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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 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-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 

familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
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för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 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 Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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