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§ 9 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 
Dnr KS 2018/495 

 

Sammanfattning 

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. 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. 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 styrelsen 2013-10-20. 

 

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

omställningsinsatser saknats. Därför har förslag till nya bestämmelser tagits fram. 

 

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 för 

anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kollektiv 

försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2019-01-08 § 2 

Arbetsutskottets protokoll 2018-12-12 § 121 
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Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2018-11-30 

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

KL18) 
 
Ekonomiska överväganden och följder av beslut 
Ekonomiska förehavanden kopplade till OPF-KL och dess tillämpningsanvisningar 

bekostas av Lilla Edets kommun. 

 

 

Yrkande 

Johan Johansson (SD): 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med OPF-KL18 med följande ändringar:  

 

1. Att det ekonomiska omställningsstödet utges med 80% under högst 300 dagar. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes 

genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste året.  

2. Att det inte utgår ett förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

 

Mattias Ternehäll (SD) tillstyrker Johan Johanssons yrkande. 

 

Carlos Rebelo Da Silva (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Peter Spjuth (V), Jörgen Andersson (C) och Lars Ivarsbo (C) tillstyrker Carlos Rebelo 

Da Silvas yrkande. 

 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. 

 

Följande beslutsgång fastställs: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Johan Johanssons yrkande. 

 

Vid omröstningen avges 20 ja-röster, 8 nej-röster och 2 avstår. Kommunfullmäktige har 

därmed bifallit kommunstyrelsens förslag. Hur var och en röstat framgår av tabellen 

nedan: 
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  Vid omröstning 

 

 JA NEJ AVSTÅR 

Julia Färjhage (C)   X 

Jörgen Andersson (C) X   

Anna Lärk Ståhlberg (C) X   

Johan Blixth (C) X   

Lars Ivarsbo (C) X   

Christopher Kelleby (C) X   

Camilla Waltersson Grönvall (M) X   

Zara Blidevik (M) X   

Peder Engdahl (M) X   

Jonas Hilmersson (KD) X   

Eva Lejdbrandt (L) X   

Mattias Hammenfors (MP) X   

Carin Thorén Hansson (S) X   

Carlos Rebelo Da Silva (S) X   

Harry Berglund (S) X   

Minna Salow (S) X   

Uno Ekberg (S) X   

Annette Fransson (S)   X 

Kristian Hermansson (S) X   

Vesna Källström (S) X   

Linda Holmer Nordlund (V) X   

Peter Spjuth (V) X   

Mattias Ternehäll (SD)  X    

Frej Dristig (SD)  X    

Johan Johansson (SD)  X    

Per-Anders Sturk (SD)  X    

Ann-Kristin Johansson (SD)  X    

Jari Kalliomäki (SD)  X    

Christer Ädel (SD)  X    

Anders Willgard (SD)  X    

Summa 20 8 2   
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 
 

 

Reservation 
Tjänstgörande ledamöter för sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget yrkande. 

 

 

 

 

Beslutet expedieras till 
Lena Apelgren, Soltak/lön 

Lena Palm, kommunchef 

Marianne Piiroinen, personalchef 

Jörgen Karlsson, ekonomichef 

 

 

 

 


