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§ 89 

Tillämpningsanvisningar Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Dnr KS 2018/210 

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-09 att anta bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL), Dnr 2014/KS0237-1. Kommunstyrelsen, 

såsom Lilla Edets kommuns pensionsmyndighet, ansvarar för att ombesörja att det finns 

lokala tillämpningsanvisningar till OPF-KL. 

 

För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevalda, under vissa 

förutsättningar, erhålla aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd samt 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd i enlighet med OPF-KL.  

 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har den förtroendevalda som vid avgången innehar 

uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Lilla Edets kommun, har minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker i kommunen samt ännu 

inte fyllt 65 år. 

 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den förtroendevalda som vid avgången 

innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Lilla Edets kommun, har minst ett 

års sammanhängande uppdragstid som hel- eller deltidspolitiker i kommunen samt ännu 

inte fyllt 65 år. För att ha rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs minst åtta 

års sammanhängande uppdragstid i kommunen, istället för ett år. 

 

För de förtroendevalda som valdes för första gången 2014 eller senare gäller 

pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL med de angivna undantag som finns där. Även 

möjligheter till efterlevandeskydd, sjukpension och familjeskydd kan bli aktuellt att 

tillämpa. 

 

Tillämpningsanvisningar för ovan angivna områden utgår från respektive paragrafs 

lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument. Förslaget på tillämpningsanvisningar är 

resultatet av samverkan mellan kommunens pensionshandläggare på SOLTAK AB samt 

representanter från personalavdelningarna i kommunerna Lilla Edet, Kungälv, Tjörn 

och Stenungsund.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets protokoll 2018-05-16 § 47 

Tjänsteskrivelse från personalchefen, daterad 2018-04-27 

Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL), Dnr KS 2018/210. 
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Ekonomiska överväganden och följder av beslut 
Ekonomiska förehavanden kopplade till OPF-KL och dess tillämpningsanvisningar 

bekostas av Lilla Edets kommun. 

 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisningar för bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), 
 

 

 

Beslutet expedieras till 
Carlos Rebelo Da Silva, kommunstyrelsens ordförande (inkl bestämmelserna) 

Julia Färjhage, kommunstyrelsen vice ordförande (inkl bestämmelserna) 

SOLAK AB/Lön (inkl bestämmelserna) 

Marianne Piiroinen, personalchef (inkl bestämmelserna) 

 

 

 

 
 

 


