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Dags att välja!  
 Vem ska förvalta din pension? 

Avtalspensionen jobbar du själv ihop. Din arbetsgivare 
är enligt kollektivavtalet med Metall skyldig att betala in 
en pensionsavgift för din räkning.  Det har man kommit 
överens om i löneförhandlingarna. 
 
Avtalspensionen är i själva verket uppskjuten lön som 
motsvarar 2 % av lönen för medlemmar över 28 år.  
 
Du som berörs får en valblankett hem i brevlådan från 
AMF Centralen, under Oktober.  
 
När du fyller i blanketten ska du ta ställning till tre 
viktiga frågor:  
 

1 Vill du ha avtalspensionen som en traditionell 
pensionsförsäkring eller en fondförsäkring ? 

 
2 Vem vill du välja som förvaltare av din 

avtalspension?  
 
3 Har du familj?  Då kan du överväga hur du vill 

skydda din familj  om du skulle avlida. 

Spelar det någon roll  
vem jag väljer? 

 
Ja, det gör det. Olika förvaltare lyckas olika 

bra. Och de har olika avgifter som kan försvinna fort i 
olika omkostnader, även till privata aktieägare. 
 
På lite längre sikt är det troligt att skillnaderna mellan 
olika försäkringsbolags avkastning jämnar ut sig.  
 
Då har avgiftens storlek en förvånansvärt stor effekt 
på storleken på din pension. 
 

 
Viktigt 
Avgiften har stor betydelse för din pension, även om 
det bara handlar om en enstaka procent!  
 
 

Exempel: Jobbar i 37 år och har i snitt en 
pensionsavgift på 3 600 kr/år.  
Genomsnittlig avkastning är 8 %  .   
Det ger ett bruttobelopp på 790 000 kr.  
 

Så här mycket blir kvar av 
pensionen med olika avgifter: 
 
1,5 % avgift: 539 000 kr 
 

0,5 % avgift: 694 000 kr 

OBS OBS OBS 
Eftersom många försäkringsbolag nu är ute efter 
DINA PENGAR  är det viktigt att inte påverkas av de 
olika erbjudanden som sänds till dig. 
Är du osäker! Kontakta  då din försäkrings 
rådgivare eller Metall avd 9.  

Detta Metall Aktuellt  är en kort information om vad 
som sas på klubbmötet  
De 3 huvudpunkterna som behandlades var : 

 Fritidsförsäkringen TFF 

Personalneddragningarna 

AMF-pensions valet 

 
 
Från Metalls sida begärde vi  förhandlingar förra månaden  

 - Hur skall Stainless och Varmplåt hantera beslutet med 
1000 personer skall bort inom koncernen ? 

 
Resultatet av de förhandlingarna blev att  ortsledningen  
inte har några egna planer på neddragningar  
 
På de andra orterna inom företaget så har ledningarna tagit 
fram olika nedskärningsplaner på vad de skall göra. 
 
Tydligen så tycker  Stockholm att även Degerfors skall 
drabbas på något sätt och därför skall koncernledningen 
komma hit och bestämma vad som skall skäras bort. 
Man kan tolka det som att Koncernen 
inkompetensförklarar Degerfors.  

På klubbmötet beslutades att införa Fritidsförsäkring 
TFF för alla våra Metallare på Järnverket. 
 

 JBK kommer att betala TFF försäkringen. 

 Vi har lyckats fått bättre villkor än tidigare 

 De som idag har en egen TFF slipper betala 
 

Det innebär att alla som idag har den försäkringen 
och betalar via löneavdrag kommer att slippar det från 
och med Decemberlönen.  
 
Vi kommer att betala försäkringspremien till Folksam 
varje månad för ALLA Metallare och om du skadar dig 
på fritiden kontakta då Johan Hedström (47199) så 
kommer han att hjälpa dig. 


