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Principer för avtalspension och ändrad delegation
Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-12 § 53 om principer för särskild avtalspension och att delegera beslutet att göra överenskommelse med enskild anställd kring
Särskild avtalspension, till respektive nämnd och att kostnaden för överenskommelsen belastar nämnden.
Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag 2007-05-28 § 74 att utöka delegationen inom personaladministrativa ärenden.
Beslutet om Särskild avtalspension skulle fortsättningsvis kunna fattas av anställande chef/arbetsledare istället för av nämnden. Eller om kommunstyrelsen så föredrar, kan besluten delegeras till t.ex. respektive nämnds arbetsutskott eller om
inte sådant finns hos dess nämnd.
Principerna för enskild överenskommelse bibehålls dock men antas här igen av
praktiska skäl.
Beredande organ
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2007-05-28 § 74

Kommunstyrelsens beslut
1. Följande principer gäller vid överenskommelse mellan arbetsgivaren och enskild arbetstagare om Särskild avtalspension:
• Pensionsavtalet KAP-KL anger i §§ 30 -32 regler för överenskommelse
om särskild avtalspension.
• En arbetsgivare och en arbetstagare kan träffa enskild överenskommelse
om hel eller partiell Särskild avtalspension.
• Denna pension bekostas av arbetsgivaren och löper som längst fram till att
den anställde fyller 65 år.
• Särskild avtalspension är en möjlighet vid organisationsförändringar i
verksamheten eller vid behov av förändring för enskild anställd.
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forts ks § 195, principer för avtalspension och ändrad delegation
2. Kommunstyrelsen återkallar den delegation som gavs nämnderna 2007-03-12
§ 53.
3. Beslutet ersätts istället med följande delegation:
Kommunstyrelsen delegerar beslut om Särskild avtalspension enligt vid varje
tidpunkt gällande pensionsavtal, för närvarande KAP-KL, Kollektivavtalad
pension, till respektive nämnds arbetsutskott eller motsvarande, med nämnden
som ersättare.
I de fall nämnden inte har något arbetsutskott eller motsvarande, delegerar
kommunstyrelsen beslutanderätten till nämnden.
Överenskommelse om avtalspension skall i samtliga fall föregås av samråd
med personalchef.
4. Kommunstyrelsens delegationsordning för personaladministrativa ärenden
kompletteras därmed med en ny punkt. Övriga nämnders delegationsordningar
kompletteras också med en ny punkt enligt ovan.
5. Delegationen börjar gälla den 1 januari 2008.
_____
Utdrag:
Samtliga nämnder
Annette Lauritzen Karlsson
Lena Bull
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