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Målet med dagen

⚬ Informera om förändringar på 

området som följer av nya 

villkorsavtal

⚬ Skapa en uppfattning om de 

administratörer ni kan välja på



Våra pensionsplaner

AKAP-KL/KAP-KL PA KFS 09/T



Våra pensionsplaner och försäkringspaket

⚬ AKAP-KL/KAP-KL

⚬ AGS-KL

⚬ TFA-KL

⚬ Avgiftsbefrielse försäkring

⚬ TGL-KL

⚬ Familjeskydd

⚬ PA KFS 09/T

⚬ AGS-KL

⚬ TFA-KL

⚬ TGL-KL



Pensionsregler i BÖK BB

⚬ AKAP-KL/KAP-KL är norm

⚬ Fria/Lokala lösningar skall avskaffas

⚬ Andra  centralt avtalade lösningar kan bestå, som ITP 

SAF-LO



⚬ § 32 Pensioner m.m.

⚬ Pensionsavtal 

⚬ Mom. 1 Arbetsgivare anslutna till Sobona omfattas av 

kommunala tjänstepensionsplaner tecknade 

tillsammans med SKR och därtill hörande 

kollektivavtalade försäkringar. De arbetsgivare som 

omfattas av PA-KFS 09 fortsätter att tillämpa dessa 

planer till dess att centrala parter enas om annat. 

BÖK BB



⚬ Arbetsgivare som utnyttjat KFS branschavtals möjlighet 

att genom lokalt kollektivavtal teckna annan avvikande 

tjänstepensions- och försäkringslösning ska senast 

2021-12-31, efter förhandling med lokal part, istället 

övergå till att tillämpa kommunala 

tjänstepensionsplaner med därtill hörande 

kollektivavtalade försäkringar. 

BÖK BB





Länsmuseer m.fl.

⚬ 4. Arbetsgivare som sedan tidigare efter godkännande 

tillämpar andra centralt kollektivavtalade 

tjänstepensionsplaner än de ovan angivna kan kvarstå i 

dessa och därtill hörande försäkringar och eventuella 

omställningslösningar. 



Pensionsförhandlingarna med SKR

Samtliga fackliga parter yrkade på högre avsättningar 

våren 2019.

Vi har valt att förhandla övergången från PA KFS 09/T till 

de planer vi tecknar gemensamt med SKR som en del i 

den övergripande pensionsförhandlingen.

Övergångspremier från skapandet av PA KFS 09/T 

behöver lösas även eventuella kvarstående.



Förändringar 1 Januari 2022 lokala lösningar

⚬ Möjligheten att lokalt 

överenskomma avvikande 

pensionslösningar i KFS-

branschavtal försvinner

⚬ Vad betyder det för er som 

utnyttjat den möjligheten?

⚬ Ni behöver avsluta den 

lokala varianten, helst i 

ordnade former.

⚬ Från 1/1 tillämpar ni AKAP-

KL/KAP-KL



Förändringar 1 Januari 2022 PA KFs 09/T

⚬ Ingen omedelbar förändring

⚬ (mer än TGL-KL hos KAP 

Liv)

⚬ Förhandlingar pågår på 

central nivå

⚬ Målet är att på ordnat sätt 

föra samman PA KFS 09/T 

med AKAP-KL/KAP-KL 

⚬ Tid för systemanpassning 

kommer lämnas

⚬ Nära pension kommer kunna 

kvarstå



Förändringar för alla vid olika tidpunkter

Ni behöver upphandla en 

administratör
av ert tjänstepensionsåtagande



Varför och vilka administratörer?

⚬ Dels med hänsyn till 

kommunalt självstyre

⚬ Men också möjlighet att 

konkurrensutsätta kostanden

⚬ KPA/Pensionsvalet

⚬ Skandikon/Valcentralen



Vem administrerar pensionsplaner?

⚬ AKAP-KL/KAP-KL

⚬ Pensionsvalet (PV)

⚬ Ägs av KPA

⚬ Eller

⚬ Valcentralen

⚬ Ägs av Skandikon/Skandia

⚬ PA KFS 09/T

⚬ Pensionsvalet (PV)

⚬ Ägs av KPA



Försäkringspaketen

⚬ AKAP-KL/KAP-KL

⚬ AGS-KL

⚬ TFA-KL

⚬ Avgiftsbefrielse 

försäkring

⚬ TGL-KL

⚬ Familjeskydd

⚬ PA KFS 09/T

⚬ AGS-KL

⚬ TFA-KL

⚬ TGL-KL



TGL-KL

TGL-KL KPA-Liv



Vem administrerar försäkringarna?

⚬ AGS-KL: Fora för AFA

⚬ TFA-KL: Fora för AFA

⚬ Avgiftsbefrielse försäkring: Fora för AFA

⚬ TGL-KL: KPA-Liv

⚬ Familjeskydd: KPA-Liv



Kontakt

Erik Lardenäs

08-452 71 81

erik.lardenas@sobona.se

www.sobona.se





• Anställda i kommun, region, Svenska kyrkans församlingar och 

i vissa kommunala bolag har genom sin arbetsgivare en 

tjänstegrupp-livförsäkring, TGL-KL, hos KPA Pension.

• Försäkringen är en trygghet för familjen om den anställda 

skulle avlida före 67 års ålder.

Tjänstegrupplivförsäkring
till anställda
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Tjänstepensions-
företaget med tanke 
och omtanke



Kundansvarig

0767- 622 023

magnus.ahrenstedt@kpa.se

Magnus Ahrenstedt



Att ta med er! 
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• Vilka är KPA

• Vad som driver KPA Pension

• Vilka tjänster tillhandhåller KPA



1. Presentation av KPA 
Pension
Vilka är KPA och vad driver KPA Pension



• Tjänstepensionsbolaget för anställda, tidigare 
anställda och arbetsgivare i kommuner och 
regioner sedan 1922. 

• Parternas förvalsbolag

• Pensionsadministration, försäkring
och expertkompetens till arbetsgivare

• Ägs av Folksam 60% och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 40%.

• Cirka 220 medarbetare

• Förvaltar mer än 220 miljarder kronor enligt 
tydliga etiska placeringskriterier
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Det här är 
KPA Pension



Kundnöjdhet
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Arbets-givare

92%
Individ-kunder

73%

Arbetsgivare -
kommuner  

65%
Anställda som aktivt väljer oss 
eller som vi får genom att vara 
förvalsbolag 

70%

Marknadsandelar

Arbetsgivare 
- regioner 

80%



• Under 2020 har KPA Pension investerat 

ca 1 miljard kronor i obligationer 

kopplade till kampen mot Covid-19

• Pengarna ska bidra till stabila 

sjukvårdsystem, säkra transporter av 

läkemedel och sjukvårdsmaterial, lindra 

ekonomiska och sociala konsekvenser av 

Covid-19.

Vårt bidrag till 
kampen mot Corona



• KPA Pension ligger i topp som Sveriges 
mest hållbara bolag i 
pensionsbranschen.

• Vi har fått utmärkelsen Sustainable
Brand Index åtta år i rad!  År 
2012−2020.

• Sustainable Brand Index är Europas 
och Sveriges största undersökning av 
hållbara varumärken.

Mest hållbara 
varumärket 

https://www.youtube.com/watch?v=VoQq1gfYY4c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VoQq1gfYY4c&feature=emb_logo


Miljön i fokus 
sedan 1998

• Redan 1998 var vi ett av de första 

finansiella företagen i Europa att 

miljöcertifieras enligt ISO14001.

• Vi arbetar aktivt med att reducera vår 

påverkan på miljön och vi mäter, följer upp 

och kommunicerar våra miljömål.

• Vi har ett miljöledningssystem som stöttar 

vårt systematiska miljöarbete.





2.Tjänster och utbud



Pensionsservice

•Pensionsadministration

•Utredningar på individ- och arbetsgivarnivå

•Nya KPA Direkt

Tilläggstjänster

•Pensionsskulds- och pensionskostnadstjänster

•Pensionspolicy

•Pensionshjälpen

•Löneväxling

Utbildning

•Pensionsinformationsträffar

•Utbildningar och seminarier

Kundmöte

•Kundträffar

•Nätverksträffar

•KPA Live 

KPA.se

•Mina sidor

•E-utbildning, etc

Pensionsvalet.se

•Val

•Flytt

•Premieinformation

Tjänster/Utbud



• Val av försäkringsbolag

• Flytta pensionspengar

• Premieinformation

• Löneväxling

Pensionsvalet

https://youtu.be/Ny79H3zHbeQ
www.youtu.be/Bl4M_5F44FM
http://www.youtu.be/WfBr5Ay4hBU
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Sobona

Presentation av Skandias erbjudande till kommunala bolag
2021-03-16



Agenda

• Om Skandia

• Våra tjänster

• Service till anställda

• Skandias bolagsansvariga



Om Skandia



Skandia – proffs på försäkring

Tjänstepension/

Försäkring
Hälsa Bank

Kapital-

förvaltning
Administration Grupp-

försäkring
Sjukförsäkring

Privatvård

Sparande Lån

Offentlig 

Affär

Skandia

• Ömsesidigt försäkringsbolag

• Styrs av våra kunder

• 160 år av ständig utveckling
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Skandikon

SPP

SPV

Kommuner 
och 

Regioner

Valcentral  

Skandikon – proffs på pensionsadministration

Skandikon ägs till 

100% av Skandia 

Liv

Förmånsbestämda 

pensioner

Avgiftsbestämda 

pensioner



Hållbarhet i Skandia

Hållbart sparande

Förvaltning och rådgivning 
av våra kunders pengar 
sker ansvarsfullt för att 
säkerställa ekonomisk 
trygghet och för att bidra till 
hållbart värdeskapande i 
linje med Parisavtalet och 
de globala 
hållbarhetsmålen.

Friska företag

Vi bidrar till friska och 
lönsamma företag genom 
att bland annat erbjuda 
friskvård och 
hälsoförsäkring för 
medarbetare.

Hållbart Skandia

Vi arbetar aktivt med; vår 
klimat och miljöpåverkan, 
att motverka finansiell 
brottslighet och för 
forskning och utveckling 
genom våra stiftelser.

Ansvarsfulla banktjänster

Vi erbjuder enkla, 
transparenta och hållbara 
banktjänster som bidrar med 
positiva effekter för våra
kunder, samhället och 
klimatet.



Sveriges nöjdaste kunder.
I år igen!



Våra tjänster till kommunala 
bolag



Applikationer

Internetkontoret -

arbetsgivare

Förmedlingstjänsten -

anställda



Internetkontoret – för arbetsgivare

• Hantera behörigheter

• Rapportera löner och anställningar

• Beräkna och godkänna pensioner

• Hämta informationsmaterial

• Fakturor

• Pensionsskuldsberäkningar





Hur upplever du Skandias kundenhets bemötande?

1=Inte alls bra

5=Mycket bra
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Inflation

Svag tillväxt Stark tillväxt

Deflation

Skandia Liv – en allvädersportfölj



513,5 

Mdr
Förvaltat kapital                 

111 %
Konsolidering

172 %
Solvensgrad

8,0%
Återbäringsränt

a

2011-2020

+ 4,2 %
Totalavkastning 

(rullande 12 mån)

Nyckeltal t.o.m. 2021-01-31

Återbäringsränta f.n 5%

Skandia i siffror
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Skandia Liv – en allvädersportfölj

Genomsnittlig återbäringsränta

Genomsnittlig återbäringsränta 2006-2020:6,0%

Totalavkastning

2020



Blandfonder Aktiva fonder Indexfonder

Fonderbjudande för olika sparbehov

• Brett utbud av 

placeringsmöjligheter

• Marknadsledande förvaltare

• Hållbarhetsanalys

• Diversifierade blandfonder med 

aktiv allokering. Tre risknivåer

• Samma förvaltningsteam som 

vår 

traditionella förvaltning

• Enkelt och bekvämt sparande

• Brett globalt utbud 

• Låga förvaltningsavgifter

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyLpe2qo8gCFcl_LAodfl0Amw&url=http://www.lannebofonder.se/&psig=AFQjCNGxTw09CvQMHzzNDG6o9tfoqop67w&ust=1443859739438312
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIyLpe2qo8gCFcl_LAodfl0Amw&url=http://www.lannebofonder.se/&psig=AFQjCNGxTw09CvQMHzzNDG6o9tfoqop67w&ust=1443859739438312


Vi erbjuder

Förmånsbestämd försäkring KAP-KL

• Garanterad avkastning

• Slipper risken för lång levnad

• Efterlevande pension till vuxen och barn

• Premiebefrielseförsäkring

Premiebestämda försäkringar

• Individuell chefspensionslösningar inkl
hälsoförsäkring

• Löneväxling

• Avgångspensioner

• Traditionell försäkring och fondförsäkring



Service till anställda



Hur vi jobbar

Fysiska 

informationsträffar

Digitala 

informationsträffar



Under informationsträffen

Pensionspyramiden Skydd till familjen

Uttag av pension

Vid önskemål:

- löneväxling

- deltid



Information på olika språk – www.valcentralen.se

http://www.valcentralen.se/


Skandias bolagsansvariga



Bolagsansvariga

Lars 

Gidlund

Ulrika 

Sjödin

Kontakt:
• Mejl: bolagsansvarig@skandia.se

• Telefon:060-18 53 00

mailto:bolagsansvarig@skandia.se


Bolagsansvariga

Kundenheten

- Service till arbetsgivare

- Kundtjänst arbetstagare

- Kundtjänst pensionstagare

Pensionsskulds-
specialister

- Analyser

- Simuleringar

Utveckling & Utbildning

- Utbildning

- Information

- Kundpanel

Produkt- och 
avtalsspecialister 

-Specialister

-Aktuarier

-Utredare
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Valcentralen



Kontakt

Erik Lardenäs

08-452 71 81

erik.lardenas@sobona.se

www.sobona.se



TACK!
Följ oss gärna på sociala medier.


