TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-11-18

Diarienummer

KS 2020-01012

Ansökan om visstidspension för förtroendevald

Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beviljar Ulrika Landergren visstidspension enligt Bestämmelser om pension och
inkomstgaranti, PBF, antagna av KF 2005-06-09 § 97 samt beslutar att visstidspension ska betalas ut
från och med 1 januari 2021.
Kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören att fortsättningsvis besluta i ärendet om Ulrika
Landergrens visstidspension enligt PBF, om beslutet inte är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Kommundirektören får vidaredelegera rätten att fatta beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ulrika Landergren, tidigare kommunalråd, har ansökt om visstidspension från 1 januari 2021 och
pension från 65 år. Hon har på egen begäran entledigats av fullmäktige från sina förtroendeuppdrag i
Kungsbacka kommun från och med den 31 december 2020. Hon kommer dock att vara kvar som
ledamot i kommunfullmäktige.
I detta fall gäller Bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda, PBF. Ett antal
kriterier måste vara uppfyllda för att som förtroendevald omfattas av de bestämmelser som reglerar
ersättningar och ett centralt kriterium innebär att den förtroendevalda ska haft uppdrag motsvarande
minst 40% av en heltid.
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett förutsättningarna för visstidspension till Ulrika Landergren
och det kan konstateras att hon uppfyller kraven för visstidspension enligt PBF. Om hon beviljas
visstidspension så har hon per automatik rätt till ålderspension. Visstidspensionen övergår till
ålderspension vid 65 år.
Under pensionstiden i detta ärende kan frågor uppstå som kräver beslut, till exempel samordning av
förvärvsinkomster. Därför föreslås att kommunstyrelsen delegerar den typen av beslut.

Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-18
Ansökan om visstidspension från Ulrika Landergren 2020-11-11
Beslutet skickas till
Ulrika Landergren, SE lönecenter, KLK Ekonomi
Beskrivning av ärendet
Ulrika Landergren, tidigare kommunalråd, har ansökt om visstidspension 1 januari 2021 och pension
från 65 år. Hon har på egen begäran entledigats av fullmäktige från sina förtroendeuppdrag i
Kungsbacka kommun från och med den 31 december 2020. Hon kommer dock att vara kvar som
ledamot i kommunfullmäktige.
För förtroendevalda i Kungsbacka kommun har det funnits olika bestämmelser för pension och andra
ersättningar och vilket bestämmelser som gäller för respektive förtroendevald beror på när denne
påbörjade sina politiska uppdrag, i vilken omfattning och när reglerna började gälla för Kungsbacka.
För Ulrika Landergren gäller bestämmelser om pension och inkomstgaranti för förtroendevalda, PBF,
antagna av KF 2005-06-09 § 97. För att få ersättning genom PBF krävs att ett antal kriterier ska vara
uppfyllda:
•
•
•
•

Den förtroendevalda måste ansöka om pensionsförmån vad gäller visstidspension enligt §2 i
PBF.
Rätten till ersättning omfattar förtroendevalda som uppnått 50 men inte 65 år.
Den förtroendevalde ska ha haft uppdrag på heltid, eller på betydande del av heltid.
För att uppnå hel ersättning genom visstidspension erfordras att den pensionsgrundande tiden
är minst 12 år.

Ulrika Landergren uppfyller villkoren i bestämmelserna då hon haft uppdrag i Kungsbacka kommun
sedan 2007-01-01, från och med 2009-10-01 har uppdragen sammantaget motsvarat 40 % eller mer av
heltid (kommunalråd) och hon har fyllt 50 år men inte 65 år.
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I nedanstående tabell redovisas Ulrika Landergrens samtliga uppdrag som hon innehaft för
Kungsbacka kommun.
Årtal

Omfattning

2006 Kommunfullmäktige, ledamot 061101-061231
2007 Gymnasie & vuxenutbildning, ledamot, arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, ersättare
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ersättare
2008 Gymnasie & vuxenutbildning, ledamot, arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, ersättare
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ersättare
2009 Gymnasie & vuxenutbildning, ledamot, arbetsutskott 090101-090930
Kommunalråd 091001-091231

100 %

Kommunfullmäktige
LAST´N, vice ordförande 091001-091231
Brottsförebyggande rådet BRÅ 091001-091213
Kommunstyrelsen, ersättare 090101-090930
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott 091001-091231
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ersättare
Överförmyndarnämnden, vice ordförande 091001-091231
HallWan AB, ersättare 091001-091231
Pensionärsrådet, KS representant 091001-091231
Kungsbacka Innerstad AB, ledamot 091001-091231
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, ordförande 091001-091231
Systematisk kvalitetsutveckling i Kungsbacka, ledningsgrupp 091001-091231
Krisledningsnämnden, vice ordförande 091001-091231
Kommunstyrelsens budgetberedning, vice ordförande 091001-091231
2010 Kommunalråd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, ordförande
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige, ersättare
LAST´N, vice ordförande
Brottsförebyggande rådet BRÅ
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare

100 %

KUNGSBACKA KOMMUN

4 (7)

HallWan AB, ersättare
Överförmyndarnämnden, vice ordförande
Krisledningsnämnden, vice ordförande
Kommunstyrelsens budgetberedning, vice ordförande
Pensionärsrådet, KS representant 091001-091231
Kungsbacka Innerstad AB, ledamot 100101-100915
Systematisk kvalitetsutveckling i Kungsbacka, ledningsgrupp
2011 Kommunalråd

100 %

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, ordförande
Systematisk kvalitetsutveckling i Kungsbacka, ledningsgrupp
Krisledningsnämnden, vice ordförande
HallWan AB, ersättare 110101-110307, ledamot 110308-111231
Samordningsförbundet i Halland, representant 111213-111231
Hallandstrafiken AB, representant ägarsamråd 110101-110630
2012 Kommunalråd

100%

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, ordförande
Systematisk kvalitetsutveckling i Kungsbacka, ledningsgrupp
Krisledningsnämnden, vice ordförande
HallWan AB, ledamot
Samordningsförbundet i Halland, representant
Renova AB, ägarrådet, ersättare 120320-121231
2013 Kommunalråd
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, ordförande
Systematisk kvalitetsutveckling i Kungsbacka, ledningsgrupp
Krisledningsnämnden, vice ordförande
HallWan AB, ledamot
Samordningsförbundet i Halland, representant 130101-131130
Renova AB, ägarrådet, ersättare

100%
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100 %

Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott
Övrigt 140401-141231
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande, arbetsutskott
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, ordförande
Systematisk kvalitetsutveckling i Kungsbacka, ledningsgrupp
Krisledningsnämnden, vice ordförande
HallWan AB, ledamot
Renova AB, ägarrådet, ersättare
2015 Kommunalråd

100%

Gymnasie & vuxenutbildning, ordförande
Kommunstyrelsen, arbetsutskott, ledamot
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden, ledamot
HallWan AB, ledamot
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, medlemssamråd, representant
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
2016 Kommunalråd

100%

Gymnasie & vuxenutbildning, ordförande
Kommunstyrelsen, arbetsutskott, ledamot
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden, ledamot
HallWan AB, ledamot
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, medlemssamråd, representant
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
2017 Kommunalråd
Gymnasie & vuxenutbildning, ordförande
Kommunstyrelsen, arbetsutskott, ledamot
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden, ledamot
HallWan AB, ledamot
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, medlemssamråd, representant
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare

100%
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2018 Kommunalråd

100%

Gymnasie & vuxenutbildning, ordförande
Kommunstyrelsen, arbetsutskott, ledamot
Kommunfullmäktige
Krisledningsnämnden, ledamot
HallWan AB, ledamot
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, medlemssamråd, representant
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
2019 Kommunalråd

100%

Gymnasium & arbetsmarknad, individutskott, ordförande
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, arbetsutskott, ledamot
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, medlemssamråd, representant
Krisledningsnämnden, ledamot
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
Eurocities, representant
2020 Kommunalråd

100%

Gymnasium & arbetsmarknad, individutskott, ordförande
Kommunfullmäktige -221014
Kommunstyrelsen, arbetsutskott, ledamot
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, medlemssamråd, representant
Krisledningsnämnden, ledamot
Lokala säkerhetsnämnden, ersättare
Eurocities, representant

Beloppet för visstidspensionen beräknas av KPA Pensionsservice AB. Beloppet ska samordnas med
andra förvärvsinkomster.
Fram till dess att Ulrika Landergren fyller 65 år ska hon lämna uppgifter om sådana
inkomstförhållanden som kan påverka samordningen med visstidspensionen. Från samordningen
undantas 1/12 prisbasbelopp per månad därefter minskas beloppet med 75% gånger tidsfaktorn.
Kommunens totala kostnader för utbetalning av visstidspension fram till 65 års ålder, före samordning
med eventuellt andra förvärvsinkomster och inklusive löneskatt (24,26%), beräknas till ca 2 250 000
kr.
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Ulrika Landergren har även begärt om utbetalning av pension från den dag hon fyller 65 år. Om hon
beviljas visstidspension har hon per automatik rätt till ålderspension enligt PBF. Visstidspensionen
övergår till ålderspension vid 65 år. KPA bevakar och gör ändringen. Något särskilt beslut krävs inte.

Malin Aronsson

Anders Johansson

Kommundirektör

Biträdande kommundirektör

