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Pensionsreglemente OPF-KL18 
 

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) gäller för 

förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som tillträdde 

vid valet 2018 och som inte tidigare omfattats av PRF-KL. 

 

Pensionsförmåner enligt reglementet innehåller tre delar: 

 

Omställningsstöd 

• Aktiva omställningsinsatser 

• Ekonomiskt omställningsstöd 

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

 

Pensionsbestämmelser 

• Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

• Sjukpension 

• Efterlevandeskydd 

 

Familjeskydd 

 

Omställningsstöd 
Stödet syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt uppdrag. Stödet förutsätter att 

den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 

 

Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som haft 

uppdrag på minst 40 procent av heltid under en sammanhängande tid av 

minst fyra år. Åtgärder som erbjuds är de omställningstjänster som finns 

för medarbetare i Region Stockholm, exempel på insatser är 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. Kostnaden kan som 

högst uppgå till ett prisbasbelopp*).  



 

 
 

   

 

*) År 2022 är 1 PBB 48 300kr. 

**) År 2022 gäller LAS ålder 68 år.    
***) År 2022 är 7,5IBB = 532 500kr 

****) År 2022 är 1 IBB 71 000kr 

 
 

 
 

Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som haft uppdrag 

på minst 40 procent av heltid under en sammanhängande tid av minst ett 

år. För varje år i uppdraget ges ekonomiskt omställningsstöd i tre månader. 

Stödet kan utges under högst tre år, och som längst tills den 

förtroendevalde uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder**). 

 

Rätten till stödet upphör om den förtroendevalde får uppdrag på minst 40 

procent av heltid hos kommun/region/kommunalförbund, får uppdrag i 

riksdagen eller regeringen, eller förvärvsinkomst i motsvarande omfattning. 

Stödet betalas ut månadsvis i efterskott, efter att redovisningsblankett 

skickats till Pensionsenheten.  

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som haft 

uppdrag hos regionen på minst 40 procent av heltid under minst åtta års 

sammanhängande tid.  

 

Stödet kan utges från tidigaste uttagsålder för den allmänna pensionen, och 

endast i anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd upphört. 

Rätten till stödet upphör om den förtroendevalde får uppdrag på minst 40 

procent av heltid hos kommun/region/kommunalförbund, får uppdrag i 

riksdagen eller regeringen, eller förvärvsinkomst i motsvarande omfattning. 

Stödet betalas ut månadsvis i efterskott, efter att redovisningsblankett 

skickats till Pensionsenheten. 

 

Pensionsbestämmelser 
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, för förtroendevald som vid tillträdet av sitt uppdrag inte har 

uppnått motsvarande i 32 § a LAS angiven ålder **) 

 

Avgiftsbestämd ålderspension 
Pensionsavgiften är 4,5 procent på inkomster upp till 7,5 

inkomstbasbelopp***) och 30 procent på delar däröver.  När den 

förtroendevalde har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder**) är 

pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsavgiften avsätts den 31 mars året efter intjänandet till en 

pensionsbehållning i regionen.  

Den förtroendevalde kan genom att logga in på www.kpa.se/privatperson/  

se den intjänade pensionsbehållningen. 

http://www.kpa.se/privatperson/


 

 
 

   

 

*) År 2022 är 1 PBB 48 300kr. 

**) År 2022 gäller LAS ålder 68 år.    
***) År 2022 är 7,5IBB = 532 500kr 

****) År 2022 är 1 IBB 71 000kr 

 
 

 
 

 

Om avgiften understiger 3 procent av samma års inkomstbasbelopp****) 

betalas beloppet ut direkt till den förtroendevalde. Belopp understigande 

200 kr avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 

uppräknas nivån 200kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen, 

sker tidigast från den tidpunkt allmän pension kan utbetalas.   

Sjukpension 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på minst 40 

procent och som har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (2010:110). 

Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning 

betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn 

vid förtroendevalds dödsfall.  

Familjeskydd 
Bestämmelserna om familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på 

minst 40 procent av heltid. Syftet är att förtroendevalda skall ges samma 

skydd som anställda inom kommuner och regioner vid dödsfall. 

Familjeskydd betalas ut till efterlevande vuxen i fem år och till efterlevande 

barn till och med månaden innan barnet fyller 18 år. 

Ansökan 
För information samt ansökan om pensionsförmåner kontakta  

 

 

Anette Loreman, pensionshandläggare 

Tel: 08 – 123 146 10 

E-post: pensionsenheten@regionstockholm.se 

 

Martina Jonsson, förhandlingschef 

Tel: 08 – 123 172 95 

E-post: martina.jonsson@regionstockholm.se 


