
Överenskommelse 
Mellan arbetsgivare, nedan kallat Bolaget, och …............................................... (namn)    ................................ (pers. nr.), 
nedan kallad anställd har idag följande överenskommelse om förtida pensionsavgång träffats. 

1 Den anställde slutar per ........................... (åååå-mm-dd) sin anställning i Bolaget. 

2 Den anställde erhåller avgångspension från och med ...........................(mm-ååå) och till och med månaden 
före den kalendermånad då den anställde uppnår 65 år (ordinarie pensionsålder). Pensionsbeloppet 
för 2019 är 20 611 (tjugotusensexhundraelva) kronor per månad multiplicerat med 
sysselsättningsgraden. Sysselsättningsgraden beräknas på ett genomsnitt av de 10 bästa åren av de 15 
föregående åren närmast avgångsåret. 100 % sysselsättningsgrad är1798 timmar/år. Pensionsbeloppet 
värdesäkras under utbetalningstiden med den positiva förändringen av prisbasbeloppet. Den 
anställdes                  sysselsättningsgrad är ............................%. 

3 Den anställde förbinder sig att inte ta anställning eller uppdrag hos arbetsgivare som är verksamma inom 
hamn- och stuveribranschens kollektivavtalsområde eller i annan verksamhet inom hamnområdet, vare 
sig som arbetare, arbetsledare eller tjänsteman. Om så ändå sker återkallas möjligheten till att erhålla 
avgångspension enligt detta avtal. Återkallandet sker med retroaktiv verkan från och med samma månad 
som arbetet påbörjades. 

4 En förutsättning för denna överenskommelse är att kollektivavtalsstiftelsen Portside godkänner Bolagets 
ansökan om kostnadsbidrag för avgångspensionen.  

5 Detta avtal ersätter eventuella tidigare överenskommelser mellan parterna om villkor vid förtida 
pensionsavgång.  

Avgång med pension från Kollektivavtalsstiftelsen Portside kan påverka allmän pension, socialförsäkringar och 
avtalsförsäkringar. Ingen extra kompensation utgår för detta. 

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar, varav parterna och kollektivavtalsstiftelsen Portside erhåller 
varsitt.  

Ort ……………………………     Datum ………………. 

För arbetsgivare 

…………………………………………………………… 
namn 

Undertecknad godkänner härmed ovanstående villkor samt förbinder sig att upplysa Bolaget om arbete utförs från 
anställning inom kollektivavtalsområdet Hamn och Stuveri under tid avgångspensionen utbetalas. 

…………………………………………………………… 
namn 

Information till den anställde: 
Pensionen kan betalas ut till konto i valfri bank. Anmälan om nytt eller ändrat svenskt konto gör du hos Swedbank.      
Gå in på närmaste Swedbankkontor för att anmäla ditt kontonummer eller anmäl ditt kontonummer genom att gå in på 
webbsidan, www.swedbank.se/kontoregister, inloggning sker via elektronisk legitimation 
Alternativt kan du, om du är kund i Swedbank eller i en Sparbank och har Telefonbanken som en tjänst, göra 
kontoanmälan där. Har du inte anmält något konto hos Swedbank kommer din utbetalning på ett utbetalningskort. 

http://www.swedbank.se/kontoregister
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