
FRÅN STATEN
Från Namn Till vem Hur länge Hur mycket Anmärkning

Pensionsmyn-
digheten

Omställnings-
pension

Maka, make, re-
gistrerad partner 
eller sambo som 
du har barn med 
(eller sambo som 
du tidigare varit 
gift med).

Ett år, men kan 
förlängas bero-
ende på barnens 
ålder. 

55 procent av den 
avlidnas redan 
intjänade och för-
väntat intjänade 
inkomstpension.
Lägst 8 000 kr per 
månad. Lägre om 
du inte bott i Sve-
rige hela livet.

Ersättningarna 
fryser inne om 
inga anhöriga 
finns.

Barnpension Barn under 18 år 
upp till 20 år om 
det studerar med 
studiestöd (ej 
högskolestudier).

Tills barnet fyller 
18 eller som 
längst till och med 
juni det år barnet 
fyller 20.

Från 35 procent 
av den avlidnes 
antagna inkomst-
pension, men 
minskar bland 
annat beroende 
på yngsta bar-
nets ålder och 
antal syskon. 
Lägst 1 493 kr per 
månad.

Änkepension Maka som gift sig 
före 1990.

Livet ut, men 
ersättningen 
minskar när 
änkan själv tar 
ut sin allmänna 
pension. Upphör 
om hon gifter om 
sig.

En viss andel av 
makens pension.

Efterlevan-
deskydd till pre-
miepensionen

Make, maka, re-
gistrerad partner 
eller sambo med 
barn/tidigare varit 
gift med. Den 
som vill ha ef-
terlevandeskydd 
måste välja det 
när den ansöker 
om sin allmänna 
pension. Gör 
premiepensionen 
lägre.

Livet ut. Hela den avlidnes 
intjänade pre-
miepensionen. 
Premiepensionen 
är dock en liten 
del av pensionen.

Obs! Gör premie-
pensionen lägre.

Ersättningarna 
fryser inne om 
inga anhöriga 
finns.

Efterlevandeliv-
ränta (om du dör 
på grund av en 
arbetsskada.) 

Vänd dig till Pensionsmyndigheten för mer information om ersättning vid 
dödsfall som orsakats av arbetsskada.

Sammanfattning av villkor för försäkringar som gäller vid dödsfall. Tillhör artikeln ”Så 
skyddas dina anhöriga om du dör” i Kommunalarbetaren nr 9 2017. Sammanställningen 
gjord i maj 2017 (beloppen kan ändras över tid).
Alla belopp är skattefria utom de ersättningar som är pension.
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KOLL PÅ

m du fick frågan om du har en livförsäkring vad skul-le du svara då? Faktum är att de flesta kommuna-lare har två. Alla som ar-betar på en arbetsplats med kollektivavtal har en livförsäkring. Pengarna finns hos Afa Försäkring om 
du är privat anställd, och hos 

pensionsbolag et KPA om du är 
anställd i kommun, landsting, Svenska 

Kyrkan och i vissa fall kommunala bolag. 
Många kommunalare har också en sjuk- och ef-

terlevandeförsäkring via fackmedlemskapet. Du 

får den om du inte aktivt tackar nej och den sköts 

av Folksam. Dessutom finns ett mindre statligt 

skydd för dina efterlevande som betalas ut från 

Pensionsmyndigheten. Och inte nog med det. Det 

kan vara bra att kolla upp om du har ett återbetal-

ningsskydd på tjänstepensionen. När du har gått 

i pension kan du även välja om du vill ha ett efter-

levandeskydd till din premiepension. 
Det här med ersättningar efter dödsfall är med 

andra ord en djungel. Monica Zettervall, expert på 

Pensionsmyndigheten, ger rådet att spara infor-

mationen i en pärm för att underlätta för anhöriga 

om det värsta skulle inträffa.–  Det är svårt ändå för den som är i sorg att reda 

upp allt. Det är mycket lättare om de kan titta där 

hur de ska gå tillväga för att få ut pengarna. KA HAR BETT experterna räkna ut hur mycket dina 

anhöriga kan få ut totalt. För en 40-årig kommunal-

are med partner och två barn kan det handla om 

cirka en miljon kronor. Det kan låta mycket, men 

har ni ett bostadslån kan det vara bra att 
räkna på om partnern skulle klara 

av de kostnaderna ensam eller om ni behöver en 

extra försäkring för det, ett så kallat bolåneskydd. 

Det funkar ofta så att halva skulden skrivs av om 

din partner avlider. 
STÖRST SUMMA, 320 000 KRONOR,  betalas ut från 

Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkringen som 

till skillnad från den kollektivavtalade livförsäk-

ringen inte trappas av om den som dör är äldre än 

55 år. Pengarna går till närmast anhörig och dit 

 räknas i första hand maka, make eller registrerad 

partner, sambo som du har barn med eller i sista 

hand dina barn. Om du vill kan du ändra vem som ska få ärva 

pengarna. Då krävs att du  skriver ett så kallat sär-

skilt förmånstagarförordnande. 
Kan jag välja att ge pengarna till en organisation 

som Röda Korset?–  Ja, om du skriver in ett eget förmånstagarför-

ordnande. Då får du välja precis vem du önskar, en 

organisation eller företag, säger Christer Landeli-

us på Folksam.

DINA EFTERLEVANDE KAN också få pengar från Pen-

sionsmyndigheten. Den som är gift eller är sambo 

och har barn tillsammans kan lite förenklat få 55 

procent av den inkomstpension som den avlidne 

har tjänat in. Ersättningen betalas ut i ett år, men 

förlängs om ni har barn under 18 år. Barnen får en 

liknande ersättning som kallas för barnpension.  

Är du över 60 år och har en partner som har 

 bättre ekonomi än du själv kan det vara bra att 

över väga att ta bort återbetalningsskyddet i din 

tjänste pension eftersom det kan höja din  pension. 

Om du väljer att ha det kvar får din partner, eller 

dina barn om du väljer dem som förmånstagare, 

hela din  intjänade tjänstepension utbetald om du 
skulle dö. 

SÅ SKYDDAS DINA AN  HÖRIGA OM DU DÖR

Hur ska familjen klara sig ekonomiskt om du dör?  
KA har kartlagt var pengarna finns. En kommunalare 

som är gift och har två barn kan lämna efter sig cirka en 

 miljon kronor tack vare bland annat kollektivavtalet.

Text Helena Gunnarsson  Illustration Sofie Marklund

 Oftast skickas information ut 
till anhöriga om vad som gäller. 
Men du måste ansöka för att få 
ut pengarna. 

… EN GIFT UNDERSKÖTERSKA,  40 ÅR, DÖR 2017:
l Hon är gift och har två barn, 15 respektive 
18 år gamla. Hon har alltid arbetat 80 pro-
cent och tjänar 20  000 kronor per månad. 
Började arbeta som 18-åring och har haft 
liknande lön de fem senaste åren före 
dödsfallet. 

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN): l Maken får omställningspension 
på 7 952 kronor per månad. Den 
betalas ut under totalt två år. (Normalt varar omställnings-pensionen i ett år, men eftersom 

paret i exemplet har barn under 
18 år förlängs tiden. l 15-åringen får barnpension på 

cirka 2 000 kronor per månad fram 
till det år hen fyller 18. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA  FÖRSÄKRING ELLER KPA): 
l Begravningshjälp:  22  400 kronor.l Livförsäkring: 268 800 kronor till maken och 89 600 kronor till 15-åring-en, samt 67 200 kronor till 18-åringen.    

FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: 320 000 kronor till 
 maken (under förutsättning att 
medlemmen tecknat sjuk- och 
efterlevande försäkring).

Summa: 1 030 848 kr*

l Hon har två vuxna barn, är ensam-
stående och har haft en heltidslön på  
25 700 kronor per månad.  

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN):  l 0 kronor eftersom hon inte har 
någon partner och barnen är vuxna. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA FÖRSÄKRING ELLER KPA):
l Begravningshjälp: 22  400 kronor till dödsboet.l Livförsäkring: 67 200 kronor delas mellan barnen (beloppet 

reduceras på grund av den av-
lidnas ålder och för att barnen 
är vuxna). Inget barnbelopp eftersom barnen är vuxna.FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: Barnen får dela på 320 000 kronor (under 

förutsättning att medlemmen 
tecknat sjuk- och efterlevande-
försäkring).

Summa: 409 600 kr

… EN ENSAMSTÅENDE UNDERSKÖTERSKA,  60 ÅR, DÖR 2017:

HÅLL KOLL PÅ DET HÄR

Så blir ersättningen för anhöriga till …

 Inga anhöriga? Den statliga ersättningen 
fryser inne. Det gäller även de kollektiv avtalade 

försäkringarna och avtalspensionen. Ersätt-
ningen från Folksams sjuk- och efterlevande-
försäkring går till din sektion, om du inte skriver 

över pengarna på någon annan. Det gör du 
genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

 Arbetslös eller sjukskriven? Om 
 anställningen upphör genom att du blir 
arbetslös har du ofta ett efterskydd i 
något år. Blir du sjukskriven under den tid 
du är försäkrad gäller livförsäkringen ofta 
som vanligt fram till 65. 

Livförsäkringar

LÄS MER! 
Tänk på att peng-arna kan finnas på flera olika ställen. På ka.se/livforsakring hittar du hela vår kartläggning, som du kan skriva ut och spara. 

VISSTE DU …… att facket kan ärva din liv försäkring? Läs mer om det på ka.se/facket-kan-arva-din- livforsakring

gift 

ensam- 
stående

 Exemplen gäller både privatanställda, och kom-mun- och landstings-anställda kommunalare. Skillnaden är att barn till kommun anställda räknas som vuxna redan vid 20 års ålder. För privatanställ-da går gränsen vid 21. 

Den utbetalda summan blir något 
lägre eftersom makens omställnings-
pension från Pensionsmyndigheten 
beskattas. Övriga belopp är skattefria.

FÖRSÄKRINGAR  
VID DÖDSFALL



FRÅN KOLLEKTIVAVTALET
Från Namn Till vem Hur länge Hur mycket Anmärkning

Afa Försäkring 
(privatanställda 
arbetare)

Tjänstegruppliv-
försäkring (TGL) 
Grundbelopp och 
barnbelopp

Maka, make, re-
gistrerad partner, 
sambo, eller barn 
om du är ensam-
stående. Du kan 
välja förmånsta-
gare om du har 
arvingar. Barn 
under 21 år får 
eget belopp.

Engångsbelopp. Max 268 800 kr, 
mindre om bland 
annat den avlidne 
var äldre än 55 
eller jobbade 
mindre än 40 
procent. Barn 
får max 89 600 
kr beroende på 
ålder.

Ersättningarna 
stannar hos Afa 
om inga anhöriga 
finns.

Betalas inte ut 
om du avlider 
efter 65 år, om du 
inte fortfarande är 
anställd.

Begravnings-
hjälp (ingår i 
TGL).

Betalas ut till 
dödsboet.

Engångsbelopp. 22 400 kr (halvt 
prisbasbelopp).

Makeförsäkring 
(om din partner 
saknar försäkring 
och avlider, ingår 
i TGL.)

Dig. Engångsbelopp. Begravningshjälp 
22 400 kr. Har ni 
barn under 17 
dessutom 44 800 
kr (ett prisbasbe-
lopp) per barn.

KPA Liv (anställ-
da i kommun, 
landsting, Svens-
ka kyrkan, kom-
munala bolag)

Tjänstegruppliv-
försäkring (TGL) 

Maka, make, re-
gistrerad partner, 
sambo, eller barn 
om du är ensam-
stående. Du kan 
välja förmånsta-
gare. Barn under 
20 år får ett eget 
belopp.

Engångsbelopp. Max 268 800 kr 
(mindre om den 
avlidne är äldre 
än 55 år eller 
arbetade mindre 
än 40 procent ). 
Barn får max 89 
600 kr.

Betalas inte ut 
om du är 67 
eller äldre när du 
avlider.

Ersättningarna 
stannar hos KPA 
om inga anhöriga 
finns.

Begravnings-
hjälp (ingår i 
TGL)

Maka, make, re-
gistrerad partner, 
sambo, eller barn 
om du är ensam-
stående. Du kan 
välja förmånsta-
gare. Barn under 
20 år får ett eget 
belopp.

Engångsbelopp. 22 400 kr. 

Makeförsäkring 
(ingår i TGL). 
(om din partner 
saknar försäkring 
och avlider.)

Dig. Engångsbelopp. Begravningshjälp 
22 400 kr. Har ni 
barn under 17 år 
dessutom 44 800 
kr (ett prisbasbe-
lopp) per barn.

Sammanfattning av villkor för försäkringar som gäller vid dödsfall. Tillhör artikeln ”Så 
skyddas dina anhöriga om du dör” i Kommunalarbetaren nr 9 2017. Sammanställningen 
gjord i maj 2017 (beloppen kan ändras över tid).
Alla belopp är skattefria utom de ersättningar som är pension.
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KOLL PÅ

m du fick frågan om du har en livförsäkring vad skul-le du svara då? Faktum är att de flesta kommuna-lare har två. Alla som ar-betar på en arbetsplats med kollektivavtal har en livförsäkring. Pengarna finns hos Afa Försäkring om 
du är privat anställd, och hos 

pensionsbolag et KPA om du är 
anställd i kommun, landsting, Svenska 

Kyrkan och i vissa fall kommunala bolag. 
Många kommunalare har också en sjuk- och ef-

terlevandeförsäkring via fackmedlemskapet. Du 

får den om du inte aktivt tackar nej och den sköts 

av Folksam. Dessutom finns ett mindre statligt 

skydd för dina efterlevande som betalas ut från 

Pensionsmyndigheten. Och inte nog med det. Det 

kan vara bra att kolla upp om du har ett återbetal-

ningsskydd på tjänstepensionen. När du har gått 

i pension kan du även välja om du vill ha ett efter-

levandeskydd till din premiepension. 
Det här med ersättningar efter dödsfall är med 

andra ord en djungel. Monica Zettervall, expert på 

Pensionsmyndigheten, ger rådet att spara infor-

mationen i en pärm för att underlätta för anhöriga 

om det värsta skulle inträffa.–  Det är svårt ändå för den som är i sorg att reda 

upp allt. Det är mycket lättare om de kan titta där 

hur de ska gå tillväga för att få ut pengarna. KA HAR BETT experterna räkna ut hur mycket dina 

anhöriga kan få ut totalt. För en 40-årig kommunal-

are med partner och två barn kan det handla om 

cirka en miljon kronor. Det kan låta mycket, men 

har ni ett bostadslån kan det vara bra att 
räkna på om partnern skulle klara 

av de kostnaderna ensam eller om ni behöver en 

extra försäkring för det, ett så kallat bolåneskydd. 

Det funkar ofta så att halva skulden skrivs av om 

din partner avlider. 
STÖRST SUMMA, 320 000 KRONOR,  betalas ut från 

Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkringen som 

till skillnad från den kollektivavtalade livförsäk-

ringen inte trappas av om den som dör är äldre än 

55 år. Pengarna går till närmast anhörig och dit 

 räknas i första hand maka, make eller registrerad 

partner, sambo som du har barn med eller i sista 

hand dina barn. Om du vill kan du ändra vem som ska få ärva 

pengarna. Då krävs att du  skriver ett så kallat sär-

skilt förmånstagarförordnande. 
Kan jag välja att ge pengarna till en organisation 

som Röda Korset?–  Ja, om du skriver in ett eget förmånstagarför-

ordnande. Då får du välja precis vem du önskar, en 

organisation eller företag, säger Christer Landeli-

us på Folksam.

DINA EFTERLEVANDE KAN också få pengar från Pen-

sionsmyndigheten. Den som är gift eller är sambo 

och har barn tillsammans kan lite förenklat få 55 

procent av den inkomstpension som den avlidne 

har tjänat in. Ersättningen betalas ut i ett år, men 

förlängs om ni har barn under 18 år. Barnen får en 

liknande ersättning som kallas för barnpension.  

Är du över 60 år och har en partner som har 

 bättre ekonomi än du själv kan det vara bra att 

över väga att ta bort återbetalningsskyddet i din 

tjänste pension eftersom det kan höja din  pension. 

Om du väljer att ha det kvar får din partner, eller 

dina barn om du väljer dem som förmånstagare, 

hela din  intjänade tjänstepension utbetald om du 
skulle dö. 

SÅ SKYDDAS DINA AN  HÖRIGA OM DU DÖR

Hur ska familjen klara sig ekonomiskt om du dör?  
KA har kartlagt var pengarna finns. En kommunalare 

som är gift och har två barn kan lämna efter sig cirka en 

 miljon kronor tack vare bland annat kollektivavtalet.

Text Helena Gunnarsson  Illustration Sofie Marklund

 Oftast skickas information ut 
till anhöriga om vad som gäller. 
Men du måste ansöka för att få 
ut pengarna. 

… EN GIFT UNDERSKÖTERSKA,  40 ÅR, DÖR 2017:
l Hon är gift och har två barn, 15 respektive 
18 år gamla. Hon har alltid arbetat 80 pro-
cent och tjänar 20  000 kronor per månad. 
Började arbeta som 18-åring och har haft 
liknande lön de fem senaste åren före 
dödsfallet. 

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN): l Maken får omställningspension 
på 7 952 kronor per månad. Den 
betalas ut under totalt två år. (Normalt varar omställnings-pensionen i ett år, men eftersom 

paret i exemplet har barn under 
18 år förlängs tiden. l 15-åringen får barnpension på 

cirka 2 000 kronor per månad fram 
till det år hen fyller 18. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA  FÖRSÄKRING ELLER KPA): 
l Begravningshjälp:  22  400 kronor.l Livförsäkring: 268 800 kronor till maken och 89 600 kronor till 15-åring-en, samt 67 200 kronor till 18-åringen.    

FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: 320 000 kronor till 
 maken (under förutsättning att 
medlemmen tecknat sjuk- och 
efterlevande försäkring).

Summa: 1 030 848 kr*

l Hon har två vuxna barn, är ensam-
stående och har haft en heltidslön på  
25 700 kronor per månad.  

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN):  l 0 kronor eftersom hon inte har 
någon partner och barnen är vuxna. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA FÖRSÄKRING ELLER KPA):
l Begravningshjälp: 22  400 kronor till dödsboet.l Livförsäkring: 67 200 kronor delas mellan barnen (beloppet 

reduceras på grund av den av-
lidnas ålder och för att barnen 
är vuxna). Inget barnbelopp eftersom barnen är vuxna.FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: Barnen får dela på 320 000 kronor (under 

förutsättning att medlemmen 
tecknat sjuk- och efterlevande-
försäkring).

Summa: 409 600 kr

… EN ENSAMSTÅENDE UNDERSKÖTERSKA,  60 ÅR, DÖR 2017:

HÅLL KOLL PÅ DET HÄR

Så blir ersättningen för anhöriga till …

 Inga anhöriga? Den statliga ersättningen 
fryser inne. Det gäller även de kollektiv avtalade 

försäkringarna och avtalspensionen. Ersätt-
ningen från Folksams sjuk- och efterlevande-
försäkring går till din sektion, om du inte skriver 

över pengarna på någon annan. Det gör du 
genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

 Arbetslös eller sjukskriven? Om 
 anställningen upphör genom att du blir 
arbetslös har du ofta ett efterskydd i 
något år. Blir du sjukskriven under den tid 
du är försäkrad gäller livförsäkringen ofta 
som vanligt fram till 65. 

Livförsäkringar

LÄS MER! 
Tänk på att peng-arna kan finnas på flera olika ställen. På ka.se/livforsakring hittar du hela vår kartläggning, som du kan skriva ut och spara. 

VISSTE DU …… att facket kan ärva din liv försäkring? Läs mer om det på ka.se/facket-kan-arva-din- livforsakring

gift 

ensam- 
stående

 Exemplen gäller både privatanställda, och kom-mun- och landstings-anställda kommunalare. Skillnaden är att barn till kommun anställda räknas som vuxna redan vid 20 års ålder. För privatanställ-da går gränsen vid 21. 

Den utbetalda summan blir något 
lägre eftersom makens omställnings-
pension från Pensionsmyndigheten 
beskattas. Övriga belopp är skattefria.

FÖRSÄKRINGAR  
VID DÖDSFALL

t



FRÅN TJÄNSTEPENSIONEN
Från Namn Till vem Hur länge Hur mycket Anmärkning

AMF för privatan-
ställda och KPA 
Pension för kom-
mun- och lands-
tingsanställda

Återbetalnings-
skydd (valbart). 
OBS! Tänk på att 
din pension blir 
mindre om du 
väljer återbetal-
ningsskydd.

Maka, make, re-
gistrerad partner 
eller sambo eller 
barn om du är 
ensamstående. 
Du kan välja 
förmånstagare, 
men bara inom 
familjen.

Betalas ut som 
månadsvis 
pension. Om 
dödsfallet inträf-
fade före det att 
ålderspensionen 
började betalas 
ut, betalas det ut 
under fem år. Om 
den avlidne hade 
börjat lyfta ålder-
spension betalas 
det ut under den 
tid som återstår 
av den avtalade 
tiden för ålders-
pension, längst 
20 år inklusive
den tid som 
ålderspension har 
betalats ut.

Den del av 
tjänste-
pensionen som 
den anställde 
själv kan göra val 
för.

Betalas ut av Afa 
men tecknas hos 
Fora (privatan-
ställda arbetare).

Familjeskydd i 
avtalspensionen/
tjänstepensionen.

Maka, make, re-
gistrerad partner, 
sambo, eller barn 
om du är ensam-
stående. Du kan 
välja förmånsta-
gare, men bara 
inom familjen. 
Saknas förmåns-
tagare görs ingen 
utbetatning.

Valbart, dock 
längst till 70-års-
dagen.

Valbart, minst 44 
800 kr (ett pribas-
belopp).

Familjeskydd är 
frivilligt. Betalas 
genom avdrag på 
ålderspensionen.

Betalas ut av 
KPA Pension 
eller Skandia.

Efterlevande-
pension i av-
talspensionen/
tjänstepensionen 
för kommun och 
landstingsan-
ställda, Svenska 
Kyrkan och kom-
munala bolag.

Make, make, re-
gistrerad partner 
eller sambo. Har 
du barn får de 
ett eget belopp. 
Till skillnad från 
familjeskyddet är 
efterlevandepen-
sionen obligato-
risk och betalas 
av arbetsgivaren.

Fem år för vuxen. 
För barn till och 
med 18-årsdagen 
eller så länge 
barnet har allmän 
barnpension, 
som längst till och 
med juni månad 
20-årsåret.

Till vuxen oftast 
15 procent av den 
avlidnes lön.
Till barn oftast 10 
procent av den 
avlidnes lön.

Pengarna stannar 
hos arbetsgivaren 
eller försäkrings-
bolaget om inga 
anhöriga finns.

Sammanfattning av villkor för försäkringar som gäller vid dödsfall. Tillhör artikeln ”Så 
skyddas dina anhöriga om du dör” i Kommunalarbetaren nr 9 2017. Sammanställningen 
gjord i maj 2017 (beloppen kan ändras över tid).
Alla belopp är skattefria utom de ersättningar som är pension.
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KOLL PÅ

m du fick frågan om du har en livförsäkring vad skul-le du svara då? Faktum är att de flesta kommuna-lare har två. Alla som ar-betar på en arbetsplats med kollektivavtal har en livförsäkring. Pengarna finns hos Afa Försäkring om 
du är privat anställd, och hos 

pensionsbolag et KPA om du är 
anställd i kommun, landsting, Svenska 

Kyrkan och i vissa fall kommunala bolag. 
Många kommunalare har också en sjuk- och ef-

terlevandeförsäkring via fackmedlemskapet. Du 

får den om du inte aktivt tackar nej och den sköts 

av Folksam. Dessutom finns ett mindre statligt 

skydd för dina efterlevande som betalas ut från 

Pensionsmyndigheten. Och inte nog med det. Det 

kan vara bra att kolla upp om du har ett återbetal-

ningsskydd på tjänstepensionen. När du har gått 

i pension kan du även välja om du vill ha ett efter-

levandeskydd till din premiepension. 
Det här med ersättningar efter dödsfall är med 

andra ord en djungel. Monica Zettervall, expert på 

Pensionsmyndigheten, ger rådet att spara infor-

mationen i en pärm för att underlätta för anhöriga 

om det värsta skulle inträffa.–  Det är svårt ändå för den som är i sorg att reda 

upp allt. Det är mycket lättare om de kan titta där 

hur de ska gå tillväga för att få ut pengarna. KA HAR BETT experterna räkna ut hur mycket dina 

anhöriga kan få ut totalt. För en 40-årig kommunal-

are med partner och två barn kan det handla om 

cirka en miljon kronor. Det kan låta mycket, men 

har ni ett bostadslån kan det vara bra att 
räkna på om partnern skulle klara 

av de kostnaderna ensam eller om ni behöver en 

extra försäkring för det, ett så kallat bolåneskydd. 

Det funkar ofta så att halva skulden skrivs av om 

din partner avlider. 
STÖRST SUMMA, 320 000 KRONOR,  betalas ut från 

Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkringen som 

till skillnad från den kollektivavtalade livförsäk-

ringen inte trappas av om den som dör är äldre än 

55 år. Pengarna går till närmast anhörig och dit 

 räknas i första hand maka, make eller registrerad 

partner, sambo som du har barn med eller i sista 

hand dina barn. Om du vill kan du ändra vem som ska få ärva 

pengarna. Då krävs att du  skriver ett så kallat sär-

skilt förmånstagarförordnande. 
Kan jag välja att ge pengarna till en organisation 

som Röda Korset?–  Ja, om du skriver in ett eget förmånstagarför-

ordnande. Då får du välja precis vem du önskar, en 

organisation eller företag, säger Christer Landeli-

us på Folksam.

DINA EFTERLEVANDE KAN också få pengar från Pen-

sionsmyndigheten. Den som är gift eller är sambo 

och har barn tillsammans kan lite förenklat få 55 

procent av den inkomstpension som den avlidne 

har tjänat in. Ersättningen betalas ut i ett år, men 

förlängs om ni har barn under 18 år. Barnen får en 

liknande ersättning som kallas för barnpension.  

Är du över 60 år och har en partner som har 

 bättre ekonomi än du själv kan det vara bra att 

över väga att ta bort återbetalningsskyddet i din 

tjänste pension eftersom det kan höja din  pension. 

Om du väljer att ha det kvar får din partner, eller 

dina barn om du väljer dem som förmånstagare, 

hela din  intjänade tjänstepension utbetald om du 
skulle dö. 

SÅ SKYDDAS DINA AN  HÖRIGA OM DU DÖR

Hur ska familjen klara sig ekonomiskt om du dör?  
KA har kartlagt var pengarna finns. En kommunalare 

som är gift och har två barn kan lämna efter sig cirka en 

 miljon kronor tack vare bland annat kollektivavtalet.

Text Helena Gunnarsson  Illustration Sofie Marklund

 Oftast skickas information ut 
till anhöriga om vad som gäller. 
Men du måste ansöka för att få 
ut pengarna. 

… EN GIFT UNDERSKÖTERSKA,  40 ÅR, DÖR 2017:
l Hon är gift och har två barn, 15 respektive 
18 år gamla. Hon har alltid arbetat 80 pro-
cent och tjänar 20  000 kronor per månad. 
Började arbeta som 18-åring och har haft 
liknande lön de fem senaste åren före 
dödsfallet. 

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN): l Maken får omställningspension 
på 7 952 kronor per månad. Den 
betalas ut under totalt två år. (Normalt varar omställnings-pensionen i ett år, men eftersom 

paret i exemplet har barn under 
18 år förlängs tiden. l 15-åringen får barnpension på 

cirka 2 000 kronor per månad fram 
till det år hen fyller 18. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA  FÖRSÄKRING ELLER KPA): 
l Begravningshjälp:  22  400 kronor.l Livförsäkring: 268 800 kronor till maken och 89 600 kronor till 15-åring-en, samt 67 200 kronor till 18-åringen.    

FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: 320 000 kronor till 
 maken (under förutsättning att 
medlemmen tecknat sjuk- och 
efterlevande försäkring).

Summa: 1 030 848 kr*

l Hon har två vuxna barn, är ensam-
stående och har haft en heltidslön på  
25 700 kronor per månad.  

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN):  l 0 kronor eftersom hon inte har 
någon partner och barnen är vuxna. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA FÖRSÄKRING ELLER KPA):
l Begravningshjälp: 22  400 kronor till dödsboet.l Livförsäkring: 67 200 kronor delas mellan barnen (beloppet 

reduceras på grund av den av-
lidnas ålder och för att barnen 
är vuxna). Inget barnbelopp eftersom barnen är vuxna.FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: Barnen får dela på 320 000 kronor (under 

förutsättning att medlemmen 
tecknat sjuk- och efterlevande-
försäkring).

Summa: 409 600 kr

… EN ENSAMSTÅENDE UNDERSKÖTERSKA,  60 ÅR, DÖR 2017:

HÅLL KOLL PÅ DET HÄR

Så blir ersättningen för anhöriga till …

 Inga anhöriga? Den statliga ersättningen 
fryser inne. Det gäller även de kollektiv avtalade 

försäkringarna och avtalspensionen. Ersätt-
ningen från Folksams sjuk- och efterlevande-
försäkring går till din sektion, om du inte skriver 

över pengarna på någon annan. Det gör du 
genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

 Arbetslös eller sjukskriven? Om 
 anställningen upphör genom att du blir 
arbetslös har du ofta ett efterskydd i 
något år. Blir du sjukskriven under den tid 
du är försäkrad gäller livförsäkringen ofta 
som vanligt fram till 65. 

Livförsäkringar

LÄS MER! 
Tänk på att peng-arna kan finnas på flera olika ställen. På ka.se/livforsakring hittar du hela vår kartläggning, som du kan skriva ut och spara. 

VISSTE DU …… att facket kan ärva din liv försäkring? Läs mer om det på ka.se/facket-kan-arva-din- livforsakring

gift 

ensam- 
stående

 Exemplen gäller både privatanställda, och kom-mun- och landstings-anställda kommunalare. Skillnaden är att barn till kommun anställda räknas som vuxna redan vid 20 års ålder. För privatanställ-da går gränsen vid 21. 

Den utbetalda summan blir något 
lägre eftersom makens omställnings-
pension från Pensionsmyndigheten 
beskattas. Övriga belopp är skattefria.

FÖRSÄKRINGAR  
VID DÖDSFALL

t



FRÅN MEDLEMSKAPET I KOMMUNAL
Folksam Sjuk- och 

efterlevandeför-
säkring, valfri. 
Försäkringen 
ersätter även vid 
sjukdom.

Maka, make, 
registrerad part-
ner, sambo, eller 
barnen om du är 
ensamstående. 
Du kan välja 
förmånstagare. 
Saknas anhöriga 
går pengarna till 
din sektion eller 
avdelning.

Engångsbelopp. 
Betalas bara ut 
om du avlider före 
65 års ålder.

320 000 kr. Ersättningarna 
går till sektionen 
om inga anhöriga 
finns och du inte 
skrivit in någon 
annan som för-
månstagare.

Barngruppliv. Till barnets 
dödsbo om dina, 
era eller partners 
barn (som bor 
med er) dör innan 
det år barnet 
fyller 18 år.

Engångsbelopp. 35 000 kr.

Kompletterande 
livförsäkring (för 
dig som arbetar 
där det saknas 
kollektivavtal.)

Maka, make, re-
gistrerad partner, 
sambo eller per-
son du har barn 
med. Barnen om 
du är ensamstå-
ende.

Engångsbelopp. 
Betalas bara ut 
om du avlider före 
65 års ålder.

Max 265 800 kr 
(mindre om den 
avlidne är 55 eller 
äldre), barnbe-
lopp på max 
89 600 kr och ett 
bidrag till begrav-
ning på 22 150 kr 
(om ej avlidit efter 
65 år).

Tänk på: Du kan få bostadsbidrag från Försäkringskassan om du blir ensamstående med barn. Barnbidrag och för-
äldrapenningsdagar förs automatiskt över till dig om den andra föräldern dör. 

Av utrymmesskäl redovisas inte fullständiga försäkringsvillkor. För att ta reda på vilka regler som gäller i ditt fall, vänd 
dig till det företag eller myndighet som hanterar ersättningen.

Sammanfattning av villkor för försäkringar som gäller vid dödsfall. Tillhör artikeln ”Så 
skyddas dina anhöriga om du dör” i Kommunalarbetaren nr 9 2017. Sammanställningen 
gjord i maj 2017 (beloppen kan ändras över tid).
Alla belopp är skattefria utom de ersättningar som är pension.
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KOLL PÅ

m du fick frågan om du har en livförsäkring vad skul-le du svara då? Faktum är att de flesta kommuna-lare har två. Alla som ar-betar på en arbetsplats med kollektivavtal har en livförsäkring. Pengarna finns hos Afa Försäkring om 
du är privat anställd, och hos 

pensionsbolag et KPA om du är 
anställd i kommun, landsting, Svenska 

Kyrkan och i vissa fall kommunala bolag. 
Många kommunalare har också en sjuk- och ef-

terlevandeförsäkring via fackmedlemskapet. Du 

får den om du inte aktivt tackar nej och den sköts 

av Folksam. Dessutom finns ett mindre statligt 

skydd för dina efterlevande som betalas ut från 

Pensionsmyndigheten. Och inte nog med det. Det 

kan vara bra att kolla upp om du har ett återbetal-

ningsskydd på tjänstepensionen. När du har gått 

i pension kan du även välja om du vill ha ett efter-

levandeskydd till din premiepension. 
Det här med ersättningar efter dödsfall är med 

andra ord en djungel. Monica Zettervall, expert på 

Pensionsmyndigheten, ger rådet att spara infor-

mationen i en pärm för att underlätta för anhöriga 

om det värsta skulle inträffa.–  Det är svårt ändå för den som är i sorg att reda 

upp allt. Det är mycket lättare om de kan titta där 

hur de ska gå tillväga för att få ut pengarna. KA HAR BETT experterna räkna ut hur mycket dina 

anhöriga kan få ut totalt. För en 40-årig kommunal-

are med partner och två barn kan det handla om 

cirka en miljon kronor. Det kan låta mycket, men 

har ni ett bostadslån kan det vara bra att 
räkna på om partnern skulle klara 

av de kostnaderna ensam eller om ni behöver en 

extra försäkring för det, ett så kallat bolåneskydd. 

Det funkar ofta så att halva skulden skrivs av om 

din partner avlider. 
STÖRST SUMMA, 320 000 KRONOR,  betalas ut från 

Folksams sjuk- och efterlevandeförsäkringen som 

till skillnad från den kollektivavtalade livförsäk-

ringen inte trappas av om den som dör är äldre än 

55 år. Pengarna går till närmast anhörig och dit 

 räknas i första hand maka, make eller registrerad 

partner, sambo som du har barn med eller i sista 

hand dina barn. Om du vill kan du ändra vem som ska få ärva 

pengarna. Då krävs att du  skriver ett så kallat sär-

skilt förmånstagarförordnande. 
Kan jag välja att ge pengarna till en organisation 

som Röda Korset?–  Ja, om du skriver in ett eget förmånstagarför-

ordnande. Då får du välja precis vem du önskar, en 

organisation eller företag, säger Christer Landeli-

us på Folksam.

DINA EFTERLEVANDE KAN också få pengar från Pen-

sionsmyndigheten. Den som är gift eller är sambo 

och har barn tillsammans kan lite förenklat få 55 

procent av den inkomstpension som den avlidne 

har tjänat in. Ersättningen betalas ut i ett år, men 

förlängs om ni har barn under 18 år. Barnen får en 

liknande ersättning som kallas för barnpension.  

Är du över 60 år och har en partner som har 

 bättre ekonomi än du själv kan det vara bra att 

över väga att ta bort återbetalningsskyddet i din 

tjänste pension eftersom det kan höja din  pension. 

Om du väljer att ha det kvar får din partner, eller 

dina barn om du väljer dem som förmånstagare, 

hela din  intjänade tjänstepension utbetald om du 
skulle dö. 

SÅ SKYDDAS DINA AN  HÖRIGA OM DU DÖR

Hur ska familjen klara sig ekonomiskt om du dör?  
KA har kartlagt var pengarna finns. En kommunalare 

som är gift och har två barn kan lämna efter sig cirka en 

 miljon kronor tack vare bland annat kollektivavtalet.

Text Helena Gunnarsson  Illustration Sofie Marklund

 Oftast skickas information ut 
till anhöriga om vad som gäller. 
Men du måste ansöka för att få 
ut pengarna. 

… EN GIFT UNDERSKÖTERSKA,  40 ÅR, DÖR 2017:
l Hon är gift och har två barn, 15 respektive 
18 år gamla. Hon har alltid arbetat 80 pro-
cent och tjänar 20  000 kronor per månad. 
Började arbeta som 18-åring och har haft 
liknande lön de fem senaste åren före 
dödsfallet. 

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN): l Maken får omställningspension 
på 7 952 kronor per månad. Den 
betalas ut under totalt två år. (Normalt varar omställnings-pensionen i ett år, men eftersom 

paret i exemplet har barn under 
18 år förlängs tiden. l 15-åringen får barnpension på 

cirka 2 000 kronor per månad fram 
till det år hen fyller 18. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA  FÖRSÄKRING ELLER KPA): 
l Begravningshjälp:  22  400 kronor.l Livförsäkring: 268 800 kronor till maken och 89 600 kronor till 15-åring-en, samt 67 200 kronor till 18-åringen.    

FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: 320 000 kronor till 
 maken (under förutsättning att 
medlemmen tecknat sjuk- och 
efterlevande försäkring).

Summa: 1 030 848 kr*

l Hon har två vuxna barn, är ensam-
stående och har haft en heltidslön på  
25 700 kronor per månad.  

DETTA BETALAS UT:FRÅN STATEN  (PENSIONSMYNDIGHETEN):  l 0 kronor eftersom hon inte har 
någon partner och barnen är vuxna. 

FRÅN KOLLEKTIVAVTALET  (AFA FÖRSÄKRING ELLER KPA):
l Begravningshjälp: 22  400 kronor till dödsboet.l Livförsäkring: 67 200 kronor delas mellan barnen (beloppet 

reduceras på grund av den av-
lidnas ålder och för att barnen 
är vuxna). Inget barnbelopp eftersom barnen är vuxna.FRÅN MEDLEMSKAPET  I KOMMUNAL (FOLKSAM):l Livförsäkring: Barnen får dela på 320 000 kronor (under 

förutsättning att medlemmen 
tecknat sjuk- och efterlevande-
försäkring).

Summa: 409 600 kr

… EN ENSAMSTÅENDE UNDERSKÖTERSKA,  60 ÅR, DÖR 2017:

HÅLL KOLL PÅ DET HÄR

Så blir ersättningen för anhöriga till …

 Inga anhöriga? Den statliga ersättningen 
fryser inne. Det gäller även de kollektiv avtalade 

försäkringarna och avtalspensionen. Ersätt-
ningen från Folksams sjuk- och efterlevande-
försäkring går till din sektion, om du inte skriver 

över pengarna på någon annan. Det gör du 
genom att kontakta ditt försäkringsbolag.

 Arbetslös eller sjukskriven? Om 
 anställningen upphör genom att du blir 
arbetslös har du ofta ett efterskydd i 
något år. Blir du sjukskriven under den tid 
du är försäkrad gäller livförsäkringen ofta 
som vanligt fram till 65. 

Livförsäkringar

LÄS MER! 
Tänk på att peng-arna kan finnas på flera olika ställen. På ka.se/livforsakring hittar du hela vår kartläggning, som du kan skriva ut och spara. 

VISSTE DU …… att facket kan ärva din liv försäkring? Läs mer om det på ka.se/facket-kan-arva-din- livforsakring

gift 

ensam- 
stående

 Exemplen gäller både privatanställda, och kom-mun- och landstings-anställda kommunalare. Skillnaden är att barn till kommun anställda räknas som vuxna redan vid 20 års ålder. För privatanställ-da går gränsen vid 21. 

Den utbetalda summan blir något 
lägre eftersom makens omställnings-
pension från Pensionsmyndigheten 
beskattas. Övriga belopp är skattefria.

FÖRSÄKRINGAR  
VID DÖDSFALL


