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§1 

§2 

§ 3  

Stefan Lennström 

Jämte Delegation. 

Arbetstagarparten 

Roger Pettersson 

Jämte Delegation. 

Parterna har denna dag träffat bilagda överenskommelse om 
avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag och överenskommelse 
om deltid i pensioneringssyfte. 

Parterna är överens om att de, i bilagda överenskommelse, 
angivna åldersgränserna för betalning av premie ska anpassas till 
eventuella framtida förändringar i ITP-planens avdelningar 1 och 
2. För det fall åldersgränserna anpassas till förändringarna i ITP 
så omfattar anpassningsdiskussionen även 62-års gränsen vid 
överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte. 

Parterna ska verka för att Collectums hantering av Flexpension i 
Tjänsteföretag underlättas så att premieöverföringskostnaden 
inte påverkas. Om kostnaderna för premieöverföring ändå skulle 
påverkas med anledning av Flexpension i Tjänsteföretag ska 
parterna ta upp förhandling om hur sådana kostnader ska 
hanteras eller hur den fråga som föranleder kostnaden ska lösas. 



§ 4  

§S 

§6 

§7 

§8 

Parterna är överens om att bilagda överenskommelse gäller med 
samma giltighetstid som vid varje tillfälle mellan parterna 
gällande avtal om allmänna anställningsvillkor. 

Parternas har ett gemensamt intresse av att Flexpension i 
Tjänsteföretag införs på ett så bra sätt som möjligt. Parterna ska 
därför genomföra lämpliga aktiviteter som stödjer 
implementeringen såsom t.ex. diskutera med Collectum för att 
förenkla hanteringen och att ta fram gemensamt 
informationsmaterial som ska spridas till företag och fackliga 
företrädare för vidare befordran till dem di::!t berör, eller andra 
slags partsgemensamma aktiviteter. 

Parterna är överens om att bilagorna införes i Allmänna villkor 
som § 16 Flexpension i Tjänsteföretag, men placeras 
kollektivavtalet som bilaga 3, Avsättning till Flexpension i 
Tjänsteföretag och bilaga 4, Överenskommelse om deltid i 
pensioneringssyfte 

Parterna konstaterar att likalydande överenskommelser har 
tecknats med samtliga Tjänstemannaparter på avtalsområdet. 

Förhandlingen avslutades i enighet. 

Stockholm den 22 februari 2017 

Vid protokollet/Justeras Justeras 

Stefan Lennström 



Överenskommelse avseende Almega Tjänsteförbunden 

Fastighetsarbetsgivarna och Unionen, Sveriges Ingenjörer, ledarna 

och Seko 

Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag 

Generella regler 

§ 1 Parterna har träffat överenskommelse om att införa ett system för 

Flexpension i Tjänsteföretag på avtalsområdet. Denna överenskommelse 

gäller samtliga tjänstemän som omfattas av allmänna villkorsavtalet och 

som ITP-avtalets ålderspensionsbestämmelser är eller hade kunnat vara 

tillämpligt för och innebär en kollektiv avsättning till flexpensionsystemet. 

Det innebär att arbetsgivaren från och med den 1 november 2017 för 

tjänsteman som fyllt 25 men inte 65 år ska betala en kompletterande 

premie till lTP-planen, i enlighet med punkt 7.2 i avd1elning 1 respektive 

punkt 6.4 i avdelning 2 av ITP-planen. 

§ 2 Den kompletterande premien ska inbetalas till Collec:tum från och med 1 

november 2017 och därefter månatligen. Höjning av den kompletterande 

premien sker därefter i samband med kommande lönerevisionstidpunkter i 

branschavtalet och enligt de rutiner som gäller för kompletterande premier 

till lTP 1 respektive ITPK inom ITP 2. Premien ska komplettera den 

försäkring för ITP 1 eller ITPK som tjänstemannen har i anställningen hos 

arbetsgivaren. 

Anmärkning 1 

Om branschavtalets lönerevisionsdatum under uppbvggnadsfasen är 

tidigare än de märkessättande avtalens lönerevisionsdatum, ska höjningen 

av den kompletterande premien ske vid tidpunkten för de märkessättande 

avtalens lönerevision. 

Collectum ska, så långt det är möjligt, bistås av parterna med uppgifter om 

vilka arbetsgivare som ska göra avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag. 

§ 3 Premien till Flexpension i Tjänsteföretag ska från och med 2017 års 

avtalsförhandlingar successivt byggas ut med ett års eftersläpning i 

förhållande till märkessättande förbunds avtal inom Svenskt Näringsliv. Det 

innebär att det 2017 görs en avsättning i Flexpension i Tjänsteföretag som 

motsvarar 2016 års nivå om 0,2 %. Parterna är vidare överens om att 

Flexpension för tjänsteföretag byggs ut till samma nivå som gäller för 

märkessättande förbund inom Svenskt Näringsliv med tre års fördröjning, 

dock totalt max 2 %. Det betyder att när märkessättande förbund upphör 

med avsättningar, eller uppnått 2 %, till Flexpension ska ytterligare 

avsättningar göras till Flexpension i Tjänsteföretag under de tre 



efterföljande åren så att premienivåerna blir lika, dock högst till en 

premienivå om 2 procent. Parterna konstaterar att premieskillnaden vid 

införandet av Flexpension i Tjänsteföretag är 0,7 procent. 

Skulle löneökningsutrymmet framgent bli väsentligt lägre än det 

föregående årets löneökningsutrymme ska parterna ta upp förhandlingar 

om att helt eller delvis skjuta på det aktuella årets fastställda avsättning. 

Anmärkning 

Varje år som premienivån i Flexpension i Tjänsteföretag byggs ut minskar 

löneöknings utrymmet i förhållande till märkessättande förbunds 

kostnadsmärke med motsvarande nivå. 

Kostnader för premiebefrielseförsäkring i Alecta respektive 

premieöverföringen till Collectum och försäkringsbolagen samt 

förvaltningskostnader, ska belasta de avsatta premierna. 

Ersättning från premiebefrielseförsäkringen utbetalas enligt Collectums 

och Alectas villkor för kompletterande premier till ITP 1 respektive ITPK. 

§ 4 Arbetsgivare som omfattas av Flexpension i Tjänsteföretag kan ta ställning 

till om tjänstemännen vid företaget ska ha möjligheten att avstå från 

avsättning till Flexpension. Tjänstemannens fasta kontanta lön höjs vid 

avståendetidpunkten med motsvarande vid den tidpunkten aktuell 

kollektiv premienivå. Sådant avstående gäller för dein aktuella anställningen 

hos arbetsgivaren, d.v.s. den juridiska personen. Ett avstående påverkar 

inte tidigare inbetalda premier till Flexpension i Tjänsteföretag. 

Om arbetsgivaren tagit ställning till att tjänstemännen vid företaget får 

välja att avstå kan den tjänsteman som så önskar meddela sin arbetsgivare 

om att denne vill avstå från avsättning till Flexpension vid följande tillfällen: 

• Samtliga tjänstemän anställda vid företaget kan lämna besked om 

avstående, tidigast den 1 november 2017 och senast den 28 

februari 2018. 
• Nyanställd tjänsteman vid företaget kan lämna besked om 

avstående tidigast vid tillträdesdagen i anställ lningen och senast två 

månader därefter. 
• Tjänsteman anställd vid företag som genom verksamhetsöverlåtelse 

inträder i systemet för Flexpension i Tjänsteföretag kan lämna 

besked om avstående tidigast efter det att regleringen avseende 

avsättning börjar gälla och senast två månadier därefter. 
• Tjänsteman anställd vid företag som genom 

kollektivavtalsbundenhet inträder i systemet för Flexpension i 

Tjänsteföretag, enligt § 7 första stycket, kan lämna besked om 

avstående senast två månader efter bundenheten. 



• Tjänsteman anställd vid företag som genom 

kollektivavtalsbundenhet inträder i systemet för Flexpension i 

Tjänsteföretag, enligt §  7 andra stycket, kan lämna besked om 

avstående tidigast efter det att regleringen avseende avsättning 

börjar gälla och senast två månader därefter. 

Anmärkning 1 

I samband med anställningens ingående är det möjli9t för arbetsgivaren att 

i anställningsavtalet ange vad som är den överenskomna lönen respektive 

Flexpension i Tjänsteföretag samt vad lönen i sådant fall skulle bli vid ett 

avstående av Flexpension. Väljer tjänstemannen att avstå från avsättning 

till Flexpension kan sådant besked lämnas först fr o m att anställningen 

tillträtts. 

Anmärkning 2 

För det fall nyanställd tjänsteman beviljas semester, under perioden juni till 

och med augusti, och denna period helt eller delvis faller inom ramen för de 

två månader vilka utgör möjlighet för tjänstemannen att välja att avstå 

avsättning till Flexpension ska avståendemöjlighet förlängas med 

motsvarande antal kalenderdagar. 

Undantag från ovanstående punkter gäller för tjänsteman som ej fyllt 25 år 

då möjligheten att lämna besked om avstående från avsättning till 

Flexpension tidigast inträder då tjänstemannen fyller 25 år och senast två 

månader därefter. 

Arbetsgivaren ska dokumentera att tjänstemannen valt att avstå från 

avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag i enlighet med dessa regler, 

samt därefter anmäla detta till Collectum. För det fall fråga uppkommer 

har arbetsgivaren att visa att tjänstemannen valt att avstå. 

Anmärkning 3 

Arbetsgivaren kan ändra sitt ställningstagande enligt denna paragraf 

genom att fatta ett nytt beslut. Om så sker, och arbetsgivarens beslut 

innebär att tjänstemännen får möjlighet att avstå från avsättning till 

Flexpension i Tjänsteföretag, gäller detta under förutsättning att tidsfrist/er 

ovan medger detta. Om arbetsgivarens beslut innebär att tjänstemännen 

inte längre får möjlighet att avstå, gäller tidigare medgivna avståenden 

såvida inte annat överenskommes enligt § 5 nedan. 

Anmärkning 4 

Parterna är överens om att ett avstående ska vara tjänstemannens egna 

beslut och får således ej vara villkorad i förhållande till förmåner i 

anställningen utöver vad som regleras i detta avtal. Arbetsgivaren kan inte 

heller på annat sätt generellt förutsätta individuella avståenden på 

företaget. 



Anmärkning 5 

De centrala kollektivavtalss/utande parterna ska senast den 31 mars 2018 

ha följt upp hur möjligheten att avstå från Flexpension i Tjänsteföretag 

hanterats av företagen och tjänstemännen. Därefter ska parterna 

bestämma om ovanstående regler ska ändras. Om inget annat 

överenskommes fortsätter ovanstående regler att gälla. 

§ 5 Tjänsteman som har avstått från avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag 

och därmed erhållit den vid avståendetidpunkten aktuella kollektiva 

premienivån till Flexpension i Tjänsteföretag som lön kan, om 

arbetsgivaren medger det, återta avståendet och få den aktuella kollektiva 

premienivån som pensionspremie istället. Huruvida pensionspremien enligt 

den kollektiva nivån ska avräknas mot lön bestäms efter överenskommelse 

mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. 

§ 6 Tjänsteman som valt att inte avstå avsättning till Fle>cpension i 

Tjänsteföretag kan träffa individuell överenskommelse med arbetsgivaren 

om ytterligare avsättningar än vad som anges i avtalet för Flexpension i 

Tjänsteföretag. Sådan individuell överenskommelse gäller under så lång tid 

och på sätt tjänstemannen och arbetsgivaren kommit överens om. 

Om individuell överenskommelse som träffats enligt vad som anges i första 

stycket upphör, ska den individuellt överenskomna ytterligare avsättningen 

utges som lön till tjänstemannen. 

Anmärkning 1 

Avta/sporterna i denna överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag 

ska verka för att sådana ytterligare avsättningar ska göras inom ramen för 

pensionsp/anen ITP till lTP 1 eller ITPK. 

Anmärkning Z 

Löneväxlingssystem som tillämpas utan samband med Flexpension i 

Tjänsteföretag påverkas inte av denna reglering. 

§ 7 Företag som när bundenhet av kollektivavtalet uppstår redan omfattas av 

annat flexpensionssystem ska fortsätta bygga ut företagets premienivå 

med de avsättningar som görs enligt Flexpension i Tj;änsteföretag till dess 

företaget når den fullt utbyggda premienivån för Flei<pension i 

Tjänsteföretag, så som anges i § 3. 

Anmärkning 1 

Den färdigutbyggda nivån på avsättningen till Flexpension i Tjänsteföretag 

angiven i§ 3 tar endast sikte på premier uppbyggda inom ramen för 

centrala avtalsuppgöre/ser om Flexpension/deltidspension. 



Företag som när bundenhet av kollektivavtalet upps1tår inte tidigare 

omfattats av flexpensionssystem gäller utöver vad som anges i § 3 följande: 
• vid första lönerevisionen efter att företaget blivit bundet av 

kollektivavtalet, utges löneökningsutrymme enligt gällande löneavtal, 

samt årets eventuella premieavsättning till Flexpension i 

Tjänsteföretag. 
• under det andra till och med det femte årets lönerevisioner efter att 

företaget blivit bundet av kollektivavtalet, utges 

löneökningsutrymme enligt gällande löneavtal,, samt respektive års 

eventuella premieavsättning till Flexpension i Tjänsteföretag. 

Därutöver, vilket inte medför någon avräkning från 

löneökningsutrymmet, utges vid revisonstidpunkten en fjärdedel av 

den kollektiva premienivån för Flexpension i Tjänsteföretag som 

gällde vid tidpunkten då bundenhet av kollektivavtalet uppstod. 

Företaget kan välja att för samtliga tjänstemän vid företaget införa 

avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag i en snabbare takt än vad som 

anges i denna paragraf, vilket inte får medföra någon avräkning från 

löneökningsutrymmet i gällande löneavtal. Det betraiktas inte heller som 

individuell överenskommelse om ytterligare avsättning inom ramen för 

flexpensionsavtalet. 

Anmärkning 2 

Beträffande verksamhet eller del av verksamhet som övergår från en 

arbetsgivare till en annan genom en sådan verksamhetsövergång som 

avses i 6b § anställningsskydds/agen gäller följande när förvärvaren är 

bunden av kollektivavtal om Flexpension i Tjänsteföretag och överlåtare 

och förvärvare har byggt ut respektive premienivå ollka: När förvärvarens 

kollektivavtal blir tillämpligt på de övertagna tjänstemännen gäller den 

premienivå till Flexpension i Tjänsteföretag som framgår av förvärvarens 

kollektivavtal. 

Kompletterande premier till lTP 1 

§ 8 Den kompletterande premien ska tidigast betalas fr.o.m. den månad 

tjänstemannen fyller 25 år och längst t.o.m. månaden före den under 

vilken tjänstemannen uppnår 65 års ålder. 

§ 9 Den kompletterande premien ska beräknas på den pensionsmedförande 

lönen för pensionsförmåner enligt ITP 1, punkten 6. 

Den kompletterande premien debiteras arbetsgivaren av Collectum på 

samma underlag som ligger till grund för premien för ITP 1. 

Kompletterande premier till ITPK inom ITP 2 

§ 10 Den kompletterande premien ska betalas för tjänsteman som är född 1978 

eller tidigare och längst t.o.m. månaden före den under vilken 

tjänstemannen uppnår 65 års ålder. 



§ 11 Den kompletterande premien ska beräknas på den pensionsmedförande 

lönen för pensionsförmåner enligt ITP 2, punkten 3. 

För tjänsteman som beviljats deltid i pensioneringssyfte ska arbetsgivaren 

även under sådan tid fortsatt anmäla inkomst utifrån tidigare 

sysselsättningsgrad. 

Anmärkning 1 

Avseende rörliga lönedelar förutsätts att överenskommelse träffas hur 

dessa ska anmälas. Överenskommelse träffas med utgångspunkt från 

tidigare sysselsättningsgrad med beaktande av faktisk förtjänst, ny 

sysselsättningsgrad och eventuellt förändrat lönesystem. 

§ 12 Arbetsgivaren har rätt att avanmäla tjänsteman som lir föräldraledig. Då 

sådan tid med föräldrapenning är pensionsgrundande rekommenderar 

Svenskt Näringsliv och PTK arbetsgivaren att fortsätta betala premierna till 

ITP 2 under de första elva månaderna av föräldraledigheten. 

Avtalsparterna är därför överens om att denna rekommendation även ska 

gälla kompletterande premier till lTPK. 

Ut beta In i ngsregler 

§ 13 Uttag av pensionsförsäkring som baseras på de komplletterande premierna 

för Flexpension i Tjänsteföretag sker i enlighet med de villkor som gäller för 

uttag av ITP 1 respektive ITPK. 

§ 14 Frågor avseende tolkning och tillämpning av detta avtal ska hanteras i 

enlighet med branschavtalets förhandlingsordning. När det gäller frågor 

där tillämpningen följer av ITP-planens regler bör tolkning och tillämpning 

av dessa villkor även ske i ITP-nämnden. 

Anställda som inte har ITP 1 eller ITPK 

§ 15 För tjänstemän som är mellan 25 och 65 år och som ITP avtalet är eller 

hade kunnat vara tillämpligt för men som inte har nå1got pågående 

intjänande av ITP 1 eller ITPK hos arbetsgivaren gäller att arbetsgivaren 

träffar enskild överenskommelse med den anställde om hur avsättningen 

till Flexpension i Tjänsteföretag ska hanteras utifrån gällande 

förutsättningar. Sådan överenskommelse kan också träffas mellan 

arbetsgivaren och lokal facklig organisation. 

Även för tjänsteman som inte har något pågående intjänande av ITP 1 eller 

ITPK hos arbetsgivaren gäller §§ 4 och 5. 

Gemensam information 

§ 16 För att ge stöd Ikring hanteringen av Flexpension i Tjäinsteföretag ska de 

kollektivavtalsslutande parterna ta fram gemensamt informationsmaterial. 



lnformationsmaterialet ska spridas till företagen, de förtroendevalda och 

företagens tjänstemän. 



Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte 

Tjänsteman har en förstärkt möjlighet att hos arbetsgivaren ansöka om att gå ner 

i arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra Flexpension .. En förutsättning för 

att överenskommelse ska kunna träffas är att så kan ske med skäligt 

hänsynstagande till verksamhetens krav och behov. 

Tjänsteman som vill utnyttja rätten att ansöka ska göra detta skriftligen. 

Arbetsgivaren ska skyndsamt pröva ansökan och göra en bedömning av 

möjligheterna att träffa överenskommelse om deltid. 

Kommer arbetsgivare och tjänstemannen överens om att tjänstemannen ska går 

ner i arbetstid är anställningen från det att överenskommelsen börjar gälla en 

deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som följer av överenskommelsen. 

Träffas inte överenskommelse om nedgång i arbetstid ska arbetsgivaren 

underrätta tjänstemannen och dennes fackliga organisation (om det finns en 

lokal klubb/förening vid företaget) därom och om skälen till varför 

överenskommelse inte kan träffas. Såväl lokal som central förhandling i 

intressefrågan kan därefter påkallas av den fackliga organisationen kring ansökan 

och förutsättningarna för denna. Vid förhandling anses tjänstemannens ansökan 

om att gå ned i tid avse en minskning till 80 %. 

Träffas inte överenskommelse i förhandlingen gäller företagets bedömning även 

fortsättningsvis. Det förhållandet att överenskommelse inte träffas kan inte 

prövas rättsligt förutsatt att arbetsgivaren prövat ansökan och motiverat sin 

bedömning med hänvisning till verksamhetens krav och behov. 

För tjänsteman som träffat överenskommelse enligt ovanstående reglering och 

tillhör ITP 2 ska arbetsgivaren fortsatt till Collectum anmäla inkomst utifrån 

tjänstemannens tidigare sysselsättningsgrad. Denna skyldighet upphör dock om 

tjänstemannen tar anställning hos annat företag eller på annat sätt bedriver 

verksamhet av ekonomisk natur som kan ge tjänstemannen inkomst. 

Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § 

anställningsskyddslagen gäller inte för tjänstemän som hc11r gått ner i arbetstid i 

pensioneringssyfte. 

Anmärkning 1 

Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till vid var tid gällande 

författnings-regler rörande pension. 

Anmärkning 2 

Avseende rörliga lönedelar förutsätts att överenskommelse träffas hur dessa ska 
anmälas. Överenskommelse träffas med utgångspunkt från tidigare 



sysselsättningsgrad med beaktande av faktisk förtjänst, ny sysse/sättningsgrad 
och eventuellt förändrat lönesystem 




