planens bestäm-
melser om sjukpension, under förutsättning att arbetsgivaren kan visa 
att den anställde tjänstemannen omfattas av socialförsäkringssystemet 
i annat EU/EES-land.

I det fall det senare visar sig att verksamheten i Sverige kommer att 
överstiga 12 månader, medges inte un dantag för tid efter utgången av 
månad 12.

2. Anställd tjänsteman som är utsänd till Sverige, och för vilken artikel 
6 punkt 2 i di rektiv 98/49/EG gäller, ska inte omfattas av ITP-plan-
ens bestämmelser om ålderpension, ITPK och familjepension under 
förutsättning att avgifter fortfa rande betalas in till kompletterande 
pensionssy stem för denne.

3. Vid undantag med stöd av punkterna 1–2 ska företaget inte deb-
iteras premier för de från ITP-planens bestämmelser undantagna 
förmåner.

4. Undantag enligt punkterna 1–3 gäller under förutsättning av att de 
medgivits av Collectum AB.

5. I de fall ett företag med säte utanför EU/EES bedriver tillfällig verk-
samhet i Sve rige, och där företaget i kollektivavtal förbundit sig att 
ansluta sig till ITP-pla nen, kan undantag medges på sätt motsvarande 
punkterna 1–3 efter särskild prövning i ITPG-nämnden.
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Överenskommelser angående ITP-planen från och 
med 2015-05-07 till och med 2022-12-31 som har
inarbetats i detta tryck

2015-05-07 ITP-planen

2018-03-01 ITP-planens sjukförmåner

2018-08-29 AI Pension i ITP-planen

2020-03-17 Korttidsarbete och ITP-planens lönekapningsregler

2020-04-29 Korttidsarbete och kvalifikationskrav för ITP2

2021-12-16 ITP-planens sjukförmåner

2022-06-20 Överenskommelser om förändringar i ITP-planen mm

2022-12-06 Överenskommelse om förtydligande avseende
 skiljedomsregler för pensionsskiljenämnden

2022-12-09 Ändring av villkor om familjeskydd i ITP-planen 





TGL
– Avtal om tjänste-
grupplivförsäkring
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Avtal om tjänstegrupplivförsäkring 
mellan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (arbetsgivarförbundet)

och . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (tjänstemannaförbundet

eller -förbunden) i avtal för både tjänstemän och arbetsledare:
för tjänstemän och arbetsledare med undantag för befattningsskikt 
högre än 2 i befattningsnomenklaturen, anställda hos arbetsgivare som 
är anslutna till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (arbetsgivarförbundet).

Begreppet ”tjänsteman” i texten nedan innefattar arbetsledare.

I avtal för enbart tjänstemän: för tjänstemän med undantag för be-
fattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen, anställda hos 
arbetsgivare som är anslutna 
till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (arbetsgivarförbundet).
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1.  Tjänstegrupplivförsäkring

1.1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en kapitalförsäkring mot 
riskpremie.

Arbetsgivaren ska teckna TGL med följande villkor. 

Arbetsgivaren avgör i vilket försäkringsbolag TGL ska tecknas.

1.2 I försäkringsbekräftelsen anger försäkringsbolaget från och med 
vilken tidpunkt försäkringsavtal i enlighet med av Svenskt Näringsliv 
och PTK godkända regler träder i kraft. Om i punkt 7 angiven garanti 
gäller för någon anställd ska försäkringsavtal tecknas att gälla från 
och med den tidpunkt från vilken garantin gällt.

1.3 Försäkringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge 
arbetsgivaren beträffande någon kategori av anställda är bunden av 
sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av i punkt 
7 angiven garanti. Försäkringsavtal om TGL kan dock överföras från 
en försäkringsgivare till en annan av Svenskt Näringsliv och PTK angi-
ven försäkringsgivare.

1.4 I de fall då punkt 1.3 inte är tillämplig kan försäkringsavtal 
bringas att upphöra enligt följande. 

Försäkringsavtal träder ur kraft tidigast vid utgången av månaden när-
mast efter den månad arbetsgivare eller försäkringsbolaget verkställt up-
psägning. Försäkringsbolaget äger i fall där arbetsgivaren inte erlagt hela 
den till betalning förfallna premien i rätt tid rätt att säga upp avtalet.

1.5 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till 
TGL ska han ange detta i sin försäkringsanmälan.

Innehåller sådant kollektivavtal bestämmelser som avviker från 
bestämmelserna i de rekommendationer rörande utformningen av 
sådant kollektivavtal som överenskommits mellan Svenskt Näringsliv 
och PTK kan försäkringsavtal om TGL träffas endast efter godkän-
nande av Svenskt Näringsliv och PTK.
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Träffas likväl försäkringsavtal på grund av att arbetsgivaren inte 
lämnat uppgift om avvikande kollektivavtal gäller försäkringsavtalet 
endast enligt överenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK 
om TGL-avtalet.

1.6 Arbetsgivaren ska betala försäkringspremie för tjänsteman som 
omfattas av TGL så länge dennes anställning består.

Återbäring, som kan uppstå på TGL, ska användas för sänkning av 
premierna.

Om försäkringsbolaget har tillställt arbetsgivaren försäkringsbesked 
för tjänstemannen ska arbetsgivaren snarast överlämna detta till tjän-
stemannen. 

Om arbetsgivaren har gjort gruppanmälan till försäkringsbolaget och 
detta på grund därav inte kan utfärda individuella försäkringsbesked 
ska arbetsgivaren informera tjänstemännen om att TGL har tecknats 
för dem.

2. TGLs omfattning
TGL gäller så länge tjänstemannens anställning består, dock tidigast 
från och med månaden efter den under vilken han fyllt 18 år och 
längst till och med månaden före den under vilken han fyller 70 år, 
enligt följande.

För tjänsteman med en ordinarie arbetstid om minst 16 timmar per 
helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad, gäller TGL med hela 
belopp.

För tjänsteman med en ordinarie arbetstid om minst 8 men mindre än 
16 timmar per helgfri vecka, räknat i genomsnitt per månad, gäller 
TGL med halva belopp.

TGL gäller även tjänsteman som omfattas av ”Avtal om social trygg-
het för tjänstemän vid utlandstjänstgöring”.
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TGL gäller ej vid
• grundutbildning som värnpliktig
• tjänstledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för
 utbildning – se dock punkt 5 sista stycket.

Anmärkning till punkt 2: TGL kan i vissa fall även gälla efter anställningens upp-
hörande – se punkt 5 nedan. TGL kan i vissa fall ej tecknas på grund av tjänsteman-
nens hälsotillstånd – se punkt 8 nedan.

Vid arbetstidsminskning/partiell arbetsbefrielse som följer av avtal om korttidsarbete 
är det arbetstiden före korttidsarbetet som ligger till grund för storleken av eventuell 

utbetalning av TGL (enligt beslut i TGL-nämnden 2020-04-03).

3. Försäkringsbeloppens storlek
När tjänsteman avlider utbetalas TGL med ett belopp, som vid hela 
förmåner motsvarar nedanstående antal basbelopp.

a)  Grundbelopp

Om tjänstemannen vid
dödsfallet har fyllt

är grundbeloppet
i antal basbelopp

18 men ej 55 år 6,0

55 men ej 56 år 5,5

56 men ej 57 år 5,0

57 men ej 58 år 4,5

58 men ej 59 år 4,0

59 men ej 60 år 3,5

60 men ej 61 år 3,0

61 men ej 62 år 2,5

62 men ej 63 år 2,0

63 men ej 64 år 1,5

64 men ej 70 år 1,0
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Med basbelopp i föregående stycke och i avtalet i övrigt avses bas-
beloppet enligt lagen om allmän försäkring vid ingången av det år 
försäkringsfallet inträffar.

Anmärkning: Med basbeloppet avses i detta avtal prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 §  
Socialförsäkringsbalken (SFB).

Om tjänstemannen har fyllt 55 år (men ej 70 år) och efterlämnar barn, 
som vid dödsfallet ej har fyllt 17 år, är grundbeloppet emellertid 6 
basbelopp.

Förmånstagare till grundbeloppet är i följande ordning

1. make

2. barn

3. föräldrar eller, om endera av dem är avliden,
 den efterlevande föräldern.

Tjänstemannen kan skriftligen hos försäkringsbolaget göra annat 
förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast avse fysisk 
person. Förordnande gäller till dess tjänstemannen genom ny anmälan 
ändrar förordnandet. Byte av anställning medför inte att ett av tjän-
stemannen tidigare anmält förordnande förfaller.

Anmärkning: Villkoren i detta avtal rörande make ska jämväl gälla beträffande
registrerad partner enligt lag om registrerat partnerskap.

b)  Barntillägg
När tjänsteman har barn, som vid dödsfallet ej har fyllt 20 år, utbeta-
las ett tillägg för varje sådant barn med ett belopp som motsvarar 
följande antal basbelopp.

Om barnet vid dödsfallet är barntillägget

ej fyllt 17 år 2,0

har fyllt 17 men ej 19 år 1,5

har fyllt 19 men ej 20 år 1,0

Förmånstagare till varje barntillägg är det barn som tillägget avser. 
Tjänstemannen kan göra annat förmånstagarförordnande till fysisk per-
son. Sådant förordnande ska göras skriftligen hos försäkringsbolaget.
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c)  Begravningshjälp
Om den avlidne inte efterlämnar någon förmånstagare till grundbe-
lopp enligt a) ska begravningshjälp utges till den avlidnes dödsbo med 
ett halvt prisbasbelopp.

4. Makeförsäkring
Om tjänstemannens make avlider och makarna har barn som vid 
dödsfallet ej har fyllt 17 år samt den avlidne maken ej omfattas av 
TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma 
förmåner utbetalas vid hela förmåner

dels ett belopp motsvarande 0,5 basbelopp till tjänstemannen
dels ett belopp motsvarande 1,0 basbelopp för varje sådant barn.

Varje barn under 17 år är förmånstagare till ett belopp motsvarande 
ett basbelopp. Tjänstemannen kan skriftligen hos försäkringsbolaget 
göra annat förmånstagarförordnande. Sådant förordnande kan endast 
avse fysisk person. Förordnandet gäller till dess tjänstemannen genom 
ny anmälan ändrar förordnandet. Byte av anställning medför inte att 
ett av tjänstemannen tidigare anmält förordnande förfaller.

Med make enligt första stycket jämställs ogift person med vilken ogift 
tjänsteman stadigvarande sammanbor
• om det i första stycket nämnda barnet är gemensamt för tjän-

stemannen och den avlidne,
• eller – om barnet inte är gemensamt – tjänstemannen har förordnat 

den avlidne till förmånstagare enligt punkt 3 a).

5. Efterskydd
TGL fortsätter att gälla, trots att tjänstemannens anställning har upp-
hört (efterskydd), om
• tjänstemannen har omfattats av TGL under anställningen
• är arbetslös, samt
• söker arbete sedan anställningen upphörde.
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Med att tjänstemannen ”söker arbete” jämställs att han med omskol-
ningsbidrag genomgår en av myndigheterna anordnad omskolning 
till ny yrkesverksamhet. Samma gäller beträffande utbildning vartill 
Trygghetsrådet har lämnat bidrag.

Efterskyddet gäller under lika lång tid som tjänstemannen har varit an-
ställd under de senaste 24 månaderna före anställningens upphörande. 
Är tjänstemannen sjuk under efterskyddstiden förlängs denna lika 
många dagar som sjukdomen varar. Motsvarande gäller vid förtids-
pensionering av arbetsmarknadsmässiga skäl.

Om tjänstemannen tar ny anställning hos en arbetsgivare som ej teck-
nat TGL eller annan tjänstegrupplivförsäkring med i huvudsak samma 
förmåner gäller efterskyddet lika länge som om tjänstemannen hade 
varit arbetslös.

Efterskyddet upphör om tjänstemannen bosätter sig utomlands.

Efterskyddet gäller ej om tjänstemannens anställning har upphört på 
grund av att han uppnått pensionsåldern.

Efterskydd gäller också för tjänsteman som erhållit tjänstledighet 
enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning, om han 
uppbär studiemedel eller studiestöd. Efterskyddet består då under lika 
lång tid som om tjänstemannen hade varit arbetslös.

6. Samordning
Om tjänstemannen har haft två eller flera anställningar
• som vardera ger rätt till TGL, utbetalas försäkringsbelopp enligt 

endast en av försäkringarna
• som ger rätt till TGL och annan tjänstegrupplivförsäkring med i hu-

vudsak samma förmåner, utbetalas försäkringsbelopp motsvarande 
den av försäkringarna som ger det högsta beloppet.

Samordningen av försäkringsförmåner från olika försäkringsbolag 
sker på sätt som dessa bestämmer.

Motsvarande gäller vid utlandstjänstgöring.
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7. Garantibestämmelse

7.1 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till 
TGL men sedan försummat detta, lämnas likväl ersättning i samma 
utsträckning som om försäkringsavtal träffats enligt villkoren i detta 
avtal till förmånstagare till avliden tjänsteman som arbetat inom det 
sakliga tillämpningsområdet för sådant av arbetsgivaren träffat kollek-
tivavtal som anges i punkt 7.2.

7.2 Ovan upptagna garantiregel gäller för kollektivavtal om 
allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vari upptagits bestämmelse 
om TGL och som träffats med förbund inom PTK. Garantiregeln gäller 
även för annat kollektivavtal för tjänstemän om Svenskt Näringsliv och 
PTK godkänner detta. Som en följd av garantiregeln kan skadestånd på 
grund av kollektivavtalsbrott inte krävas av arbetsgivaren.

Garantiregeln gäller även för sådan tjänsteman vars anställning upp-
fyller de förutsättningar som gäller för att tjänstemannen ska kunna 
omfattas av ”Avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring” om 
arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollek-
tivavtal för tjänstemän som sägs i föregående stycke.

7.3 Med tjänsteman förstås anställd som omfattas av mellan för-
bund inom Svenskt Näringsliv och PTK träffade avtal om allmänna 
anställningsvillkor för tjänstemän.

I annat fall sker bedömningen om vilken personalkategori den anställde 
tillhör med utgångspunkt från det kollektivavtal som skulle gällt för 
den verksamhet hos arbetsgivaren vari den anställde sysselsättes, om 
arbetsgivaren som medlem i vederbörligt medlemsförbund i Svenskt 
Näringsliv ingått kollektivavtal för verksamheten.

8. Undantag
Arbetsgivarens skyldighet enligt punkt 2 att teckna TGL gäller inte 
under den tid en tjänstemans hälsotillstånd är sådant, att han enligt 
försäkringsbolagens hälsoprövningsregler inte kan försäkras.
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9. Förhandlingsordning
Vad beträffar förhandlingsordning med mera gäller bestämmelserna 
härom i § 9 i förhandlingsprotokollet.

10. Giltighetstid
Enligt överenskommelse mellan SAF och PTK 1984–06–21 gäller 
TGL-avtalet tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av en 
månad.

Anmärkning: Med SAF avses sedan år 2001 Svenskt Näringsliv. 
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