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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF-KL) 
Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag 
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) 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. För 
att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade regelverk. 

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.  

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.   
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Bifogas till cirkuläret 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 
kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Niclas Lindahl och Pia Svensson. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Maria Dahlberg 

 

 Pia Svensson 
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