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Pensionsförmåner för statligt anställda

Är du statligt anställd? Under hösten reser Saco-S runt och 
informerar statligt anställda medlemmar om pensionsvillkor. 

Kom och hör vilka regler som gäller för dig.

Läs mer
www.saco-s.se

Under hösten kommer Saco-S att genomföra en ”Pensions-
tour”. Saco-S besöker 21 orter för att möta medlemmar och 

informera om pensions-
förmåner för akademiker 
i staten. Saco-S reder ut 
begreppen i pensionsav-
talet.

Välkommen!

Borlänge  29 oktober

Gävle  24 september

Göteborg  4 november

Jönköping  19 november

Halmstad  12 november

Kalmar  15 september

Karlskrona 6 oktober

Karlstad 30 september

Linköping  3 november

Luleå  2 november

Lund  29 september

Orter sacO-s besöker

Malmö 30 september

Norrköping 29 september

Stockholm  7 december 

Stockholm  7 oktober

Sundsvall  25 november

Umeå  23 september 

Uppsala 30 september

Västerås  11 november

Växjö  22 oktober

Örebro 11 november

Östersund  1 december

Efter sju års väntan har Förhandlings- och samverkansrådet PTK 
beviljat Sveriges läkarförbund medlemskap från och med 2010. 

Alla medlemmar i Läkarförbundet som är anställda på privat 
sektor, till exempel inom läkemedelsindustrin, berörs av med-
lemskapet på så sätt att de kan representera akademikerna vid 
företaget och bilda en fackklubb.

Större möjligheter
När medlemskapet träder i kraft 2010 får Läkarförbundet 
större möjligheter att påverka PTKs framtid och delta i den 
utbildnings- och informationsverksamhet som är värdefull för 
förtroendevalda och tjänstemän.

Genom att samarbeta med andra stärker vi också vår ställ-
ning som förhandlingspart.

Unik utökning av medlemsförbund
Inte sedan början av 1990-talet har något nytt förbund valts in 
i PTK så beslutet är revolutionerande. Även Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter valdes in. 

I PTK ingår 25 förbund varav 16 är medlemsförbund i Saco 
och 9 tillhör centralorganisationen TCO. PTK företräder cirka 
700 000 tjänstemän som är anställda på privat sektor.

Dominerande förhandlingspart
PTK bildades 1973 för att samordna förbundens förhandlingar 
mot de privata arbetsgivarna inom och med Svenskt Näringsliv. 
PTK är en dominerande part på den privata sektorn och träffar 
viktiga kollektivavtal om löne- och anställningsvillkor. Ett 
välkänt kollektivavtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv är 
om pensioner, ITP-planen.

Förhandlingspart för privat anställda


