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Kompensation för framtida pensionsbortfall för förtroendevalda i

Österåkers kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

1. Förtroendevald som, med stöd av en pensionsuttedning, kan styrka att ytterligare

pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan efter prövning av
pensionsmyndigheten (Kommunen) få ersättning för sådan förlust.

2. Yrkande om ersättning för pensionsbortfall ska framställas i samband med utgången av
varje intjänandeår.

3. Uppgift om Vilket pensionsavtal som den förtroendevalda omfattas avi sin anställning, ska
lämnas till kommunen i samband med att den förtroendevalda ansöker om ersättning för

pensionsbortfall

4. Tillämpning och beslut i individärenden sker i Personalberedningen.

Sammanfattning
I samband med beredningen av ärendet Dnr. KS 2018/ 0383 om antagande av bestämmelser
om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda i Österåkers kommun,
har framkommit behov av att komplettera bestämmelserna med Villkor för kompensation för
framtida pensionsbortfall. Det gäller särskilt kompensation för förtroendevalda som minskat
sin tjänstgöringsgrad i sin anställning

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens kontor tjänsteutlåtande daterat 2019-04-25.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens kontots beslutsförslag innebärande
1. Förtroendevald som, med stöd av en pensionsuttedning, kan styrka att ytterligare

pensionsförmåner förlorats under uppdragstid, kan efter prövning av
pensionsmyndigheten (Kommunen) få ersättning för sådan förlust.

2. Yrkande om ersättning för pensionsbortfall ska framställas i samband med utgången av
varje intjänandeår.

3. Uppgift om Vilket pensionsavtal som den förtroendevalda omfattas av i sin anställning, ska
lämnas till kommunen i samband med att den förtroendevalda ansöker om ersättning för

pensionsbortfall

4. Tillämpning och beslut i individärenden sker i Personalberedningen.
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Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och
finner att så är fallet.

Expedieras
- PIR-enheten
- Lönenheten
- Kommunkansliet
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