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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 oktober 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 122

Motion om skälig tjänstepension
LTV 151456

Barbro Larsson, (C), föreslår i en motion inkommen 2015-11-06 att Landstinget
Västmanland som arbetsgivare tar fram en handlingsplan för att hantera dem som
var långtidssjuka på deltid med förtidspension eller sjukbidrag (som det kallades förr)
1997-12-31 och sedan fortsatt att arbeta deltid fram till sin pensionering och då fått
100 kronor per månad i tjänstepension.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015-11-18 § 119 b).
Landstingsstyrelsens yttrande
Pensionsavtal PA-KL har gällt till och med 1997-12-31 och är en bruttopension, som
anger den totala pensionens storlek. En del av den totala pensionen betalas ut i form
av allmän pension, resterande del svarar arbetsgivaren för som en kompletteringspension (tjänstepension).
Om allmän pension är högre än bruttopensionen samordnas i princip hela kompletteringspensionen bort.
PA-KL har även fortsatt att gälla för de personer som erhållit sjukersättning före
1997-12-31. Andemeningen där är att pensionen ska beräknas på lönenivå i sysselsättningsgraden innan beviljad sjukersättning, uppräknat med aktuellt års basbelopp.
År 2003 infördes sedan en 100-kronorsgaranti som innebär att om allmän pension är
så hög att kompletteringspensionen samordnas bort helt, så ska i alla fall 100 kronor
per månad utbetalas som kompletteringspension.
De fackliga organisationerna har aktualiserat frågan/problematiken med SKL. Även
om det inte inkommit något specificerat yrkande hanteras frågan mellan centrala
parter.
Rent formellt hindrar det inte landstinget från att fatta ett ensidigt beslut som gynnar
en enskild. Det hade varit skillnad om landstinget Västmanland fått ett yrkande från
en lokal facklig organisation, då hade vi varit förhindrade att förhandla på det lokala
planet eftersom frågan hanteras mellan centrala parter.
Landstingets tolkning är att det vore olyckligt med en egenkonstruerad lösning, som
kan bli antingen för generös eller för snål, beroende på hur frågan blir hanterad
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centralt. Landstinget beräknar pension så som det centrala tjänstepensionsavtalet
föreskriver. Ändras pensionsavtalet kommer Landstinget naturligtvis följa dessa
ändringar.
I ärendet yttrar sig
Barbro Larsson (C), Lena Johansson (S), Elisabeth Wäneskog (KD), Tomas Högström
(M), Kenneth Östberg (S) och Denise Norström (S).
I ärendet yrkar
Lena Johansson (S) bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Barbro Larsson (C) bifall till motionen.
Tomas Högström (M) återremiss av motionen vilket Denise Norström (S) tillstyrker.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att fullmäktige
beslutat att återremittera motionen.
Fullmäktiges beslut
1.

Motionen återremitteras.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2016-10-25

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Birgitta Andersson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-10-25 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-10-27

Andreas Engstedt

