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§ 196 2019.640 KS

Riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Riktlinjer pension ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras vid behov i
förändringar i lagar och kollektivavtal som påverkar pensionsområdet.
En ny mandatperiod inleddes september 2018 och riktlinjerna har därefter genomgått en
genomlysning och uppdatering. Den stora förändringen i riktlinjerna är att förtroendevalda
lyfts ut ur riktlinjerna då dessa frågor hanteras i ”Ersättning för förtroendevalda 2019-2022”,
beslutade av kommunfullmäktige den 26 september 2018, § 164.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2019 lämnat följande yttrande:
På senare år har individuella valmöjligheter införts inom såväl det allmänna
pensionssystemet som i de kommunala och även andra sektorers tjänstepensionsavtal.
Möjligheten till alternativa pensionslösningar inom tjänstepensionsområdet har också
utvidgats.
Långsiktiga och tydliga riktlinjer i pensionsrelaterade frågor är viktigt för kommunens
attraktivitet som arbetsgivare. Genom att skapa goda möjligheter kan kommunen lättare
attrahera, rekrytera och behålla anställda. Att Alingsås kommun ger anställda möjligheten att
löneväxla till pension inom ramen för centrala och lokala kollektivavtal utgör ett viktigt led i
den framtida personalförsörjningen. Löneväxlingen för arbetsgivaren ska vara
kostnadsneutral för kommunen.
Kommunfullmäktige är det beslutsorgan som beslutar om pensionsfrågor avseende
förtroendevalda av principiell karaktär.
Kommunstyrelsen är det beslutsorgan som beslutar om förändringar av principiell karaktär
och om riktlinjer för pension för anställda.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för såväl anställda som förtroendevalda, vilket
innebär att kommunstyrelsen beslutar om förändringar i rena tillämpningsfrågor.
Personalchefen beslutar om och tecknar kollektivavtal.
Beslut i pensionsärenden som inte gäller särskild avtalspension fattas av
pensionsadministratör.
Alingsås kommun ska årligen informera anställda om de pensionsförmåner som har tjänats
in.
Kommunstyrelsens reglemente § 14 ändras så att det framgår att bestämmelser för
förtroendevaldas pension hanteras i ”Ersättningar för förtroendevalda” samt att
bestämmelserna för anställda framgår av ”Riktlinjer för pension för anställda”.
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KS § 196, forts
Arbetsutskottet har den 6 november 2019, § 180 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar att upphäva nuvarande riktlinjer för
pension, antas riktlinjer pension för anställda i Alingsås kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut:

1. Nuvarande riktlinjer för pension upphävs.

2. Kommunstyrelsens reglemente § 14 ändras så att det framgår att bestämmelser för
förtroendevaldas pension hanteras i ”Ersättningar för förtroendevalda” samt att
bestämmelserna för anställda framgår av ”Riktlinjer för pension för anställda”.
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