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§ 335

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda i Linköping - OPF-KL

Dnr KS 2014-559

ÄRENDE
Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit en ny modell för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda inom kommuner och landsting.
Den nya modellen OPF-KL innebär ett förändrat fokus från pension till omställning
för förtroendevalda. Livsinkomstprincipen och arbetslinjen har varit utgångspunkt
för utformningen av OPF-KL. Bestämmelserna i OPF-KL ska underlätta och
möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har
bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal
som gäller för anställda inom kommuner och landsting, liksom för anställda på
arbetsmarknaden i övrigt. Linköpings kommun gör avsteg från SKLs förslag i form
av lokala övergångsregler så att fler förtroendevalda går över från PBF till OPF-KL.
Införandet av OPF-KL beräknas innebära en ökad årlig kostnad på 300 tkr från 2015
och en engångskostnad på 2,9 mnkr 2014.
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT DEN 23 SEPTEMBER 2014, § 324
1. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF-KL, tillstyrks.
2. Förslag att kommunfullmäktiges presidium ska utses till pensionsmyndighet för
OPF-KL inkl övergångsbestämmelser tillstyrks.
3. Förslag till lokala övergångsregler tillstyrks.
4. Finansiering av årlig kostnadsökning för införande av OPF-KL överlämnas till
budgetberedningen.
5. Engångskostnaden för införande av OPF-KL finansieras med beräknat överskott
för kommunens pensionsenhet.
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT DEN 23 SEPTEMBER
2014, § 324
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Linköping,
OPF-KL, godkänns.
2. Förslag att kommunfullmäktiges presidium ska utses till pensionsmyndighet för
OPF-KL inkl övergångsbestämmelser godkänns.
3. Lokala övergångsregler för förtroendevalda godkänns.
BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse 2014-09-04 med tillhörande beslutsunderlag
YRKANDEN
Utdragsbestyrkande
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Paul Lindvall (M), Lena Micko (S) och Christian Gustavsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Nils Hillerbrand (MP) yrkar på följande ändring:
”Sjätte stycket under paragraf 4 ändras till:
Utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas med andra förvärvsinkomst
för samtliga tre år. Om förvärvsinkomster överstiger omställningsstödet à 85
respektive 60 procent kommer därför inget omställningsstöd att utbetalas. Ett
prisbasbelopp undantas årligen från samordning.”
Monica Ericsson (V) yrkar bifall till Nils Hillerbrands (MP) yrkande.
Bengt Walla (C) yrkar på att ärendet återremitteras.
Nils Hillerbrand (MP) och Monica Ericsson (V) yrkar bifall till Bengt Wallas (C)
återremitteringsyrkande.
Paul Lindvall (M) och Christian Gustavsson (M) yrkar avslag till Bengt Wallas (C)
återremitteringsyrkande.
BESLUTSORDNING
Ordförande ställer proposition och frågar först om ärendet ska avgöras idag och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag. Ordförande ställer
därefter kommunstyrelsens förslag mot Nils Hillerbrands (MP) ändringsyrkande och
finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Linköping,
OPF-KL, godkänns.
2. Förslag att kommunfullmäktiges presidium ska utses till pensionsmyndighet
för
OPF-KL inkl övergångsbestämmelser godkänns.
3. Lokala övergångsregler för förtroendevalda godkänns.
RESERVATIONER
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Miljöpartiet anser att det är viktigt med ett fungerande trygghetssystem för
människor som engagerar sig politiskt och som återgår till ett vanligt yrkesliv.
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Många enskilda politiker kan med sitt politiska arbete riskera att halka efter
karriärmässigt i sitt civila yrke eller bli mindre gångbara vid en återkomst. Det kan
också förekomma att en enskild förtroendevald gör sig obekväm för en arbetsgivare
utifrån de frågor som denne har drivit politiskt.
Däremot är en generös omställning för en tidigare förtroendevald inte detsamma
som att denne har rätt att uppbära stora ersättningar efter avslutat politiskt uppdrag.
utgångspunkten bör vara att den enskilde så snart som möjligt återgår till en annan
försörjning och under tiden erhåller en ersättning, i brist på annan inkomst. Men så
snart en annan försörjning har erhållits bör omställningsstödet avräknas med samma
belopp. Syftet med ett omställningsstöd bör inte vara att möjliggöra dubbla
ersättningar.”
Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Beslutet skickas till:
Personaldirektör, förhandlingschef, kommunfullmäktiges presidium
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