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Från märgpipa  
till maskiner
Skadan tvingade Jimmy Pettersson byta jobb  

Kyla och tjock köttlukt är det första 
som slår en besökare i styckhallen på 
Scan i Linköping.

Det andra är tempot. Styckarnas 
händer går i ett. Köttsjoken matas fram 
i jämn ström, och männen – det är bara 
män – tar ur ben och skär fram biff och 
entrecote med snabba, beslutsamma 
snitt. Bandet slamrar, knivarna far, 
ackordet känns i luften.

– Ackordslönen driver på, säger 
Christer Joelsson, styckare sedan 
många år och en av fackklubbens för-
säkringsrådgivare.

– Klubbens inställning är att ackor-
det borde bort. Men många som jobbar 
här vill ha kvar det.

ackordet gör att man kan tjäna bra 
som styckare. 190 kronor i timmen har 
snittförtjänsten legat på med individu-
ellt ackord. Det betyder 33 000 kronor 
på en månad.

Männen vid stycklinjen är  beredda 
att slita för den lönen. Närmare hälf-
ten av dem är inhyrda: polacker, tjeck-
er, rumäner och irländare.

Men tempot och det ensidiga arbetet 
tar på kroppen.

– Jag vet bara några få som inte har 
ont, säger Jimmy Pettersson, 36 år och 
före detta styckare som nu ansvarar 
för att maskinerna i styckningen ska 
fungera.

Själv började han stycka fläskkött 
när han var 24 år. Redan efter tre år 
fick han en molande värk i höger axel. 
Sjukgymnastik, cortisonsprutor och 
en serie långa sjukskrivningar gjorde 
honom inte frisk.

– En specialistläkare konstaterade 
att jag hade impingement, en kronisk 
inflammation i axeln. 2008 var det tal 
om operation. Men just då fick jag er-
bjudande om att börja på verkstaden.

Arbetet i verkstaden är friare och 
mångsidigare. Det gör att Jimmy Pet-
tersson kan arbeta för fullt. Och ef-
tersom han från början är både bil-
mekaniker och verkstadsmekaniker 

är det egentligen naturligare att han 
sköter mekaniken i styckhallen än att 
han står vid linjen. När LO-Tidningen 
hälsar på tar han itu med band som 
tjuvstoppar och skyndar runt bland 
andra maskiner som behöver justeras.

det är bara lönen som talar emot bytet 
av yrke: Styckarna tjänar mer. Men för 
ett år sedan beslutade Försäkringskas-
san att värken i Jimmy Petterssons axel 
beror på en arbetsskada. Därmed får 
han livränta, en ersättning som fyller 
ut den nya lönen upp till inkomsten 
som styckare.

När han tog upp lappen ur 
brevlådan trodde Jimmy 
Pettersson att någon 
hade räknat fel. Men 
siffran stämde: Han hade 
fått 265 000 kronor för sin 
skadade axel.

I samma veva som Försäkringskas-
san fattade sitt beslut fick Jimmy Pet-
tersson hjälp av Christer Joelsson att 
anmäla skadan till TFA, alltså den 
trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
som de arbetsgivare som följer kol-
lektivavtal tecknar för sina anställda. 
Den kan bland annat ge en engångs-
ersättning för skador som blir bestå-
ende.

Jimmy Pettersson minns när han tog 
upp beskedet från försäkringsbolaget 
ur brevlådan.

– Jag tappade hakan. 265 000 kro-
nor? Jag fick tanken att det var nån 
jäkel som hade gjort fel och att jag 
skulle få betala tillbaka.

summan var mycket större än Jimmy 
Pettersson hade väntat sig. Den har 
räckt till en bil och en del möbler.

– Å andra sidan går det ju inte att 
säga vad som är en rimlig ersättning. 
Det finns inget ”rätt pris” för en axel 
som aldrig blir helt bra.

Skadan ger sig till känna när Jimmy 
Pettersson kör bil långa sträckor, eller 
cyklar. Han kan inte måla, skruva el-
ler göra annat arbete över axelhöjd. 
Sin gamla hobby, motorcykelsporten 
enduro, har han fått lämna.

– Hade jag fått välja, så skulle jag 
hellre sluppit skadan och avstått från 
pengarna, säger Jimmy Pettersson.

– Men när skadan ändå är ett fak-
tum, så betyder pengarna en hel del.

Mårten Martos nilsson

iMpingeMent
impingement är ett tillstånd där en 
sena eller en muskel i axeln hamnar i 
kläm. orsakerna kan variera. Vanligt är 
att hårt belastade muskler och ledband 
får en pålagring som minskar utrym-
met i axelleden. impingement kan ge 
kraftig värk både i arbete och vila.

– Jag har lärt mig att göra mycket med vänster hand, säger Jimmy pettersson, som fick värk i höger 
axel efter att ha styckat upp till 300 bogar, sidstycken eller skinkor om dagen.

arbetsskada

detta säger lagen
grunden är att arbets-
skada ersätts som vilken 
sjukdom eller skada som 
helst, alltså i första hand 
med sjukpenning.

men om den skadade 
får inkomstbortfall som 
kan förmodas bestå 
under minst ett år kan 
lagen ge livränta som 
ska ge full ersättning för 
inkomstförluster.

detta ger Tfa
Vid olycksfall ger Trygg-
hetsförsäkringen (TFa) 
full ersättning för 
in komstförlusten från 
första dagen om du är 
sjuk skriven i minst 15 
dagar. Vid arbetssjuk-
dom, som i Jimmys fall, 
är det svårare. men om 
skadan kvarstår i över 
180 dagar och Försäk-
ringskassan förklarar den 

som arbetsskada ger TFa 
ersättning för merkostna-
der (läkarbesök, medicin 
mer mera). Kan du visa att 
arbetsgivaren vållat ska-
dan kan du få ersättning 
för sveda och värk.

Framtida inkomstför-
luster som inte täcks av 
livränta enligt lag kan 
ge ersättning i form av 
engångsbelopp eller liv-
ränta från TFa.

– det är svårt att få skador klassade 
som arbetsskador, säger Christer Jo-
elsson. Är du över 35 skyller Försäk-
ringskassan på åldersslitage.

J
Det 
går ju 

inte att säga 
vad som 
är en rimlig 
ersättning. 
Det finns 
inget ’rätt 
pris’ för en 
axel som 
aldrig blir helt 
bra.

3 år
som styckare 
räckte. sedan 
började Jimmy 
petterssons axel 
värka.
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Välkommen till dina försäkringar, LO-Tidningens 
bilaga om ditt försäkringsskydd. Den ger en någor-
lunda fullständig bild av det stöd du får om du blir 

arbetslös, sjuk eller skadar dig på jobbet. Och den dag du 
går i pension.

Läs! Om du känner till dina förmåner minskar risken 
att du missar något du har rätt till. Kanske gör det också 
att du kan lägga mindre pengar på privata försäkringar. 
Är du osäker – tala med fackets försäkringsrådgivare!

en viktig del av bilagan handlar om försäkringar som 
anställda har genom kollektivavtal. De ser olika ut beroen-
de på om du är privat, kommunalt eller statligt anställd.

De skillnaderna minskar dock så sakteliga. Från och 
med 2012 har privatanställda arbetare lika bra pensions-
förmåner som privatanställda tjänstemän. Samtidigt får 

kommunalt anställda en omställ-
ningsförsäkring som inte bara ger 
pengar i samband med uppsäg-
ning, utan också hjälp att hitta nytt 
jobb – ett stöd som privat och stat-
ligt anställda haft sedan tidigare.

I skrivande stund förhandlar 
LO med Svenskt Näringsliv om 
högre ersättning vid sjukdom för 
privatanställda arbetare. Får LO ige-
nom sina krav fylls ännu ett glapp 
mellan privat och kommunalt 
anställda igen.

Den stora trygghetsklyftan finns mellan dem som 
omfattas av kollektivavtal och dem som inte gör det. Upp-
maningen att kräva kollektivavtal var du än jobbar är lika 
aktuell som någonsin.

J
Den stora 
trygghets

klyftan finns mellan 
dem som omfattas 
av kollektivavtal 
och dem som inte 
gör det. 

Läs på! Så att du  
inte missar något

Välkommen

mårten martos nilsson marten.nilsson@lotidningen.se

i dag ansvarar Jimmy pettersson för att mekaniken i nötstycken fungerar. sedan han slapp ifrån de monotona rörel-
serna vid stycklinjen kan Jimmy arbeta för fullt. Foto: SteFan Jerrevång

Regeringen sinkar  
lindring av sjukregler
Psjukförsäkringen har stått i centrum för den politiska 
debatten sedan regeringen gjorde om den 1 juli 2008. Och 
striden fortsätter.

I juli 2011 drev oppositionen i riksdagen igenom att den 
hårt kritiserade prövning av de sjukskrivnas arbetsförmå-
ga som sker efter 180 dagar ska ändras. Arbetsförmågan 
ska inte prövas mot alla ”arbeten på den reguljära arbets-
marknaden”, utan mot ”normalt förekommande arbete”, 
alltså samma begrepp som användes före den 1 juli 2008.

Men regeringen har inte velat verkställa beslutet. I stället 
säger den i budgetpropositionen att Försäkringskassan får 
reda ut hur prövningen efter 180 dagar ska ske. Oppositio-
nen rasar, men hur den svarar på regeringens drag är ovisst.

Regeringen föreslår samtidigt en ny regel för sjuka vars 
dagar med sjukpenning tar slut. Normalt lämnar de sjukför-
säkringen och skickas till Arbetsförmedlingen. Men från års-
skiftet ska denna utförsäkring inte ske om det är ”oskäligt”. 
Vilken betydelse den säkerhetsventilen får återstår att se.

Ännu en nyhet gäller en grupp utförsäkrade som, efter 
tre månaders karens, ansöker om sjukpenning på nytt 
men saknar sjukpenninggrundande inkomst. I dag hänvi-
sas många av dem till socialbidrag. Från årsskiftet införs 
en ny ersättning för dem, ”sjukpenning i särskilda fall”. 
Den kompletteras av ett nytt boendetillägg.

mårTen marTos nilsson

DInA FÖRSäkRInGAR är en bilaga till LO-Tidningen.
CheFReDAktÖR oCh AnSVARIG utGIVARe: Johanna kronlid
texteR: Mårten Martos nilsson, där ej annat anges
GRAFISk FoRm: Eva Vaihinen och annika Olsson
tRyCk: V-Tab, aröd 2011  •  ISSn: 0346-895 X
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Kontakta inga-britt sillén på lo-Tidningen så tar hon hand om 
din beställning. ange namn, adress och hur många exemplar 
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e-post: inga-britt.sillen@lotidningen.se
Telefon: 08-796 27 00
adress: lo-Tidningen, box 1372, 111 93 stockholm
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theres heidrich, LO
... centralt ansvarig för 
utbildningen av de nästan 

7 000 försäkringsrådgivarna i LO-
förbunden

Du tog över an-
svaret för rådgi-
varnas utbildning 
förra året. Hur 
har första tiden 
varit?
– Fantastisk! 
Mycket att lära 
sig, förstås, men SÅ roligt. Försäk-
ringsrådgivarna är otroligt engage-
rade. Den här organisationen byg-
ger på det: att det finns människor 
som brinner för försäkringar.

Försäkringsrådgivare vi talat med 
tycker att de är för få. Kommentar?
– Vi har haft som mål att ha en 
rådgivare på 150 medlemmar. 
Där är vi redan. Problemet är att 
vi inte har rådgivare på tillräck-
ligt många arbetsplatser. De små 
arbetsplatserna är svåra att täcka. 
Förbunden jobbar hela tiden på att 
rekrytera fler.

Har ni något särskilt på gång?
 – En kampanj den 14 november till 
11 december med annonsering i 
tidningar och tv ska öka medlem-
marnas kunskap om avtalsförsäk-
ringarna.

Många LO-medlemmar vet inte att 
de själva måste anmäla sin skada 
eller sjukdom, och missar pengar. 
Är det något fel i själva systemet?
– Kanske kan man lösa vissa saker 
avtalsvägen … men nej, händer det 
dig något kan du inte begära att 
någon annan ska känna till det. 
Individens ansvar kommer man 
inte runt.

Om du får önska, hur ska försäk-
ringsrådgivningen se ut i framtiden?
– Kanske kan organisationen 
bli ännu mer tvärfacklig. Små 
rådgivar team som ansvarar för 
informationen inom ett visst 
område oavsett vilka förbund 
arbetsplatserna tillhör, det vore 
häftigt. Då kanske vi når fler.

Mårten MartOs niLssOn
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Basbeloppet är  
inte alltid samma
POlika basbelopp används för att 
bestämma en rad ersättningar, i 
både socialförsäkringar, avtalsför-
säkringar och de medlemsförsäk-
ringar ditt förbund har tecknat 
för dig.

Prisbasbeloppet ska spegla för-
ändringar i det allmänna prisläget. 
På så sätt värdesäkras förmåner 
som sjukpenning. I några sam-
manhang används ett förhöjt pris-
basbelopp.

Andra förmåner (till exempel 
de pensionsavgifter arbetsgivaren 
betalar in för dig) följer i stället 
inkomstutvecklingen i landet. För 
att beräkna dem finns ett inkomst-
basbelopp.

Här är basbeloppen för 2011 och 
2012:

År 2011 2012
Prisbasbelopp 42 800 44 000
förhöjt prisbasbelopp 43 700 44 900
inkomstbasbelopp 52 100 54 600

Många har bättre 
skydd än de tror
anette Myrvold och dan Mattsson brinner för försäkringar
Vem orkar kuska runt och prata 
med LO-medlemmar om något 
så segt som försäkringar? två 
småländska försäkringsrådgivare 
bjuder på överraskningar.

Den första kommer redan när vi träffas 
i Växjö centrum: ”Shit, de är ju unga!”

Den andra efter en stunds samtal: 
”Vad nu, de tycker ju att försäkringar 
är roligt!”

För så är det: Dan Mattsson, 26-årig 
målare,  och Anette Myrvold,  32-årig 
gummiarbetare, berättar om sitt upp-
drag med en glädje och iver som inte 
kan vara spelad. De pratar försäkringar, 
tänker försäkringar, lever försäkringar 
en stor del av dygnets vakna timmar.

– Det finns med var jag än är, säger 
Anette Myrvold. På hockeyn med min 
son såg jag en förälder med bandage. 
Så jag frågade: Vad har du gjort? Har du 
kollat dina avtalsförsäkringar?

– På en after work i Jönköping kom 
en  medlem  fram  och  berättade  att 
han skadat sig på fritiden, säger Dan 
Mattsson. Han visste inte att han hade 
en medlemsförsäkring som täcker fri-
tidsolycksfall ... han fick loss 7 000!

sådana exempel har de många  av. 
Anette Myrvold berättar om en man 
som hade sjukersättning och inte viss-
te att han kunde få månadsersättning 
från  avtalsgruppsjukförsäkringen 
(AGS). Den innebar 1 800 kronor mer 
i månaden att leva av. Dan Mattsson 
stötte på en kille som brukat leverera 
färg, men inte synts till på länge. När 
Dan fick veta att han hade skadat sig 
under en innebandymatch uppmärk-
sammade han honom på både AGS:en 
och fritidsolycksfallsförsäkringen.

Uppdraget som försäkringsrådgiva-
re handlar ofta om detta: Medlemmar 
som  missar  ersättning  därför  att de 
inte vet att de är  försäkrade och ska 
anmäla  sina  skador.  Rådgivarna  får 
ibland ta del av tunga livsöden.

Men Anette, som också utbildar and-
ra försäkringsrådgivare, varnar för att 
rabbla  försäkringsvillkor under mö-
tena med medlemmarna.

– Visa inte upp alla dina kunskaper, 
uppmanar hon. Gör i stället budskapet 
så enkelt som möjligt. ”Blir du arbets-
lös – ring facket. Blir du sjuk mer än 
två veckor – ring facket. Skadar du dig 
– ring facket.”

glädjen i att kunna hjälpa andra är ett 
kraftfullt  bränsle  för  en  försäkrings-
rådgivare, anser Anette Myrvold.

Men uppdraget är intressant också 
därför att en försäkringsrådgivare lär 
sig  att  se  de  stora  sammanhangen, 
tycker Dan Mattsson.

– När du får en bild av hur socialför-
säkringarna, avtalsförsäkringarna och 
medlemsförsäkringarna hänger  ihop 
förstår du plötsligt den fackliga ideo-
login bättre.

– Du inser att det finns ett samspel 
mellan  försäkringar på olika nivåer, 
som  ytterst  hjälper  oss  att  hålla  det 
fackliga  löftet,  det  om  att  inte  sälja 
vårt  arbete  för  billigt.  Du  blir  med-
veten om att försäkringsskyddet blir 
bättre  och  billigare  ju  fler  som  om-
fattas av det. Och du förstår att fack-
ligpolitisk  samverkan behövs  för att 
påverka  socialförsäkringarna,  som 
politikerna styr över.

Ungefär här bryter en spontan dis-

kussion ut mellan de båda försäkrings-
rådgivarna om hur  långt  ska  facket 
gå  för  att  komplettera  de  allt  sämre 
allmänna försäkringarna.

anette Myrvold anser att fackförbun-
den bör avstå från att teckna inkomst-
bortfallsförsäkringar  som  utfyllnad 
till a-kassan. De blir orimligt dyra för 
de grupper som löper störst risk att bli 
arbetslösa.

– Och politikerna får argument för 
att inte förbättra a-kassan, de kan säga 
att de flesta ju får pengar från en med-
lemsförsäkring också.

– Man  kan  behålla  det  politiska 
trycket för en bättre a-kassa och ändå 
hjälpa medlemmarna till en bättre var-
dag, invänder Dan.

– Kostnaderna för de här försäkring-
arna  tvingar  LO-förbunden  att  höja 
medlemsavgifterna, svarar Anette. Då 
riskerar  vi  att  organisationsgraden 

sjunker. Grunden för kollektivavtalen 
urholkas, och med dem avtalsförsäk-
ringarna.

Även om uppdraget är tacksamt för 
det mesta möter försäkringsrådgivare 
också motstånd.

– Ibland får man ta emot ilska mot 
facket, mot Folksam och mot att  vi 
samverkar med Socialdemokraterna, 
säger Dan Mattsson. Jag förklarar var-
för vi har valt att göra som vi gör, men 
respekterar att det finns andra åsikter.

anette Myrvold inleder ofta sina för-
säkringskvartar med  att  visa  försäk-
ringspyramiden. När hon vänder den 
upp- och ner  (så att de  individuella 
försäkringarna blir basen) och frågar 
vilket land det illustrerar kopplar med-
lemmarna genast till USA. 

– Då  förstår de att  försäkringar är 
politik, säger Anette Myrvold.

Mårten MartOs niLssOn

den kOrta 
versiOnen
anette Myrvolds 
budskap när hon 
informerar om 
försäkringar är 
enkelt:

P blir du arbets-
lös – ring facket. 

Pblir du sjuk mer 
än två veckor – 
ring facket. 

Pskadar du dig – 
ring facket.

 – som försäkringsrådgivare gör du en tacksam del av det fackliga arbetet, säger anette Myrvold och 
Dan Mattsson. nästan jämt hittar man medlemmar som har missat någon försäkring och blir glatt 
överraskade. Foto: Lina aLriksson

☎

”individens 
 ansvar kommer 
man inte runt”



Nu är det dags 
att välja avtalspension SAF-LO.

Vi vet att många tycker det är jobbigt att tänka på sin pension. 
Därför är vårt stående tips: Gör det enkelt på spp.se/enkelt. 
Sedan är du igång och kan helt och hållet ägna dig åt annat.
Kanske skaffa en hundvalp? (Numret till kenneln hittar du förstås 
också på vår hemsida.)
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Olyckan aldrig långt borta
15 yrken är farligare än alla andra. 
de ligger över genomsnittet när det 
handlar om olyckor så allvarliga att 
den som drabbas är sjukskriven 
i minst en månad. lo-Tidningen 
ringde några av dem som jobbar på 
en riktigt farlig arbetsplats.

lillemor suneson, 
53 år, städerska, 
avesta

Tänker du på att ditt 
jobb är farligt?

– Ja, men inte så 
mycket på maski-
ner och sådant 
utan mer på de 
mänskliga kontak-

terna. Efter 35 år som städerska är jag 
nu ute i skolorna två dar i veckan och 
jobbar på Kommunals expedition tre 
dar. Så det blir mer att jag tänker på 
andras säkerhet: Den senaste veckan 
har vi kollat städmaskiner – hur de 
bullrar och vibrerar. Och vi har börjat 
med en säkerhetsdosa som gör att vi 
inte ska få stötar när golvmaskinen 
kommer i kontakt med vatten. 

Har du varit med om något farligt?
– Jaa, det läskigaste är att det är så 

mycket narkotika på skolorna. Jag ring-
de polisen när det kom in en påverkad 
kille och plockade datorer, han var 
okontrollerad och obehaglig men jag 
klarade mig.

Calle Fridén, 49 
år, byggnads-
arbetare,  
stockholm

Tänker du på att ditt 
jobb är farligt?

– Ja, alltid. Jag 
riskerar livet tre, 
fyra, fem gånger 
om dagen. Jag 

jobbar med nyproduktion, och det 
kan alltid finnas någon ovanför som 
kan tappa saker i huvudet på mig och 

 det ligger alltid saker på marken och 
golvet som man kan snubbla över och 
ramla. Det var väl inget jag tänkte på 
1979 när jag började på mitt första 
bygge, men jag fattade direkt hur 
farligt jobbet är. Dessutom är mörker-
talet stort när det gäller olyckor i vår 
bransch, och de flesta arbetsgivare är 
klart ointresserade av att satsa pengar 
på säkerheten.

Har du varit med om något farligt?
– Jag har ramlat, jag har klämt mig. 

Jag har sett arbetskamrater förlora 
lemmar och jag har försökt uppliva 
folk som ändå dött.

Jessica moya, 34 
år, lagerarbetare, 
 stockholm

Tänker du på att ditt 
jobb är farligt?

– Ja, varje dag. 
Jag är skyddsom-
bud och vet vilka 
situationer som 

är värst: när vi kör skjutstativtruck i 

stressiga lägen och när pallar ska stap-
las. Om pallarna rasar och någon ham-
nar under dem är det risk för livet. Och 
ju stressigare det är desto mindre tän-
ker folk på att hålla säkerhetsavstånd. 
Sen har vi många oergonomiska och 
tunga lyft, som på sikt skadar rygg och 
axlar. Men när jag började sommarjob-
bet här på Lagenas lager (som då var 
Systembolagets dotterbolag) för 13 år 
sedan var väl inte olycksrisken något 
jag tänkte på.

Har du varit med om något farligt?
– Javisst, flera olyckor och incidenter. 

En gång för flera år sedan rasade en pall 
och en arbetskompis fick glassplitter 
över sig. Då ringde vi ambulansen, men 
det gick bra för kompisen. Och för det 
mesta hamnar folk i chock efter en inci-
dent när de inte skadat sig fysiskt men 
kanske blivit dränkta i vin eller öl …

Hans Örtendahl, 46 år, polis, 
stockholm

Tänker du på att ditt jobb är farligt?
– Javisst, det är klart   – det är ju en 

del av min vardag. Det är lika själv-

klart som att andas 
efter 22 år som 
polis på Plattan i 
Stockholm. Jag är 
alltid mentalt och 
fysiskt förberedd 
på att något kan 
hända, men det är 
självvalt och inget 
stressande i det. 

Har du varit med om något farligt?
– Faktiskt har jag aldrig  blivit ska-

dad i tjänsten, jag råkade sticka mig 
med en kanyl en gång men det gick 
bra. Jag har blivit duktig på att läsa av 
situationer och hantera dem, så inget 
har hänt mig trots att det hör till job-
bet att jaga pistolbeväpnade, köra fort 
på utryckningar, bli kommenderad till 
fotbolls- och hockeyderbyn. Missbru-
karna på Plattan har jag för det mesta 
en bra relation till.

Lena BLOmquist

Jesper bergdal, 27 år, 
 gruvarbetare, malmberget

Tänker du på att ditt jobb är farligt?
– Näe, inte är det så farligt, 

det är åtminstone inget som jag 
tänker på. Jag kör lastbil nere på 
1 250 meter, och det är bra mycket 
bättre än att ligga utmed vägarna. 
Mycket ledigt och bra betalt, det 
var därför jag började här för tre 
år sedan. 

Har du varit med om något farligt?
– Nä, det brann ju en bil här 

nere strax före midsommar – men 
jag jobbade förmiddag och hade 
gått av mitt skift när det hände. 
Då fylldes hela gruvan med rök, 
och det blev ju lite snack och fun-
deringar efteråt. Och ibland snack-
ar förstås gubbarna om gamla ras 
och sådant. 

Här är OLycksrisken störst
Så här många av tusen personer i varje yrke råkade ut för  
en allvarlig arbetsplatsolycka under 2010. Med allvarlig olycka  
menas att offret sjukskrevs i minst en månad eller fick  
bestående men. Diagrammet visar de mest riskabla yrkena,  
genomsnittet för hela arbetsmarknaden var  
1,8 drabbade av 1 000.

Källa: Allvarliga arbetsskador  
och långvarig sjukfrånvaro,  
AFA Försäkring
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Världens börser är just allt annat än stabila. Därför kan det vara bra att veta att vi har en sparform för 
din avtalspension som är trygg oavsett vad som händer. Vi kallar den traditionell försäkring.

För det första är det ett enkelt sparande där våra kunniga förvaltare tar hand om spararnas pengar 
med goda möjligheter till bra avkastning. För det andra är det tryggt eftersom du som sparare har en 
garanti som gör att du minst får tillbaka alla insatta pengar när du går i pension. Och för det tredje är
det låga avgifter. Vill du att vi skall komma till er och berätta mer? Välkommen att höra av dig till våra 
pensionsinformatörer på boka@amf.se eller 08-696 33 99.

En liten påminnelse om 
att det fi nns ett tryggt 
sparande med mängder 
av fördelar.

* Sett till jämförbara pensionsbolag enligt Svensk Försäkring, avser traditionell försäkring.
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Försäkring, pension, a-kassa, semester, pappersarbete ... det är mycket att tänka på för den som blir egenföretagare. elin Johansson friserar kollegan amy Uleskog.  Foto: Lars-Göran rydqvist

Fritt att vara sin egen chef
Men allt hänger på dig själv – kolla vår checklista innan du tar steget
mycket att tänka på och långa 
arbetsdagar. men för elin Johans-
son, frisör i Växjö, är friheten i att 
vara sin egen viktigare än trygg-
heten.  
     – Utmaningen och chansen att 
få bestämma själv var det som 
lockade, säger hon.

Många drömmer om att starta en egen 
verksamhet. För andra är det enda sät-
tet att få ett jobb.

Oavsett orsak är det ett stort steg att 
lämna tryggheten som anställd och 
satsa på att bli sin egen. Det vet Elin 
Johansson, 20, som i våras sa upp sig 
från anställningen som frisör för att 
starta eget och hyra en stol på en annan 
salong i Växjö. 

– Det är roligare och en annan sak 
att jobba när man inte sliter för någon 
annan. Man får ett annat driv, säger 
hon. 

Frisörer toppar statistiken över bran-
scher där unga startar eget. Många 
väljer, liksom Elin, företagandet fri-
villigt, men andra ser det som enda 
chansen i en bransch där antalet ny-
utbildade är betydligt fler än anställ-
ningarna. 

De senaste åren har också många 
salonger gått från att ha anställd per-
sonal till att hyra ut stolarna till egen-
företagare. 

– Många som har anställning er-
bjuds i stället att hyra en stol. På så sätt 
slipper salongerna arbetsgivaransvar, 
säger Linda Palmetzhofer, ombuds-
man på Handels. 

Handels är inte emot egenföretagan-

de, men Linda Palmetzhofer säger att 
det är viktigt att man vet vad man ger 
sig in i innan man startar eget. 

– Det är mycket att tänka på, inte 
bara att företaget ska gå ihop så att 
man får en hyfsad lön, utan också vad 
som händer om man blir sjuk och vilka 
försäkringar man behöver. 

Hon rekommenderar alla nyföreta-
gare att gå med i en branschorganisa-
tion som kan stötta och hjälpa till med 
praktiska frågor. 

Även Harry goldman, vd för Nyföreta-
garcentrum Sverige, betonar vikten av 
att ta hjälp i starten. Bra förberedelser 
och realistiska kalkyler är en förutsätt-
ning för att lyckas. 

– Grundregeln är att man inte ska 
ha en sämre situation som egenföre-
tagare än som anställd. Om kalkylerna 
visar att det blir så ska man inte starta 
företaget utan fortsätta att vara an-
ställd, säger han. 

Elin Johansson kommer från en fö-
retagarfamilj och har många vänner 
som driver företag. De har bidragit 
med erfarenhet och praktisk hjälp. 

– Man ska veta att det är mycket jobb 
även utanför salongen och de vanliga 
arbetstiderna med allt pappersarbete 
som ska skötas. Men det är inte så svårt 
som man tror, säger hon.

att lära sig nya saker, även om det 
handlar om moms och fakturering, 
är också en del av utvecklingen som 
företagare. Elin Johansson säger att 
det gått väldigt bra och att hon lärt sig 
vartefter kunskaperna behövts.

Innan hon startade företaget kolla-

de hon upp salongen där hon erbjudits 
en stol. Hon räknade på lönsamhet och 
funderade över vad det skulle innebära 
att driva eget.

– Som anställd har man ju en annan 
trygghet. Nu vet jag inte hur det ser 
ut från månad till månad eftersom 
det är mer att göra vissa perioder än 
andra, men jag kan ju också styra det 
mer själv genom att arbeta mer eller 
mindre.

Att hyra en stol i en salong har varit 
ett bra första steg som företagare för 

Elin Johansson. På salongen har hon 
kollegor som är i samma situation och 
de hjälper varandra.

 
Trots att arbetsdagarna har blivit 
längre och tryggheten sämre saknar 
inte Elin Johansson livet som arbets-
tagare.

– Jag tror att det kommer att dröja 
länge innan jag blir anställd igen. Jag 
gillar att vara min egen chef, säger 
hon.  

Johanna Wreder

linda 
 palmetzhofer

CheCklista För trygga Företagare 
P gör ordentliga och seriösa kalkyler 
innan du startar så att du vet ungefär 
vilka kostnader och intäkter du kom-
mer att ha. pengarna måste räcka till 
en anständig lön. 

P Kolla vilket försäkringsskydd du 
behöver. afa Försäkring har ett 
grundpaket för egenföretagare som i 
princip ger samma skydd som avtals-
försäkringarna för anställda när det 
gäller arbetsskada, sjukdom, pension 
och livförsäkring. skillnaden är att du 
som företagare aktivt måste teckna 
försäkringarna. Även andra bolag har 
olika företagarpaket. 

Tänk också på att försäkra 
företagets egendom, och att du kan 
behöva rättshjälp och kanske också 
en ansvarsförsäkring om företaget 
skulle hamna i en juridisk tvist med 
skadeståndskrav. 

P Tänk på pensionen! eftersom du 
inte har någon automatisk tjänstepen-

sions avsättning bör du fundera över 
en extra pensionsförsäkring.
P a-kassan har speciella regler för 
företagare. i princip måste verksam-
heten upphöra för att du ska få 
ersättning. grunden för att kunna få 
inkomstbaserad a-kassa är att du är 
medlem i en a-kassa som är öppen för 
företagare.
P glöm inte semestern! Även före-
tagare behöver ledighet och som 
egenföretagare ansvarar du själv för 
att sätta av pengar eftersom du inte 
automatiskt får semesterersättning 
på din lön. 
P Ta hjälp från experter! nyföretagar-
centrum sverige ger kostnadsfri 
hjälp till den som vill starta före-
tag, liksom många kommuner och 
arbetsförmedlingar. om du går med 
i en bransch organisation kan du få 
löpande hjälp från någon som kan din 
bransch.  

J
nu 
vet 

jag inte hur 
det ser ut 
från månad 
till månad, 
men jag kan 
också styra 
mer själv.



Mest uppenbart är det i fråga om 
Avtalspension SAF-LO. I dag betalar 
arbetsgivarna pensionsavgifter för 
anställda som fyllt 25 år, men LO vill 
att pension ska tjänas in från första 
kronan oavsett ålder. Det blir dyrare 
framför allt för branscher med många 
unga, som restaurangnäringen, där 
ungefär var tredje anställd är under 
25 år.

För sjukskrivna vill LO se en något 
högre dagersättning från av tals-
grupp sjuk försäkringen (AGS) än i 
dag. För förtidspensionärer ska må-
nads er sättningen från AGS ersätta 65 
procent av inkomsten ovanför taket, 
vill LO. Då skulle arbetare få samma 
villkor som tjänstemän och offentligt 
anställda.

Andra LO-krav har sin grund i den 
nya, strikta prövningen av de sjuk-

skrivnas arbetsförmåga som infördes 
i sjukförsäkringen den 1 juli 2008.

– När Försäkringskassan bedömer 
att en anställd är för sjuk för sin gamla 
arbetsplats, men kan klara ett annat 
jobb, så kan arbetsgivaren säga upp 
honom, säger Per Bardh. Utslag i Ar-
betsdomstolen bekräftar det.

– Därför vill vi ha ett rehabiliterings-
avtal. Det ska precisera arbetsgiva-
rens skyldigheter, till exempel skyl-
digheten att anpassa arbetsplatsen 
efter den anställde. Så länge arbetsgi-
varen inte har gjort vad avtalet kräver 
ska han ha ekonomiskt ansvar för den 
anställde.

LO vill också att omställningsför-
säkringen ska ge stöd för dem som 
sägs upp av hälsoskäl, inte bara dem 
som sägs upp på grund av arbetsbrist. 
Andra LO-krav gäller förbättringar i 

trygghetsförsäkringen vid arbetsskada 
(TFA).

Arbetsgivarnas första spontana 
svar på kraven var att förbättringar 
i försäkringarna kan räknas av från 
löneutrymmet. Men än så länge har 
inget sipprat ut från förhandlingar-
na.

Mårten Martos nilsson

årets nya krav
De flesta kraven i försäkringsförhand
lingarna är repriser från förra avtals
rörelsen. Tre är nya för i år:
P Regler för vad arbetsgivaren ska 
göra vid rehabilitering.
P Den nya föräldraförsäkringen som 
ger tillägg.
P Omställningsförsäkring också för 
visstidsanställda.
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Här tar du reda på mer om dina försäkringar

lo vill komplettera 
dagens föräldrapenning
bättre avtalspension, bättre sjuk
förmåner – och en helt ny försäk
ring som ska ge LO:s medlemmar 
tillägg till föräldrapenningen. Om 
de kraven förhandlar LO nu med 
svensk näringsliv.

Tillägg till den allmänna föräldrapen-
ningen har många LO-medlemmar 
redan i dag. De ser olika ut för olika 
grupper, men har en sak gemensamt: 
Arbetsgivaren står för ersättningen till 
dem som är hemma med barn.

– Vilket ju oftast är kvinnorna, säger 
LO:s avtalssekreterare Per Bardh. På så 
vis är det en förhöjd ”risk” för arbets-
givarna att anställa en kvinna i fertil 
ålder än en man.

Det är en bidragande orsak till att 
arbetsmarknaden är så uppdelad i 
manliga och kvinnliga sektorer, med 
lägre löner och osäkrare anställningar 
där kvinnorna finns, anser LO.

– Därför vill vi ha en försäkring som 
arbetsgivarna betalar till gemensamt, 
säger Per Bardh. Då förs kostnader 
över från kvinnliga sektorer till man-
liga.

– Att anställa en kvinna blir inte dy-
rare än att välja en man. Och den man 
som vill vara hemma med barn vet att 
det inte drabbar hans arbetsgivare eko-
nomiskt.

LO vill att den nya försäkringen ska 
komplettera den statliga föräldrapen-
ningen med tio procent av inkomsten 
under ”taket” (som går vid tio prisbas-
belopp per år, 35 666 kronor i månaden 
2011). På inkomst ovanför taket ska 
ersättningen vara 90 procent. Tillägget 
ska betalas i sammanlagt högst 180 
dagar.

Sedan början av september förhand-
lar LO och Svenskt Näringsliv även om 
en rad förbättringar i de gamla avtals-
försäkringarna. Förhandlingstillfällen 
är inbokade under hela oktober. LO:s 
mål är en uppgörelse innan de första 
LO-förbunden (de inom industrin) 
sluter nya löneavtal i slutet av novem-
ber. Förbundens avtal kan då ansluta 
till den centrala uppgörelsen om nya 
försäkringsvillkor, till exempel genom 
att ta in dem i en bilaga.

Kostnaden för försäkringarna får 
räknas av från löneutrymmet på varje 
avtalsområde. För kostar gör LO:s krav, 
även om Per Bardh inte vill ange någon 
siffra.

PDu kan själv söka infor
mation om ditt försäkrings
skydd på nätet. Här är de 
viktigaste länkarna:

afaforsakring.se
afa försäkrings hemsida. afa 
försäkring administrerar dina 
avtalsförsäkringar – det är till 
dem du ska anmäla om du ska
dat dig i jobbet, varit sjuk läng
re än två veckor, blivit uppsagd 
eller varit föräldraledig. På 
hemsidan finns information 

om försäkringarna, praktiska 
anvisningar om hur du ansöker 
om ersättning, och blanketter 
att ladda ner för att anmäla 
skador och andra händelser.

facketforsakrar.se
LO:s hemsida om försäkringar 
(nås också från lo.se). En rad 
informationsbroschyrer kan 
laddas ner. Du som är privat
anställd kan också boka en 
så kallad försäkringskvart (på 
hemsidan används det tidigare 

ordet medlemskvart), då en 
utbildad rådgivare går igenom 
ditt försäkringsskydd. klicka 
på fliken ”Personlig försäk
ringsinformation”.

kommunal.se
information om avtalsförsäk
ringar speciellt för kommunalt 
anställda. klicka på ”Medlem” 
och därefter ”försäkringar”.

skyddsnet.se
sekos hemsida om försäk

ringar och pension (och dess
utom om arbetsmiljö). Utförlig 
information (inklusive domar 
och nyhetsartiklar) som ska 
bli ännu mer komplett för att 
fungera som grundbok för 
sekos försäkringsrådgivare.

LOförbundens 
egna hemsidor
På ditt förbunds hemsida 
finns förbundets egen  för
säk ringsinformation eller 
länk till folksams uppgifter 

om medlemsförsäkringar. 
informationen ser rätt olika 
ut. Ett exempel på en utförlig 
hemsida är folksam.se/elek
trikerforbun detsservicesida.

fora.se
fora administrerar privat
anställda LOmedlemmars 
avtalspensioner. På hemsidan 
finns information om avtals
pension safLO och vilka val 
du kan göra för pensionen. 
från hemsidan kan du beställa 

inloggningsuppgifter. Med 
dem kan du sedan välja spar
form, förvaltare och annat 
direkt via hemsidan.

minpension.se
Hemsidan där staten och 
pensionsbolagen samarbetar 
för att ge en heltäckande bild 
av din pension. Du behöver 
antingen bankid, elegitima
tion eller en personlig kod som 
du kan beställa på pensions
myndigheten.se

förhandlingar pågår om utbyggda försäkringar

per bardh, LO:s avtalssekreterare, förhandlar med svenkst näringsliv om bland annat bättre ersättning till barnlediga och pensionsavgifter 
även för yngre anställda.  Foto: Janerik Henriksson

J
att 
an-

ställa en 
kvinna blir 
inte dy rare 
än att välja 
en man.
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socialförsäkringar

avtalsförsäkringar

medlems-
försäkringar

Socialförsäkringar har alla enligt lag, genom 
det offentliga socialförsäkringssystemet.

ALLT OM DINA 
FÖRSÄKRINGAR

Vet du vad som gäller när det 
otänkbara verkligen händer? 
Här kommer tio sidor med 
besked för dig som är Lo-med-
lem. Först de lagstadgade so-
cialförsäkringarna och sedan 
de försäkringar du har genom 
kollektivavtal. Försäkring-
arna på området Lo–Svenskt 
näringsliv beskriver vi särskilt 
detaljerat.

   sJUKDoM
P Sjuklön och sjukpenning
Den första dagen du är sjuk är en 
karensdag, då får du ingen ersätt-
ning. För sjukdagarna 2 till 14 

betalar arbetsgivaren sjuklön som 
motsvarar 80 procent av lönen.

Efter 7:e sjukdagen måste du 
alltid ha ett läkarintyg, men den 
arbetsgivare som vill har rätt att 
kräva läkarintyg redan från första 
dagen.

Från den 15:e sjukdagen får 
du i stället sjukpenning från För-
säkringskassan. Din arbetsgivare 
anmäler dig till Försäkringskas-
san, som skickar hem en blankett 
där du ansöker om sjukpenning.

Hel sjukpenning uppgår till 80 
procent av den sjukpenninggrun-
dande inkomsten (SGI) upp till 
en viss gräns, 7,5 prisbasbelopp 
per år (321 000 kronor 2011 och 
330 000 kronor 2012). Den sjuk-

penninggrundande inkomsten är 
normalt något lägre än lönen (se 
rutan på sidan 20). 

Du kan få en fjärdedels, halv, 
tre fjärdedelars eller hel sjukpen-
ning. Det är Försäkringskassan 
som bedömer din arbetsförmåga, 
och den kan alltså bedöma att du 
kan jobba helt eller delvis trots 
din sjukdom.

Om du fortfarande är sjuk efter 
90 dagar prövar Försäkringskas-
san om du kan klara något annat 
jobb hos din arbetsgivare än ditt 
gamla. Kan du det, så har du inte 
rätt till sjukpenning.

Efter 180 dagar prövar Försäk-
ringskassan din arbetsförmåga 
även mot arbete utanför din gamla 

arbetsplats. Prövningen görs mot 
alla arbeten ”på den reguljära 
arbetsmarknaden”. Oppositionen 
drev i juli 2011 igenom ett riks-
dagsbeslut om att det begreppet 
ska ändras till ”normalt före-
kommande arbete” för att göra 
prövningen mindre hårdhänt. 
Men regeringen har inte lagt fram 
förslag om en sådan lagändring, 
utan säger i budgetpropositionen 
för 2012 att bytet av begrepp måste 
utredas mer, ett uppdrag som För-
säkringskassan ska få.

Prövningen efter 180 dagar kan 
skjutas upp om det finns ”sär-
skilda skäl”, i praktiken att du 
med stor sannolikhet snart kan 
börja på ditt gamla jobb igen, till 

exempel efter en operation.
Sjukpenning med 80 procent 

av inkomsten betalas i högst 12 
månader. Är arbetsförmågan 
fortfarande nedsatt kan sjukpen-
ning med 75 procents ersättning 
beviljas, som längst i 18 månader. 
Den kallas sjukpenning på fort-
sättningsnivå (före 2011 hette den 
förlängd sjukpenning).

Totalt kan man alltså ha sjuk-
penning i två och ett halvt år. 
Sedan är det slut, även om man 
fortfarande är sjuk. Vad som hän-
der då beskrivs under avsnittet 
Utförsäkrad.

P Sjuk- och aktivitetsersättning
Förtidspension och sjukbidrag 

Sjukpenningens tidsgränser (i normalfallet)
Ytterligare 550 dagars 
sjukpenning kan beviljas, 
men sjukpenningen sänks 
då från 80 till 75% av SGI

Prövning av arbets-
förmåga mot hela 
arbetsmarknaden
(i vissa fall tidigare)

efter dessa 550 
dagar åker man ut ur 
sjukförsäkringen. 

efter tre 
månaders 
utförsäkring 
kan man 
åter söka 
sjukpenning

efter 90 dagar kan 
sjukpenningen dras 
in om arbetstagaren 
kan omplaceras på 
sin arbetsplats

Sjuklön 
14 dgr
(80%  
av lön)

Sjuk-
penning
(80%  
av SGI)

364 dagar 550 dagar 90 dagar90 dagar
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FÖRSÄKRING

Trygghet på jobbet för 
fyra miljoner människor
Trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, 
arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. 
Försäkringarna är bestämda i kollektivavtal 
mellan arbetsmarknadens parter.

AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar och vi ägs av 
Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Kollektivavtalet ger
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finns inte längre som begrepp. 
2003 ersattes de med sjukersätt-
ning (för personer som fyllt 30 år) 
och aktivitetsersättning (för per-
soner mellan 19 och 29 år).

Sjukersättning kan ges om 
din arbetsförmåga är nedsatt 
med minst en fjärdedel och ned-
sättningen kan anses ”stadigva-
rande”. Med stadigvarande avses 
”för all överskådlig framtid”, 
alltså livet ut. Den sjukas ålder, 
bostadsort, utbildning, yrke och 
liknande ska inte vägas in. De här 
villkoren, som infördes den 1 juli 
2008, har inneburit en betydande 
skärpning.

Trots att sjukersättning bara 
ges ut om arbetsförmågan bedöms 
vara nedsatt livet ut ska den 
omprövas senast vart tredje år.

All tidsbegränsad sjukersätt-
ning är på väg att avskaffas. De 
sista tidsbegränsade ersättning-
arna löper ut i slutet av 2012. Vad 
som händer med dem som blir av 
med sin tidsbegränsade sjuker-
sättning (16 400 personer under 
2011) beskrivs under rubriken 
Utförsäkrad.

Aktivitetsersättning kan ges 
om din arbetsförmåga är nedsatt 
med minst en fjärdedel och ned-
sättningen kan antas bestå under 
minst ett år.

Aktivitetsersättning ges tidigast 
från 19 års ålder och som längst 
till 29 års ålder. Ersättningen är 
begränsad till maximalt tre år och 
ska därefter alltid omprövas.

Vid aktivitetsersättning har 
Försäkringskassan också skyldig-
het att undersöka behovet av en 
aktivitetsplan, och om det behövs 
också upprätta en sådan.

Sjukersättning och aktivitets-
ersättning betalas ut med ett fjär-
dedels, ett halvt, tre fjärdedelars 
eller helt belopp beroende på hur 
mycket den sjuka kan arbeta.

Hel sjukersättning eller akti-
vitetsersättning ska motsvara 64 
procent av den årsinkomst som 
den sjuka haft tidigare. Beräk-
ningen baseras på genomsnittsin-
komsten under de tre bäst betalda 
av de senaste årens inkomster.

För dem som ännu inte börjat 
jobba finns en garantiersättning. 
Garantiersättningen för hel sjuk-
ersättning är 2,4 prisbasbelopp 
per år (102 720 kronor år 2011, 105 
600 kronor 2012).

Garantiersättningen för hel 
aktivitetsersättning varierar mel-
lan 2,1 och 2,35 basbelopp per år 
beroende på din ålder (89 880 – 
100 580 kronor år 2011 och 92 400 
– 103 400 kronor 2012).

P Utförsäkrad
Efter maximala 550 dagar med 
sjukpenning på fortsättingsnivå, 
eller när en tidsbegränsad sjuker-
sättning har tagit slut, får du inte 
längre ersättning från sjukförsäk-
ringen, utan hänvisas till Arbets-
förmedlingen. Undantag kan 
bara göras om du är svårt sjuk, till 
exempel vårdas på sjukhus. Från 
den 1 januari 2012 vill regeringen 
öka utrymmet för individuella 
bedömningar något, och förbe-
reder en lagändring så att sjuka 
inte ska behöva lämna sjukförsäk-
ringen om det är ”oskäligt”.

De utförsäkrade erbjuds plats 
i Arbetsförmedlingens nya pro-
gram ”arbetslivsintroduktion” 
som varar i längst tre månader. 
Deltagarna kan få aktivitetsstöd. 
För dem som är berättigade till 
arbetslöshetsersättning är akti-
vitetsstödet lika stort som om de 
hade fått a-kasseersättning (lägst 
320 och högst 680 kronor per 
dag).  För oförsäkrade är aktivi-
tetsstödet 223 kronor per dag.

Efter arbetslivsintroduktio-
nen kan du fortsätta i någon av 
Arbetsförmedlingens ordinarie 
insatser, och i princip kvalificera 
dig för ersättning från a-kassan.  
Är du sjuk, så kan du i stället 
ansöka om sjukpenning på nytt 
(förutsättningen är att det har 
gått tre månader från det att din 
tidigare ersättning från sjukför-
säkringen tog slut).

En del personer som har haft 
tidsbegränsad sjukersättning, 
utförsäkrats, och efter tre månader 
ansöker om sjukpenning på nytt 
saknar sjukpenninggrundande 
inkomst. Hur sjuka de än är hän-
visas de till socialbidrag. För den 
här gruppen, mellan 4 000 och 
5 000 personer, föreslår regeringen 
en ny form av ersättning från och 
med den 1 januari 2012. Den kallas 
sjukpenning i särskilda fall och är 
på 160 kronor om dagen före skatt, 
sju dagar i veckan. För dem som 
har sjukpenning i särskilda fall 
införs också ett särskilt boendetil-
lägg den 1 januari 2012.

P rehabilitering
Sedan halvårsskiftet 2007 är arbets-
givaren inte längre skyldig att 
göra en rehabiliteringsutredning. 
Samtidigt avskaffade regeringen 
tidsgränserna för när Försäkrings-
kassan senast måste upprätta en 
rehabiliteringsplan eller kalla den 
sjuka till ett avstämningsmöte.

I stället behöver arbetsgivaren 
bara lämna de upplysningar som 
behövs till Försäkringskassan för 

att behovet av rehabilitering ska 
kunna klarläggas. Detta ska ske 
efter samråd med den sjuka.

Arbetsgivaren har dock kvar 
rehabiliteringsansvaret för den 
anställda enligt arbetsmiljölagen.

P Sjukvård
Varje landsting beslutar själv om 
patientavgifterna, och variatio-
nerna är stora. Besök hos husläkare 
kostar mellan 100 och 200 kronor.

För besök hos specialistläkare 
och hembesök varierar priserna 
betydligt mer, från 0 till 320 
kronor, beroende på remiss och 
tidpunkt.

Dalarna är det enda landsting-
et med sänkt avgift i primärvår-
den för äldre från 65 år.

Högkostnadsskydd finns enligt 
lag och det innebär att man behö-
ver betala högst 900 kronor per 
tolvmånadersperiod.

Foto: FREDRIK PERSSO
N
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Att ligga på sjukhus kostar 
normalt 80 kronor per dag för 
alla över 20 år. Vissa landsting har 
sänkt priset för studenter, pensio-
närer och för dem som har sjuk- 
och aktivitetsersättning. Tiden på 
sjukhuset kan spela in, och en del 
landsting tar olika avgift för olika 
inkomstnivåer.

P Tandvård
För barn och ungdomar är all 
tandvård gratis till och med det 
år de fyller 19 år. Året därefter 
inträder två system: tandvårdsbi-
drag och högkostnadsskydd (tand-
vårdsersättning).

Tandvårdsbidraget ska göra det 
billigare med regelbundna tandlä-
karbesök. Det är på 150 kronor per 
år för personer i åldrarna 30 till 74 
år och 300 kronor per år för 20 till 
29 år samt 75 år och äldre. Bidraget 
kan sparas ett år (går du bara vart-
annat år har du som är 30 till 74 år 
alltså 300 kronor att utnyttja).

Högkostnadsskyddet ska ersät-
ta en del dyra åtgärder. De vanli-
gaste dyra åtgärderna täcks dock 
inte av högkostnadsskyddet.

När högkostnadsskyddet gäller 
får du ersättning för 50 procent 
av kostnaden mellan 3 000 och 
15 000 kronor. För den del av kost-
naden som hamnar över 15 000 
kronor ersätts 85 procent.

Ersättningsperioden för hög-
kostnadsskyddet räknas tolv 
månader från den dagen då den 
första åtgärden blir klar.

Det är också viktigt att komma 
ihåg att det finns ett maximipris 
(referenspris) för varje åtgärd som 
ingår i högkostnadsskyddet. Om 
tandläkaren tar ett högre pris än 
referenspriset får du betala skill-
naden själv.

P Läkemedel
Läkemedel som ingår i högkost-
nadsskyddet kostar dig maximalt 
1 800 kronor under ett år. Har du 
flera barn under 18 år räknas kost-
naderna för deras läkemedel sam-
man till maximalt 1 800 kronor.

P Handikappersättning
Du kan få ersättning enligt lag 
om du blir invalidiserad. Handi-
kappersättningens storlek beror 
på hur stor invaliditeten bedöms 
vara. Som högst är handikapp-
ersättningen 69 procent av ett 
prisbasbelopp per år (29 532 kro-
nor år 2011, 30 360 kronor 2012).

   aRBETssKaDa

en arbetsskada är en skada 
eller sjukdom som uppkommit 
genom ett olycksfall i arbe-
tet eller på väg till eller från 
arbetet, eller på annat sätt har 
orsakats av jobbet – till exem-
pel tungt och ensidigt arbete 
under lång tid.

Arbetsgivaren är skyldig att ome-
delbart anmäla en arbetsskada 
till Försäkringskassan. Men för 
att du ska kunna få ersättning 
måste du själv ansöka om det.

Arbetsskada ersätts i första 
hand med sjukpenning som för 
vilken sjukdom eller skada som 
helst.

Speciell ersättning kan ges när 
det gäller tandskador, för särskil-
da hjälpmedel eller om skadan 
har uppkommit utomlands.

Om den skadade drabbas av 
inkomstbortfall som kan förmo-
das bestå under minst ett år kan 
arbetsskadeförsäkringen också ge 
ersättning i form av livränta.

Livräntan är skillnaden mel-
lan den inkomst som den ska-
dade skulle ha haft om han eller 
hon inte blivit skadad och den 
inkomst han eller hon beräknas 
kunna få trots skadan.

Inkomstminskningen per år 
måste vara minst en femtondel 
av den tidigare inkomsten och 
måste vara minst 0,25 prisbasbe-
lopp (10 700 år 2011, 11 000 kronor 
år2012).

Livräntan täcker inkomster 
upp till 7,5 prisbasbelopp (321 000 
kronor år 2011, 330 000 kronor 
år 2012). Normalt kan du bara få 
livränta till 65-årsdagen.

Livräntan skrivs upp varje år 
med ett indextal som ska spegla 
halva inkomstförändringen.

Om du får livränta, så får du 
automatiskt kompensation för 
två karensdagar. Har du haft fler 
karensdagar än så kan du ansöka 
om ersättning även för dem.

Om arbetsskadan leder till 
dödsfall kan de efterlevande få 
ekonomisk hjälp. Notera att Pen-
sionsmyndigheten hanterar den 
(inte Försäkringskassan).

30 procent av ett basbelopp 
går att få i begravningsersättning 
(12 840 kronor år 2011, 13 200 kro-
nor år 2012).

Efterlevande barn kan också 
få ersättning i form av barnliv-
ränta till dess de fyller 18 år och 
i vissa fall upp till 20 år. Barnliv-
räntans storlek beror på antal 
barn och är sammanlagt för alla 
barnen 40 till 100 procent av 
den avlidna förälderns arbetsin-
komst.

Efterlevande make har rätt 
till omställningslivränta i tolv 
månader. Om det finns barn 
under 18 år i hemmet har maken 

rätt till ytterligare tolv måna-
ders omställningspension, eller 
längre tid beroende på barnets 
ålder.

Omställningslivräntan är 20 
procent av den avlidnes arbetsin-
komst om det finns efterlevande 
barn som får barnlivränta. I annat 
fall är den 45 procent.

   aRBETslÖsHET

Arbetslöshetsförsäkringen be-
står av en grundförsäkring och 
en inkomstbortfallsförsäkring.

Som grundkrav för att få arbets-
löshetsersättning måste du stå 
till arbetsmarknadens förfo-
gande. Du ska ha jobbat minst 
480 timmar året innan du blev 
arbetslös, det så kallade arbets-
villkoret.

Dessa 480 timmar kan du ha 
tillgodogjort dig antingen genom 
att jobba minst 80 timmar i 
månaden under sex av de tolv 
månaderna, eller – för oregel-
bundna jobb – genom att under 
sex sammanhängande månader 
ha jobbat 480 timmar med minst 
50 timmar i månaden.

P Grundförsäkring
Grundförsäkringens storlek är 
320 kronor per dag. Grunder-
sättning får den som uppfyller 
arbetsvillkoret, har fyllt minst 
20 år och inte är med i en a-kassa 
– eller är med i a-kassa men inte 
har uppfyllt villkoren för att få 
en ersättning som är baserad på 
inkomsten.

2007 försvann möjligheten att 
få ersättning om du har studerat 
i stället för att ha arbetat före 
arbetslösheten.

P Inkomstbortfallsersättning
För att få en inkomstbaserad 
a-kasseersättning måste du, för-
utom att ha uppfyllt arbetsvillko-
ret, ha varit medlem i en a-kassa i 
minst tolv månader.

Tidigare fanns också krav på att 
du måste jobba en viss tid inom 
ett yrke för att få bli medlem i 
en a-kassa. Från 2009 har dessa 
regler tagits bort och det är nu 
möjligt även för sjuka, arbetslösa 
och föräldralediga att gå med i en 
a-kassa.

Inkomstbortfallsersättningen 
ger dig 80 procent av den lön som 
faller bort – dock maximalt 680 
kronor per dag – under de 200 för-
sta dagarnas arbetslöshet.

Därefter sänks ersättningen 
till 70 procent av den tidigare 
lönen – dock maximalt 680 kro-
nor per dag – under ytterligare 
100 dagar.

Dagar med olika typer av akti-
vitetsstöd räknas med i ersätt-
ningsperioden.

Har du barn under 18 år kan du 
få ersättning på 70-procentsnivån 
i ytterligare 150 dagar.

Om du blir sjuk under arbets-
lösheten kan du aldrig få högre 
sjukpenning än a-kasseersätt-
ning.

Ersättning betalas inte ut 
under de första sju dagarnas 
arbetslöshet, de är karensdagar. 
Lägg märke till att lördag och 
söndag inte räknas: I arbetslös-
hetsförsäkringen gäller femda-
garsvecka.

Rätten att få a-kassa vid deltids-
arbetslöshet är begränsad till 75 
dagar. Om du förlorar ditt heltids-
jobb men hittar ett jobb två dagar 
i veckan kan du alltså stämpla de 
tre övriga dagarna tills 75 dagar 
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SGI den sjukpenning-
grundande inkom-
sten, SGI, ligger till 

grund när Försäkringskassan 
beräknar din sjukpenning, föräldra-
penning och andra förmåner.

Är du anställd, så ser Försäk-
ringskassan till den årsinkomst du 
antas få om du fortsätter att arbeta.

Detta vill regering och riksdag 
ändra på, så att i stället dina fak-
tiska inkomster bakåt i tiden ligger 
till grund. Den parlamentariska 
Socialförsäkrings utredningen 
undersöker nu hur det ska gå till.

Men politikerna har ”föregripit” 
reformen, som väntas medföra 
något lägre SGI för de flesta. Redan 
nu ska Försäkringskassan nämli-
gen räkna ner din kommande lön 
något genom att multiplicera den 
med 0,97 när din SGI fastställs.

Värdet av traktamenten, fri bil 
och andra förmåner ingår inte i den 
sjukpenninggrundande inkomsten.
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Du som omfattas av kollektivavtal har fördelen 

att din arbetsgivare sätter av pengar till din 

avtalspension. Du får själv välja vem som ska 

förvalta dessa pengar.

Glädjande nog finns det ett enkelt och bra 

val som syftar till att ge dig flera tusenlappar 

extra varje månad i pension.

Välj Folksam-LO Pension och få dina pengar 

placerade individuellt efter din ålder. Du slipper 

sköta placeringarna, får lägre avgifter och kan 

se fram emot din tid som pensionär.

   Folksam-LO Pension

folksamlopension.se | 020-414 414

Bara för dig och dina 
arbetskamrater
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är förbrukade, vilket i det här 
exemplet tar 25 veckor.

Det är viktigt att komma ihåg 
maximibeloppet på 680 kronor 
per dag när du räknar ut din 
ersättning. 680 kronor om dagen 
motsvarar 80 procent av en 
inkomst på 18 700 kronor i måna-
den. Har du en inkomst därutöver 
får du ingen ersättning för den 
överskjutande delen.

Arbetslöshetsersättningen beta-
las ut av arbetslöshetskassorna 
som är knutna till fackförbunden 
och företagarorganisationer. Alla 
som arbetar inom en a-kassas 
yrkesområde kan bli medlemmar 
där. För övriga finns den komplet-
terande Alfakassan.

Medlemsavgiften till a-kassan 
ska numera spegla hur hög 
arbetslösheten är i den bransch 
som den omfattar. Det gör att 
anställda i branscher med högre 
arbetslöshet får betala en högre 
a-kasseavgift.

P Jobb- och utvecklingsgaranti
När tiden med arbetslöshetsersätt-
ning är slut (normalt alltså 300 
ersättningsdagar) ska du i stället 
beredas plats i jobb- och utveck-
lingsgarantin. Du får då aktivitets-
stöd från Försäkringskassan. Detta 
aktivitetsstöd är på mellan 320 
och 680 kronor per dag för heltid, 
men om du inte uppfyller villko-
ren för ersättning från a-kassan 
är aktivitetsstödet på 223 kronor 
per dag. 

I jobb- och utvecklingsgarantin 
ska du få hjälp med att söka jobb 
och få arbetspraktik och arbets-
träning hos de arbetsgivare som 
knyts till projekten.

   PENsioN

när du arbetar betalas 18,5 
procent av din lön in till den 
allmänna pensionen. dina sam-
manlagda inkomster under livet 
ligger till grund för pensionen. 

Även värnplikt, studier och tid 
då du är hemma med småbarn 
ger pensionsrätt. Det finns ingen 
åldersgräns – även en sommar-
jobbande 15-åring tjänar in till 
pensionen. Förutsättningen är att 
inkomsten överstiger 0,423 pris-
basbelopp per år (18 104 kronor år 
2011).

Det mesta av avgiften, 16 pro-
cent, går till inkomstpensionen. 
Pengarna samlas på ett fiktivt 
konto. Hur stor inkomstpensionen 
blir beror dels på hur mycket du 
har tjänat in under arbetslivet, 
dels på hur det går för Sveriges 
ekonomi.

De resterande 2,5 procent går 
till premiepensionen, ett slags 
sparande. Du kan själv välja 
fonder att spara i. Gör du inget 
val förvaltar statliga Sjunde AP-
fonden dina pengar.

Både inkomstpension och pre-
miepension kan tidigast tas ut 
från 61 års ålder. Men att börja ta 
ut pensionen tidigt betyder lägre 
månatlig pension. Dels har du 
inte hunnit tjäna in så stort pen-
sionskapital, dels ska pengarna 
spridas över fler år som pensionär. 
Omvänt belönas de som orkar 
jobba högt upp i åldrarna med 
högre pension.

Den som haft låg inkomst, eller 
ingen alls, får garantipension. 
Den bekostas av skattemedel och 
betalas tidigast ut från 65 års 
ålder. Garantipensionen räknas 
av mot inkomstpensionen, och 
upphör helt när inkomstpensio-
nen kommer över en viss nivå.

Personer som är födda 1938 
till 1953 får en del av sin pension 

från det nya pensionssystemet, 
som beskrivs ovan – och en del 
som kallas tilläggspension. Den 
består enkelt uttryckt av pension 
som tjänats in i det pensions-
system som gällde tidigare (ATP 
och folkpension). Är du född 
1937 eller tidigare får du hela din 
pension från det gamla pensions-
systemet.

   DÖDsFall

P omställningspension
Om din make, maka eller sambo 
dör kan du enligt lagen få omställ-
ningspension under tolv månader. 
Om du har barn under 18 år får du 
därefter förlängd omställnings-
pension i ytterligare minst tolv 
månader. Om du har barn under 
12 år får du den förlängda omställ-
ningspensionen till dess att det 
yngsta barnet fyller 12. Omställ-
ningspensionens storlek baseras 
på hur stor pension den avlidna 
tjänat in.

P Barnpension
Om ett barn förlorar en förälder, 
eller båda, betalas barnpension 
tills barnet fyller 18 år. Om barnet 
går i grundskolan eller gymnasiet 

betalas barnpensionen så länge 
studierna pågår, men längst till 
juni det år barnet fyller 20. Belop-
pet beror på antalet syskon och 
den avlidnas rätt till pension. Ett 
efterlevande barn har dock alltid 
rätt till ett grundskydd på 40 pro-
cent av ett prisbasbelopp per år 
(17 120 kronor år 2011, 17 600 kro-
nor år 2012). Om båda föräldrarna 
dör är minimibeloppet det dubbla.

P Änkepension
Änkepension avskaffades 1990, 
men lever kvar genom övergångs-
bestämmelser. Dessa samordnas 
med lagen om efterlevandepen-
sion. Ett grundkrav är att paret 
måste ha gift sig före 1990. Som 
grund för änkepension räknas 
främst mannens pensionspoäng, 
men änkans ålder spelar också in.

Tidsgränser för arbetslöshetsersättning 

200 dagar 100 dagar 150 dagar

Sju dagars karens

Inkomstbortfallsersättning 80% av lön, 
dock max 680 kr/dag

Inkomstbortfallsersättning 70%   
av lön, dock max 680 kr/dag

Ytterligare inkomstbortfallsersätt-
ning, 70% av lön, max 680 kr/dag, 
endast för dem med barn under 18 år
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Avtalsförsäkringar gäller för alla som 
omfattas av kollektivavtal.

PRIVAT ANSTÄLLDA. Avtalsområdet LO-Svenskt Näringsliv

Avtalsgruppsjukförsäkring 
(AGS) ger följande skydd vid 
sjukdom:

Är du sjuk mer än 14 dagar ger AGS 
en dagersättning på 12,5 procent 
av sjukpenningen. LO kräver en 
höjning till 12,887 procent. För-
handlingar med Svenskt Närings-
liv pågår. Sjukpenning plus dager-
sättning ger därmed efter den 14:e 
sjukdagen knappt 90 procent av 
lönen, upp till en årslön på 7,5 pris-
basbelopp (321 000 kronor år 2011, 
330 000 kronor 2012) .

Sedan regeringen införde en 
ytterligare sjukpenningnivå på 75 
procent av sjukpenninggrundan-
de inkomst (efter ett års sjukskriv-
ning, så kallad sjukpenning på 
fortsättningsnivå) har även AGS 
fått en ny ersättningsnivå. Den är 
på 13,3 procent och fyller därmed 
ut den sammanlagda ersättning-
en till knappt 85 procent av lönen. 
LO kräver en höjning till 13,746 
procent, förhandlingar pågår.

AGS-dagersättning ges dock 
som längst till och med den 360:e 
sjukdagen.

om du får sjukersättning eller 
aktivitetsersättning ger AGS i 
stället en månadsersättning.

Full månadsersättning mot-
svarar oftast cirka 15 procent 
av din sjukpenninggrundande 
inkomst. AGS-månadsersättning 
har ändrats något för dem som 

insjuknat efter den 1 januari 
2009 och ger nu som mest 4 013 
kronor per månad. Den summan 
utgår om du har en sjukpenning-
grundande månadsinkomst på 26 
750 kronor och uppåt. LO kräver 
nu i förhandlingar med Svenskt 
Näringsliv att AGS ska ge månads-
ersättning även för inkomster 
över taket på 7,5 prisbasbelopp: 
med 65 procent av inkomsten 
mellan 7,5 och 20 prisbasbelopp 
samt 32,5 procent av inkomsten 
mellan 20  och 30 prisbasbelopp.

VILLkor för AGS
Du måste ha varit anställd under 
minst 90 dagar för att omfattas av 
AGS. Rätten till AGS upphör den 
månad du fyller 65 år.

Du är försäkrad genom AGS 
även i 720 dagar efter att du slutat 
din anställning (så kallat efter-
skydd). En förutsättning är att 
du har en fastställd sjukpenning-
grundande inkomst. Blir du sjuk 
under efterskyddstiden förlängs 
efterskyddet med lika många 
dagar som du har varit sjuk. Efter-
skyddet upphör om du inte står 
till arbetsmarknadens förfogande, 
eller om du tar ett jobb längre än 
180 dagar hos en arbetsgivare som 
inte har något avtal om AGS.

   aRBEtssKaDa

Trygghetsförsäkring vid ar-
betsskada (TfA) ger följande 
skydd vid arbetsskada:

P olycksfall i arbetet
TFA ger ersättning om en olycka 
gjort att du inte kunnat arbeta på 
minst 15 dagar eller om den orsa-
kat bestående invaliditet.

Du får ersättning för kostnader 
på grund av skadan, till exempel 
läkar- och sjukvårdskostnader och 
skadade kläder. Vid arbetsolyckor 
som gjort att du måste uppsöka 
läkare får du ersättning för ska-
dade glasögon, hörapparater, 
proteser och liknande även om du 
varit borta från jobbet mindre än 
15 dagar (alltså ett undantag från 
den normala 15-dagarsgränsen).

Självrisken uppgår till 500 kro-
nor och belopp under 100 kronor 
betalas inte ut. Det betyder att 
kostnader upp till 600 kronor 
inte ersätts. LO kräver nu att 
självrisken och regeln om lägsta 
ersättningsbelopp tas bort, så att 
styrkta kostnader ersätts från för-
sta kronan. Förhandlingar pågår.

För olycksfall som ger längre 
sjukskrivning än 14 dagar får du 
full ersättning för din inkomst-
förlust, inklusive karensdagen. 
LO kräver i förhandlingar med 
Svenskt Näringsliv att inkomst-
förlusten ska ersättas fullt ut 
även när sjukskrivningen är 
kortare än 14 dagar. Du får också 
full ersättning för inkomster över 
sjukpenningtaket (7,5 prisbasbe-
lopp). I övrigt får du 20 procent 
av den sjukpenninggrundande 
inkomsten under hela sjuklöne- 
och sjukpenningperioden. När 

sjukpenningen är 75 procent får 
du 25 procent av den sjukpen-
ninggrundande inkomsten.

Sedan 2008 kan förlängd sjuk-
penning normalt bara ges i maxi-
malt 550 dagar. Det gäller dock 
inte vid godkänd arbetsskada där 
det inte finns någon tidsgräns.

Blir du borta i minst 31 dagar 
kan du dessutom få ersättning 
för sveda och värk, alltså extra 
ersättning för det lidande och det 
obehag som olyckan förde med 
sig under den akuta sjuktiden. 
Ersättningen betalas ut som en 
klumpsumma i efterskott.

Olycksfall under tjänsteresa 
räknas som olycksfall i arbetet.

P färdolycksfall
För färdolycksfall till och från 
arbetet kan man bara få ersätt-
ning för sjukvårdskostnader och 
för sveda och värk. TFA ger alltså 
ingen ersättning för inkomstför-
lust vid färdolycksfall.

Om du har skadat dig i en tra-
fikolycka till eller från arbetet där 
ett trafikförsäkrat fordon varit 
inblandat (alltså inte om två cyklar 
har krockat) gäller dock inte TFA, 
däremot trafikskadelagen. Den 
som orsakat olyckan får ersätta dig 
genom sitt försäkringsbolag.

P Arbetssjukdom
För att en arbetssjukdom ska ge 
ersättning från TFA måste den fin-
nas kvar under minst 180 dagar 
efter det att man först upptäckte 

den. Den måste också ha bedömts 
som en arbetssjukdom av För-
säkringskassan. Afa Försäkring, 
det partssammansatta bolag 
som administrerar avtalsförsäk-
ringar, bedömer dock själv vissa 
hörselskador, vibrationsskador, 
kemikalieskador, sjukdomar i 
andningsorganen och andra sjuk-
domar som finns upptagna på en 
lista från FN:s arbetslivsorgan ILO.

Om din skada godkänns som 
arbetssjukdom kan du efter 180 
dagar få ersättning för de utlägg 
du haft för läkarbesök, sjukvård, 
hemhjälp med mera.

Efter en vållandeprövning av 
en arbetssjukdom kan du också 
få ersättning för inkomstförlust, 
sveda och värk och även slippa 
självrisken på 500 kronor och den 
lägsta beloppsgränsen på 100 kro-
nor. LO kräver full ersättning utan 
vållandeprövning, förhandlingar 
med Svenskt Näringslivpågår.

För sveda och värk kan du då få 
ersättning från första sjukskriv-
ningsdagen.

En vållandeprövning innebär 
att en särskild nämnd, Vållande-
nämnden, avgör om det är arbets-
givaren som av oaktsamhet har 
vållat arbetssjukdomen.

Ett undantag från vållande-
prövning infördes den 1 juli 
2008. Det gäller arbetssjukdom 
med diagnosen mesoteliom, en 
svår cancerform som orsakas av 
asbest. Ställs denna diagnos har 
du rätt till ersättning för sveda 

   sJUKDOM

Foto: FREDRIK SAN
DBERG
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och värk enligt TFA utan någon 
vållandeprövning.

P rehabilitering vid arbetsskada
Om arbetsskadan leder till 
bestående problem kan du få 
ersättning för rehabilitering, till 
exempel för kurslitteratur vid 
omskolning till ett annat yrke.

P Invaliditet vid arbetsskada
Om arbetsskadan leder till invali-
ditet kan du i vissa inkomstlägen 
få ersättning för inkomstförlust 
som inte täcks av den lagstadgade 
livräntan. Som ett engångsbe-
lopp kan du få ersättning för det 
fysiska och psykiska lidande som 
blir bestående.

Som ersättning för framtida 
kostnader kan du också få anting-
en livränta eller ett engångsbe-
lopp.

P dödsfall vid arbetsskada
Om arbetsskadan leder till döds-
fall kan efterlevande, genom 
TFA, få ersättning i form av ska-
destånd som ska täcka kostnader 
för begravning. De kan också få 
ersättning för förlust av under-
håll. Ersättningen betalas dock 
bara ut i den mån det inte täcks 
av lagstadgad ersättning eller 
av Tjänstegrupplivförsäkringen 
(TGL). Närstående kan också få 
skadestånd för psykiskt lidande.

VILLkor för TfA
TFA gäller från första arbetsda-
gen och så länge du är anställd. 
För sjukdomar som visar sig 
först efter att du har avslutat din 
anställning finns ett efterskydd. 
Normalt sträcker det sig till dess 
du fyllt 65 år, men i vissa fall av 
cancer (orsakad av asbest) är grän-
sen 75 år.

   aRBEtslÖsHEt

de avtalade förmånerna vid 
arbetslöshet gäller bara om 
du har blivit uppsagd på grund 
av arbetsbrist. Lo kräver att 
de ska gälla även vid uppsägning 
av hälsoskäl. förhandlingar med 
Svenskt näringsliv pågår.

Förmånerna är dels ett omställ-
ningsstöd, dels en försäkring om 
avgångsbidrag (AGB).

P omställningsstöd
Innebär att du som blir uppsagd 
har möjlighet att få individuellt 
anpassat stöd för att söka nytt 
jobb eller omskola dig, starta eget 
eller liknande. Stödet får kosta 
högst 20 000 kronor per uppsagd. 
Vanligtvis är det arbetsgivaren 
och det lokala facket som ansöker 
om omställningsstöd.

Stödet betalas ut till arbetsgi-
varen via Trygghetsfonden (TSL), 
den organisation som LO och 
Svenskt Näringsliv tillsammans 
skapade när avtalet om omställ-
ningsstöd skrevs under 2004.

För att få omställningsstöd 
måste du under minst ett år ha 
haft en genomsnittlig arbetstid 
på minst 16 timmar per vecka.

P försäkring om avgångsbidrag
AGB är en försäkring som ger en 
engångsersättning när någon 
sägs upp på grund av arbetsbrist. 
Den fungerar som ett tillfälligt 
stöd tills man hittat nytt jobb och 
är alltså inte menad som ett lång-
siktigt stöd.

De viktigaste bitarna i AGB-
försäkringen är följande:

• Försäkringen gäller vid upp-
sägningar på grund av arbetsbrist.

• För att få AGB-ersättning 
måste man vara minst 40 år och 
ha arbetat i minst 50 månader 
under en sammanhängande 

femårsperiod hos AGB-anslutna 
arbetsgivare.

• Den anställda får lägga ihop 
anställningstider hos flera AGB-
anslutna arbetsgivare för att 
komma upp i dessa 50 månader 
under fem år. Även visstidsanställ-
ningar räknas in.

• Helt AGB är ett engångsbe-
lopp som 2011 varierar mellan 
27 900 kronor och 41 100 kronor 
(beloppen förändras inte 2012). 
Hur mycket du får beror på din 
ålder. För dig som är deltidsan-
ställd blir beloppet lägre.

• Det måste gå fem år efter att 
du senast fått AGB innan du kan 
få nytt AGB, även om du under 
tiden hamnat på ett företag som 
också det måste dra ned på perso-
nal på grund av arbetsbrist.

• Du har i princip inte rätt till 
AGB om du får nytt jobb inom 
samma koncern inom tre måna-
der, om du erbjuds följa med till 
nya ägare av företaget eller om 
du får sjukersättning från försäk-
ringskassan när anställningen 
upphör.

Den partsammansatta AGB-
nämnden kan dock göra en annan 
bedömning om när det ändå är 
rimligt att ge AGB-ersättning. 
Denna möjlighet förstärktes 2007.

Från 2007 har det också blivit 
möjligt att den som får ersättning 
från företaget i form av pension 
eller avgångsvederlag även kan få 
ut AGB-ersättning.

   PENsION

det finns två avtalslösningar 
för privatanställda arbetares 
ålderspension.

födda 1968 eller senare följer 
helt Avtalspension SAF-LO.

födda före 1968 följer en kom-
bination av Avtalspension SAF-LO 
och det gamla STP-systemet, om de 
hunnit tjäna in STP-år 1995 eller 
tidigare. Pensionen regleras då 
enligt särskilda övergångsregler.

STP-systemet var förmånsbe-
stämt och gav vid full STP cirka 
tio procent av den bruttolön den 
anställda hade sina sista år före 
pension.

observera dock att även per-
soner som är födda före 1968 helt 
följer Avtalspension SAF-LO om 
de börjat jobba inom avtalsområ-
det senare än 1995.

AVTALSPenSIon SAf-Lo
Avtalspension SAF-LO är ett 
avgiftsbestämt pensionssystem. 
Det betyder att avgiften, pensions-
premien, i stället för förmånen är 
avtalad och bestämd på förhand.

Pensionspremien höjs nu 
successivt för att 2012 vara lika 
hög som tjänstemännens. Det 
innebär att en pensionspremie 
som motsvarar 4,5 procent av din 
pensionsgrundande lön avsätts för 
din framtida pension. Detta gäller 
för årslöner upp till ett tak på 7,5 
inkomstbasbelopp (390 750 kronor 
år 2011, 409 500 kronor år 2012).

För den del av lönen som ligger 
ovanför taket avsätts i stället 30 
procent när allt är klart 2012.

2011 är premien 4,3 procent för 
lön under taket och 24 procent 
för lön över taket.

Premien betalas in av din 
arbetsgivare från det att du fyller 
25 år. LO kräver att åldersgrän-
sen slopas. Förhandlingar med 
Svenskt Näringsliv pågår.

Du får själv välja förvaltare, det 
vill säga vilket försäkringsbolag 
som ska ta hand om dina pengar 
tills du går i pension. Du får också 
välja om du vill att pengarna ska 
placeras i en traditionell pen-
sionsförsäkring eller i en fondför-
säkring, och i så fall i vilka fonder-

du vill att pengarna ska placeras. 
Den enda begränsningen är att 
du måste välja förvaltare från den 
lista som parterna har kommit 
överens om.

Du kan alltid göra ett nytt val 
och låta dina framtida pensions-
pengar gå in i ett annat försäk-
ringsbolag.

Du kan också flytta redan 

insatta pensionspengar från en 
förvaltare till en annan. Det kos-
tar dock en mindre avgift att få 
sina pengar flyttade, och i många 
fall kräver förvaltarna att du fyl-
ler i en hälsodeklaration.

Hur stor pensionen i slutänden 
blir beror på premiens storlek, 
hur många år den betalats in och 
hur pengarna har förvaltats.

Avtalspension SAF-LO betalas 
normalt ut från 65 års ålder men 
du kan välja att ta ut den senare 
eller tidigare, dock tidigast från 
55 års ålder.

Tar du ut pensionen tidigare 
blir summan du får ut varje 
månad lägre och om du tar ut 
pensionen senare blir månads-
summan högre.

Pensionen är livsvarig men du 
kan också välja att ta ut hela sum-
man under en kortare tid.

TILLäGGSVAL TILL AVTALS-
PenSIon SAf-Lo
Du kan göra följande tillval:
P Återbetalningsskydd vid döds-
fall 
Det innebär att pensionen betalas 
ut till dina efterlevande om du 
skulle dö innan du går i pension. 
Hela den intjänade pensionen 
betalas då normalt ut under fem 
års tid, men har du redan börjat ta 
ut din pension tillfaller pensionen 
i stället dina efterlevande under 
den tid som återstår (dock högst 20 
år sammanlagt).

Det här ger en extra trygghet 
för anhöriga, men minskar din 
egen pension. Alltså bör du inte 
ha återbetalningsskydd om du är 
ensamstående utan familj.

P familjeskydd 
Innebär ett försäkringsskydd för 
dina närstående om du dör innan 
du har fyllt 65 år och inte har 
hunnit få ut något från din avtals-
pension.

Du kan välja på antingen ett, 
två, tre eller fyra prisbasbelopp 
per år som betalas ut till dina 
efterlevande under 5, 10, 15 eller 
20 år, dock längst fram till dess du 
själv skulle ha fyllt 70 år.

Årspremien varierar från 358 
kronor till 11 200 kronor, beroende 
på hur gammal du är när du teck-
nar familjeskyddet, hur många 
prisbasbelopp du väljer och hur 
lång utbetalningstid du vill ha.

ATT TÄNKA PÅ:
Eftersom avgiften varje år dras från 
den pensionspremie som betalas in så 
blir den slutliga pensionen lägre med 
familjeskydd. Därför är det viktigt att ta 
reda på vad familjeskyddet kostar för 
just dig och fundera på om det är värt 
att teckna en sådan försäkring.

Byter du till ett avtalsområde där 
de har en annan avtalspension upphör 
familjeskyddet att gälla, eftersom det 
inte kommer in några premier som 
kostnaden för familjeskyddet kan dras 
ifrån.

P Premiebefrielseförsäkring
Om du blir sjuk längre än 14 dagar 
innan du går i pension – och alltså 
varken har lön eller sjuklön som 
pensionspremien för avtalspensio-
nen kan grundas på – så betalas 
premien i stället genom en pre-
miebefrielseförsäkring. Denna för-
säkring gäller också under maxi-
malt 13 månader per barn om du 
tar ut föräldraledighet. LO kräver 
att försäkringen ska betala in pen-
sionspremien även vid havande-
skapspenning. Förhandlingar med 
Svenskt Näringsliv pågår.

Kom ihåg att du själv måste 
ansöka hos Afa Försäkring för att 
få ersättning från premiebefriel-
seförsäkringen vid just föräldra-
ledighet.

Premiebefrielseförsäkringen 

träder också in för den som har 
livränta för arbetsskada.

Det finns också ett efterskydd 
för sjukdom som innebär att pre-
mien fortsätter att betalas om du 
blir sjuk inom 90 dagar efter att 
du har slutat på ett jobb och alltså 
inte hunnit få en ny inkomst som 
premien kan grundas på.

   DÖDsFall

Tjänstegrupplivförsäkringen 
(TGL) ger följande ersättningar 
vid dödsfall:

P Grundbelopp
Kan variera mellan 21 400 kro-
nor och 256 800 kronor (år 2011) 
beroende på den avlidnas ålder, 
arbetstid per vecka och vilka som 
är efterlevande.

Förmånstagare till grundbe-
lopp är make/maka eller sambo 
och/eller barn.

Det högsta beloppet, 256 800 
kronor, betalas ut om den avlidna 
var under 55 år. Om det finns barn 
hemma som är under 17 år utgår 
högsta beloppet även vid dödsfall 
över 55 års ålder, dock högst 65 års 
ålder. Man måste ha arbetat minst  
16 timmar i veckan för att få ut 
hela grundbeloppet.

P Barnbelopp 
Till den avlidnas barn (som inte 
fyllt 21 år) betalas mellan 21 400 
och 85 600 kronor. Beloppet beror 
på barnets ålder och den försäkra-
des arbetstid per vecka.

P Begravningshjälp
Går till den avlidnas dödsbo och 
är på 21 400 kronor.

P Makeförsäkring
Om din make/maka eller sambo 
dör och inte har egen TGL-försäk-
ring, så kan du få ut begravnings-
hjälp på 21 400 kronor från din 
försäkring. Finns det hemmabo-
ende barn under 17 år betalas 
dessutom ett barnbelopp till dem.

Ersättningarna ges i form av ett 
engångsbelopp.

VILLkor för TGL
Du måste jobba minst 16 timmar 
i veckan för att dina efterlevande 
ska få helt grundbelopp och helt 
barnbelopp.

Om din anställning omfattar 8 
till 15 timmar per vecka halveras 
ersättningen för grundbelopp och 
barnbelopp.

Om du är ensamstående, och 
som närmast anhörig efterläm-
nar barn som fyllt 21 år, ges bara 
hälften av grundbeloppet, dock 
lägst 21 400 kronor.

Om din anställning omfattar 
mindre än 8 timmar per vecka gäl-
ler försäkringen bara för begrav-
ningshjälp, och bara om dödsfallet 
inträffar under dag då du arbetar.

Försäkringen gäller från den 
dag du börjar jobba och i 180 
dagar efter att du slutat din 
anställning under villkor att du 
jobbat i minst sex månader (180 
dagar). För kortare anställningar 
gäller efterskyddet lika länge som 
anställningen.

Om du blir arbetslös eller är 
föräldraledig gäller efterskyddet i 
maximalt två år.

ATT TÄNKA PÅ: 
Tio LO-förbund har en kompletterande 
TGL-försäkring inbakad i medlemsför-
säkringarna. Denna förlänger efter-
skyddet till dess man fyllt 65 år. Dessa 
förbund är Byggnads, Elektrikerna, 
Fastighets, GS, IF Metall, Kommunal, 
Livs, Målarna, Pappers och Seko.

Om du är medlem i något annat 
förbund kan du i stället själv förlänga 
efterskyddet med en extra försäkring 
där premien är 292 kronor för 2011.

KOLLEKTIV-
AVTALET
avtalsförsäkringar har du 
bara om det finns kollektiv
avtal på din arbetsplats. 
Utan avtal kan du förlora 
mycket pengar.

exakt hur mycket beror 
förstås på vad som händer i 
livet: om du blir sjuk, skadar 
dig, råkar ut för en olycka 
eller dör.

Men enbart avtalspen-
sionen, som är ett tillägg till 
den allmänna pensionen, kan 
lätt uppgå till sammanlagt en 
halv miljon kronor efter ett 
helt arbetsliv. Pengar som 
du missar om du jobbar utan 
kollektivavtal.

det är svårt att avgöra 
hur många som inte omfat-
tas av kollektivavtal, eller 
hängavtal. Men Håkan Svärd-
man, välfärdsanalytiker vid 
folksam, har gjort ett försök. 
det landar på nära 1,2 miljoner 
svenskar. förutom 400 000 
anställda på arbetsplatser 
utan avtal (till exempel i 
IT- och Pr-branscherna) 
räknar Håkan Svärdman då 
in 400 000 arbetslösa och 
360 000 företagare.

– de som saknar kollektiv-
avtal finns dels i toppen av 
löneligan, dels i botten, säger 
Håkan Svärdman. de senare 
har ofta osäkra anställningar 
och kanske hälsoproblem. de 
skulle behöva försäkra sig 
på egen hand, men kan inte. 
försäkringsbolagen vill inte 
ha dem.

MÅrTen MArToS nILSSon

Foto: ULLAKARIN EKBLOM

Foto: HENRIK WITT
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AnställdA i kommuner och lAndsting

   sJUKDOM

Anställda inom kommuner, 
kommunala bolag, landsting 
och kyrka.

Personalen har extra sjuklön från 
arbetsgivaren från dag 15 till dag 
90 i sjukperioden. Sjuklönen ger 
då 10 procent av lönen utöver 
sjukpenningen.

Först när sjuklönen upphör trä-
der Avtalsgruppsjukförsäkringen 
för kommun- och landstings-
anställda (AGS-KL) in. AGS-KL är 
uppbyggd som den privata sidans 
AGS men ger en något högre dag-
ersättning.

Den fyller ut sjukpenningen 
upp till 90 procent av lönen och 
den förlängda sjukpenningen 
upp till knappt 85 procent av 
lönen. Ersättningen betalas ut 
fram till och med 360:e dagen i 
sjukperioden.

För den som får sjuk- eller akti-
vitetsersättning (förtidspension) 
ger AGS-KL en månadsersättning. 
Den är lika stor som den månads-
ersättning privat anställda 
får – så länge inkomsten före 
sjukdomen inte överstiger 7,5 
prisbasbelopp per år (321 000 
kronor år 2011). På inkomst 
som ligger ovanför det taket ger 
AGS-KL månadsersättning med 
65 procent mellan 7,5 och 20 
basbelopp, och med 32,5 procent 
mellan 20 och 30 basbelopp. För 
privat anställda medför inkomst 
ovanför taket ingen månadser-
sättning.

Privatanställda kommunalare:
Många av de privat anställda föl-
jer avtalsgruppsjukförsäkringen 
AGS vid sjukdom, till exempel 
på före detta Lantarbetareför-
bundets områden, sotarna och 
mindre trafikbolag. Ersättningen 
betalas ut från dag 15 till dag 360 
i sjukperioden och fyller ut sjuk-
penning och förlängd sjukpen-
ning upp till knappt 90 respektive 
knappt 85 procent av sjukpen-
ninggrundande inkomst.

Andra i denna grupp, till exem-
pel anställda inom privatvården, 
följer i stället tjänstemännens 
ITP-avtal där det ingår en motsva-
rande sjukpension som fyller ut 
sjukpenningen med 10 procent av 
lönen till och med dag 360. Ersätt-
ning utgår också till den som fått 
sjukersättning. Den är lika stor 
som månadsersättningen i AGS-
KL, se ovan.

   aRBEtssKaDa

Arbetsskadeförsäkringen TFA-
KL fungerar som för privat-
anställda Lo-medlemmar. ett 
undantag är att du kan få extra 
ersättning vid sjukfrånvaro i 
minst åtta dagar om orsaken 
är hot eller våld på jobbet.

En annan skillnad är att vissa 
typer av smitta också omfattas av 
TFA-KL. Även brandmän som ska-
dar sig under utryckning kan få 
extra ersättning.

   aRBEtslÖsHEt

Arbetslöshetsförsäkringen 
AGF-KL motsvarar de pri-
vatanställdas AGB och ger 
ekonomisk ersättning om 
verksamheten minskar eller 
läggs ned.

Ersättning kan ges som ett engångs-
belopp som motsvarar en tredje-
del av din månadslön omedelbart 

innan du blev arbetslös multi-
plicerad med antalet år du varit 
anställd. Maxgränsen är dock sex 
hela månadslöner.

Ersättning kan också ges som 
periodisk ersättning som fyller på 
a-kasseersättningen. Hur mycket 
du får beror på hur länge du job-
bat och hur gammal du är.

För att få periodisk ersättning 
måste du ha fyllt 45 år. Du måste 
också ha varit anställd i minst 
17,5 år. Denna tid minskar med 
stigande ålder.

Periodisk ersättning kan i vissa 
fall ges ända fram till pensions-
åldern.

Förhandlingar pågår också om 

ett omställningsavtal för kommu-
nalt anställda.

För kyrkligt anställda finns i 
stället en avgångsersättning som 
tillsammans med a-kasseersätt-
ningen motsvarar 80 procent av 
den tidigare lönen i högst tre eller 
i vissa fall fem år.

Vid årsskiftet ersätts AGF-KL 
av ett nytt omställningsavtal, se 
nästa avsnitt.

P omställningsförsäkring
Från den 1 januari 2012 gäller ett 
nytt omställningsavtal för anställ-
da i kommuner och landsting, 
KOM-KL. Det omfattar tillsvidare-
anställda med minst 40 procents 

sysselsättning sedan minst ett år 
som sägs upp på grund av arbets-
brist.

Medan den försäkring som fun-
nits hittills, AGF-KL, enbart ger 
ekonomisk ersättning vid upp-
sägning på grund av arbetsbrist 
siktar KOM-KL på aktiv omställ-
ning: rådgivning, jobbsökande 
och utbildning för att hitta ett 
nytt jobb.

Men också den nya försäk-
ringen ger pengar – en så kallad 
omställningsersättning, som 
är en utfyllnad ovanför taket i 
arbetslöshetsersättningen så att 
de uppsagda får 80 procent av 
sin tidigare lön i 200 dagar och 
sedan 70 procent i ytterligare 100 
dagar. Den som fyllt 61 år vid upp-
sägningen, varit anställd i minst 
10 år, förbrukat alla sina a-kas-
sedagar och som inte vill stå till 
arbetsmarknadens förfogande, 
kan få ersättning motsvarande 60 
procent av lönen fram till 65 år.

För en del av Kommunals med-
lemmar – de som omfattas av 
Avtalspension SAF-LO – gäller 
i stället de privatanställdas 
omställningsförsäkring. De som 
berörs av ITP-avtalet får hjälp av 
trygghetsråden TRR och TRS.

För kyrkligt anställda gäller ett 
nytt omställningsavtal från den 
1 januari 2006. Som för övriga 
omställningsavtal innebär det 
ingen ersättning i pengar, utan 
ges i form av stödåtgärder för att 
så snabbt som möjligt komma till-
baka i arbete. Villkoret är att du 
sägs upp på grund av arbetsbrist.

   PENsION

det finns flera avtal för Kom-
munals medlemmar beroende 
på var de arbetar.

AnSTäLLdA InoM KoMMuner  
och LAndSTInG
Här finns de flesta av Kommunals 
medlemmar. Från 2006 gäller 
pensionsavtalet KAP-KL.

För varje anställd över 21 år 
betalar arbetsgivaren en pen-
sionspremie som successivt har 
höjts för att från och med år 2010 
vara 4,5 procent av lönen för alla 
som är födda 1947 och senare. De 
flesta har dock haft 4,5 procent 
i pensionspremie redan sedan 
2006. För anställda födda 1946 
och tidigare gäller de procentsat-
ser som fanns i de ursprungliga 
pensionsavtalen.

De anställda får själva välja för-
valtare för sina pensionspengar. 
Från den 1 januari 2012 har fack 
och arbetsgivare upphandlat för-
valtningen, vilket medför lägre 
förvaltningsavgifter och förhopp-
ningsvis högre pensioner.

På inkomster ovanför en viss 
gräns, 7,5 inkomstbasbelopp per 
år eller 32 563 kronor i måna-
den, tjänar man dessutom in en 
förmånsbestämd pension. Den 
tjänas in från 28 års ålder. Full 
förmånsbestämd pension förut-
sätter 30 års arbete. Den förmåns-
bestämda pensionen är då 55 
procent av lönen mellan 7,5 och 
20 inkomstbasbelopp, och 27,5 
procent av lönen mellan 20 och 
30 inkomstbasbelopp.

I KAP-KL ingår en efterlevan-
depension som för efterlevande 
vuxen normalt räknas på 15 pro-
cent av den avlidnas pensionsun-
derlag och för efterlevande barn 
på 10 procent av den avlidnas 
pensionsunderlag. För efterle-
vande vuxen betalas pensionen 
ut i fem år och för barnen nor-

malt till dess de fyller 18 år.
Pensionen betalas normalt ut 

från 65 års ålder men kan betalas 
ut tidigare beroende på vilken för-
valtare man valt. Med arbetsgiva-
rens godkännande går det också 
att ta ut särskild avtalspension 
före 65 års ålder.

Särskild avtalspension kan 
variera när det gäller omfattning, 
ålder och procentsatser beroende 
på individuella överenskom-
melser. Speciella regler gäller 
dessutom för anställda inom 
räddningstjänsten.

Sjukdom, olycksfall eller 
arbetsskada ska inte påverka pen-
sionen. Inte heller ledighet för 
vård av barn eller facklig ledighet.

KyrKLIGT AnSTäLLdA
Kyrkligt anställda följer pensions-
avtalet KAP-KL Svenska kyrkan 
sedan 2007. Avtalet är i huvud-
sak detsamma som kommunalt 
anställdas pensionsavtal KAP-KL 
(se förra avsnittet). Den största 
skillnaden är att premien place-
ras av Svenska kyrkans pensions-
kassa. Den anställda kan alltså 
inte själv bestämma var premieav-
giften ska placeras.

PrIvAT AnSTäLLdA
Dessa följer i de flesta fall Avtals-
pension SAF-LO (se samman-
ställningen för privat anställda i 
denna bilaga).

Övriga privatanställda följer 
främst tjänstemännens tilläggs-
pension ITP, som i dag finns i 
en gammal och en ny variant, 
beroende på om man är född före 
eller efter 1978 (se vidare statligt 
anställda, pensioner, grupp 3).

AnSTäLLdA I KoMMunALA 
BoLAG
(dock ej bolag inom arbetsgivaror-
ganisationen Pacta)

Följer oftast pensionsavtalet 
PA-KFS, som finns i en gammal 
och en ny version.

Det nya avtalet, PA-KFS 09, 
gäller från 2009 och liknar andra 
sektorers pensionsavtal med per-
miebestämd förmån.

En pensionspremie på 4,5 pro-
cent av lönen betalas in från 25 
års ålder. 30 procent betalas in 
för löneandelar som överstiger 
en månadslön på 7,5 inkomstbas-
belopp, 32 563 kronor i månaden 
2011.

Den anställda väljer själv hos 
vilken förvaltare pensionspre-
mien ska placeras.

Pensionen betalas ut tidigast 
från 55 års ålder och kan tas ut 
antingen livsvarigt eller under 
kortare tid, dock minst fem år.

Vid dödsfall finns ett efterlev-
andeskydd.

Födda före 1954 följer det 
gamla PA-KFS-avtalet. Det är ett 
förmånsbestämt system, snarlikt 
tjänstemännens gamla ITP-avtal.

PA-KFS ger 10 procent av tidi-
gare lön. Därutöver avsätts 1,5 
procent av den enskildas lön i 
kompletterande pension. Varje 
försäkrad får själv välja förvaltare 
för denna del.

För födda mellan 1954 och 1980 
gäller övergångsregler mellan de 
två systemen.

   DÖDsfall
Tjänstegrupplivförsäkringen 
TGL-KL följer nästan helt den 
försäkring, TGL, som gäller för 
privat anställda. TGL-KL gäller 
dock till 67 år för kommunalt 
anställda mot normalt 65 år för 
privat anställda.

Foto: LARS HEDELIN

Foto: PERNILLA WAHLMAN

Foto: CLAUDIO BRESCIANI
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Gör det möjligt

Hur känner du igen 
ett bra lån?

Förmånlig ränta

Inga avgifter

Räntebetalningsskydd

Livförsäkring

Läs mer och ansök på nordea.se/medlemslan 
eller ring 0771-22 44 88.

*Den effektiva räntan är 6,80% per 110923 och är beräknad på 
100 000 kr och 5 års kredittid enligt Konsumentverkets allmänna 
råd. Krediträntan är rörlig och kan förändras under lånets löptid.

Det här är vad du får med Nordeas Medlemslån. 
Med räntan på 6,60%* och trygghetstjänster som 
ingår, om något oväntat händer, kan det här vara 
ett bra val för dig.

N
or

de
a 

B
an

k 
A

B
 (p

ub
l)

KOOPERATIVT ANSTÄLLDA 
Avtalen med Arbetsgivarföreningen KFO  
(tidigare Kooperationens förhandlingsorganisation)

de flesta inom Coop och annan 
kooperation omfattas av avta-
len med Arbetsgivarför eningen 
KFo. där gäller följande:

   SJUKDOM
Avtalen om sjukförsäkring (AGS) 
och arbetsskada (TFA) är desam-
ma som för privatanställda.

   ARBETSLÖSHET
Avtalet om avgångsbidrag (AGB) 
är detsamma som för privat 
anställda. Därutöver finns två 
omställningsavtal.

Det ena, kallat omställnings-
stöd, gäller bara för grupper 
utanför KFO-Handels avtalsom-
råde. Det ger inga pengar utan 
individuellt stöd för att hitta nya 
jobb, starta eget eller liknande.

De allra flesta inom koopera-
tionen, till exempel butiks- och 
lager anställda, följer i stället 
det tidigare KFo-Handels trygg-
hetsavtal som har en liknande 
utformning.

   PENSION
Avtalspensionen (KAP) är mycket 
lik den privata sidans Avtalspen-
sion SAF-LO. De premier som 
avsätts för pensionen är exakt 
lika stora. 2012 är de med andra 
ord 4,5 procent av lönen upp till 
ett visst tak, 7,5 inkomstbasbe-
lopp, och 30 procent på lön ovan-
för taket.

Även de kooperativt anställda 
väljer sparform och förvaltare för 
sina avtalspensioner. 

Från och med 2011 kan du välja 

bland de här bolagen, som har sål-
lats fram genom en upphandling:

Om du vill ha en traditionell 
försäkring:

• Folksam livförsäkring 
• KPA Pensionsförsäkring 
• Swedbank Försäkring 

Om du vill ha fondförsäkring:
• Folksam LO 
• Danica Pension 
• Swedbank Försäkring 

om du inte gör något val pla-
ceras pengarna i en traditionell 
försäkring som förvaltas av Folk-
sam Liv.

På samma sätt som för de 
privatanställda finns också för 
kooperationen ett äldre pensions-
system (STPK-systemet) som håller 
på att avvecklas. Helt avvecklat är 
det först när de som är födda 1968 
går i pension.

P KAP-familjeskydd
I avtalspensionen KAP ingår KAP-
familjeskydd. Till skillnad från 
vad som gäller för andra anställda 
dras inte kostnaden för de koop-
erativt anställdas familjeskydd 
från pensionspremien – det täcks 
av en särskild fond. Skyddet är på 
två förhöjda prisbasbelopp (87 200 
kronor år 2011) per år och betalas 
ut till efterlevande månadsvis 
i högst fem år.  Villkoret för att 
omfattas av KAP-familjeskydd är 
att du är anställd för att arbeta 
minst tre kalendermånader. 

P Premiebefrielseförsäkring
Om du är barnledig eller sjuk 
längre tid än 14 dagar kan du få 
din pensionspremie till KAP beta-

lad enligt samma regler som för 
privat anställda.

För kooperativt anställda gäller 
dessutom att även anställda som 
sägs upp på grund av arbetsbrist 
kan få sin premie betalad för 
en viss tid genom en engångs-
summa. En särskild nämnd, KFF-
nämnden med representanter 
från LO och Arbetsgivarförening-
en KFO, bestämmer varje år hur 
många månader som engångs-
summan ska täcka. För 2011 gäl-
ler 12 månaders pensionspremie.

Villkoret är att du före upp-
sägningen har jobbat minst 36 
månader under de senaste fem 
åren i företag där du tjänat in rätt 
till KAP.

De kooperativt anställda är den 
enda avtalsgrupp där arbetsgiva-
ren förbinder sig att betala pre-
mier till avtalspension även efter 
att man blivit uppsagd.

   DÖDSFALL
De kooperativt anställda har 
samma skydd som de privatan-
ställdas grupplivförsäkring TGL 
(även om den kallas AGL inom 
kooperationen).

Som kooperativt anställd har 
du dessutom ett extra efterlevan-
deskydd kopplat till avtalspen-
sionen för dödsfall före 65 år (se 
ovan.)

FOTNOT: Arbetsgivarföreningen KFO 
förhandlar och sluter kollektivavtal för 
kooperativa företag, ideella organisatio-
ner och folkrörelser.

Foto: STEFAN JERREVÅNG
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STATLIGT ANSTÄLLDA och övriga Seko-anslutna
Bland Sekos medlemmar finns 
en hel flora av avtalsförsäk-
ringar. Många liknar dem som 
privatanställda arbetare har, 
andra är specifika för en viss 
arbetsgivare.

Inom Seko, som en gång hette 
Statsanställdas förbund, är de 
statligt anställda numera en 
minoritet. Privatiseringar och 
bolagiseringar av statlig verksam-
het har splittrat medlemmarna 
på olika försäkringslösningar. 
Något förenklat kan de delas in i 
fyra grupper.

Grupp 1: Har samma avtalsför-
säkringar som privat anställda. 
Här finns anställda inom sjöfar-
ten, städentreprenad, vägentre-
prenad, bemanningsföretag och 
Karlskronavarvet.

Grupp 2: Har statliga avtals-
försäkringar. Här finns bland 
andra de anställda vid Banverket, 
Vägverket, Försvarsmakten, Luft-
fartsverket, kriminalvården och 
Statens institutionsstyrelse.

Grupp 3: Har av historiska 
skäl en kombination av statliga 
försäkringar och försäkringar för 
privatanställda tjänstemän. Här 
finns anställda inom Vattenfall-
koncernen, Posten, telekombran-
schen, SJ, Green Cargo, Trafficare 
med flera.

Grupp 4: Har avtalsförsäkringar 
som liknar Kommunals. Här finns 
Sekomedlemmar vid kommunala 
energiföretag samt vid en kom-
munägd flygplats.

Grupp 1
Följer helt avtalsvillkoren för pri-
vat anställda i denna bilaga. 

Grupp 2
Avtalen liknar de privatanställ-
das, men med vissa skillnader.

Ersättningarna är som helhet 
något mer förmånliga. Länge gav 
visserligen sjuklöneavtalet bara 
ersättning till och med 90:e sjuk-
dagen, men från och med 2011 
betalas sjuklön i 364 dagar. Ersätt-
ningen är tio procent av lönen 
som betalas ut som komplement 
till den lagstadgade sjukpen-
ningen.

Vid arbetsskada gäller Person-
skadeavtalet (PSA), som fyller på 
den lagstadgade sjukersättningen 
upp till hela den sjukpenning-
grundande inkomsten (både 
under och över taket för den stat-

liga sjukpenningen). Jämfört med 
motsvarande försäkring för privat 
anställda (TFA) ger PSA bättre 
skydd vid hot, våld och psykiska 
skador.

Vid arbetslöshet gäller ett 
trygghetsavtal där den uppsagda 
genom Trygghetsstiftelsen kan få 
utbildning och stöd för att hitta 
nytt jobb.

Vid dödsfall kan ersättning 
utgå från försäkringen TGL-S, 
både som begravningshjälp på 0,5 
prisbasbelopp (21 400 kronor år 
2011, 22 000 kronor år 2012) och 
som ett grundbelopp på mellan 
0,5 och 6 prisbasbelopp (21 400 
till 254 400 kronor) beroende på 
ålder, arbetstid och i vissa åldrar 
beroende på om det finns efterle-
vande barn. 

TGL-S kan också ge ett barnbe-
lopp vid dödsfall på maximalt 2 
prisbasbelopp (85 600 kronor år 
2011, 88 000 kronor år 2012).

Vid sjukersättning eller akti-
vitetsersättning kan pensionsav-
talet ge sjukpension (läs under 
rubriken pension).

Grupp 3
Detta är den mest svåröverskåd-
liga gruppen med många olika 
försäkringslösningar, ofta till 
följd av att statlig verksamhet har 
privatiserats.

Vid sjukdom gäller motsva-
rande villkor som för statligt 
anställda eller villkor för privat 
anställda tjänstemän – eller en 
kombination av dessa två. 

Men exempelvis Vattenfalls 
anställda har ett eget, förmån-
ligt avtal som ger 21 procent av 
inkomsten som komplement till 

sjuk- eller aktivitetsersättning 
från Försäkringskassan (mot 15 
procent i avtalen för andra grup-
per). 

Vid arbetsskada, arbetslöshet 
och dödsfall gäller i huvudsak 
samma försäkringar som för pri-
vatanställda tjänstemän.

Grupp 4 
Har trygghets- och omställnings-
försäkringar som oftast är bättre 
än för de privatanställda och 
snarlika dem för Kommunals 
medlemmar. 

   PENsION
Grupp 1
Följer Avtalspension SAF-LO.

Grupp 2
Pensionsavtalet för statligt 
anställda arbetare och tjänste-
män heter PA 03. Det ger två slags 
pension:

1. Från det att du fyllt 23 år 
betalar arbetsgivaren in premier 
motsvarande 4,5 procent av din 
lön (upp till 30 basbelopp per år, 
drygt 130 000 kronor i månaden) 
till så kallad avgiftsbestämd pen-
sion. Med avgiftsbestämd menas 
att premierna placeras i någon 
form av sparande – sedan bestäms 
pensionens storlek av hur mycket 
pengar som satts in och hur hög 
avkastningen blivit. Av de 4,5 pro-
centen får du placera 2,5 procent 
själv, medan 2 procent alltid ham-
nar i en traditionell försäkring.

2. På lön ovanför taket vid 7,5 
inkomstbasbelopp (32 562 kronor 
i månaden 2011) får du också för-
månsbestämd pension – pension 

som är en på förhand bestämd 
andel av slutlönen. Den är 60 pro-
cent av lönen mellan 7,5 och 20 
inkomstbasbelopp (32 562–86 833 
kronor i månaden år 2011) och 30 
procent av lönen mellan 20 och 30 
basbelopp (86 833–130 250 kronor 
år 2011). Full förmånsbestämd 
pension förutsätter 30 års arbete, 
och du börjar tjäna in förmåns-
bestämd pension då du fyllt 28 
år. Har du jobbat mindre än 30 år 
minskas pensionen med en 360-
del för varje månad som saknas.

För personer födda 1943 till 
1972 gäller övergångsregler. De 
får viss förmånsbestämd pension 
även för lön under 32 562 kronor 
i månaden.

PA 03 reglerar också ersättning-
en vid aktivitetsersättning eller 
sjukersättning, så kallad sjuk-
pension. Sjukpensionen är på 15 
procent för inkomster under 7,5 
prisbasbelopp. För inkomstinter-
vallen 7,5 till 20 prisbasbelopp är 
sjukpensionen 75 procent och för 
intervallet 20 till 30 prisbasbelopp 
är sjukpensionen 37,5 procent.

För aktivitets- eller sjukersätt-
ning som beviljats före den 1 
januari 2008 gäller dock högre 
ersättningsnivåer.

Efterlevandepension ingår 
i PA 03 – den är inget som den 
anställde behöver välja till, och 
kostnaden för den dras inte från 
pensionspremien.

Efterlevandepensionen är tids-
begränsad och kan gå till make, 
maka, registrerad partner eller 
sambo. Den utbetalas med 1,2 
prisbasbelopp per år under sex 
år, dock längst tills den avlidna 
skulle ha fyllt 75 år. Överstiger 

pensionsunderlaget (alltså den 
avlidnas lön de sista fem åren) 7,5 
inkomstbasbelopp blir summan 
högre: 45 procent av lönen upp 
till 20 inkomstbasbelopp första 
året och 30 procent år två till sex.

Efterlevandepension till barn 
utbetalas till och med den månad 
barnet fyller 20 år och beräknas 
i procent av pensionsunderlaget. 
Vid pensionsunderlag upp till 
7,5 inkomstbasbelopp är efter-
levandepensionen 10 procent. 
Överstiger pensionsunderlaget 7,5 
inkomstbasbelopp blir procent-
satsen högre (25 procent av lönen 
mellan 7,5 och 20 basbelopp).

Premien till ålderspensionen 
och efterlevandepensionen beta-
las in även vid sjukdom, delpen-
sion och vid föräldraledighet upp 
till 18 månader.

För statligt anställda finns även 
ett delpensionsavtal som ger möj-
lighet att gå ned i arbetstid efter 
det att man fyllt 61 år. Arbetsti-
den kan minskas med upp till 
hälften av en heltid och ersätt-
ningen motsvarar 60 procent av 
inkomstbortfallet.

Grupp 3
Här finns flera olika varianter av 
pensionsavtal där många är snar-
lika tjänstemännens ITP-plan.

Är du född 1978 eller tidigare 
får du avtalspension enligt det 
som numera kallas ITP 2.

Pensionsavtalet ger dig då dels 
ett förmånsbaserat belopp på 10 
procent av din pensionsgrundan-
de lön och 65 procent för årslön 
över 7,5 prisbasbelopp (26 750 
kronor per månad år 2011), dels 
en avgiftsbaserad kompletterande 
del dit avgifter motsvarande 2 
procent av lönen betalas in.

I pensionsavtalen ingår också 
en sjukpension som kan se lite 
olika ut beroende på avtal.

Är du född 1979 eller senare får 
du avtalspension enligt ITP 1.

En premie på 4,5 procent av 
lönesumman (30 procent på 
belopp över 7,5 basbelopp) avsätts 
till pensionen. Arbetsgivaren 
betalar in premien från det år du 
fyller 25 år. Den anställda väljer 
själv förvaltare av den intjänade 
pensionen.

Ett efterlevandeskydd ingår 
också i de olika avtalen.

Grupp 4
Medlemmar i den här gruppen 
kan omfattas av pensionsavtalet 
för kommunala bolag (PA-KFS), 
som är snarlikt tjänstemännens 
ITP-plan eller det kommunala 
pensionsavtalet KAP-KL. Läs mer 
under rubriken Anställda inom 
kommuner och landsting.

   sJUKDOM

   aRBEtslÖsHEt

   aRBEtssKaDa

   DÖDsfall

Namn............................................................

Adress..........................................................

Postnummer.................................................

Postadress...................................................

Mitt LO-förbund............................................

Frankeras ej

betalar portot

Svarspost 110 407 400

110 01 Stockholm

Jag vill prenumerera på 
Lo-Tidningen i ett år för 595 kr.

Jag är Lo-medlem och betalar 
endast 210 kr för ett år.

✂

Vill du läsa Sveriges 
vassaste tidning om 
arbetsmarknad?
Prenumerera nu!

Fyll i talongen nedan och posta den, eller gå in på lotidningen.se/prenumerera

Foto: PONTUS LUNDAHL
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  Förbundsförsäkringar 
Lo-paketet Övriga förbundsförsäkringar

Lo-FÖrBUnd Hemförsäkring Medlemsolycksfall 
fritid

Barngruppliv (hjälp 
till begravning)

efterlevandeskydd
Tjänstegruppliv TGL

Gruppliv-
försäkringar

Inkomstförsäkring Ansvars-
försäkring

Noter

Byggnads ✔ ✔ ✔ ✔ 1) Nytecknad 
försäkring, gäller från 
1  januari  2012.

2) Musikerförbundet 
har Olycksfallsför-
säkring i Förenade 
Liv. Övriga förbund 
har försäkringen i 
Folksam.

3) Varje avdelning 
tecknar försäkringen 
separat och väljer 
ersättningsnivå. 

elektrikerna ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Fastighets ✔ ✔ ✔ ✔

GS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Handels ✔ ✔ ✔

Hotell- och 
restaurang

✔ ✔

IF Metall ✔ ✔1 ✔

Kommunal ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Livs ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Musikerna ✔2 ✔

Målarna ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Pappers ✔ ✔ ✔ ✔ ✔3

Seko ✔ ✔ ✔ ✔

Transport ✔ ✔ ✔

Medlems-
försäkringar i 
Lo-förbunden

Försäkringar är inte främsta 
skälet att gå med i facket. 
Men en nog så viktig förmån. 
I tabellen ovan ser du vilka 
försäkringar som ingår i ditt 
medlemskap.

Medlemsförsäkringar gäller, som 
namnet säger, den som är med-
lem i ett fackförbund. Detta till 
skillnad från avtalsförsäkring-
arna, som även icke-medlemmar 
omfattas av om det finns kollek-
tivavtal på arbetsplatsen.

Lo:s kongress har beslutat 
att alla LO-förbund på sikt ska 
teckna fyra medlemsförsäkring-
ar: hemförsäkring, medlems-
olycksfall fritid, barngruppliv 
och kompletterings-tjänste-
gruppliv. Dessa fyra brukar där-
för kallas LO-paketet. Som du ser 
i tabellen har hittills sju förbund 
uppfyllt kongressens ambition. 
Det går långsamt, långsamt 
framåt: Från och med 2012 ingår 
barngrupplivförsäkringen i med-
lemskapet i IF Metall.

I de fall där hemförsäkring, 
barngrupplivförsäkring och kom-
pletteringstjänstegruppliv ingår i 
medlemskapet, så är de likadana 
oavsett vilket förbund du är med i. 
Barngrupplivförsäkringen ger helt 
enkelt 25 000 kronor om ett barn 
under 18 år dör. Kompletterings-
tjänstegruppliv ger ersättning till 
anhöriga när medlemmen dör 
utöver vad den kollektivavtalade 
livförsäkringen (TGL) ger.

Medlemsolycksfall fritid skiljer 
sig däremot åt mellan förbunden. 
Gemensamt är att försäkringen 

ger ersättning för skador på fri-
tiden och bland annat kan täcka 
kostnader för sjukhusvistelse, 
tandskador, ärr, krisbearbetning 
med mera. Men IF Metall, Seko 
och Handels har valt ett lägre 
maxbelopp vid medicinsk inva-
liditet, 200 000 kronor jämfört 
med 1 000 000 kronor i övriga 
förbund. (Mot en extra premie 
kan de medlemmar som vill höja 
maxbeloppet till en miljon.)

En förändring på senare tid 

är att Byggnads och Målarna har 
tagit bort inkomstförsäkringen 
ur medlemskapet. GS däremot 
har lagt till inkomstförsäk-
ringen. Inkomstförsäkringen 
kompletterar a-kassan, så att du 
får ungefär 80 procent av inkom-
sten om du blir arbetslös även 
om du tjänar mer än 18 700 kro-
nor i månaden. I en del förbund 
betalas ersättningen i 100 dagar, 
i andra 200.

Om grupplivförsäkring ingår 

i ditt medlemskap betalas en 
klumpsumma ut vid dödsfall.

Pappers har en egen lösning 
vid sjukdom, som inte framgår 
av tabellen. En diagnosförsäkring 
(som ger ersättning om du får 
vissa diagnoser, som stroke och 
akut hjärtinfarkt) ingår i medlem-
skapet. Varje avdelning komplet-
terar denna med sjuk- och efterle-
vandeskydd; avdelning arna väljer 
själva storleken på beloppet.

mårten martos nilsson

Förutom de försäkringar som 
ingår i medlemskapet har 
Lo-förbunden avtalat med 
Folksam om ytterligare försäk-
ringar som medlemmarna får 
teckna själva om de vill. Här är 
de viktigaste:

P Sjuk- och efterlevandeförsäk-
ring, som medlemmar i alla för-
bund utom Byggnads kan teckna. 
(För Pappers medlemmar är den i 
princip inbakad i medlemskapet.) 
Den ger ersättning vid vissa sjuk-
domsdiagnoser och vid långvarig 
sjukskrivning.

P Hemförsäkring – i de förbund 
där den inte ingår i medlemska-
pet.

P Barnförsäkring, som ger ersätt-
ning när medlemmens barn drab-
bas av sjukdom eller olycksfall.

P Övriga. Därutöver finns bland 
annat pensionsförsäkringar och 
olika komplement till hemför-
säkringen, till exempel för golfut-
rustning och båt.

Det finns fördelar med de här 
försäkringarna jämfört med för-
säkringar som du tecknar helt på 
egen hand:

n Insyn. Ditt förbund har, tillsam-
mans med Folksam, en kommitté 
som håller koll på försäkringens 
ekonomi. Det hindrar Folksam 
från att ta ut orimligt höga pre-
mier.

n Överprövning. Försäkrings-
kommittén, där ditt fack alltså 
företräder dig, kan överpröva 
Folksams beslut om du fått avslag 
när du begärt ersättning.

n Alla får vara med. Du kan till 
exempel få sjuk- och efterlevande-
försäkringen utan hälsodeklara-
tion om du tecknar den i samband 
med att du blir medlem i facket.

Försäkringar du 
kan teckna själv 
genom facketen ViKtiG FÖrmån

ombud röstar på Kommunals kongress. Kommunal är ett av de sju Lo-förbund som  Foto: leiF r jaNssoN
tecknat hela det så kallade Lo-paketet för sina medlemmar.

Medlemsförsäkringar gäller där fackförbund, 
avdelningar eller klubbar har slutit egna  
försäkrings avtal för sina medlemmar.



Funderar du på din pension?
Se vad du får när du går.

Jobba lite längre och få mera pengar eller gå lite tidigare och få mera tid? På pensionsmyndigheten.se/prognos
kan du göra en prognos för hela din pension – inklusive tjänstepension. Så du vet vad du får när du väljer att gå.

 Prognosen görs i samarbete med minpension.se

Leif, 57
Bilmekaniker

Jag har inte brytt mig  
så mycket hittills, det  

verkar krångligt.
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Hämta applikationen 
Pensionsprognosen!


