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Uttagsplaneraren hos minPension årets digitala 
projekt? 
Tjänsten ”Uttagsplaneraren” hos minPension är en av fem finalister till 
utnämningen Årets digitala projekt vid årets CIO Awards. 

Tjänsten Uttagsplaneraren riktar sig till individer som funderar på eller som ska gå i 
pension. Tjänsten lanserades i oktober förra året på minPension och ska stödja 
individer att ta välgrundade beslut om att ta ut sin pension. Målet är att alla som 
går i pension ska tycka att det är tryggt och enkelt att planera och ta ut sin 
pension.  

Tjänsten har utvecklades av minPension i nära samarbete med 
Pensionsmyndigheten och pensionsbolagen och är ett framgångsrikt exempel på så 
kallad privatoffentlig samverkan.  

- Uttagsplaneraren fyller en viktig funktion för alla som vill planera sitt 
pensionsuttag och det är ganska många. I uttagsplaneraren tydliggörs bland 
annat skillnaden mellan att ta ut pensioner på kort och lång tid samt 
effekten på pensionen beroende på när olika pensioner tas ut. Nomineringen 
är ett kvitto på väl utfört arbete med den tekniska lösningen, säger 
Pensionsmyndighetens kommunikationschef Carl-Magnus Löfström. 

Till årets CIO Awards är Uttagsplaneraren en av fem finalister till utnämningen 
Årets digitala projekt. Priset delas ut på CIO Awards digitala gala den 14 december.  

- Vi är stolta över att Uttagsplaneraren är en av finalisterna till att bli Årets 
digitala projekt. Det starka statliga privata samarbetet med utgångspunkten 
från pensionsspararen har varit oerhört framgångsrikt och skapat 
förutsättningar för projektet. Uttagsplaneraren är resultatet av drygt 
hundratalet branschrepresentanters arbete under flera års tid och utan 
deras medverkan hade det här inte varit möjligt, säger Anders Lundström, 
vd på minPension.   

Den som är registrerad på minPension kan använda Uttagsplaneraren från det man 
har fyllt 54 år. Med Uttagsplaneraren kan individen enkelt göra pensionsplaner med 
olika antaganden och jämföra dessa med varandra, se pensionen efter skatt och få 
vägledning om uttag av dem.  

- På AMF är vi stolta över att igenom hela processen som pilotbolag ha varit 
med och bidragit med kunskap och erfarenhet vid utvecklingen av 
Uttagsplaneraren. Det är idag ett värdefullt och uppskattat verktyg för de 
sparare som ska gå i pension, och ett fint exempel på hur samarbetet inom 
minPension bidrar till att förenkla och skapa överblick inom ett område som 
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många upplever som svårt och krångligt, säger Cecilia Rosendahl Lavén, 
Chef Marknad & Kommunikation på AMF. 
 
 

CIO Awards 2020 blir en digital gala som går av stapeln den 14 december.  

Läs mer om CIO Awards och de övriga fyra finalisterna>> 

 

 

För kommentarer och mer information 

Kontakta vd Anders Lundström via presskontakt 070-555 83 80 

 

 

Om minPension 

På minPension får du som har tjänat in till pension i Sverige individuell, enkel och samlad 
pensionsinformation. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och 
pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsbolagens 
branschorganisation i Sverige.  

 

 

 

https://cio.idg.se/2.1782/1.740568/cio-awards-2020-digitala-projekt
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