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§ 28 
Dnr 2020/773    
 
Pensionsriktlinjer för Tierps kommun  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
besluta  
 
att anta Pensionsriktlinjer för Tierps kommun under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt nedan. 
 
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation föreslår kommunstyrelsen 
hemställa kommunfullmäktige besluta 
 
att upphäva Pensionspolicy Tierps kommun fastställd 2005 och reviderad 
2006-11-07. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Pensionspolicyn är fastställd av kommunfullmäktige 2005 samt reviderad 
2006 och bör därför ersättas med nya pensionsriktlinjer som bl.a. innehåller 
nya regler för politiker, OPF-KL som tillkommit. Då kommunstyrelsen är 
högsta beslutande instans för pensionsvillkor benämns dokumentet 
”Pensionsriktlinjer för Tierps kommun” och bör fortlöpande revideras av 
kommunstyrelsen då lag- eller avtalsändringar sker. 
 
Beslutsmotivering  
Då pensionspolicyn är från 2006 bör den ersättas med ”Pensionsriktlinjer 
för Tierps kommun” som fortlöpande kan revideras av kommunstyrelsen då 
lag- och avtalsförändringar sker. Pensionsriktlinjerna innehåller bl.a. nya 
regler för politiker som tillkommit i OPF-KL. Kommunfullmäktige har 
beslutat att anta tillämpningsanvisningarna till OPF-KL 2018-05-21. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till förhandlingsdelegationen att vara 
pensionsmyndighet. Förhandlingsdelegationen tolkar och beslutar i samråd 
med HR-chef och verksamhetschef, om särskild avtalspension på heltid eller 
deltid samt om pensionsförstärkning på heltid enligt överenskommelse, efter 
individuell prövning i varje enskilt fall.  
 
Förhandlingsdelegation beslutar även om andra pensionslösningar utöver de 
nämnda i pensionspolicyn samt om alternativ KAP-KL för 
verksamhetschefer och nyckelpersoner. Pensionshandläggaren beslutar i 
normala och löpande pensionsärenden.   
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Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutade 2016-09-21 att föreslå 
kommunstyrelsen att anta en ny pensionspolicy som bifogades protokollet. 
Denna skulle ersätta den tidigare pensionspolicyn och innehöll bl.a. nya 
regler som tillkommit. På grund av brister i de administrativa rutinerna gick 
ärendet aldrig vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Reglerna i policyn har dock tillämpats. 
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Pensionsriktlinjer för Tierps kommun 
•  Pensionspolicy Tierps kommun fastställd av kommunfullmäktige  
• § 69/2005. Reviderad 2006-11-07. 
• Protokoll från Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 2016-09-

21 
 
Beslutet skickas till 

• HR-chef 
• Lönechef 
• Pensionshandläggare  

 


