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Pension och försäkringar
– hur funkar det? – Del 1
Pension och försäkringar är för
många ett ganska stort, obegripligt
och rörigt ämne. Det är inte alltid
lätt att sätta sig in i vad du har för
behov eller vad du har tecknat för
försäkrings- och pensionslösning.
I ett försök att göra det mer begripligt
kommer vi under hösten att skriva om
pensions- och försäkringssystemens
olika delar.

Individuella lösningar
Grupplösningar
Kollektivavtal

Pensions- och försäkringssystemet i Sverige
kan delas in i fyra delar (se bilden). Där är
grunddelarna den lagstadgade delen som
du sedan bygger på med pension och
försäkring genom kollektivavtal, grupplösningar och individuella lösningar.

Lagstadgat

Sveriges pensionsoch försäkringssytem
delas in i fyra grunddelar.

Försäkring och pension
enligt lag
Du som är bosatt eller arbetar i Sverige
omfattas av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen gäller alla, från anställda och
företagare till studenter och praktikanter.
Barn har, genom dagis eller skola, ett grundskydd vid olyckor. Men på samma sätt som
för arbetande vuxna gäller försäkringen
bara om något skulle hända under skoltid
eller till och från skola eller dagis.
Försäkringskassan administrerar och har
hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer (barnbidrag), sjuka (sjukpenning)
och personer med funktionsnedsättning.
Pensionsmyndigheten administrerar

och har hand
om pensioner och
andra stöd till äldre och efter
levande. Varje år avsätts 18,5 procent av
din pensionsgrundande inkomst (lön och
andra skattepliktiga ersättningar upp till
7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna
pensionen. Den största delen, 16 procent,
går till inkomstpensionen. Resterande del,
2,5 procent, går till premiepensionen, som
är den del av den allmänna pensionen som

du kan påverka själv genom hur du
placerar dina pengar. Garantipension
får den som haft låg eller ingen inkomst.
Utöver ovan är skyddet väldigt grovmaskigt – näst intill obefintligt. Därför är
försäkringar och pensionslösningar som
tecknas genom kollektivavtal ytterst
väsentligt för alla arbetstagare. Mer om
det i nästa nummer.
www.fysioterapeuterna.se/forsakringar
www.fysioterapeuterna.se/pension

Har du valt sektion?

Delta i debatten på Fysionord

Inspireras av Gilla Jobbet!

I din medlemsavgift ingår medlemskap
i en av förbundets 16 sektioner utan extra
kostnad. Vill du välja eller ändra ditt sek
tionsmedlemskap gör du det lättast genom
att logga in på hemsidan och därefter klicka
på Min sida längst upp till höger. På Min
sida kan du också se ifall du redan i dag
tillhör någon sektion. Vill du vara medlem
i flera sektioner kostar det 150 kronor
extra per år och sektion.
www.fysioterapeuterna.se/minsida

Yrkesdebatt–nätverk–frågor–svar.
Det är e-postlistan Fysionord i ett nötskal.
Alla som är intresserade av professionens
mångfacetterade arbetsområden kan
ansluta sig och ta del av de frågor och svar
som mejlas till listan. Observera att kom
mersiell marknadsföring av produkter och
tjänster inte är tillåten. Inte heller plats
annonser får förekomma.

Den 22–23 oktober 2014 förvandlas
Stockholmsmässan till Sveriges största
mötesplats för dig som är engagerad i
arbetsmiljöfrågor. Gilla Jobbet är ett unikt
tillfälle för dig som vill utbyta erfarenhe
ter, uppleva olika arbetsmiljöer och få nya
idéer. Möten, dialog och interaktivitet är
en viktig del av Gilla Jobbet. Inspireras
av över hundra seminarier, utställning,
forskning, praktik, åsikter och insikter!
www.gillajobbet.se
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