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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Avdelningschef 
Sofia Birk 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-12-01 

Ändring i pensionsregelverk för förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att, i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande 
daterat den 18 november 2022, anta ändring i 2 kap. 6 § i Pensionsregelverk för 
förtroendevalda beslutade av kommunfullmäktige den 23 november 2020, § 239.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, § 239, att anta nya 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
Pensionsregelverk för förtroendevalda. 

En revidering av 2 kap. 6 §, som behandlar samordning mellan 
omställningsersättning och förvärvsinkomst, föreslås. Enligt nu gällande 
regelverk sker inte samordning av omställningsersättning med andra 
förvärvsinkomster fullt ut. Nu föreslås att Täby kommun redan från år ett 
samordnar utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd med förvärvsinkomster. 

Arvodesberedningen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde  
den 17 november 2022, § 9. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020, § 239, att anta nya 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
Pensionsregelverk för förtroendevalda. 

En revidering av 2 kap. 6 §, som behandlar samordning mellan 
omställningsersättning och förvärvsinkomst, föreslås. Enligt nu gällande 
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regelverk sker inte samordning av omställningsersättning med andra 
förvärvsinkomster fullt ut då det i regelverket framgår att ”Av förvärvsinkomsten 
undantas ett prisbasbelopp per år (en tolftedel per månad) från samordning, 
innan återstående del samordnas.” 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. 

För att inte syftet med reglerna ska förfelas genom möjligheten till dubbla 
inkomster föreslås att Täby kommun redan från år ett samordnar utbetalning av 
ekonomiskt omställningsstöd med förvärvsinkomster och att ändring i 2 kap.  
6 § i regelverket sker enligt följande formulering ”Samordning sker från första 
året.” (se bilaga 1). 

Om den förtroendevalde inte hittar ny försörjning så finns omställningsstödet där 
som en ekonomisk trygghet, vilket innebär att reglernas syfte även uppnås med 
samordning från första året. 

Arvodesberedningen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde  
den 17 november 2022, § 9. 

Ekonomiska överväganden 

Förslaget får som ekonomisk konsekvens att omställningsstöd inte betalas ut i det 
fall den förtroendevalda har fått ny försörjning vilket kan leda till lägre kostnader 
för  kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Sofia Birk 
Avdelningschef HR, kommunikation och näringsliv 
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Bilagor 

1. Pensionsregelverk för förtroendevalda, daterad den 31 oktober 2022 

2. Protokollsutdrag arvodesberedningen, daterad den 17 november 2022, § 9 

Expedieras 

Avdelningschef Sofia Birk 
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