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Beslutat av kommunfullmäktige 2018-02-15, § 13.  
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De förtroendevalda ledamöterna är inte anställda i Lysekils kommun. 
Kommunfullmäktiges ledamöter är direktvalda av medborgarna i Lysekils 
kommun och övriga ledamöter i styrelser och nämnder är utsedda av 
kommunfullmäktige för en viss period. De förtroendevalda uppbär inte lön utan 
erhåller arvode mm vilket regleras i detta Reglemente för arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun. 
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Inledande bestämmelser 

§ 1 Ersättningsformer 

De förtroendevalda i Lysekils kommun erhåller ersättningar för uppdrag i 
kommunala organ vilka utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av 
årsarvode, sammanträdesarvode, förrättnings arvode, resekostnadsersättning och 
traktamente, samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst. De förtroendevalda är 
inte anställda och uppbär därför arvode och inte lön. 

Kommunala organ 

§ 2 Kommunala organ 

Med kommunala organ avses kommunfullmäktige, nämnder/styrelser/helägda 
bolag och följande organ: 

 
1. Delegationer (utskott med beslutanderätt) inrättade med stöd av beslut av 

fullmäktige, direkt eller i reglemente och som består av tre eller flera 
förtroendevalda. 

2. Beredningar (organ med förslagsrätt för beredning av viss eller vissa frågor) 
tillsatta av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan kommunal 
nämnd och som består av två eller flera förtroendevalda. 

3. Övriga organ i enlighet med kommunfullmäktiges särskilda beslut. 

 
Med förtroendevald avses även ersättare för ledamot oavsett om vederbörande 
tjänstgör eller endast är närvarande.  
 

§ 3 Intressentsammansatta organ avseende samrådsorgan och dylikt. 

Bestämmelserna om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda tillämpas 
även på ledamöter och ersättare i så kallade intressentsammansatta organ vad 
avser förlorad arbetsförtjänst enligt § 11. 
 

Exempel på sådana organ, se bilaga 4. 
 

Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ erhåller 
reseersättning till och från sådant organ i enlighet med de bestämmelser för 
reseersättning som gäller för anställda i Lysekils kommun. 
 

Av kommunen utsedda ledamöter i s.k. intressentsammansatta organ kan efter 
beslut från ansvarig nämnd, erhålla ersättning för aktivt arbete i projektgrupper, 
inom ramen för organets område.  
 

Ersättningen utbetalas i form av s.k. uppdragsersättning och motsvarar 
sammanträdes- och förrättningsarvodet enligt förtroendemannareglementet.  
 

Beslut om ersättning fattas av ordförande eller av förvaltningschef.  
 

Anställda i stat, kommun eller landsting, som i denna egenskap ingår i 
intressentsammansatt organ, har inte rätt till ersättning enligt dessa 
bestämmelser. 
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Arvode och ersättningar 

§ 4 Årsarvode  

Årsarvodena utbetalas till innehavare av uppdrag, som finns angivna i bilaga 1. 
 

Riksdagsmannaarvodet är utgångspunkten för fastställande av årsarvodets storlek 
för kommunstyrelsens ordförande. Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande 
är utgångspunkten för fastställande av övriga årsarvodens storlek. Varje uppdrag 
är fastställt i procent av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande. 
 

Uppräkning av arvodet till kommunstyrelsens ordförande görs så att det är 85 % 
av riksdagsmannaarvodet. Uppräkningen av övriga årsarvoden görs vid samma 
tillfälle proportionellt utifrån fastställda procentsatser. 
 

Kommunstyrelsens ordförande, ska vara heltidsengagerad, i förekommande fall 
tillsammans med annat kommunalt uppdrag.  
 

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är tillika oppositionsråd. 
 

Åtar sig heltidsengagerad förtroendevalt presidieuppdrag med fast arvode i Västra 
Götalandsregionen ska denna arvodesersättning samordnas och minska den 
arvodesersättning som Lysekils kommun utbetalar till den förtroendevalde. 
 
Åter sig kommunstyrelsens ordförande/vice ordförande uppdraget som 
ordförande/vice ordförande i Lysekils Stadshus AB utgår inget årsarvode eller 
sammanträdesarvode för detta uppdrag. 
 

§ 5 Pension och omställningsstöd 

Huvudprincipen är att samtliga förtroendevalda omfattas av Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) enligt bilaga 3.  
 

De som omfattas av PBF är de förtroendevalda som hade uppdrag på hel eller 
deltid om mer än 40 procent mandatperioden. Har man inte haft det omfattas 
samtliga förmåner enligt OPF-KL. 
 

PRF är ett ännu äldre avtal om pension för politiker, som det inte finns 
nyintjänade på idag. 
 

Alla fritidspolitiker får ålderspension enligt OPF-KL om de inte har rätt till 
ålderspension enligt PBF/PRF. Alltså om man inte tidigare haft uppdrag på 
heltid/deltid. 
 

§ 6 Frånvaro - ersättare 

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode under löpande mandattid, ska 
fördelning av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid 
var och en av dem innehaft uppdraget. Motsvarande ska gälla för förtroendevalda 
där kommunfullmäktige återkallar uppdraget enligt kommunallagen 4:e kapitlet  
§ 10. 
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Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode vid 
sjukdom eller annan ledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som gäller 
arvodet för den ersatte om ledigheten/frånvaron uppgår till eller förväntas uppgå 
till mer än 30 dagar.  

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

§ 7 Sammanträdesarvode 

Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode för sammanträde med det 
kommunala organ som den förtroendevalde tillhör. 
 
Arvode utbetalas för varje protokollfört sammanträde eller för sammanträde som 
påkallats av beslut i berörd nämnd/utskott/bolag. 
 
Till sammanträde räknas även sammankomster avseende exempelvis information, 
inspektion eller studiebesök inom det kommunala förvaltningsområdet under 
förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar förs. 
 
Sammanträdesarvode utbetalas inte till heltidsengagerad förtroendevald. Detta 
gäller även för sammanträde med de kommunala bolagen.  
 
Sammanträdesarvode utbetalas inte till förtroendevald med ett fast årsarvode som 
uppgår till 30 % eller högre av kommunstyrelsens ordförandes arvode och avser 
uppdrag i berörd nämnd/utskott.  
 
Ersättare i nämnder, styrelser och bolag erhåller samma ersättning som utgår för 
ledamot. Detta oavsett deltagande i sammanträde eller inte. (Gäller inte vid 
kommunfullmäktiges sammanträden).  
 
Ledamöter som inkallats till senare inställt möte ska beviljas halvdags 
sammanträdesersättning om mötet inställts samma dag.  

 
Om ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för inställt möte enligt § 11, utgår 
dock ingen sammanträdesersättning för samma möte. 
 
Arvoden för ordförande och vice ordförande är fastställda utifrån en samlad 
bedömning av uppdragets tidsåtgång och innehåll. 
 
Nedan följer exempelvis på uppgifter som normalt ingår i uppdraget: 

 
• Ytterst ansvarig för nämnden 

• Förbereda nämndens sammanträden 

• Inläsning av ärenden 

• Överläggning med tjänsteman eller annan anställd. 

• Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, förvaltningschef 
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, 
förrättning eller dylikt. 

• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av 
handling. 
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• Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

• Utövande av delegationsbeslut 

• Överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller icke 
kommunala organ. 

§ 8 Förrättningsarvode 

Förtroendevald erhåller förrättningsarvode för förrättning som avser kommunal 
angelägenhet. Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som 
inte har karaktär av sammanträde och som fullgörs med stöd av fattat beslut av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan kommunal nämnd, beredning 
eller utskott eller dess ordförande.  
 
Förrättningsarvode utgår till förtroendevalda med ett årsarvode på 20 procent 
eller lägre av kommunstyrelsens ordförandes arvode. Detta gäller även 
förrättningar med helägda kommunala bolag.  
 
Beslut om deltagande vid förrättning som berör nämndens/utskottets ordförande 
fattas av kommunstyrelsens ordförande eller av nämnden.  

 
Till förrättning hänförs bl.a. 

 

 kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte, 

 förhandling eller förberedelse till förhandling med  

 personalorganisation eller annan motpart, 

 överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
tillhör, 

 överläggning med statliga myndigheter och organ, 

 överläggning med icke statliga eller kommunala organ, 

 protokolljustering, då särskild tid och plats härför angivits, 

 studieresa med kommunfullmäktige 

 

§ 9 Arvodets storlek och samordningsbestämmelser 

 Sammanträde eller motsvarande, som varar upp till 4 tim., se bilaga 1. 

 Sammanträde eller motsvarande, som varar mer än 4 tim., se bilaga 1. 

 Arvode för sammanträde m.m. är maximerat till ett heldagsarvode/dag. 

 Kommunfullmäktige arvoderas som halvdag. 

 Justeringsarvode utges med 60 % av halvdagsarvodet 

 
Arvodet omregleras vid samma tillfälle och med samma principer som vid 
regleringen av årsarvodena enligt bilaga 1. 
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§ 10 Sammanträde/förrättning utom kommunen 

För sammanträde och förrättning utom kommunen erhåller förtroendevalt 
förrättningsarvode för den sammanlagda tiden för avresa, uppdrag och 
hemkomst.  
Förrättningsarvodet kan per dygn inte utgå till högre belopp än heldagsarvodet. 
 
Arvode utbetalas inte till förtroendevald med årsarvode som är högre än 20 
procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode.  
 

 § 11 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Utöver sammanträdes- och förrättningsarvode kan ersättning utbetalas för 
förlorad arbetsförtjänst. Med förlorad arbetsförtjänst avses kontantlön, semester- 
och pensionsförmåner samt andra anställningsförmåner. Ersättning utbetalas för 
förlorad arbetsförtjänst som högst motsvarar 90 % av kommunstyrelsens 
ordförandes månadsarvode.  
 
Ledamöter som inkallats till senare inställt möte kan beviljas ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst om mötet inställts en vecka innan mötesdagen. 
 
Förtroendevald som har årsarvode som uppgår till 40 procent eller högre av 
kommunstyrelsens ordförande erhåller inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
som avser uppdrag i berörd nämnd/utskott. 
 

§ 12 Resekostnadsersättning  

Ersättning för resekostnader vid inställelse till sammanträde eller förrättning 
utbetalas om avståndet mellan bostaden (årsbostaden) och sammanträdes- eller 
förrättningsstället överstiger 4 km via allmänna kommunikationsmedel eller med 
det belopp per km som gäller för kommunens anställda vid användande av egen 
bil i tjänsten.  

Ersättning för resor medges även för resor från platser utanför kommunen i 
samband med inställelse till sammanträde eller förrättning med en maximerad 
ersättningsbar körsträcka på 100 km enkel väg. 

Förtroendevalda som har fast årsarvode, som uppgår till 30 % eller högre av 
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, äger inte rätt till 
resekostnadsersättning för uppdrag i berörd nämnd. 
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Kostnadsersättningar 

§ 13 Barntillsynskostnader 

Ersättning utbetalas för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas motsvarande styrkta belopp dock med högst det belopp som 
kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistats i den kommunala 
barnomsorgen. 
 

§ 14 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person 
som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas motsvarande styrkta 
utlägg dock med högst det belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt  
bilaga 2. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående. 
 

§ 15 Funktionshindrade förtroendevalds särskilda kostnader 

Ersättning betalas till funktionshindrade förtroendevald för särskilda kostnader 
som inte ersätts på annat sätt genom styrkta utlägg. Här ingår kostnader för till 
exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar 
och liknande. Ersättning betalas motsvarande styrkta belopp dock med högst det 
belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga 2. 

 

§ 16 Övriga kostnader 

Förtroendevalda som har en årsarvodering på 50 procent eller mer erhåller en 
tjänstetelefon oavsett antal uppdrag. 
För andra kostnader än de som avses i §§ 13-15 betalas ut om den förtroendevalda 
kan visa att särskilda skäl finns för dessa kostnader. Ersättning utgår inte om den 
förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller 
på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 
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Utbetalningsregler 

§ 17 Resekostnadsersättning och traktamente utom kommunen 

Vid sammanträde eller förrättning utom kommunen äger förtroendevalda 
uppbära resekostnadsersättning och traktamente enligt det för kommunen 
gällande traktamentsavtalet. 
 

§ 18 Årsarvode 

Utbetalas genom löneenhetens försorg månadsvis. 
 

§ 19 Sammanträdes- och förrättningsarvode samt resekostnadsersättning  

Utbetalas genom löneenhetens försorg månadsvis i efterskott. Det åligger 
sekreterarna i berörda nämnder, delegationer, beredningar etc. att vid varje 
sammanträde/förrättning upprätta förteckning över deltagande.  

 

§ 20 Inlämnande av underlag för ersättning 

Vid inlämnande av underlag för ersättning för sammanträdes- och 
förrättningsarvode, traktamente och resekostnadsersättning ska kommunens 
framtagna blanketter användas. Dessa lämnas till nämndsekreterarna i respektive 
nämnd, senast sex månader efter genomfört uppdrag.  

 

§ 21  Verifiering av utgift 

Utgift i samband med sammanträde eller förrättning ska styrkas med kvitto eller 
motsvarande verifikation. 

 

§ 22 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  

Förtroendevald som förlorar arbetsförtjänst på grund av sammanträde eller 
förrättning har rätt till ersättning för inkomstbortfall efter uppvisade av 
lönespecifikation eller intyg från arbetsgivare. Intyg inlämnas årligen till 
löneenhetens i januari månad.  
 

§ 23 Egenföretagare  

Kan förlorad arbetsförtjänst styrkas men inte med specificerat belopp kan en 
schablon för egenföretagare användas. Ersättning utgår per timme som är 50 % av 
månadsarvodet för kommunstyrelsen ordförande dividerat med 165.  
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattsedel.  
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§ 24 Praktikanttjänstgöring 

Förtroendevald har efter beslut av vederbörande nämnd eller styrelse rätt att, 
såsom utbildning i förtroendeuppdraget, under kortare tid följa verksamheten 
som respektive nämnd eller styrelse har det politiska verksamhetsansvaret för. 
Ersättning regleras i § 11. 
 
Följande riktlinjer ska gälla: 

 
1. Tjänstgöringens längd och omfattning ska gälla med hänsyn till 

verksamhetens art och karaktär. 

2. Vid större förvaltning med mer omfattande verksamhet och flera olika 
verksamhetsområden kan tjänstgöringen omfatta ett större antal dagar än 
vid förvaltning med mindre omfattning och mer ensartad verksamhet. 
Tjänstgöringen ska inte omfatta längre sammanlagd tid än tre arbetsdagar. 

3. Som underlag för bedömningen av tjänstgöringens längd bör även läggas 
förtroendeuppdragets karaktär (ordförande, vice.ordförande etc.). 

 

§ 25 Godkännande 

Nämndsekreterarna kontrollerar och godkänner inlämnade underlag och 
vidarebefordrar till löneenheten för utbetalning. 
 

Tolkning och tillämpning 

§ 26  Tolkning och tillämpning 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag 
därifrån avgörs av kommunstyrelsens ledningsutskott.   
 

Helägda kommunala bolag 

Beräkningsgrunden och övriga ersättningar för samtliga helägda kommunala 
bolag följer Lysekils kommuns arvodesreglemente och arvodesnivåerna 
(beräkningsfaktorn) baseras på ansvar och arbetsbelastning. 
 

Bolag 
Lysekils  
Stadshus 

AB 

LEVA i  
Lysekil 

AB 

Lysekils- 
bostäder 

AB 

Lysekils 
Hamn AB 

Havets 
Hus AB 

Ordf. arvode faktor 5,0 % 14,0 % 11,0 % 9,0 % 7,0 % 

Vice ordf. arvode 
faktor 

1,0 % 3,5 % 3,0 % 2.5 % 2,0 % 
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Bilagor 

  

Bilaga 1  Arvoden 

Bilaga 2 Kostnadsersättningar 

Bilaga 3  Pension för förtroendevalda 

Bilaga 4  Exempel på samrådsgrupper och intressesammansatta grupper 

 
 
 
 
 



Bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Antagen 2018-02-15, § 13

Arvoden fr.o.m. 2019-01-01 Lysekils kommun

Arvode för riksdagsledamot 2017-11-01 784800

Arvode för riksdagsledamot 2018-11-01 802800

2018-11-01 2017-11-01

Arvode för riksdagsledamot, kr/mån 66 900 65 400

Faktor 0,85 0,75

Beräkningsbas, kr/mån 56 865 49 050

Nämnd/styrelse

UPPDRAG 2019-01-01 Höjning

KOMMUNFULLMÄKTIGE År månad

Ordförande 3% 20 471 1 706 234 kr           

1:e och 2:e vice ordförande 1% 6 824 569 78 kr             

27 295 2 275

Kommunstyrelse

Ordförande, kommunalråd 100% 682 380 56 865 7 815 kr        

1:e vice ordf. 20% 136 476 11 373 1 563 kr        

2:e vice ordf. Oppositionsråd 75% 511 785 42 649 5 861 kr        

1 330 641 110 887

Samhällsbyggnadsnämnd

Ordförande 15% 102 357 8 530 1 172 kr        

Vice ord 5% 34 119 2 843 390 kr           

136 476 11 373

Utbildningsnämnd

Ordförande 30% 204 714 17 060 2 345 kr        

 vice ordf 10% 68 238 5 687 782 kr           

272 952 22 746

Socialnämnd

Ordförande 40% 272 952 22 746 3 126 kr        

Vice ordf 20% 136 476 11 373 1 563 kr        

409 428 34 119

* Miljönämnden med Sotenäs och Munkedal

Ordförande SOTENÄS

1:e vice ordförande 8% 54 590 4 549 625 kr           

2:e vice ordförande1:e vice ordförande* 8% 54 590 4 549 625 kr           

Lysekil 47 088 3 924

Kommunrevision

Ordförande 5% 34 119 2 843 390 kr           

Vice ordförande 2% 13 648 1 137 156 kr           

47 767 3 981

Valnämnd

Ordförande, valår 3% 20 471 1 706 231 kr           

Ordförande, icke valår 1% 6 824 569 78 kr             

Vice ordförande, valår 1% 6 824 569 78 kr             

Vice ordförande, icke valår 0,1% 682 57 8 kr                

Valberedning

Ordförande 2% 13 648 1 137 156 kr           

Vice ordförande 0,4% 2 730 227 31 kr             

16 377 1 365

Överförmyndaren 4% 27 295 2 275 313 kr           

Ersättare 1% 6 824 569 78 kr             

34 119 2 843

Lysekils stadshus AB

Ordförande 5,0% 34 119 2843

Vice ordförande 1,0% 6 824 569

40 943



LEVA i Lysekil AB

Ordförande 14% 95 533 7961

Vice ordförande 3,5% 23 883 1990

119 417

LysekilsBostader AB

Ordförande 11% 75 062 6255

Vice ordförande 3% 20 471 1706

95 533

Lysekils Hamn AB

Ordförande 9,0% 61 414 5118

Vice ordförande 2,5% 17 060 1422

78 474

Havets Hus AB

Ordförande 7,0% 47 767 3981

Vice ordförande 2,0% 13 648 1137

61 414

Hel-, halvsdags och justeringsarvode

Arvodet utgår från KS ordförandes årsarvode 682 380

Arvvodet utgår från procentuell andel 30%

Summan divideras med antalet årstimmar 1735

Basersättning per timma 118 kr 16 kr             

För sammanträde med varaktighet av högst 4 tim. 590 kr 81 kr             

För sammanträde med varaktighet på mer än 4 tim. = max dagarvode 1 062 kr 146 kr           

Justeringsarvode  60% 354 kr 49 kr             
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Bilaga 2 – Kostnadsersättningar 
 
 
 
§ 13  Barntillsynskostnader 
 
Kostnader för barntillsyn ersätts enligt nedanstående formel. 
Verifierat belopp, maximalt  15 x prisbasbeloppet =  kr / dag
   260 
 
§ 14  Kostnader för vård och tillsyn av 

funktionshindrade eller svårt sjuk 
 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrade eller 
svårt sjuk ersätts enligt nedanstående formel. 
Verifierat belopp, maximalt  15 x prisbasbeloppet =  kr / dag
   260 
 
§ 15  Funktionshindrad förtroendevalds 

särskilda kostnader 
 

Särskilda kostnader för funktionshindrad förtroendevald 
ersätts enligt nedanstående formel. 
Verifierat belopp, maximalt  15 x prisbasbeloppet =  kr / dag
   260 
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Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 
 
 
§ 1  Tillämpningsområde  
 
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i  
4 kap. l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid.  
 
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda.  
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser.  
 
§ 2  Stöd för återgång till arbete  
 
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat 
omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för 
förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.  
 
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller 
hennes omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde 
själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.  
 
 
Omställningsstöd för förtroendevalda  
 
§ 3  Aktiva omställningsinsatser  
 
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som 
inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.  
 
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning tillämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning.  
 
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. Nytt ställningstagande får sålunda tas varje gång av 
pensionsmyndigheten. 
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§ 4  Ekonomiskt omställningsstöd  
 
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
 
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.  
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  
 
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller  
65 år.  
 
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.  
 
Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte 
med förvärvsinkomster. De två skiljande åren undantas årligen ett 
prisbasbelopp från samordning.  
 
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen, Riksdagen eller 
regering.  
 
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast 
från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
kan utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan 
den förtroendevalde fyller 65 år.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten.  
 
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.  
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Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen, Riksdagen eller 
regering.  
 
§ 6  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
 
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.  
 
§ 7  Samordning  
 
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med 
andra  förvärvsinkomster om inte annat anges.  
 
§ 8  Ansökan om omställningsstöd  
 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten 
tagit emot sådan ansökan.  
 
§ 9  Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd  
 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten  
begär for att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  
 
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd 
eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt 
belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälnings-
skyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att 
utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.  
 
Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav.  
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Pensionsbestämmelser  
 
§ 1  Tillämpningsområde m.m.  
 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen.  
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på samtliga förtroendevalda eller de som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensions-
bestämmelser för förtroendevalda.  
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges.  
 
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 
67 års. Pension enligt denna riktlinje avsätts pension till TTP fram till 75 års 
ålder. Därefter betalas det direkt till den förtroendevalde som ett arvode som 
ej är pensionsgrundande.  
 
Med "rätt till egenpension" inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få 
rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.  
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade.  
 
En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa pensions-
bestämmelserna.  
 
§ 2  Pensionsförmånernas omfattning  
 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  
a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd  
d. familjeskydd  
 
§ 3  Avgiftsbestämd ålderspension 
  
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4-9 i 
pensionsbestämmelserna.  
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§ 4  Pensionsgrundande inkomst 
  
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.  
 
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill 
säga med minst 40 procent av heltid, ingår i den pensionsgrundade inkomsten 
även det avdrag/bortfall som förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet 
med sjukpenning, graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig 
föräldrapenning samt när han eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.  
 
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut 
till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsin-
komst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  
 
§ 5  Pensionsavgifter  
 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes 
pensionsgrundande inkomst enligt § 4.  
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp.  
 
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande 
inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den 
förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är 
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och 
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias 
från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift 
tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB).  
 
Anmärkning  
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i 
uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den 
pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  
 
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent 
av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
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belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande.  
 
§ 6  Pensionsbehållning 
  
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för 
ett kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet 
med kommunensutfästelse för Trygg Politikerpension. Försäkringsbolag 
anvisas av kommunen.  
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 
11.  
 
Minsta pensionsavgift 
Nivån för lägsta pensionsavgift i sjätte stycket, § 5 pensionsavgifter i 
Pensionsbestämmelser OPF-KL höjs till 3,5 % av samma års 
inkomstbasbelopp. 
Pensionsavgifter understigande 3,5 % av samma års inkomstbasbelopp betalas 
ut direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är pensionsgrundande. 
 
Intjänade 
Pensionsavgifter avsätts i försäkring till förtroendevalda uppnår 75 års ålder. 
Därefter betalas det direkt till den förtroendevalde som ett arvode som ej är 
pensionsgrundande. 
Förtroendevald som börjat lyfta pension i enlighet med pensionsbestämmelser 
i OPF-KL kan ej längre få avgifter inbetalda till utfästelse om trygg 
politikerpension. 
 
§ 7  Information 
  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift.  
 
§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension  
 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsbehållningen 
enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde 
kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan 
den förtroendevalde och fullmäktige.  
 
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension 
utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan 
ansökan.  
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§ 9  Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd 
pension 
  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär for att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av 
pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  
 
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att får hög pensionsavgift 
avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift.  
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
 
§ 10  Sjukpension 
  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning 
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap, 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
 
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. Sjukpensionen motsvarar den 
månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL.  
 
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- 
eller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller 
aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.  
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken lämnas.  
 
Anmärkningar  
l. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget  
(uppdragen).  
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 
utbetalning av  
månadsersättning enligt AGS-KL.  
 
§ 11  Återbetalningsskydd 
  
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall. 
  
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under minst fem år.  
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Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas.  
 
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, 
registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till 
efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden 
innan barnet fyller 20 år.  
 
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska 
pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn.  
 
§ 12  Efterlevandeskydd  
 
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare 
efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)  
 
§ 13  Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån  
 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.  
 
§ 14  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
 
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.  
 
§ 15  Finansiering  
 
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och 
landsting/region.  
 
§ 16  Ansökan om och utbetalning av sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd  
 
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis.  
 
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  
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§ 17  Uppgiftsskyldighet m.m.  
 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.  
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kommentarer till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10–20) om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. 
 
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som 
nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare 
uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma 
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen 
för förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL 
finns en bilaga med bl.a. närmare information om uppräkning av 
pensionsbehållningen samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är f.n. 
under utarbetning, kommer publiceras under november månad). 
 
Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller 
senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa 
förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder 
ett nytt uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med ”rätt till” 
inbegrips att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensions-
förmån, avgångsersättning eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan 
härom ingivits. 
 
Allmänt om bestämmelserna 
 
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 
region/landsting. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 
bestämmelserna. 
 
Innehållet är bl.a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har 
tjänat som utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta 
och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed 
har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och 
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omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting och 
regioner, liksom för anställda på arbetsmarknaden i övrigt. 
 
En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska 
gälla oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller 
landsting/region. 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta 
i syfte att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket 
följer arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i 
kommuner, landsting och regioner. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar 
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på 
livsinkomstprincipen. Strukturen följer också AKAP-KL, bland annat är 
paragrafindelningen en annan än PBF och PRF-KL och momentnummer finns 
inte. 
 
Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och 
regionfullmäktige. 
 
Det förutses att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den 
nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna. 
 
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. 
 
För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till 
skillnad från tidigare rekommenderade regelverk. 
 
Bestämmelser om omställningsstöd 
Allmänt 
Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. 
 
De avser i första hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig 
mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga 
omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 
 
Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden för de 
olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i 
kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell 
kostnadsfördelning. 
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Tillämpningsområde (§ 1) 
 
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som 
avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller 
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. 
Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis 
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan 
beaktas i samband med fastställandet av det lokala regelverket. 
 
Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och 
pensionsbestämmelsernas tillämpningsområde avseende 
uppdragets/uppdragens omfattning. 
 
Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i 
tidigare uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
Stöd för återgång till arbete (§ 2) 
 
Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för 
förtroendevald som så önskar, för att han eller hon ska kunna återgå i arbete. 
 
Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 
 
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som 
lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att förtroendevald går 
från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara 
lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell 
kostnadsfördelning. 
 
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är 
föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter 
uppdragstiden. 
 
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur 
mycket en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige 
(pensionsmyndighet) att fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån 
den förtroendevaldes förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas 
från bland annat omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av 
insatser och kostnadsram. 
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Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 
 
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som 
lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. I händelse av att förtroendevald går 
från uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara 
lämpligt att det överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell 
kostnadsfördelning. 
 
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldra-
ledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter 
uppdragstiden. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska 
samordnas med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning 
undantas dock ett prisbasbelopp. 
 
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 
 
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för 
förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års 
sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller landsting/region. 
Det innebär att förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan sökas av och utges 
till förtroendevald som fyllt 61 år och var minst 58 år när han eller hon lämnat 
sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning – har fått ekonomiskt 
omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. 
 
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms 
om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
 
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är 
föräldraledighet, sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter 
uppdragstiden. 
 
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den 
förtroendevalde årligen kommer in med ansökan och kan styrka att han eller 
hon har försökt att hitta annan försörjning. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst 
och är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Övrigt (§ 7) 
 
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 
 
Ansökan om omställningsstöd (§ 8) 
 
För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig 
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
 
Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna 
Allmänt 
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

• Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter 
och avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes 
pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m. 

• Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och 
sjukpension är fristående från den allmänna pensionen. 

• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och 
sammanträdesersättning oavsett uppdragets/uppdragens omfattning. 

• Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende 
ålderspension. 

 
Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på 
förtroendevalda som nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på 
förtroendevald som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra pensionsbestämmelser för förtroendevald. 
 
Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i 
minst 36 eller 48 kalendermånader för rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. 
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas från första kronan. 
 
Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner, 
efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt 
bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, 
årspoäng och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i 
PBF eller PRF-KL återfinns inte heller. 
 
Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av pensionsintjänandet. 
 
Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande 
kommuner, landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare 
redovisat. 
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Tillämpningsområde (§ 1) 
 
Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på 
betydande del av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att 
även s.k. fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat 
anges. 
 
Pensionsförmånernas omfattning (§ 2) 
 
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. 
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. 
Bestämmelserna om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att 
bestämmelserna kommer att bli likalydande. Familjeskydd ska gälla för 
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 
 
Avgiftsbestämd ålderspension (§ 3) 
 
En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts. 
 
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) 
 
Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. 
 
I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 
 
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som 
fått vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, 
ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 
 
Pensionsavgifter (§ 5) 
 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften 
avsätts till en pensionsbehållning. 
 
Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för 
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
 
Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns 
på arbetsmarknaden. 
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Pensionsbehållning (§ 6) 
 
Bestämmelsen är helt ny. 
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 
 
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan 
förtroendevald inte välja en placering av pensionsavgiften till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med 
tjänst och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga 
premier för. 
 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket 
följer av § 11. 
 
Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. 
Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen 
framgår av bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning). 
 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 
 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den 
tidpunkt då allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare 
utbetalning av ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd 
ålderspension, pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de 
eventuella ändringar som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av 
allmän pension. Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas livsvarigt. 
 
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten tagit fram. 
 
Sjukpension (§ 10) 
 
För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, d v s att avgången är en 
följd av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast 
för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 
 
Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen 
motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. 
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Efterlevandeskydd (§ 11) 
 
Bestämmelsen är helt ny. 
Efterlevandeskyddet är obligatoriskt, d v s det finns inte någon möjlighet att 
välja bort det. 
 
På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som 
avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses också en pensionsförsäkring som – sedan en 
anställd dött – tecknats av arbetsgivaren till förmån för den anställdes 
efterlevande och som arbetsgivaren har åtagit sig att betala samtliga premier 
för. 
 
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i 
pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, 
sambo och i andra hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av 
sambo hänvisas till sambolagen. 
 
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan 
dödsfallet och om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den 
förtroendevalde eller inte. 
 
Familjeskydd (§ 12) 
 
Bestämmelsen är helt ny. 
Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att 
bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i 
AKAP-KL. 
Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. 
 
Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd  
(§ 16). 
För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig 
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
 
Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
  

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen  
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter 
och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 
revisorer.  
 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den 
beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de 
beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett 
kommunalförbund. Lag (2006:369).  
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2. Heltid och betydande del av heltid  
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av 
heltid. Vad som menas med betydande del av heltid är en tolkning av 
kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 
1982:5) att 40 %, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för 
sociala förmåner, borde vara en lägsta gräns, vilket också 
remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar departementschefen 
upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om visstidspension).  

 
3. Efterskydd  

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p.g.a. sjukdom har 
rätt till efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att 
rätt till sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid 
beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den 
förtroendevalde tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat 
med pensionsrätt.  

 
4. Pensionsbehållning  

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med 
förändringen av inkomstbasbeloppet (IBB).  
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska 
åtgärder som berör pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. 
genom skattesystemet, eller vid  
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras 
från nedanstående normer.  

  
Normer  
 
Innan pension betalas ut  
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom 
att multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret 
(t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker 
vid utgången av kalenderåret (t+1).  
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska  
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en 
tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet 
kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar 
betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som 
närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.  
 
Då pension betalas ut  
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande 
IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut.   
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Bilaga 4 - Exempel på samrådsgrupper och 
intressentsammansatta organ 

 
 
Rambo AB 

Fyrstads Flygplats AB 

Lysekils Hamn AB 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän  

Kommunalförbundet Fyrbodal 

Bohuskustens vattenvårdsförbund 

Gode män enligt fastighetsbildningen  

Gullmarsfjordens naturvårdsområde 

Nämndemän  

Sjömanskyrkan  

Fornminnesällskapet Vikarvet 

Carl och Calla Curmans stiftelse 

Stiftelsen Skaftökuttern  

Stiftelsen Stora Kornö  
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