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Arbetstagarens nuvarande pensionsålder enligt kollektivavtal är ………. år

* Genomsnittlig sysselsättningsgrad av de 10 bästa åren av de 15 föregående åren före avgångsåret.

Uppgifter för utbetalning

Övrigt:

Arbetsgivaren och arbetstagaren intygar på heder och samvete nedan att arbetstagaren har 
arbetat inom kollektivavtalsområdet Hamn och Stuveri, till en omfattning av minst 25 procent per 
år, under 10 år de 15 föregående åren före avgångsåret. Arbetstagaren ska dessutom vara 
yrkesaktiv i samband med avgången. Har den anställde arbetat annat än heltid under 
kvali kationsperioden, ska en uppställning bifogas över antal arbetade timmar per år.
1798 timmar om året räknas som heltid.

Arbetsgivarens underskrift (Firmatecknare)

Ansökan beviljas: JA

Portsides underskrift

Ansökan till Portside om kostnadsbidrag.    
Utbetalningsuppdrag till KPA Pension

Blanketten skickas till:
KPA Pension, Kollektivavtalsstiftelsen PORTSIDE, Melina Budalica, 116 67 STOCKHOLM

Observera att pensionen tidigast kan utbetalas från och med månaden efter det att arbetstagaren 
fyllt 62 år, se Regelverk

Ansökan avser 

Pensionen ska utbetalas från och med ………………………………… (månad/år) till och med månaden före 

Pensionsbeloppet är 20 611 kr per månad, i 2019  års värde, multiplicerat med sysselsättningsgrad.

Arbetstagarens namn Personnr

Arbetsgivarens namn Kundnr i KPA Pension

Arbetstagarens adress

PostadressPostnummer

Namnteckning

Namnförtydligande

Arbetsgivarens kontaktperson

Datum

Telefon

Namnteckning 1

Namnförtydligande Datum

Namnteckning 2

Namnförtydligande Datum

Sysselsättningsgrad *
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KOMPLETTERANDE UPPGIFTER, BILAGA 

Parterna, Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet, har bildat 
kollektivavtalsstiftelsen Portside. Av dess stadgar framgår att stiftelsens 
ändamål är att ”med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att 
möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det 
gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband 
med rationaliseringsåtgärder eller andra strukturella åtgärder hos arbetsgivare”. 

Som bilaga till ansökan om Portside skall biläggas en beskrivning av den 
situation som föranleder Portside, se exempel under instruktioner.

Ort Datum Arbetsgivarens underskrift (Firmatecknare) 

Ort Datum Arbetstagarens underskrift 
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Instruktioner

Beräkning av antal tjänsteår

Arbetstagaren ska ha arbetat inom kollektivavtalsområdet Hamn och Stuveri, hos ett medlemsföretag till 
Sveriges Hamnar, till en lägsta sysselsättningsgrad om 25 % under minst 10 år inom ramen av de 15 
föregående åren närmast avgångsåret. Arbetstagaren ska vara yrkesaktiv i samband med avgången. 
Sysselsättningsgraden 100% är 1798 timmar per år. Timmar överstigande 1798 kan inte skjutas över till 
annat år. Maximal sysselsättningsgrad är 100 % per år.

Beräkning av pensionstorlek

Pensionsstorleken beräknas på den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de 10 bästa åren av de 
15 föregående åren närmast avgångsåret

Exempel: Kalle 63 år anställd sedan 18 år. Pension från augusti 2019.

År      sysselsättningsgrad  10 bästa åren  arbetade årstimmar
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Kalle uppfyller kravet om mer än 10 år med en sysselsättningsgrad över 25 %. 
Hans genomsnittliga sysselsättningsgrad baseras på de 10 bästa åren 
((100 % gånger 8 + 50 % gånger 2) delat med 10 = 90%) genomsnittet blir 90 %. 

Kalles sysselsättningsgrad som utgör underlag för pension från Portside är 90 procent. 
90 % gånger aktuellt pensionsbelopp på 20 611 (2019) ger en pension på 18 550 kr/mån. 
Avrundning sker till närmaste högre heltal.

Exempel på KOMPLETTERANDE UPPGIFTER 

Vi har sänt in en ansökan om Portside för en av våra anställda. N.N. arbetar som ………….. i …….  
I hamnen finns …antal maskinförare varav … också är kranförare. De som inte kör kran är N.N. 
som är 62 år och en annan anställd som är 61 år. Policyn är att alla maskinförare ska kunna köra 
kran. När N.N, slutar kommer N.N. inte att ersättas (detsamma gäller för den andra maskinföraren 
som inte heller kör kran). Anledningen är att det för närvarande inte finns behov av alla, och om 
godsomsättningen och behovet skulle öka så kommer bara maskinförare som kör kran att tas in. 

2019  räknas inte med räknas inte med räknas inte med 
2018 100%      x 1798
2017 100%      x 1798
2016 100%      x 1798
2015 100%      x 1798
2014  100%      x 1798
2013 100%      x 1798
2012  100%      x 1798
2011 100%      x 1798
2010  50%      x 899
2009  25 % 450
2008 50 %      x 899
2007 50 % 899
2006 0 % 0
2005 0 % 0
2004 14 % 247
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