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Motion 20 

Stärk kunskapen om pension bland yngre medlemmar 

Inlämnad av 

Byggcheferna 

Bakgrund 

Att vara medveten om hur ens val i arbetslivet påverkar den framtida pensionen är viktigt 

men svårt för de flesta. De yngre förväntas leva längre och försörja fler äldre – då måste 

pensionen räcka i fler år. Därför är det särskilt viktigt att de yngre medlemmarna har kunskap 

om hur föräldraledighet, deltid, tjänstledighet och andra pensionspåverkande beslut kommer 

att påverka deras ekonomi som pensionärer. Sätter arbetsgivaren inte av tjänstepension är 

det också viktigt att veta vilken löneökning som behövs för att kompensera för ett eget 

sparande. 

Byggcheferna menar att det är viktigt att de unga i arbetslivet känner sig trygga med sin 

framtida ekonomi som pensionärer. Här kan Ledarna tillsammans med sina 

branschföreningar genom medlemskapet erbjuda kunskap som ger den tryggheten. 

Vi vill därför att Ledarna tar fram informationsmaterial, verktyg och aktiviteter som hjälper de 

yngre medlemmarna att öka sin kunskap om pensionspåverkande val och möjligheter. 

Underlag som Ledarna och branschföreningarna kan sprida till sina yngre medlemmar. 

Vi yrkar att kongressen beslutar 

att  Ledarna får i uppdrag att ta fram och presentera pensionskunskap för yngre 

medlemmar som i utformning och innehåll är anpassad för denna målgrupp av 

medlemmar och som tydligt visar hur pensionen påverkas av olika val under 

arbetslivet. 
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Motionssvar 

Förbundsstyrelsens yttrande  

Ledarna instämmer med motionären att information om kollektivavtalad pension och 

försäkringar i olika skeden i livet är viktigt att ha kunskap om. Yngre chefer som har långt 

kvar till pension behöver få information anpassad för att ta den till sig. Då pension ligger långt 

fram i tiden är intresset ofta lågt hos yngre medarbetare.   

Inom privat sektor har Svenskt Näringsliv, LO och PTK, där Ledarna ingår, startat bolaget 

Avtalat från den 1 januari 2021. Avtalat är ett informationsbolag som är knutpunkten för 

information om kollektivavtalad pension och försäkring inom privat sektor. Avtalat har tagit 

fram information på sin webbplats www.avtalat.se som utgår ifrån olika händelser i livet. Där 

finns även tillgång till individuell rådgivning digitalt genom att använda  

www.rådgivningstjänst.se. Till Avtalat kan man ställa frågor om sin ITP-pension och 

kollektivavtalade försäkringar via telefon eller e-post.  

Vi vill gärna utveckla informationen på Ledarna.se och i övriga kanaler för att väcka intresse 

och på ett enkelt sätt leda vidare till Avtalat för att få mer information om kollektivavtalad 

pension och försäkring inom privat sektor. 

Avtalat håller även seminarier för försäkrade inom privat sektor. Ledarna har dessutom 

möjlighet att beställa seminarier från Avtalat som är riktade till Ledarnas medlemmar. 

Ledarnas kansli har tidigare genomfört seminarier inom privat sektor i egen regi.   

Informationen till medlemmar och speciellt yngre chefer inom kommun, region och inom 

statlig sektor kan också utvecklas till att bli mer tillgängligt och kännas mer intressant både 

på Ledarna.se och övriga kanaler. Redan idag genomför vi pensionsseminarier i egen regi till 

anställda inom kommun, region och statligt anställda och även där kan vi utveckla utbudet till 

att bli mer intressant och relevant för yngre chefer.  

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar 

att anse motionen besvarad. 

http://www.avtalat.se/
http://www.rådgivningstjänst.se/

