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Vem betalar ut vad?
Reglemente

Förmån

Utbetalare

OPF-KL

Omställningsstöd

Hjo kommun

OPF-KL

Pension

Kommunens pensionsadministratör

PBF

Avgångsersättning

Hjo kommun

PBF

Pension

Kommunens pensionsadministratör

Med kommunens pensionsadministratör avses det bolag eller motsvarande som har att administrerar kommunens pensionsåtagande, för närvarande (2018-10-29) KPA Pension.

Omställningsstöd OPF-KL
§ 1 Tillämpningsområde
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 30 procent av heltid.
Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar minst 30 procent men mindre
än heltid.
Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar 100 procent.
Kommunstyrelsens arbetsutskott är utsett till pensionsmyndighet av kommunfullmäktige.

§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Som förebild för aktiva omställningsinsatser gäller motsvarande insatser för kommunens anställda, dock utan skyldighet att upprätta handlingsplan.
Förtroendevald som vill ansöka om aktiva omställningsinsatser gör det till pensionsmyndigheten
genom personalenheten.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Den tidsperiod som den förtroendevalde har rätt till ekonomiskt omställningsstöd börjar löpa
dagen efter avgången från det/de uppdrag som gett rätt till förmånen.
Uttag av ekonomiskt omställningsstöd kan inte skjutas upp.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna bestämmelse om särskilda skäl föreligger.
För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda
 är inskriven på arbetsförmedlingen, är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete
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eller
bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen
eller
har ett nytt arbete
eller
har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan huvudman.

På anmodan från kommunen ska den förtroendevalde kunna styrka fortlöpande aktivitet i syfte
att hitta annan försörjning.
Bristande aktivitet kan innebära skyldighet att återbetala hela eller delar om omställningsstödet.
Beslut fattas av pensionsmyndigheten.
Samordning med annan förvärvsinkomst
Av annan förvärvsinkomst som ska samordnas – vilket gäller från och med år 2 - får först undantas ett prisbasbelopp vilket sker med en tolftedel per månad. Vid samordning av ekonomiskt
omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska hänsyn tas till uppdragets
omfattning.
Den förtroendevalda ska lämna inkomstuppgift för de närmast kommande sex månaderna. Inkomstuppgift ska lämnas även om förvärvsinkomsten är noll kronor.
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd ska betalas ut.
Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning förrän inkomstuppgiften har
kommit kommunen tillhanda.
Avstämning sker i efterhand och kan innebära att det förtroendevalde ska ha större eller
mindre ersättning vilket då korrigeras genom ytterligare utbetalning från kommunen eller återbetalning från den förtroendevalde.
Blankett för inkomstuppgift finns på personalenheten.
Jämkning
Om det är skäligt får det ekonomiska omställningsstödet minskas om förvärvsarbete utförs åt
någon annan utan skälig ersättning för detta arbete.
Beslutas av pensionsmyndigheten.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Tillämpning motsvarande vad som gäller för ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4.
Noteras att det inte finns någon samordningsfri annan förvärvsinkomst.

§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Förtroendevald ansöker hos pensionsmyndigheten genom personalenheten.
För att få retroaktiv utbetalning från första dagen ska ansökan göras inom tre månader efter avgången från uppdraget. I annat fall beviljas förmånen från ansökningstillfället utan retroaktivitet.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från denna tidsfrist om särskilda skäl föreligger.
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Inskränkning av ersättning
Kommunfullmäktige kan besluta att helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalda dömts för brott som medfört att den förtroendevalda skilts från förtroendeuppdraget i kommunen eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om han eller hon fortfarande innehaft det.

Pensionsbestämmelser OPF-KL
§ 1 Tillämpningsområde
Gäller för samtliga förtroendevalda fr o m 2015-01-01 med undantag för förtroendevald som
vid tillträdet av uppdrag – efter valet 2014 eller senare – redan uppbär pension eller har fyllt 67
år.

§ 5 Pensionsavgifter
Kontant utbetalning sker av intjänad pensionsavgift som understiger 1,5 procent av inkomstbasbeloppet. Belopp under 200 kronor utbetalas inte.

§ 7 Information
Årlig information med uppgift om intjänad Pensionsbehållning erhålls från kommunens pensionsadministratör.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Den förtroendevalde ska ansöka om förmån.
Ansökan sker till pensionsmyndigheten genom personalenheten.
Efterlevandeskydd kan väljas bort i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska börja.
Avgiftsbestämd ålderspension utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen
börjar.

§ 10 Sjukpension
Ansökan sker till pensionsmyndigheten genom personalenheten.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd får väljas bort av den förtroendevalde i samband med att utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension ska börja. Om efterlevandeskyddet behålls under utbetalningstiden
blir den förtroendevaldes egen ålderspension något lägre.
Efterlevandeskydd utbetalas som engångsersättning till förtroendevalds efterlevande om värdet
av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
Ansökan sker till pensionsmyndigheten genom personalenheten.
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§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldas dödsfall.
Reglerna för familjeskyddet är ännu inte fastställda i OPF-KL. Tillsvidare gäller därför PBF:s regler för efterlevandepension i händelse av dödsfall.
Ansökan sker till pensionsmyndigheten genom personalenheten.
Ansökan ska ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i särskilda
fall bevilja undantag från denna tidsgräns.
Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av kommunens pensionsadministratör efter begäran från kommunen.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd
Ansökan sker till pensionsmyndigheten genom personalenheten.
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Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, PBF
Ansökan för de olika förmånerna görs till pensionsmyndigheten genom personalenheten.
§ 10 Visstidspension
Samordning
Visstidspensionen ska samordnas (minskas) med förvärvsinkomst. Av förvärvsinkomsten undantas en tolftedel av ett prisbasbelopp per månad innan samordning. Vid samordning av visstidspension som beviljats deltidssysselsatt förtroendevald ska i normalfallet hänsyn tas till detta.
Inlämning av inkomstuppgifter sker till kommunens pensionsadministratör enligt dennes instruktioner.
Jämkning
Om det är skäligt får visstidspensionen minskas om förvärvsarbete utförs åt någon annan utan
skälig ersättning för detta arbete.

