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Pensionsförmån enligt pensionsavtal OPF-KL 18

• OPF-KL 18 gäller för de som tillträtt uppdraget 2019 eller senare 
❖ OPF-KL 14 antogs i Region Västerbotten – ett fåtal som tillträdde 2015 tillhör detta avtal

❖ Pensionsrätten upphör efter uppnådd LAS ålder – 69 år från 2023 (LAS § 32 a)

• Pensionsbehållning beräknas på årsarvode och dagarvode
❖ Pensionsavsättning med 4,5 % upp till 7,5 inkomstbasbelopp (årsinkomst 557 250 kr)

och 30 % på inkomst över detta tak

❖ Pensionsavsättningen bokförs av Region Västerbotten via balansräkningen (ingen egen 
placering)

❖ Kontakta pensionshandläggare för ansökan. KPA Pension håller register och betalar ut 
pensionen efter ansökan

❖ Logga in på www.kpa.se, Mina sidor för att se denna pensionsbehållning

2

http://www.kpa.se/


Efterlevandeskydd OPF-KL 18

• Gäller både heltids- och fritidspolitiker

• Pensionsbehållningen betalas ut månadsvis i fem år efter dödsfallet

• Det är möjligt att välja bort efterlevandeskyddet när ålderspension 
börjar betalas ut

• Som efterlevande räknas:

❖ Make/maka, registrerad partner, sambo

❖ Barn
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Exempel på omställningsstöd enligt OPF-KL 18

• Aktiva omställningsinsatser 

• Haft uppdrag med årsarvode, minst 0,4 av basarvodet

• Minst fyra års sammanhängande uppdragstid

• Inte uppnått LAS-ålder vid avgång

• Ekonomiskt omställningsstöd

• Haft uppdrag med årsarvode, minst 0,4 av basarvodet

• Minst ett års sammanhängande uppdragstid

• Samordnas med förvärvsinkomst

• Utbetalas längst till LAS åldern

• Förlängt ekonomiskt stöd, t.ex.

• Haft uppdrag med årsarvode, minst 0,4 av basarvodet

• Minst åtta års sammanhängande uppdragstid
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Familjeskydd vid dödsfall, pensionsavtal OPF-KL 18

• Förtroendevald har haft årsarvode på minst 0,4 av basarvodet

• Dödsfall inträffat inom sex månader efter lämnat uppdrag, eller hade 
sjukpension, samt saknar annat motsvarande skydd

• Familjeskydd till vuxen (längst i 5 år): Make/maka, reg. partner, sambo

• Familjeskydd till barn under 18 år (i vissa fall längre):
❖ Arvsberättigade barn 

❖ Familjeskydd delas lika mellan flera barn (max 1,5 inkomstbasbelopp totalt per år)
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Äldre pensionsavtal PBF

• Ska ha tillträtt heltidsuppdrag före 2015

❖ Pensionsrätt för de som hade minst 0,4 i basarvode

❖ Uppdragets längd (antal år) m.m. påverkar pensionsberäkning

❖ Exempel på förmåner: 
▪ Visstidspension till den som avgår vid mandatperiodens slut (fyllt 50 år) – fler krav finns 

▪ Ålderspension – kan tas ut från 65 år (samordning - minskas med allmän pension)

▪ Livränta från 65 år – har inte rätt till annan ersättning, men haft uppdrag i minst 4 år

▪ Efterlevandepension

▪ Avgångsersättning i vissa fall
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Kontaktpersoner

Pensionsansökan, ansökan av omställningsstöd

Lisbeth Ottosson lisbeth.ottosson@regionvasterbotten.se
Erika Stenmark erika.stenmark@regionvasterbotten.se

HR-staben, Enheten Förhandling och villkor
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Bestämmelser om pension  
för förtroendevalda
Enligt OPF-KL18

OPF KL gäller för dig som 
• tillträtt ditt förtroendeuppdrag för  

första gången i samband med valet  
2014 eller senare 
eller 

• i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensions-
bestämmelser för förtroendevalda. 

Avgiftsbestämd ålderspension 
Varje år, från det att du påbörjat ditt 
förtroende upp drag, tjänar du in pensions-
avgifter som din uppdrags givare sätter  
av till en pensionsbehållning. Pensions- 
avgiften beräknas i procent på din pensions-
grundande inkomst enligt tabellen nedan. 

Pensionsgrundande inkomst

 Ålder
Upp till 7,5  
inkomstbasbelopp

Över till 7,5  inkomst basbelopp  
till och med 30 inkomstbasbelopp

Fram till LAS-ålder* 4,5 % 30 %

Från och med LAS-ålder* 4,5 % 4,5 %

*  Den i Lagen om anställningsskydd angivna ålder då avgångsskyldighet föreligger.

Din pensionsbehållning räknas varje år 
om med hänsyn till inkomstbasbeloppets 
förändring. 

Om du har frågor om pensionen 
• Innan du går i pension kontaktar  

du din uppdragsgivare. 
• Om du har frågor om din pensions-

utbetalning kontaktar du KPA Pensions 
kundservice på 0771- 650 500. 

• För dig som tjänat in en pensions- 
 behållning finns pensionsinformation 
på kpa.se, Mina sidor.

• Har du frågor om din allmänna 
pension kontaktar du Pensions-
myndigheten. Frågor om sjuk och 
aktivitetsersättning besvaras av 
Försäkringskassan.
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När du vill ta ut pensionen, vilket du tidigast kan göra från och med den tidpunkt då allmän 
pension tidigast kan betalas ut, räknas pensionsbehållningen om till en avgiftsbestämd 
ålderspension. Avgifts-bestämd ålderspension räknas om varje år med hänsyn till inkomst-
basbeloppets förändring minskat med 1,6 procent. Om din pensionsbehållning är låg kan 
den under vissa förutsättningar istället betalas ut i form av ett engångsbelopp.

Efterlevandeskydd 
Om du dör räknas pensionsbehållningen om till en pension som betalas ut till efterlevande 
under fem års tid. 

Efterlevandeskydd betalas ut i första hand till efterlevande make/maka, registrerad  
partner sambo och i andra hand till efterlevande barn.

I samband med att du ansöker om Avgiftsbestämd ålderspensions har du möjlighet att 
välja bort Efterlevandeskyddet.

Familjeskydd 
Gäller enbart förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

Om du dör kan efterlevande rätt ha till Familjeskydd till
• Efterlevande vuxen som betalas ut till make, maka,sambo och registrerad partner. 

Från och med månaden efter dödsfallet uppgår beloppet till 1,1 inkomstbasbelopp 
delat med 12, och räknas därefter årligen upp med förändringen av prisbasbeloppet.  
Familjeskyddet betalas ut under fem år. 

• Efterlevande barn till och med månaden innan barnet fyller 18 år eller som längst till 
och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Från och med månaden efter dödsfallet 
uppgår beloppet per barn till 0,5 inkomstbasbelopp delat med 12, och räknas därefter 
årligen upp med förändringen av prisbasbeloppet.  Om det finns fler än tre efterlevande 
barn blir beloppet lägre.

Sjukpension 
Gäller enbart förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid

Om du får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan och på grund  
av detta befriats från ditt uppdrag före mandatperiodens utgång, kan en sjukpension 
betalas ut. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som betalas ut till anställda enligt gällande 
avtalsgruppsjukförsäkring. 
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