
Riktlinje för beviljande av delpension 
Riktlinje nr 1/04 

Gäller fr o m 2004-02-01 
Ändrad fr o m 2006-05-01 

Denna riktlinje grundar sig på: 

• Rektors beslut nr 124/04, dnr 930-2004-0431, doss 42
• Universitetsstyrelsens beslut 2004-10-28 "Beslut ang ny organisation av KTH", dnr 930-2004-2896, doss 13

Bakgrund 
Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet har - utöver nytt 
pensionsavtal (PA 03) - även slutit avtal om delpension för arbetstagare hos staten m fl. Delpensionsavtalet 
gäller fr o m 1 januari 2003. Följande riktlinjer har utarbetats för KTHs anställda. 

KTH:s riktlinjer för beviljande av delpension 
• Varje ansökan behandlas individuellt och prövas centralt på universitetsförvaltningen. Sökande skall

motivera sin ansökan och prefekten (motsv) skall tillstyrka med eventuella kommentarer.
• Delpension kan beviljas fr o m den månad då arbetstagaren fyller 61 år t o m månaden före arbetstagaren

uppnår 65 år. Arbetstagare som vill kvarstå i sin anställning efter fyllda 65 år måste återgå till den
sysselsättningsgrad som gällde före beslut om delpension. Annan tjänstledighet kan inte beviljas efter fyllda
65 år.

• Delpension kan beviljas upp till 50 procent av heltidsarbete.
• Den som erhållit delpension får inte ändra sin sysselsättningsgrad till högre omfattning eller återgå till den

sysselsättningsgrad som gällde före beslut om delpension.
• Delpensionsförmån som tidigare erhållits från Försäkringskassan kan inte bytas mot annan förmån. Om

arbetstagare däremot vill utöka omfattningen på sin delpension kan ansökan prövas upp till totalt högst 50
procent av heltidsanställning.

• Annat avlönat arbete får inte utföras under den genom delpensionen frigjorda tiden.
• Arbetsgivaren kan ompröva beslutet om delpension om ledighetsförmånen missbrukas.
• Beslut om delpension för professor fattas av rektor efter förslag från personalchefen och i samråd med

berörd skolchef/motsv. Beslut för övriga anställda fattas av personalchefen efter samråd med
skolchef/motsv. Beslut om delpension kan inte överklagas.

• Delpension kan påbörjas tidigast fyra månader efter det att ansökan inkommit.
• Kostnader för delpension betalas av respektive institution förutom 17% som betalas från centrala medel. För

delpension som beviljas fr o m 090101 betalas 50% från centrala medel.
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