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POLICY 

Uttrycker ett övergripande förhållningssätt i form av principer och inriktningar. Kortfattad styrning för bedömning  
och agerande i olika frågor. Nära kopplad till normer och värderingar. 

RIKTLINJE  

Vägledning som anger ramarna för handlingsutrymme i en viss fråga. Syftar till att skapa en gemensam norm  
för ett önskat beteende: som en slags handbok. 
 

VERKSAMHETSPLAN  

Visar konkret hur verksamheten ska fullgöra sitt uppdrag och uppfylla målen under ett visst år utifrån givna 
budgetramar. Kan innehålla mål. 

PLAN 

Utgår från politisk styrning och beskriver vad kommunen vill uppnå inom ett visst område. En plan är planerande 
och framåtsyftande, här beskrivs önskad förändring och utveckling i form av insatser, men utan att specificera 
utförande eller metod. Kan innehålla mål. 

ANVISNING   

Regler inriktade på metod och tillvägagångssätt. Fokuserar på utförande av en viss åtgärd, sätter gränser  
och förbjuder vissa beteenden. 
 

HANDLINGSPLAN  

Visar konkret hur ett visst uppdrag ska genomföras och följas upp genom att specificera åtgärder,  
tidplan och ansvar. 

Typ av styrdokument  

Omfattar (vem styrdokumentet gäller för) Förtroendevalda i Karlstads kommun 
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ALLMÄNT 

OPF-KL18 

OPF-KL18 gäller för förtroendevald som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid 

valet 2018 eller senare och som inte sedan tidigare har pensionsrätt i Karlstads kommun enligt 

PBF, KPRF eller annat äldre pensionsavtal. Uppbärande av avgångsersättning hindrar inte att den 

förtroendevalda kan omfattas av OPF-KL. 

 

OPF-KL – TVÅ DELAR 

• Omställningsstöd 

Aktiva omställningsinsatser  

Ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

• Pensionsbestämmelser 

Avgiftsbestämd ålderspension 

Efterlevandeskydd 

Sjukpension 

Familjeskydd 

 

VILKA FÖRMÅNER HAR EN FÖRTROENDEVALD RÄTT TILL 

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag om minst 40 procent av heltid omfattas av samtliga 

ovanstående förmåner. Med 40 procent av heltid avses förtroendevald som i sina fasta uppdrag har 

en ersättning som uppgår till minst 40 procent av arvodet för ett heltidsarvoderat kommunalråd. 

Förtroendevald med sammanlagda uppdrag under 40 procent omfattas endast av de delar i avtalet 

som rör avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd. 

 

PENSIONSMYNDIGHET 

Kommunledningsutskottet är pensionsmyndighet i Karlstads kommun och har till uppgift att tolka 

och tillämpa OPF-KL:s regler. 

 

Om det sker ändring i lag, förändring i avtalet eller dess tolkning eller andra förändringar av 

mindre karaktär som påverkar innehållet i tillämpningsanvisningarna, hanteras sådana ändringar av 

kommunledningskontoret. 

 

De beslut som enligt dessa riktlinjer fattas av HR-direktör eller HR- och förhandlingschef lämnas 

till pensionsmyndigheten om de är av principiell karaktär. 
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OMSTÄLLNINGSSTÖD 

AKTIVA OMSTÄLLNINGSINSATSER 

För att ha rätt till aktiva omställningsinsatser ska den förtroendevalde ha avslutat sina uppdrag med 

fasta arvoden i kommunen samt vid avgångstillfället: 

 

• ha uppdrag i kommunen om minst 40 procent, 

• ha minst fyra års sammanhängande fullgjord uppdragstid i kommunen, samt 

• ej uppnått den ålder som anges i 32a § lagen om anställningsskydd (LAS), för närvarande 

68 år. 

 

Ansökan 

Den förtroendevalde ska senast tre månader efter avgången skriftligen ansöka till kommunen om 

aktiv omställningsinsats och insatsen ska påbörjas senast sex månader efter avgången. Den 

förtroendevalde anger själv vilken typ av omställningsinsats som önskas och uppskattad kostnad. 

HR-direktör eller HR- och förhandlingschef beslutar om aktiva omställningsinsatser. 

 

EKONOMISKT OMSTÄLLNINGSSTÖD 

För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde ha avslutat sina uppdrag 

med fasta arvoden i kommunen samt vid avgångstillfället: 

 

• ha uppdrag i kommunen om minst 40 procent, 

• ha minst ett års sammanhängande fullgjord uppdragstid i kommunen, samt 

• ej uppnått den ålder som anges i 32a § LAS, för närvarande 68 år. 

 

För att få behålla ekonomiskt omställningsstöd krävs en egen aktivitet av den förtroendevalde i 

syfte att hitta annan försörjning – se avsnitt ”Egen aktivitet i syfte att hitta egen försörjning”. 

 

Omfattning 

Ekonomiskt omställningsstöd utges normalt från och med den första i månaden efter avgången och 

betalas inte ut för del av månad. Utbetalning av stödet sker i slutet av respektive månad. Varje full-

gjort år i uppdraget ger rätt till omställningsstöd i tre månader. Maximal utbetalningstid är tre år, 

för närvarande dock som längst till den förtroendevalde fyller 68 år. Det ekonomiska omställnings-

stödet beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet under det senaste året. Omställningsstödet 

uppgår de två första åren till 85 procent av det framräknade underlaget och det tredje året till 60 

procent av samma belopp. Omställningsstödet upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag om 

minst 40 procent i Karlstads kommun, region, riksdag eller regering. 

 

Ansökan 

Den förtroendevalde ska lämna en skriftlig ansökan till kommunen om ekonomisk omställnings-

stöd senast tre månader efter avgången från uppdraget. Ekonomiskt omställningsstöd kan som 

längst betalas ut med tre månaders retroaktivitet efter det att ansökan kommit in. 
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Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning 

Från första dagen med ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet av den förtroendevalde i 

syfte att hitta en annan försörjning. Exempel på egen aktivitet är inskrivning hos arbetsför-

medlingen, arbete, nytt förtroendeuppdrag eller studier som i enlighet med studieledighetslagen ger 

rätt till ledighet. Den egna aktiviteten ska kunna styrkas med kopia av handlingsplan från arbets-

förmedlingen, studieintyg från skola/utbildningsinstitution eller kopia av lönebesked. 

 

Om den förtroendevalde inte sökt arbete i tillräcklig omfattning, inte tagit erbjudet arbete eller inte 

inkommit med underlag som styrker egen aktivitet, kan den förtroendevalde bli skyldig att åter-

betala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. Beslut om återbetalning fattas av HR-

direktör eller HR- och förhandlingschef. 

 

Samordning med förvärvsinkomst 

Under de tolv första månaderna sker ingen samordning. Från och med månad 13 samordnas det 

ekonomiska omställningsstödet med förvärvsinkomst. Innan samordning undantas per månad ett 

fribelopp motsvarande 1/12 av aktuellt prisbasbelopp. Vid samordning tillämpas kontantprincipen. 

 

Om den förtroendevalde utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning kan pensionsmyndig-

heten besluta att minska det ekonomiska omställningsstödet med ett uppskattat skäligt inkomst-

belopp.1 

 

Inkomstuppgift 

Från och med månad 13 med ekonomiskt omställningsstöd är inlämnad inkomstuppgift en 

förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte lämnas in 

så som kommunen anvisat sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgift lämnats. Retroaktiv 

utbetalning görs för högst tre månader. 

 

Inkomstuppgift ska lämnas enligt följande: 

• inkomstuppgiften ska vara kommunen tillhanda senast den 10:e i månaden efter att 

omställningsstödet betalats ut vilket innebär att utbetald ersättning är preliminär. 

• inkomstuppgift ska lämnas även då förvärvsinkomsten är noll kronor. 

 

FÖRLÄNGT EKONOMISKT OMSTÄLLNINGSSTÖD 

För att ha rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska den förtroendevalde: 

 

• ha haft ekonomiskt omställningsstöd i direkt anslutning till det förlängda ekonomiska 

omställningsstödet, 

• vid avgångstillfället ha haft minst åtta års sammanhängande fullgjord uppdragstid i 

kommunen, samt 

• ha uppnått den tidigaste uttagsåldern för allmän pension, för närvarande 62 år. 

 

 

 
1 Motsvarande regler finns i AKAP-KL § 5 bilaga 4 om särskild avtalspension för arbetstagare. 
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Omfattning 

Det förlängda omställningsstödet beviljas för ett år i taget och betalas ut månadsvis. Utbetalningen 

kan som längst ske till och med månaden innan den förtroendevalde uppnår den ålder som anges i 

32a § LAS, för närvarande 68 år. Det förlängda omställningsstödet utgör 60 procent av årsarvodet 

kalenderåret före avgångstidpunkten. Det förlängda omställningsstödet upphör om den förtroende-

valde får nytt uppdrag om minst 40 procent i Karlstads kommun, region, riksdagen eller rege-

ringen. 

 

Ansökan 

Den förtroendevalde ska, senast tre månader innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

inträder, lämna en skriftlig ansökan till kommunen. För fortsatt utbetalning därefter fordras årsvis 

ansökan, senast tre månader innan den nya utbetalningsperioden ska påbörjas. Det är HR-direktör 

eller HR- och förhandlingschef som fattar beslut i varje enskilt fall. 

 

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning 

Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid den förtroendevalde har 

rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd. Samma regler som vid ekonomiskt omställningsstöd 

gäller. 

 

Samordning med förvärvsinkomst 

Det förlängda omställningsstödet ska samordnas med förvärvsinkomster under hela utbetalnings-

tiden. Det finns inget fribelopp utan samordning sker från första kronan. Samordning sker månads-

vis på samma sätt som för det ekonomiska omställningsstödet. 

 

Om den förtroendevalde utför arbete utan ersättning eller mot låg ersättning kan pensionsmyndig-

heten besluta att minska det ekonomiska omställningsstödet med ett uppskattat skäligt inkomst-

belopp. 

 

UPPGIFTSSKYLDIGHET OCH ÅTERBETALNINGSKRAV 

Den förtroendevalde är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär och som behövs för att 

kunna bedöma rätten till och för att beräkna ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd. Skulle sådana uppgifter inte lämnas utbetalas ingen ersättning. 

 

Om för mycket ersättning har betalats ut till den förtroendevalde har kommunen rätt till återkrav. 

Beslut om återbetalningskrav fattas av HR-direktör eller HR- och förhandlingschef. 

 

UNDANTAG 

Om den förtroendevalde kommer från eller går till uppdrag i kommun/region/kommunalförbund 

och i sådant uppdrag omfattas av OPF-KL kan pensionsmyndigheten i särskilda fall besluta om 

samberäkning av kvalifikationstiden för omställningsstöd. Samberäkning i det individuella fallet 

sker i samråd med aktuell kommun/region/kommunalförbund och kostnaden belastar varje huvud-

man proportionellt. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall besluta att aktiva omställningsinsatser 

och ekonomiska omställningsstöd ska utges trots att alla kriterier inte är uppfyllda. 
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PENSIONSBESTÄMMELSER 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdandet av uppdraget i 

kommunen uppnått den ålder som anges i 32a § LAS, för närvarande 68 år. Om den 

förtroendevalde under mandatperioden uppnår denna ålder och får ett nytt uppdrag eller byter 

uppdrag (utan uppehåll) ska hen fortsätta att omfattas av pensionsbestämmelserna tills utgången 

mandatperiod. Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag. 

 

AVGIFTSBESTÄMD ÅLDERSPENSION 

Karlstads kommun avsätter årligen pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldes 

pensionsgrundande årsinkomst, till en pensionsbehållning. Om pensionsavgiften understiger den 

procentsats av inkomstbasbeloppet som anges i OPF-KL betalas beloppet istället ut kontant direkt 

till den förtroendevalde som icke pensionsgrundande ersättning. Belopp som understiger 200 kr 

betalas inte ut. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av 

inkomstbas-beloppet.  

 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension 

Den förtroendevalde ska, senast tre månader innan utbetalningen påbörjas, lämna skriftlig ansökan 

om utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension från pensionsbehållningen. Ansökan görs till den 

pensionsförvaltare kommunen har avtal med, för närvarande Skandia. 

 

Pensionsbehållningen kan tas ut som en månadsvis pension tidigast från den tidpunkt som gäller för 

uttag av allmän pension. Pensionen betalas ut livsvarigt. Engångsbelopp kan utbetalas om 

pensionsbehållningen är högst 150 procent av inkomstbasbeloppet året innan utbetalningen börjar. 

 

EFTERLEVANDEPENSION 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som innebär att 

pensionsbehållningen i händelse av dödsfall utbetalas till förmånstagare enligt OPF-KL. För att 

utbetalning ska ske krävs att förmånstagare senast sex månader efter dödsfallet skriftligen ansöker 

om efterlevandepension. Efterlevandeskyddet kan väljas bort av den förtroendevalde inför att den 

avgiftsbestämda ålderspensionen ska börja betalas ut.  

 

FAMILJESKYDD 

Med familjeskydd avses en fastställd förmån som vid dödsfall betalas ut till den förtroendevaldes 

efterlevande. För att vara berättigad till familjeskydd krävs uppdrag på minst 40 procent av heltid. 

Familjeskyddet består av två delar, familjeskydd till efterlevande vuxen och familjeskydd till 

efterlevande barn. Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat 

motsvarande skydd ska rätten till familjepension bedömas av pensionsmyndigheten. För att 

utbetalning ska ske krävs att förmånstagaren senast sex månader efter dödsfallet skriftligen ansöker 

om familjeskydd. 
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SJUKPENSION 

Sjukpension betalas ut under tid den förtroendevalde har rätt till aktivitets- eller sjukersättning. 

Upphör rätten till aktivitets- eller sjukersättning upphör även rätten till sjukpension. Förtroendevald 

som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett efterskydd i 270 kalenderdagar efter 

avgången. Efterskyddet innebär rätt till sjukpension om aktivitets- eller sjukersättning beviljas 

under efterskyddstiden. Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalde får nytt uppdrag eller 

anställning med pensionsrätt. 

 

BLANKETTER OCH ANSÖKNINGAR 

Blanketter för de ansökningar som ska göras till Karlstads kommun finns på karlstad.se och skickas 

till kommunens pensionshandläggare på arbetsgivaravdelningen. Det som hanteras av kommunen 

är:  

 

• Omställningsstöd  

• Sjukpension 

 

Nedanstående ansökningar sker direkt till kommunens pensionsadministratör, för närvarande 

Skandia, enligt deras rutiner och anvisningar.  

 

• Uttag av pension  

• Efterlevandeskydd och familjeskydd 
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Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se. Webbplats: karlstad.se. 


