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Omställningsstöd – Kapitel 2 

Vilka som omfattas 
 Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare, OPF-

KL22s bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 2 1 § 1 st. 
 Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års allmänna 

val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. Ingen retroaktiv tid 
räknas, OPF-KL22s bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 1 § 2 st. 

Aktiva omställningsinsatser 
 Aktiva omställningsinsatser, enligt OPF-KL22s bestämmelser om aktiva 

omställningsinsatser 2 kap. 3 § lämnas under förutsättning att sökande 
uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan beviljas.   

 Aktiva omställningsinsatser utges för maximalt 6 månader. 
 Omställningspaket ges i form av rådgivning/coachning/utbildningsinsatser via 

av Kungsbacka kommun upphandlad leverantör.  
 Aktiva omställningsinsatser utges med en kostnad upp till 10 procent av 

fjärde kommunalrådets arvode. Avräkning sker med 50 % av beloppet för 
sökande med deltidsarbete. 

 Ansökan ska vara pensionshandläggare tillhanda senast sex månader efter 
att det politiska uppdraget har upphört. 

Ekonomiskt omställningsstöd 
 Ekonomiskt omställningsstöd, enligt OPF-KL22s bestämmelser om 

omställningsstöd 2 kap. 4 §, utbetalas under förutsättning att sökande 
uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan beviljas. 

 Intyg om registrering hos Arbetsförmedlingen ska bifogas ansökan. 
 Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt 

arbetssökande. Vilka egna aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter 
anmodan, redovisas skriftligen. 

 Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur 
jobbansökning har bedrivits, skickas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare var tredje månad efter beviljande av ekonomiskt 
omställningsstöd. Om rapport uteblir innehålls ersättning till dess att rapport 
inkommit.  

 Ansökan om ekonomiskt omställningsstöd ska vara pensionshandläggare 
tillhanda senast sex månader efter att det politiska uppdraget har upphört. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt OPF-KL22s bestämmelser om 

omställningsstöd 2 kap. 5 §, utbetalas under förutsättning att sökande 
uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att ansökan beviljas. 

 Intyg om registrering hos Arbetsförmedlingen ska bifogas ansökan. 
 Förtroendevald ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och där vara aktivt 

arbetssökande. Vilka egna aktiviteter som har vidtagits ska fortlöpande, efter 
anmodan, redovisas skriftligen. 
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 Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom att en rapport om hur 
jobbansökning har bedrivits, skickas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare var tredje månad efter beviljande av ekonomiskt 
omställningsstöd. Om rapport uteblir innehålls ersättning till dess att rapport 
inkommit.  

 Ansökan om förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska vara 
pensionshandläggare tillhanda senast tre månader innan ekonomiskt 
omställningsstöd upphör. Ansökan görs för ett år i taget. 

Beräkning av ekonomiskt omställningsstöd 
Vid beräkning av ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ligger de uppgifter som finns registrerade hos Kungsbacka 
kommun till grund. Om förtroendevald önskar komplettera med eget underlag för 
beräkningen är det dennes ansvar att ta fram dessa uppgifter. Underlagen kan 
kompletteras senast tre månader efter beviljad ansökan.  

Samordning 
Ersättning om omställningsstöd enligt OPF-KL22s bestämmelser om 
omställningsstöd enligt 2 kap. 4 § och 5 § ska samordnas enligt OPF-KL22s 
bestämmelser om omställningsstöd 2 kap. 6 §.  

Uppgiftsskyldighet och återbetalningsskyldighet av omställningsstöd  
Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i OPF-
KL22s bestämmelser om omställningsstöd 7 §. Pensionsmyndigheten kan helt eller 
delvis avstå från efterkrav i enlighet med OPF-KL22s bestämmelser om 
omställningsstöd 7 § 3 st.  

 Särskilda skäl som kan ligga till grund för pensionsmyndighetens beslut att 
helt eller delvis avstå från efterkrav kan exempelvis vara: 

o Felräkning har gjorts vid beräkningen av aktiva omställningsinsatser, 
ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. 

o Felaktiga uppgifter hos Kungsbacka kommun ligger till grund för 
beräkning av ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. 

o Utbetalning av omställningsstöd har gjorts till förtroendevald som 
avlidit och uppgifter inte har inkommit till pensionsmyndighet innan 
utbetalning har skett.  

Omställningsstöd vid parallella uppdrag Kungsbacka kommun och 
Region Halland 
Förtroendevald med uppdrag i Kungsbacka kommun och Region Halland parallellt, 
vars uppdrag uppgår till mer än 40 % tillsammans, kan ansöka om aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd enligt OPF-KL22.  

Ansökan kan göras under förutsättning att uppdraget på endera sidan uppgår till 
minst 15 % och att årsarvode utgår. 
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Kungsbacka kommun ansvarar endast för uppdrag inom kommunen. Om 
förtroendevald har parallella uppdrag i Kungsbacka kommun och Region Halland 
kan den omfattningen av uppdraget i Region Halland tillgodoräknas. Kungsbacka 
kommun ansvarar dock enbart för kostnader hänförliga till det uppdrag som utförts 
som förtroendevald i Kungsbacka kommun.  

 

Pensionsbestämmelser – Kapitel 3 

Vilka som omfattas 
 Förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör 

uppdrag hos Kungsbacka kommun enligt OPF-KL22s bestämmelser enligt 3 
kap. 1 § 1 st. 

 Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare. 
Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års allmänna 
val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. Ingen retroaktiv tid 
räknas. OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 1 § 2 st. 

 Pensionsbestämmelserna i OPF-KL22, tillämpas på förtroendevald, oavsett 
uppdragets omfattning, om inte annat anges. Enligt OPF-KL22s 
bestämmelser enligt 3 kap. 1 § 3 st. 

 Undantagna från pensionsbestämmelserna regleras enligt OPF-KL22s 
bestämmelser 3 kap. 1 § 4 st 

Avgiftsbestämd ålderspension 
 Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension kan sändas in till Kungsbacka 

kommuns pensionshandläggare tidigast tre månader innan den 
avgiftsbestämda ålderspensionen, enligt reglerna i OPF-KL22, kan betalas 
ut. 

Sjukpension 
 Sjukpension, enligt OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 10 §, utbetalas under 

förutsättning att sökande uppfyller kriterierna i bestämmelserna och att 
ansökan beviljas. 

 Ansökan om sjukpension kan sändas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare tidigast då beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning 
från Försäkringskassan har utfärdats. Beslutet är tillika ansökan. Notering att 
det gäller ansökan om sjukpension enligt OPF-KL22 krävs.  

 Efterskydd gäller inte för betalning till den avgiftsbestämda ålderspensionen.  
 Särskilda fall som kan ligga till grund för pensionsmyndighetens beslut att 

förlänga efterskyddstiden kan exempelvis vara: 
o Utbetalning av sjukpension som har gjorts till förtroendevald som 

avlidit och uppgifter inte har inkommit till pensionsmyndighet innan 
utbetalning har skett.  
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Efterlevandeskydd 
 Efterlevandeskydd, enligt OPF-KL22s bestämmelser 3 kap. 11 §, utbetalas 

under förutsättning att förtroendevalde uppfyllde kriterierna i 
bestämmelserna. 

 Efterlevandeskydd innebär att redan intjänad avgiftsbestämd ålderspension 
betalas ut till anhöriga enlig OPF-KL22s bestämmelser om 
efterlevandeskydd vid dödsfall.  

 Vid ansökan om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen kan 
förtroendevald välja att avstå från efterlevandeskyddet. I så fall betalas 
kvarstående avgiftsbestämd ålderspension inte ut till anhöriga vid dödsfall.   

 Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickas till kommunens 
pensionshandläggare som ansökan om efterlevandeskydd.   

Uppgiftsskyldighet 
Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i OPF-
KL22s bestämmelser, 9 § och 15 §. Pensionsmyndigheten kan helt eller delvis avstå 
från efterkrav i enlighet med OPF-KL22s pensionsbestämmelser, 9 § 3 st. och 15 §.  

 

Familjepension – Kapitel 4 

Vilka som omfattas 
 Förtroendevalda som är valda i 2014-års allmänna val eller senare, OPF-

KL22s bestämmelser om familjeskydd 4 kap. 1 § 1 st. 
 Förtroendevalda som har varit förtroendevalda även före 2014-års allmänna 

val, men som då inte kvalificerat sig enligt reglerna i PBF. Ingen retroaktiv tid 
räknas, OPF-KL22s bestämmelser om familjeskydd 4 kap. 1 § 2 st. 

Familjeskydd för efterlevande vuxen 
 Familjeskydd innebär att belopp kan utbetalas till efterlevande vuxen om 

förtroendevald avlider.  
 Familjeskydd för efterlevande vuxen utbetalas under förutsättning att 

förtroendevald uppfyllde kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap.  
3 §.  

 Familjeskydd för efterlevande vuxen utbetalas under förutsättning att 
efterlevande uppfyller kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap. 4 §,   

 Beloppet på familjeskydd för efterlevande vuxen räknas fram enligt OPF-
KL22s bestämmelser 4 kap. 5 § 

Familjeskydd till efterlevande barn 
 Familjeskydd innebär att belopp kan utbetalas till efterlevande barn om 

förtroendevald avlider.  
 Familjeskydd för efterlevande barn utbetalas under förutsättning att 

förtroendevald uppfyllde kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap.  
3 §.  
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 Familjeskydd för efterlevande barn utbetalas under förutsättning att 
efterlevande uppfyller kriterierna enligt OPF-KL22s bestämmelser 4 kap. 6 §,   

 Beloppet på familjeskydd för efterlevande vuxen räknas fram enligt OPF-
KL22s bestämmelser 4 kap. 7 § 

Utbetalning av förmåner 
 Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket skickas till kommunens 

pensionshandläggare som ansökan om familjeskydd för efterlevande vuxen 
och familjeskydd för efterlevande barn. 

 
__________________ 
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