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

Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 27 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 109

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 1997-12-31 och sedan
fortsatt att arbeta deltid fram till sin pensionering och då fått 100 kronor per månad i
tjänstepension.
Landstingsfullmäktige beslutade 2016-10-19 § 122 att återremittera motionen.
Regionstyrelsens yttrande
Region Västmanland (tidigare Landstinget) tillämpar nu en beräkningsmodell för den
här gruppen medarbetare som baseras på resultatet av en förhandling 2017-03-30
mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Vårdförbundet. Förhandlingen
utmynnade i en rekommendation om alternativ beräkning av årsmedelpoäng enligt
PA-KL i ett individärende. Modellen är fullt ut tillämpbar på andra medarbetare i
motsvarande situation.
SKL och arbetstagarnas fackliga organisationer har 2017-04-27 gjort en preliminär
överenskommelse, som trädde i kraft 2017-07-01, där parterna är överens om att
höja garantinivån från 100 kronor till 1 200 kronor per månad efter samordning med
socialförsäkringsförmån enligt PA-KL:s bestämmelser. Höjningen av garantinivån är
framåtriktad, vilket innebär att höjningen inte föranleder behov av rättelser av
utbetald pension före införandet av höjningen.
I ärendet yttrar sig
Barbro Larsson (C), Lena Johansson (S), Kenneth Östberg (S) och Thomas Högström
(M).
I ärendet yrkar
Lena Johansson (S) bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Barbro Larsson (C) bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner att det under överläggningen framställts två yrkanden. Ordförande
ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.
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Ordförande föreslår följande omröstningsordning: De som stöder regionstyrelsens
förslag till beslut röstar JA, de som stöder Barbro Larssons yrkande om att bifalla
motionen röstar NEJ

Bilaga 2

Omröstningsresultat
När omröstningen avslutats har 64 ledamöter röstat JA och 13 ledamöter röstat NEJ.
Ingen ledamot har avstått från att rösta. Ordförande konstaterar att fullmäktige efter
votering beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag till beslut.
Fullmäktiges beslut enligt regionstyrelsens förslag
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Jenny Landernäs (M),
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Ida Lindh, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson
samtliga (L),
Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samtliga (C),
Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén samtliga (KD),
reserverar sig till förmån för Barbro Larssons yrkande.
Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Andreas Engstedt, mötessekreterare

Justerat 2017-10-04

Glenn Andersson

Maria Dellham

Ordförande

Justerare

Malin Gabrielsson
Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10-04 intygas:

Rätt utdraget intygas 2017-10-04
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