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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över
och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i
Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed m.fl. (V) har lämnat en motion om att Stockholms läns
landsting ska se över och modernisera reglerna för visstidspension för
politiker i SLL.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
Det är viktigt att förtroendevalda på alla nivåer har rimliga ersättningar för sitt
arbete. I denna ersättning ligger i vissa fall också pensionsåtaganden.
Landstingsfullmäktige fattar beslut om vilka regler som ska gälla för pensioner
och avgångsersättning för de förtroendevalda som har varit aktiva i landstinget. Dessa ersättningar bör dock stå i samklang med de regler som gäller för
förtroendevalda i andra församlingar, inte minst för att många förtroendevalda
kan vara aktiva på flera olika politiska nivåer.
För närvarande pågår en utredning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter
inom riksdagen. Utredningens resultat kan bli vägledande för kommande förslag till regler för pensioner och avgångsersättningar från SKL. Någon ytterligare utredning inom Stockholms läns landsting bedöms därför inte vara nödvändig.
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Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens protokollsutdrag den 16 oktober 2012 § 194, med MPledamöternas reservation och muntlig reservation anfördes av V-ledamoten.
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 september 2012
3. Motion 2011:30

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2012-10-16

Datum för justering: 2012-10-30
Datum för anslag:
2012-10-31
--------------------------------------------------------------§ 194
Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting
LS 1110-1335
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 3 oktober 2012 med landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande den 18 september 2012.
MP-ledamöternas skrivelse den 16 oktober 2012 med förslag att landstingsstyrelsen
föreslår landstingsfullmäktige besluta att återkomma med förslag på regler och nivåer
för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting med ersättningsnivåer som
är mer skäliga (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till MP-ledamöternas förslag
dels av V-ledamoten om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av MP-ledamöterna för MP-förslaget.
dels av V-ledamoten för V-förslaget.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige
Landstingsdirektören

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de gröna

2012-10-16
LS 1110-1335

Ärende 6

Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över och
modernisera reglerna för visstidspension för politiker i
Stockholms läns landsting
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att återkomma med förslag på regler och nivåer för visstidspension för
politiker i Stockholms läns landsting med ersättningsnivåer som är
mer skäliga.
Det är viktigt att politiker kan ta del av ett ersättningssystem under en
begränsad tid. Detta för att politiker skall våga vara oberoende och ta
beslut som ibland är obekväma. Däremot skall inte ersättningen ses som
en generös extra ersättning som ges under lång tid, eller om annan
inkomst finns men tas ut via ett bolag eller liknande.
Visstidspensionen skall ge trygghet för modiga beslut och underlätta
omställning till annat arbete, men får inte bli en orimlig guldkant på
skattebetalarnas bekostnad. Därför måste ett genomtänkt, balanserat
system tas fram, där ersättningen följer en gradvis ökande skala gentemot
antalet tjänsteår. Längden på utbetalningsperioden skall vara skälig och
får inte vara för lång. Det förslag som tas fram av Stockholms läns
landsting baserat på landstingets analys skall väga in eventuella förslag
och resultat från SKLs utredning kring regler för pensioner och
avgångsersättningar.

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
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Landstingsstyrelsen
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Ankom
Stockholms läns landsting

2012 -09- 2 o
Motion av Håkan Jörnehed (V) med flera angående
visstidspension för politiker i Stockholms läns
landsting.
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) med flera har lämnat en motion om att Stockholms
läns landsting ska se över och modernisera reglerna för visstidspension för
politiker i SLL.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 september 2012
Motion 2012:30
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Håkan Jörnehed (V) med flera har lämnat en motion om att Stockholms
läns landsting (SLL) ska se över och modernisera reglerna för
visstidspension för politiker i SLL. I motionen föreslås att en utredning för
att se över reglerna för visstidspension till heltidsarvoderade politiker i SLL
ska tillsättas. Motionärerna föreslår också att en sådan utredning skulle ge
förslag till moderna regler för visstidsersättning till heltidspolitiker i SLL
som harmonierar med krav och ersättningar i samhället i övrigt.
Bakgrund
Landstingsfullmäktige fattar beslut om vilka regler som ska gälla för
pensioner och avgångsersättning för förtroendevalda. Sveriges kommuner
och landsting (SKL) tar fram förslag till regler som landstingen kan välja att
anta fullt ut eller till någon del. Rekommendationerna från SKL är inte
tvingande. De regler för pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Stockholms läns landsting
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som gäller i SLL idag bygger på ett förslag från SKL. SKL har senare gett
förslag till uppdaterade regler som Stockholms läns landsting inte har
antagit.
Överväganden
SKL tar fram förslag till regler för pensioner och avgångsersättningar för
förtroendevalda. För närvarande pågår också en utredning av inkomstgarantin för riksdagsledamöter inom riksdagen. Utredningens resultat kan
bli vägledande för kommande förslag till regler för pensioner och
avgångsersättningar från SKL. Någon ytterligare utredning inom SLL
bedöms därför inte vara nödvändig. Eventuella justeringar av pension och
avgångsersättningar hanteras i dialog mellan partierna. Frågorna bereds i
arvodesberedningen och arvodesutskottet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör
Maria Englund
Personaldirektör
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Beslutsunderlag 3
Ankom
Stockholms

dsting

2011 Dnr.

Vänsterpartiet

Jo/AJö

Stockholms läns landsting
2011-10-11

Motion av Håkan Jörnehed (V) m.fl. om att se över och modernisera
reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting.
I dag har heltidspolitiker som innehaft pensionsgrundande inkomst i minst fyra år rätt till
så kallad visstidspension ("inkomstgaranti"). Denna utfaller vid den tidpunkt då hon/han
lämnar sitt pensionsgrundande uppdrag och till dess att hon/han fyller 65 år, då
visstidspensionen omvandlas till ålderspension. Fortsatt pensionsersättning på samma
beloppsnivå betalas efter 65 år ut av pensionsmyndigheten.
Det finns ingen nedre åldergräns för den som har rätt till visstidspension. En
förhållandevis ung person som påbörjat en politisk karriär i Stockholms läns landsting,
SLL, i unga år, kan alltså ha rätt till en omfattande pensionsersättning livet ut. V i menar
att ett sådant pensionssystem för politiker är felaktigt.
Dagens samhälle ställer höga krav på att de som inte har jobb aktivt ska söka arbete. Inte
minst utifrån detta menar vi att reglerna kring visstidspension för heltidspolitiker i S L L
måste ses över och bli mer moderna.
År 2000 beslutade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att rekommendera landsting och
kommuner att anta ett nytt pensionsreglemente (PBF). Ett av förslagen var att person som inte
fyllt 50 år och som lämnar sitt pensiongrundande uppdrag ska ha rätt till inkomstersättning,
under viss begränsad tid (maximalt 5 år), istället för visstidspension. Detta reglemente har
aldrig antagits av SLL.
Vänsterpartiet föreslår en utredning av visstidsreglema för heltidsarvoderade politiker i S L L .
Också SKL:s förslag om inkomstersättning upp till fem år är alltför generöst. V i föreslår
konkreta och moderna ändringar.
Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att

tillsätta en utredning för att se över reglerna för visstidspension till
heltidsarvoderade politiker i SLL.

att

utredningen föreslår moderna regler för visstidsersättning för
heltidspolitiker i SLL som harmonierar med krav och ersättningar i
samhället i övrigt.

Bekir Uzunel (V)

YJVaNork(V)

Kerstin Pettersson (V)

Catarina Wahlgren (V)

