Ansökan till Portside om kostnadsbidrag.
Utbetalningsuppdrag till KPA Pension
Blanketten skickas till:

KPA Pension, Kollektivavtalsstiftelsen Portside, Utbetalning, Box 735, 851 21 Sundsvall
Observera att pensionen tidigast kan utbetalas från och med månaden efter det att arbetstagaren
fyllt 65 år. Se regelverk.
Ansökan avser

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

Pensionsbeloppet är 21 410 kr per månad, i 2022 års värde, multiplicerat med sysselsättningsgrad.

Arbetstagarens nuvarande pensionsålder enligt kollektivavtal är ………. år
Arbetstagarens namn

Sysselsättningsgrad *

Arbetsgivarens namn

Personnr
Kundnr i KPA Pension

* Genomsnittlig sysselsättningsgrad av de 10 bästa åren av de 15 föregående åren före avgångsåret.
Uppgifter för utbetalning
Arbetstagarens adress
Postnummer

Postadress

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)
Namnteckning
Namnförtydligande

Datum

Arbetsgivarens kontaktperson

Telefon

Ansökan beviljas:

NEJ

JA

Portsides underskrift
Namnteckning 1
Namnförtydligande

Datum

Namnteckning 2
Namnförtydligande

Datum

Sida 1

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

Sida 2

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 2022.
År

sysselsättningsgrad

2022 räknas inte med
2021 100%
2020 100%
2019 100%
2018 100%
2017 100%
2016 100%
2015 100%
2014 100%
2013 50%
2012 25 %
2011 50 %
2010 50 %
2009 0 %
2008 0 %
2007 14 %

10 bästa åren

arbetade årstimmar

räknas inte med
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

räknas inte med
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
1798
899
450
899
899
0
0
247

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 21 410 (2022) ger en pension på 19 269 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.

Sida 3

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
2022 är 21 410 (tjugoentusenfyrahundratio) 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 är 1798 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.

