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OPF-KL 14

Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsbestämmelser 
för förtroendevald

Gäller förtroendevald som tillträder från valet 2014 eller senare

• som inte omfattas av tidigare pensionsbestämmelser för 
förtroendevald i Landstinget Dalarna

• som inte fyllt 67 år vid tillträdet 

Landstingsstyrelsen är pensionsmyndighet 
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OPF-KL 14 Pension

Avgiftsbestämd ålderspension

Den pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 30 ibb

Ersättningar som är pensionsgrundande

• Månadsarvode

• Sammanträdesarvode

Ersättningar som inte är pensionsgrundande

• Förlorad arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån

• Traktamente

• Kostnadsersättning

• Pensionsavgift OPF-KL 14 understigande 1,5 % av ibb  
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OPF-KL 14 Pension

Avgiftsbestämd ålderspension

Pensionsavgift i % av pensions-

grundande årsinkomst  • Ingen nedre/övre åldersgräns i det pågående 

uppdraget

• Pensionsavgift avsätts varje kalenderår (31 

mars påföljande år) till en pensionsbehållning

• Pensionsbehållningen räknas årligen om med 

ibb

• Pensionsavgift lägre än 1,5% av samma års 

ibb utbetalas som kontant ersättning (ej 

pensionsgrundande) 
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OPF-KL 14 Pension

Avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (pensionsbehållning)

• Tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas (idag 61 år)

• Skriftlig ansökan till pensionsmyndigheten senat 3 månader innan 
utbetalning

• Efterlevandeskydd är obligatoriskt – kan väljas bort vid ansökan

• Utbetalningen är livslång 

• Avgiftsbestämd ålderspension (pensionsbehållning) lägre än 150 % av ibb 
året innan utbetalning - utbetalas som engångsbelopp 
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Pensionsavgift 

Pensionsavgift på utbetald förlorad arbetsinkomst

Gäller förtroendevald med mindre än 40% av heltid

Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån i anställning

• På utbetald förlorad arbetsinkomst (kalenderår) beräknas en pensionsavgift 
på 4,5%

• Pensionsavgift utbetalas kontant i mars påföljande år

• Pensionsavgiften är inte pensionsgrundande

• Pensionsavgift understigande 100 kr utbetalas ej
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OPF-KL 14 Pension och omställningsstöd 

Gäller förtroendevald med minst 40% av heltid

Pension

• Sjukpension vid sjuk- eller aktivitetsersättning 

• Familjeskydd vid dödsfall

Omställningsstöd – gäller förtroendevald som inte fyllt 65 år vid avgång

• Aktiva omställningsinsatser

• Ekonomiskt omställningsstöd

• Förlängt ekonomiskt omställningstid
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OPF-KL 14 Omställningsstöd

Aktiva omställningsinsatser

Stöd för återgång i arbete gäller förtroendevald med minst 40 % av heltid som inte 
fyllt 65 år vid avgång

• Kvalifikationstid beräknas endast på uppdragstid i Landstinget Dalarna

• Minst 4 års sammanhängande uppdragstid

• Skriftlig ansökan till pensionsmyndigheten senast 3 månader efter att 
uppdraget/uppdragen frånträtts

• Aktiviteten skall vara tidsbegränsad och godkänd av pensionsmyndigheten 
innan den påbörjas

• Kostnaden skall faktureras Landstinget Dalarna
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OPF-KL 14 Omställningsstöd

Ekonomiskt omställningsstöd

Gäller förtroendevald med minst 40% av heltid som inte fyllt 65 år vid avgång

• Minst 1 års sammanhängande uppdragstid (ger 3 månaders utbetalningstid)

• Utbetalningstid maximalt 3 år – utbetalas längst till 65 år 

År   Nivå  Samordning med förvärvsinkomst

1      85%  nej                   nivån är årsarvodet               

2 85%  ja, 1 pbb fritt      året före avgångsåret

3 60%  ja, 1 pbb fritt      (beräknas på fasta månadsarvodet)

• Skriftlig ansökan skall ha inkommit till pensionsmyndigheten senast 3 månader efter att 
uppdraget/uppdragen frånträtts 

• Årlig skriftlig ansökan

• Månatligen besvara förfrågan om förvärvsinkomst
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