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Ansökan om visstidspension  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. att bevilja Fredrik Ahlstedt visstidspension utifrån pensionsgrundande tid om 
12 år. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 10–11 december 2018 § 215 att kommunstyrelsen 
är pensionsmyndighet för Uppsala kommuns förtroendevalda samt att 
arvodesberedningen är beredande organ till kommunstyrelsen i denna egenskap. 

Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt har avslutat sitt uppdrag i Uppsala kommun och 
ansökt om visstidspension enligt regelverket Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med 1 november 2022.  I sin 
ansökan har Fredrik Ahlstedt begärt att tillgodoräkna sig tid som kommunalråd i 
Enköpings kommun utöver tiden i Uppsala.  

Beredning 

Ärendet har beretts av arvodesberedningen. 

Föredragning 

Fredrik Ahlstedt har ansökt om visstidspension enligt PBF från och med 1 november 
2022. Fredrik Ahlstedt har varit kommunalråd i Uppsala kommun under perioden 1 
februari 2012 till och med 31 oktober 2022, det vill säga tio år och åtta månader. 

I ansökan söker Fredrik Ahlstedt även visstidspension för tiden 1 november 1998 till 1 
november 2001, då han var kommunalråd i Enköpings kommun. Det är en tid om 
sammanlagt tre år.  
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Ansökan avser således att få tillgodoräknas full pension sammanräknat alla år som 
Fredrik Ahlstedt varit kommunalråd i Uppsala kommun samt i Enköpings kommun. 

Visstidspension kan den som fyllt 50 år, men inte 65 år vid avgången erhålla och har 
minst haft uppdrag om tre år. Enligt PBF så fordras 12 års pensionsgrundande tid i 
samma kommun eller region för att få full pension. 

Visstidspensionen ska minskas med förvärvsinkomst. Enligt Uppsala kommuns 
tillämpning av reglerna dras ett fribelopp (prisbasbelopp) dras bort från 
förvärvsinkomsten. Därefter minskas visstidspensionen med 75 procent av resterande 
inkomst. Ålderspensionen samordnas med allmän pension och är en så kallade 
bruttopension.  

Vid beräkning av visstidspension samverkar tidsfaktorn (det antal år sökande innehaft 
uppdraget) med arvodets storlek. För full visstidspension krävs full tidsfaktor vilket är 
tolv år. Det finns inget i regelverket som säger att förtroendevald har rätt att räkna med 
sig tid i motsvarande uppdrag i annan kommun eller region. Däremot har enligt 
kommunens pensionsbolag KPA sådana beslut fattats i andra kommuner och regioner.  

I det kollektivavtal som gällde för arbetstagare i kommun och landsting fram till 1997, 
PA-KL, och som i allt övrigt överensstämmer med reglementet för förtroendevalda 
(PBF), kunde arbetstagare som bytte anställning inom kollektivavtalsområdet (mellan 
exempelvis kommuner eller mellan kommun och landsting) tillgodoräkna sig all tid i 
tidsfaktorberäkningen. Detsamma gällde inte för förtroendevalda. 

Anledningen till skillnaden i villkor för arbetstagare i förhållande till förtroendevalda i 
denna del var att arbetstagare ansågs anställda i kollektivavtalets område, medan 
reglementet för förtroendevalda gällde specifikt för varje kommun. Behovet av att 
värna organisatoriska skillnader mellan kommunerna fick därmed konsekvenser för 
den enskilde förtroendevaldes villkor. Det kan mot den bakgrunden vara skäligt att låta 
Ahlstedt tillgodoräkna sig tiden i Enköping.  

Den lokala pensionsmyndigheten, i Uppsala kommun kommunstyrelsen, kan enligt 
regelverket PBF fatta beslut om den typ av undantag som Ahlstedt ansöker om.  

Ekonomiska konsekvenser 

Utifrån en beräkning med pensionsnivå 100 procent och utifrån uppdragstid om 10 år 
och 8 månader så uppgår en visstidspension till 43 800 kronor per månad. För år 2023 
skulle beloppet bli 47 600 kronor per månad, då det räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet från år till år. Den beräknade ålderspensionen är 45 200 kronor per 
månad. Pensionen belastar kommunstyrelsens budget. 

Om ansökan om att få tillgodoräkna sig tid upp till 12 år som pensionsgrundande tid 
godkänns, beräknas visstidspensionen uppgå till 49 200 konor per månad. För år 2023 
53 400 kronor per månad. Den beräknade ålderspensionen är 50 900 kronor per 
månad. 

Kostnadsberäkningen påverkas dock av det faktum att Ahlstedt för närvarande uppbär 
arvode som riksdagsman, varvid hela visstidspensionen (utom fribeloppet) samordnas. 
Det medför att Uppsala kommun så länge Ahlstedt uppbär arvode för uppdraget i 
riksdagen inte har någon ökad kostnad på grund av ett beslut att enligt föreliggande 
förslag. 
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Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 14 november 2022 
• Bilaga 1, arvodesberedningens förslag den 14 november 2022  

 

Kommunledningskontoret 

 

Joachim Danielsson  
Stadsdirektör  
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Protokollet är justerat elektroniskt. 

De elektroniska underskrifterna återfinns sist i protokollet. 

Arvodesberedningen Datum: 

Protokoll 2022-11-14 

4. Ansökan om visstidspension 

KSN-2022-03080 

Beslut 

Arvodesberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att bevilja Fredrik Ahlstedt visstidspension utifrån pensionsgrundande tid 
om 12 år. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 10–11 december 2018 § 215 att kommunstyrelsen 
är pensionsmyndighet för Uppsala kommuns förtroendevalda samt att 

arvodesberedningen är beredande organ till kommunstyrelsen i denna egenskap. 

Kommunalrådet Fredrik Ahlstedt har avslutat sitt uppdrag i Uppsala kommun och 

ansökt om visstidspension enligt regelverket Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) från och med 1 november 2022.  I sin 
ansökan har Fredrik Ahlstedt begärt att tillgodoräkna sig tid som kommunalråd i 

Enköpings kommun utöver tiden i Uppsala. 

Anna Lind, förhandlingschef, föredrar ärendet för arvodesberedningen. 

Underlag 

• Förslag till tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad 10 november 2022 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om det är arvodesberedningens mening att föreslå 
kommunstyrelsen besluta enligt förslag och finner att arvodesberedningen beslutar så. 

Reservationer 

Liza Boëthius (V) reserverar sig mot beslutet i den del som avser att tjänstgöringstiden i 
Enköpings kommun ska tillgodoräknas. 

Kent Kumpula (SD) reserverar sig mot beslutet i den del som avser att 

tjänstgöringstiden i Enköpings kommun ska tillgodoräknas. 
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