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Pensionen består av 
olika delar



• Gäller under förutsättning att 

fullmäktige antagit dem.

• Fullmäktige kan besluta om 

ändringar, tillägg eller helt annat 

regelverk.

• Fullmäktige ska utse en 

pensionsmyndighet som ansvarar 

för tolkning och tillämpning.

Pensions- och 
omställningsregler 
för förtroendevalda
(PBF/OPF-KL)



• Gäller även för kommande uppdrag (även efter uppehåll) hos 

samma kommun eller region.

Tillträdesdatum 
bestämmer regelverk

2003

PBF

PBF med övergångsregler

2015 2019

OPF-KL



PBF
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda



Vem omfattas?
• Förtroendevald som när uppdraget påbörjas 

har:

• rätt till egenpension från PBF eller annat 

uppdrag.

• uppnått LAS-åldern.

• Varje mandatperiod ses som ett nytt uppdrag.

• Fullmäktige kan besluta att OPF-KL ändå ska 

gälla.



Förmåner

Visstidspension

• Fyllt 50 år men inte 65 år 
vid avgången

Pension

• Förmånsbestämd 
ålderspension

• Efterlevandepension

• Sjukpension

Avgångsersättning

• Avgång före 50 år



Visstidspension



Krav:

• Fyllt 50 år, men inte 65 år vid 

avgången.

• Avgång vid mandatperiodens utgång 

eller efter 3 års uppdragstid.

• För full pension fordras 12 år.

• Samordning med förvärvsinkomst

Visstidspension

0-20 förhöjt pbb

986 000 kr 2022

20- förhöjt pbb

Pensionsnivå i % 

av medelinkomst

32,5%

65%



Pension



• Årsarvode

• Sammanträdesersättningar

• Andra utbetalda ersättningar i uppdraget.

• Inkomstbortfallet är pensionsgrundande vid ledighet

• på grund av sjukdom

• föräldraledighet.

Pensionsgrundande 
inkomst



• Ingen nedre eller övre åldersgräns 

för intjänandet.

• Livslång utbetalning. 

• Uttag tidigast från samma ålder 

som gäller för allmän pension.

• Samordning med allmän pension.

Förmånsbestämd 
ålderspension

Pensionsnivå i procent av 

pensionsgrundande årsinkomst

32,5%

65%

0-20 

förhöjt pbb

20- förhöjt pbb

70%

96%

1-3 förhöjt 

pbb

0-1 förhöjt 

Pbb

49 300 kr



Avgångsersättning



Krav:

• Avgår före 50 års ålder

• Avgång vid mandatperiodens utgång 
eller efter 4 års uppdragstid, alt 
uppdragstid under 2 på varandra 
följande mandatperioder.

• Årsarvodet vid avgången är 
inkomstunderlag.

• Utbetalning från avgången och 1-5 år

• Samordning med förvärvsinkomst

Avgångsersättning

Ersättningsnivå i procent av 

inkomstunderlag

20-30 förhöjt

pbb

0-20 förhöjt 

pbb

40%

80%

år 1

35%

70%

år 2 -



OPF-KL
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda



Vem omfattas?
Gäller efter valet 2014 för förtroendevald 

som:

• Får sitt första uppdrag efter valet 2014, 

eller senare.

• I tidigare uppdrag i kommunen eller 

regionen inte har omfattats av PBF eller 

andra pensionsregler.



Förmåner

Omställningsstöd

•Aktiva omställningsinsatser

•Ekonomiskt omställningsstöd

•Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd

Pension

•Avgiftsbestämd ålderspension

•Efterlevandeskydd

•Sjukpension

Familjeskydd

•Till vuxen

•Till barn



Omställningsstöd



Krav:

• Uppdrag på sammanlagt minst 40 

procent.

• Minst fyra års sammanhängande 

uppdragstid.

• Inte uppnått LAS-åldern vid avgången.

Aktiva 
omställningsinsatser



Krav: 

• Minst ett års sammanhängande 

uppdragstid. 

• Uppdrag på sammanlagt minst 40 procent.

• Utbetalas ut som längst till LAS-åldern.

• Samordnas med förvärvsinkomst.

Ekonomiskt 
omställningsstöd
Beräknas och betalas ut av 
kommunen eller regionen

År Nivå Samordning med 

förvärvsinkomst

1 85 procent Ja, 1 prisbasbelopp fritt

2 85 procent Ja, 1 prisbasbelopp fritt

3 60 procent Ja, 1 prisbasbelopp fritt



Tid i uppdraget Utbetalningstid

1 år 3 mån

2 år 6 mån

3 år 9 mån

4 år 12 mån - 1 år

5 år 15 mån

6 år 18 mån

7 år 21 mån

8 år 24 mån – 2 år

9 år 27 mån 

10 år 30 mån

11 år 33 mån

12 år 36 mån – 3 år

Ekonomiskt 
omställningsstöd
Utbetalningstid



Krav: 

• Minst åtta års sammanhängande 
uppdragstid.

• Uppdrag på sammanlagt minst 40 procent.

• I direkt anslutning till att ekonomisk 

omställningsstöd upphör.

• Tidigast från lägsta uttagsålder för allmän 

pension.

• Längst till och med LAS-åldern.  

Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd
Beräknas och betalas ut av 
kommunen eller regionen

Nivå Samordning med förvärvsinkomst

60 procent Ja, inget fribelopp 



Pension



• Årsarvode

• Sammanträdesersättningar

• Andra utbetalda ersättningar i uppdraget.

För förtroendevald med uppdrag på minst 40 procent:

• Inkomstbortfallet är pensionsgrundande vid ledighet

• på grund av sjukdom

• föräldraledighet.

Pensionsgrundande 
inkomst



• Ingen nedre eller övre åldersgräns för 
intjänandet.

• Pensionsavgiften avsätts till en 
pensionsbehållning i balansräkningen, 
senast 31 mars följande år. 

• Livslång utbetalning. 

• Avgift lägre än 3 procent av 
inkomstbasbeloppet betalas ut som lön.

• Avgift under 200 kronor betalas inte ut.

Avgiftsbestämd 
ålderspension
Gäller även fritidspolitiker

7,5 ibb

30 ibb

T o m  

LAS-åldern

Efter

LAS-åldern

Pensionsavgift i procent av 

pensionsgrundande årsinkomst

4,5%

30%

4,5%

4,5%



Inkomst  

0 - 7,5 pbb

Inkomst 

7,5 - 20 pbb

Inkomst 

20 - 30 pbb

≈ 15 % 65 % 32,5 %

• För förtroendevald som slutar före

mandatperiodens utgång och får sjuk- eller 

aktivitetsersättning.

• Betalas ut i samma omfattning som sjuk- eller 

aktivitetsersättning.

• Beräknas på det genomsnittliga 

månadsarvodet kalenderåret före 

insjuknandet x 12. 

Sjukpension
Gäller förtroendevald med 
uppdrag på minst 40 procent



Pensionsbehållningen betalas ut månadsvis i fem år efter 

dödsfallet.

Som efterlevande räknas 

1. Make/maka, registrerad partner, sambo

2. Barn.

Det är möjligt att välja bort efterlevandeskyddet när 

ålderspensionen börjar betalas ut.

Efterlevandeskydd
Gäller även fritidspolitiker



• Gäller förtroendevald med uppdrag 

på minst 40 procent

Familjeskydd



Vilka kan få familjeskydd?

• Make/maka

• Registrerad partner

• Sambo.

Utbetalning

• Månadsvis i fem år efter dödsfallet.

Familjeskydd 
till vuxen

Fastställt belopp

1,1 ibb/12 = 6 508 kr/mån (2022)

1,1 ibb/12



Vilka kan få familjeskydd?

• Arvsberättigade barn.

Utbetalning

• Till barnet fyller 18 år, kan i vissa fall 

förlängas.

Om flera barn har rätt till familjeskydd

• Maximalt familjeskydd är 1,5 ibb / 12.

• Familjeskyddet delas lika mellan 

barnen.

Familjeskydd 
till barn

Familjeskydd till ett barn

0,5 ibb/12 = 2 958 kr/mån (2022)

0,5 ibb/12



Förtroendevald ska ansöka hos 

kommunen om de förmåner som ingår 

i OPF-KL. 

Ansökan


