
 

Pensionsvalet 
Telefon: 08-459 92 00. Orgnr 556569-1077. Styrelsens säte Stockholm 

E-post: arbetsgivare@pensionsvalet.se. www.pv.se 
 

 
Frågor och svar 
 

Vem påverkas?  
Den här förändringen berör dig som är medlem i KFO och omfattas av följande avtalsområden. 

- 2610 (med KFO avtalsnummer 0349), 2410 (med KFO avtalsnummer 0350, 2510 (med KFO 
avtalsnummer 0353, 2711 (med KFO avtalsnummer 0354): Hyresgästföreningen. 

- 2010 (med KFO avtalsnummer 0361): Folkrörelseavtal, Handelsanställdas förbund. 

- 462 (med KFO avtalsnummer 0364): Folkrörelseavtal, Akademikerförbunden. 

Observera att ändringen alltså inte berör avtalsområde 2210 eller 2310 KFO-Handels tjänstemän 
(med KFO avtalsnummer 0330) eller arbetaravtalen mellan KFO och LO-förbunden. Arbetare ska 
fortsatt rapporteras till Pensionsvalet som de alltid gjort. 

Vad händer? 
Arbetsgivarföreningen KFO har nått en överenskommelse med samtliga arbetstagarparter inom 
folkrörelsen och Hyresgästföreningen om en gemensam lösning för alla tjänstemän som är födda 
1981 och senare. 

Det innebär mindre skillnader mellan äldre och yngre tjänstemän. Det innebär också att 
grupplivförsäkringen byter namn, från AGL till TGL, och att övertaliga medarbetare får 
omställningsstöd via Trygghetsrådet TRS. 

Förändringen innebär att de tjänstemän som börjar att omfattas av ITP 1 ska ha sjuklön och 
föräldralön enligt kollektivavtalet igen. Dessa tjänstemän ska inte längre rapportera sjukdom eller 
föräldraskap till AFA Försäkring. De hanteras nu åter på samma sätt som före årsskiftet och på 
samma sätt som KTP 2:orna. 

Tjänstepensionen för tjänstemän födda 1980 och tidigare påverkas inte av denna förändring. 
Arbetarna berörs inte heller. 

 
När händer det?  
Ändringen träder i kraft från den 1 april 2020. 
 

Anställda får nya placeringsalternativ 
Alla tjänstemän som idag omfattas av GTP i avtalsområden 2610 (0349), 2410 (0350), 2510 (0353), 
2711 (0354), 2010 (0361), 462 (0364) kommer från 1 april 2020 i stället att omfattas av ITP 1. Läs mer 
på collectum.se eller KFO.se. 

https://www.kfo.se/file.avtal?id=3772001
https://www.kfo.se/file.avtal?id=3774001
https://www.kfo.se/file.avtal?id=3774001
https://www.kfo.se/file.avtal?id=3775001
https://www.kfo.se/file.avtal?id=3782001
https://www.kfo.se/file.avtal?id=4127001
https://www.pensionsvalet.se/arbetsgivare/
https://www.trs.se/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-itp/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-ktp/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-gtp/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-itp/
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Dessa tjänstemän får välja nya placeringsalternativ för sin tjänstepension.  

Tjänstemän som omfattas av KTP 2 påverkas inte av förändringarna när det gäller tjänstepensionen. 
Arbetarna påverkas inte överhuvudtaget. 

Vad måste du som arbetsgivare göra? 
Från och med 1 april ska du inte längre rapportera några tjänstemäns löner till Pensionsvalet. Från 
detta datum ska du i stället rapportera löner till Collectum för dem som är födda 1981 och senare. 
Arbetarna ska du även i fortsättningen rapportera till Pensionsvalet. 

 
Vad gäller för sjukskrivna den 1 april? 
 

De som är sjukskrivna den 1 april ligger kvar i GTP tills de blir helt friska. Då börjar du rapportera dem 
till Collectum.  
 

Inga nya tjänstemän till AFA från 1 april 
Från och med den 1 april ska alla tjänstemän som påbörjar sjukledighet eller föräldraledighet ha 
sjuklön och föräldralön enligt kollektivavtalet igen. Precis på samma sätt som gällde före årsskiftet 
och som gäller idag för dem som omfattas av KTP 2. 

Ingen tjänsteman ska alltså ansöka om ersättning från AFA försäkring om hen blir sjuk- eller 
föräldraledig från och med 1 april. Det är bara arbetarna som ska göra det. 

Vad gäller för arbetsgivare med GTP för allt (Tidigare KTP 1 
för alla)? 
 

Några arbetsgivare har en pensionslösning som innebär att alla tjänstemän oavsett födelseår ska 
rapporteras till GTP. Man har alltså ingen rapportering till KTP 2 i Folksam. 

Om du tillhör dem rapporterar du framöver alla dina tjänstemän till Collectum. 

https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-ktp/
https://collectum.se/foretag.html
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-gtp/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/sjukdom/sjuklon/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/kollektivavtal/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-ktp/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-gtp/
https://www.kfo.se/avtal--radgivning/pension-forsakring/tjanstepension-ktp/
https://collectum.se/foretag/rapportering/lonerapportering

