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Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring
”Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda”
Ärendebeskrivning
Uppbärande av visstidspension enligt PBF samtidigt som konsultarvode till
eget AB erhållits har uppmärksammats under våren.
Kommunchefen har därför fått i uppdrag att föreslå en revidering av
pensionsbestämmelserna som bättre överensstämmer med den politiska viljan
då nuvarande regelverk antogs.
Sveriges kommuner och Landsting har i uppdrag att se över pensions och
avgångsersättningar för förtroendevalda som ska börja gälla från 2015-01-01

Personalkontorets yttrande
Det lokala beslutet (2005-03-29) om ”pension och avgångsersättning för
förtroendevalda” kompletteras med följande skrivning under § 10 mom. 3:
”Ersättning (exkl kostnadsersättning) till konsultföretag för uppdrag, som
utförs av förtroendevald, ska vid utbetalningstillfället jämställas med
förvärvsinkomst.”
Därutöver föreslår personalkontoret kommunfullmäktige besluta att
rekommendera Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att i sitt pågående
utredningsarbete avseende de centrala bestämmelserna ”pension och
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)” arbeta för att visstidspension
och avgångsersättningarna harmoniseras med vad som normalt gäller på
arbetsmarknaden.
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Arbets- och personalutskottet
Personalkontoret föredrar ärendet. Sveriges Kommuner och Landsting har
utarbetat generella bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda som de rekommenderat kommunerna att anta, vilket också
Luleå kommun har gjort kompletterat med lokala avvikelser på några
punkter.
Efter en stunds diskussion föreslår ordföranden det lokala beslutet
kompletteras med följande lydelse:
”Ersättningar (exkl. kostnadsersättning) till företag för uppdrag, som utförs av
förtroendevald som uppbär visstidspension, ska vid utbetalningstillfället
jämställas med förvärvsinkomst.”
Anders Josefsson (M) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till ordförandens
förslag.

Proposition
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att arbets- och
personalutskottet bifaller förslaget.

Arbets- och personalutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det lokala beslutet
(2005-03-29) om ”pension och avgångsersättning för förtroendevalda”
kompletteras med följande skrivning under § 10 mom. 3:
”Ersättningar (exkl. kostnadsersättning) till företag för uppdrag, som utförs av
förtroendevald som uppbär visstidspension, ska vid utbetalningstillfället
jämställas med förvärvsinkomst.”
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Därutöver föreslås kommunfullmäktige besluta att rekommendera Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) att i sitt pågående utredningsarbete avseende
de centrala bestämmelserna ”pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF)” arbeta för att visstidspension och
avgångsersättningarna harmoniseras med vad som normalt gäller på
arbetsmarknaden.
_____

Kommunstyrelsen
Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.

Proposition
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag under proposition
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att det lokala beslutet
(2005-03-29) om ”pension och avgångsersättning för förtroendevalda”
kompletteras med följande skrivning under § 10 mom. 3:
”Ersättningar (exkl. kostnadsersättning) till företag för uppdrag, som utförs av
förtroendevald som uppbär visstidspension, ska vid utbetalningstillfället
jämställas med förvärvsinkomst.”
Därutöver föreslås kommunfullmäktige besluta att rekommendera Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) att i sitt pågående utredningsarbete avseende
de centrala bestämmelserna ”pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF)” arbeta för att visstidspension och
avgångsersättningarna harmoniseras med vad som normalt gäller på
arbetsmarknaden.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2012-09-24

Paragraf

174

Sida

418b

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
septkf16d

Kommunfullmäktige
Jonas Brännberg (RS) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och föreslår
följande tillägg:
”Kommunfullmäktige beslutar uppdra till personalkontoret att utarbeta
regelverket där ersättningarna för visstidspension och avgångsersättningar
harmoniserar med övriga arbetsmarknaden.”
Karl Petersen (S), Mattias Karlsson (M) och Annika Eriksson (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Thomas Olofsson (FP), Bertil Bartholdsson (V), Erland Nilsson (LBPO), Carola
Lidén (C), Anette Asplund (KD) och Nina Berggård (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag och Jonas Brännbergs tilläggsförslag.

Proposition
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller förslaget.
Vidare ställer ordföranden Jonas Brännbergs tilläggsförslag under proposition
och finner att fullmäktige avslår förslaget.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det lokala beslutet (2005-03-29) om
”pension och avgångsersättning för förtroendevalda” kompletteras med
följande skrivning under § 10 mom. 3:
”Ersättningar (exkl. kostnadsersättning) till företag för uppdrag, som utförs
av förtroendevald som uppbär visstidspension, ska vid
utbetalningstillfället jämställas med förvärvsinkomst.”
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Därutöver beslutar kommunfullmäktige att rekommendera Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) att i sitt pågående utredningsarbete
avseende de centrala bestämmelserna ”pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF)” arbeta för att visstidspension och avgångsersättningarna harmoniseras med vad som normalt gäller på
arbetsmarknaden.

Reservationer
Carola Lidén (C), Jonas Brännberg (RS) och Thomas Olofsson (FP) reserverar
sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Personalkontoret, SKL, Kansliet
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