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§ 163   Dnr: KS-2022/576 

Ansökan om omställningsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Omställningsstödsunderlag till Lennart Lundberg ska fastställas till 47 713 kronor per 

månad under perioden 1 september 2022 till och med 31 december 2022. 
2. Samordning sker varje månad mot Lennart Lundbergs övriga förvärvsinkomster. 
3. Omställningsstöd samt sociala avgifter ska belasta budget för politiska uppdrag. 
4. Beslutet ska justeras omedelbart.  

Jäv 
Boo Östberg (C) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendets behandling och beslut.  

Propositionsordning och deltagande i beslutet 
Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) meddelar att de avstår från att delta i beslutet, 
och anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).  
Thor Övrelid (M), Anna Holmqvist Boulonois (M) och Göran Nilsson (M) meddelar att de 
avstår från att delta i beslutet, och anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2).  
Lotta Wiström (L) meddelar att hon avstår från att delta i beslutet.  
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut, tillsammans med den revidering av tiden 
som framkommit på sammanträdet, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som bifaller förslaget röstar JA. 
De ledamöter som vill avslå förslaget röstar NEJ.  
Matilda Hübinette (KNU), Oscar Hahne (KD) och Johan Helenius (SD) röstar JA. 
Göran Nilsson (M), Harriet Swanberg (S), Lotta Wiström (L), Thor Övrelid (M), Claes Litsner 
(S) och Anna Holmqvist Boulonois (M) avstår från att rösta.  
Med 3 JA-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) har efter avslutat uppdrag som kommunalråd inkommit med 
ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21.  
Kommunfullmäktige fattade den 22 september 2021 beslut att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL21). Kommunstyrelsen utgör 
särskild pensionsmyndighet och har till uppgift att tillämpa och tolka OPF-KL21:s regler.  
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Ansökan om omställningsstöd behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 
oktober 2022.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21 
Beräkning ekonomiskt omställningsstöd september, daterad 2022-11-16 
Skrivelse 2022-12-08 
Stina Desroses, kanslichef, informerar. Lennart Lundberg har inkommit med en reviderad 
ansökan, så tiden i första beslutssatsen ska ändras till från 1 september 2022 till 31 
december 2022.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Lennart Lundberg 



2022-12-12 KS 

Särskilt yttrande, p. 10 Ansökan om omställningsstöd 

Reglerna för omställningsstöd uppdaterades under 2021.  

Socialdemokraterna väljer att avstå från att delta i beslutet. 

Syftet med omställningsstödet är att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan 
arbetsliv och uppdragstid, dvs. att efter en längre tid som förtroendevald få stöd att komma tillbaka i 
arbete. 

Den ekonomiska ersättningen är till för att stödja den som efter avslutat uppdrag saknar arbete och 
aktivt behöver söka ny sysselsättning. Huvudsyftet är tydligt, men när det gäller om och hur pension, 
egen aktivitet och möjligheten att ta ett nytt arbete ska påverka stödet är regelverket inte tydligt 
utan tolkning behöver göras av KS.  

Vi skulle vilja se en genomgång av regelverket på dessa punkter men i det liggande ärendet, då det 
har pågått sedan september, vill vi inte ytterligare försena handläggningen och väljer därför att avstå 
från att delta i beslutet. 

Claes Litsner, ledamot (S) 

Harriet Swanberg, ledamot (S) 
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Från: Thor Övrelid
Till: Siobhán Górny
Ärende: Särskilt yttrande Moderaterna
Datum: den 12 december 2022 21:41:54

Särskilt yttrande- Moderaterna

Omställningsstödets syfte är att med trygghet kunna åta sig kommunala 
förtroendeuppdrag utan att stå helt utan ersättning när det uppdraget tar slut. Det 
handlar om att återgå till arbetsmarknaden. Det tidigare oppositionsrådet Lennart 
Lundberg ansöker nu om omställningsstöd efter att frivilligt och i förtid överlämnat 
positionen till sin efterträdare då han själv uppnått pensionsålder.

Under förra mandatperioden utsågs en fullmäktigeberedning som reviderade 
reglementet för omställningsstöd. Beredningen lämnade fram ett förslag i enhällighet 
där det rådde enighet att omställningsstödet har till uppgift att brygga över från ett 
kommunalt uppdrag till det vanliga arbetslivet. Mycket tid lades på att få tydliga regler 
som inte medför ett utnyttjande av skattebetalarnas pengar till egna förmåner. Den 
tolkning av reglementet som ligger till grund för beslut är i strid med den andemening 
som återfinns i reglementet för omställningsstöd i Knivsta kommun.

I ett uttalande för ett år sedan svarade Lennart Lundberg på frågan “hur kommer du 
göra den dagen ditt uppdrag tar slut?” att han kommer “gå i pension utan 
omställningsersättning från Knivsta kommun.” Vi kan därmed konstatera att Lennart 
Lundberg inte håller vad han lovar men också att han utnyttjar reglementet på ett sätt 
som han tidigare varit kritisk emot och som sedan var anledningen till att en översyn 
gjordes.

Moderaterna avstår därför från att rösta.

Thor Övrelid 
Anna Holmqvist Boulonois
Göran Nilsson

Thor Övrelid
Gruppledare Moderaterna
www.knivstamoderaterna.se 
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