
 

 

 
Tjänstepension och försäkringar för ägare 
och anställda via Färg Möbler Interiörs 
samarbetspartner 

1 BAKGRUND 

Färg Möbler Interiör samarbetar med Söderberg & Partners när det gäller försäkringar för er verksamhet 

i stort, både butiksförsäkring och tjänsterelaterad försäkring. 

I det här dokumentet beskrivs hur ni kan skapa ett tryggt försäkringspaket för er och de anställda utan 

krav på kollektivavtal. 

2 FÖRSÄKRINGSPAKET 

För de företag som inte har kollektivavtal så finns det inga krav vilken nivå som ska betalas till 

tjänstepensionen utan ni kan med vår hjälp skapa ett eget regelverk för hur det ska fungera hos er. Om 

ni vill spegla arbetsmarknadens andra tjänstepensionsavtal så betalar man 4,5 % på lön upp till 7,5 

inkomstbasbelopp och 30 % på lön däröver. Utöver tjänstepensionen så kan ni också teckna försäkringar 

som redovisas nedan. 

3 TJÄNSTEPENSION 

Tjänstepension kan tecknas i på förhand av Söderberg & Partners upphandlade 

tjänstepensionsförsäkringar i något av följande bolag, Danica, Skandia, Nordnet, Movestic, 

Länsförsäkringar, SPP, Swedbank, SEB Pension & Försäkring eller Folksam. De olika försäkringsbolagen 

erbjuder lite olika upplägg och där är vi ett stöd att hjälpa er välja rätt. 

4 SJUKFÖRSÄKRING 

Sjukförsäkring är en försäkring som kompletterar upp den anställdes ersättning i samband med långvarig 

sjukskrivning/sjukersättning. Försäkringen kan ge den anställde/företagaren ekonomisk trygghet och 

komplettera upp Försäkringskassans ersättning till 90 % av lönen. Sjukförsäkring tecknas i Euro Accident 

via Söderberg & Partners upphandlade tjänstepensionsplan. 



 

 

5 TGL OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

TGL, Tjänstegrupplivförsäkring, ger den anställdes efterlevande ett grundbelopp om 6 prisbasbelopp 

plus eventuella barn belopp i händelse av dödsfall.  

Olycksfallsförsäkringen ger ett bra försäkringsskydd om den anställde skulle drabbas av bestående men 

efter ett olycksfall. 

Båda försäkringarna gäller dygnet runt. 

6 TFA 

Trygghetsförsäkring arbetsskada kan tecknas via AFA försäkring om du endast har tjänstemän anställda 

och ger den anställde ett grundläggande försäkringsskydd vid arbetsolycksfall, arbetssjukdom och 

arbetsskador. Försäkringen gäller dessutom i direkt färd till och från hemmet. 

7 SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING 

Ni erbjuds försäkringsavtal via vår upphandlade sjukvårdsförsäkring hos Euro Accident där ni kan 

försäkra er själva och era familjemedlemmar. Sjukvårdsförsäkringen tecknas genom att den 

anställde/familjemedlemmen intygar att man är fullt arbetsför. 

8 RÅDGIVNING 

För rådgivning och upprättande av försäkringsavtal kontakta Söderberg & Partners 

Henrik Olofsson 0730-603603 henrik.olofsson@soderbergpartners.se 

Johan Lind  019-161661 johan.lind@soderbergpartners.se 
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