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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Magdalena Fallde

2018-10-09

Dnr KS 2018-232

Kommunstyrelsen

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL), finansiering och tillämpningsriktlinjer
Förslag till beslut
1. Riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) fastställs.
2. Uppbokning av skuld för omställningsstöd enligt OPF-KL görs med början
från och med år 2018.
3. Finansiering vid utbetalning sker genom ianspråktagande av uppbokade
medel.
4. Besluten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner de
reviderade bestämmelserna Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).
Ärende
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2014 § 335 att godkänna
bestämmelser om omställningsstöd och pension (OPF-KL) för förtroendevalda
i Linköpings kommun. Bestämmelserna grundas i de förslag till OPF-KL som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) antagit i oktober 2013 och under
september 2018 reviderat. Reviderade bestämmelser behandlas i
kommunfullmäktige 6 november 2018.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018 § 153 att ekonomiskt
omställningsstöd för förtroendevalda under året 2018 skulle finansieras via
kommunstyrelsens budget för förtroendevalda. Kommundirektören fick i
uppdrag att se över finansieringen och återkomma med belopp för uppbokad
skuld för ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda.
Kommundirektören fick även i uppdrag att presentera förslag till
tillämpningsanvisningar inklusive förslag till hantering och finansiering av
ekonomiskt omställningsstöd senast i september 2018.
Tillämpningsanvisningar för omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) finns beskrivna i bifogade riktlinjer. Riktlinjerna innehåller bland
annat uppgifter om handläggning och beslut gällande de olika delarna av
omställningsstöd, retroaktivitet och krav på intyg från förtroendevalda som
ansöker om stöd. I riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens kanslienhet är
ansvariga för att administrera inkomna ansökningar enligt OPF-KL.
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För finansiering av omställningsstöd enligt OPF-KL föreslås att från och med
bokslut 2018 ska upparbetad skuld regleras i samband med bokslutet. Det
innebär att även tidigare års avsättningar regleras vid detta tillfälle och belastar
kommunstyrelsens resultat 2018. Uppskattad kostnad för denna uppbokning
uppgår till cirka 7,1 mnkr. Från och med 2019 kommer avstämning av aktuell
skuld ske vid tre tillfällen per år. Finansiering vid utbetalning föreslås ske
genom ianspråktagande av uppbokade medel.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL), finansiering och
tillämpningsriktlinjer, 2018-10-09
Bilaga - Riktlinjer för tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL).
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 30 september 2014 § 335 att godkänna
bestämmelser om omställningsstöd och pension (OPF-KL) för förtroendevalda
i Linköpings kommun. Bestämmelserna grundas i de förslag till OPF-KL som
Sveriges kommuner och landsting (SKL) antagit i oktober 2013.
Bestämmelserna har reviderats av SKL i september 2018 (OPF-KL18).
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018 § 153 att ekonomiskt
omställningsstöd för förtroendevalda under året 2018 skulle finansieras via
kommunstyrelsens budget för förtroendevalda. Kommundirektören fick även i
uppdrag att se över finansieringen och återkomma med belopp för uppbokad
skuld för ekonomiskt omställningsstöd för förtroendevalda.
Kommundirektören fick även i uppdrag att presentera förslag till
tillämpningsanvisningar inklusive förslag till hantering och finansiering av
ekonomiskt omställningsstöd senast i september 2018.
Tillämpningsanvisningar för OPF-KL
Förslag till tillämpningsanvisningar presenteras vidare i Bilaga 1 – Riktlinjer
för tillämpning av omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL). Riktlinjerna utgör ett komplement till de tidigare antagna Bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som antogs av
kommunfullmäktige § 335 den 30 september 2017.
I riktlinjerna framgår bland annat följande:


Kommunledningsförvaltningens kanslienhet är ansvariga för att
administrera och handlägga inkomna ansökningar som därefter
godkänns av kommunfullmäktiges presidium som är
pensionsmyndighet.



Beslut om aktiva omställningsinsatser upp till och med ett
prisbasbelopp fattas av kanslichefen.



Intyg av egen aktivitet krävs av den förtroendevalda som får
ekonomiskt omställningsstöd. Intyg lämnas in till kanslienheten varje
halvår.



Från och med år två med ekonomiskt omställningsstöd ska
inkomstuppgift lämnas in till kanslienheten varje månad. Detta
eftersom omställningsstödet samordnas med inkomsten från och med år
två.

Fortsatt finansiering av OPF-KL
För året 2018 finansieras ekonomiskt omställningsstöd via kommunstyrelsens
budget för förtroendevalda.
Från och med år 2018 föreslås att tidigare upparbetad skuld för
omställningsstöd enligt OPF-KL skuldförs i samband med bokslutet. Det
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innebär att även tidigare års upparbetade skuld regleras vid detta tillfälle och
belastar kommunstyrelsens resultat 2018.
Från och med 2019 kommer uppbokning/ianspråktagande av aktuell skuld ske
vid två tillfällen per år.
Ekonomiska konsekvenser
Från och med bokslut 2018 kommer tidigare upparbetad skuld för
omställningsstöd enligt OPF-KL regleras i samband med bokslutet. Därmed
kommer även tidigare års upparbetade skuld regleras vid detta tillfälle och
belastar kommunstyrelsens resultat 2018. Uppskattad kostnad för denna
uppbokning uppgår till cirka 7,1 mnkr. Från och med 2019 kommer
uppbokning/ianspråktagande ske vid tre tillfällen per år. Finansiering vid
utbetalning sker genom ianspråktagande av uppbokade medel.
Kommunala mål
Kommunala mål som berörs är 7. En sammanhållen kommun med framtidstro
och delaktighet. Målet fokuserar på möjligheterna att påverka och bidra till
kommunens utveckling.
Jämställdhet
Kvinnor är underrepresenterade bland förtroendevalda i kommuner. Det
övergripande målet med OPF-KL är att underlätta och möjliggöra för
förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag genom att anpassa
bestämmelserna till pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda
inom kommuner och landsting, liksom på övriga marknaden.
Samråd
Samråd har skett med förhandlingschef och pensionshandläggare som
tillstyrker förslag till riktlinjer.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Klicka här för att ange text.
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Beslutet skickas till:
Ekonomi och finans
Ekonomichef
Kanslichef

