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Reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda i
Region Kronoberg
Detta pensionsreglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap.1 §
kommunallagen (KL) och som fullgör uppdrag hos Landstinget
Kronoberg/Region Kronoberg. Grunden till pensionsreglementet är de nya och
gamla pensionsbestämmelserna (OPF-KL, PBF och PRF-KL) som
landstinget/regionen antagit för sina förtroendevalda.
1

OPF-KL

Landstingsfullmäktige beslöt § 89/2014 att anta OPF-KL (Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda) enligt förslag från Sveriges
Kommuner och Landstings styrelse.
1.1 OPF-KL tillämpas från och med valet 2014 för förtroendevalda som:
 nytillträder uppdrag i landstinget/regionen efter valet 2014, eller senare,
 omväljs vid valet 2014 och som i tidigare uppdrag i landstinget inte
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
1.2 OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som:
 avgår från uppdraget i landstinget/regionen i samband med valet 2014
eller senare, och har rätt till visstidspension, sjukpension, ålderspension,
avgångsersättning eller livränta enligt PBF eller äldre
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
1.3 OPF-KL omfattar inte förtroendevalda som vid tillträdet av uppdraget:
 har rätt att uppbära egenpensionsförmåner (visstidspension, sjukpension,
ålderspension) enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag, till exempel
riksdagsuppdrag,
 har rätt att uppbära egenpension på grund av anställning,
 har uppnått 67 års ålder.
1.4 OPF-KL består av två delar, omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
 Omställningsstöd omfattar förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i
landstinget/regionen på 40 procent eller mer.
 Avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd omfattar samtliga
förtroendevalda i landstinget/regionen oavsett uppdragets storlek, det vill
säga även fritidspolitiker. Pensionsavgiften skuldförs årligen i
landstingets/regionens balansräkning.
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Sjukpension och familjeskydd omfattar förtroendevalda med uppdrag i
landstinget/regionen på 40 procent eller mer
PBF, PRF-KL eller äldre pensionsbestämmelser

Pensionsbestämmelserna gäller förtroendevalda med uppdrag på heltid och på
betydande del av heltid. Vissa övergångsbestämmelser är kopplade till PBF som
gäller från 2003-01-01. I några avseenden görs också koppling till
tjänstemännens avtal för pensioner (PA-KL, PFA och KAP-KL).
Landstingsfullmäktige beslöt § 84/2002 om pensioner för förtroendevalda. Detta
regelsystem föreslås nu reviderat efter diskussioner i organisationsutskottet
1. Att bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda
(PBF) gäller fr o m 2003-01-01 för förtroendevald som innehar uppdrag efter
2002-12-31, enligt bilaga PBF, dock med undantag av 10 § mom 3 första
stycket, se punkt 5.
2. Att förtroendevald som uppbär visstidspension får behålla den vid nya
uppdrag som förtroendevald i landstinget med gällande samordningsregler,
jmf PBF § 10 mom 1, alternativregeln.
3. Att PRF-KL upphör att gälla from 2003-01-01 för sådan förtroendevald som
omfattas av ovanstående bestämmelser
4. Att samordning av förvärvsinkomst ej sker upp till tre prisbasbelopp
5. Landstingsstyrelsens/regionstyrelsens arbetsutskott kan i individuella fall
besluta om samberäkning av förtroendevaldas uppdrag. Samberäkningen
sker genom att tidigare uppdragstid på minst 40% hos annan kommun eller
landsting tillgodoräknas i tidsfaktorn för visstidspension och ålderspension.
Samberäkning sker under förutsättning att särskilt avtal om samberäkning
har träffats med den aktuella kommunen/landstinget, att samråd sker med
kommunen/landstinget i det individuella fallet och att kostnaden för
pensionen belastar varje huvudman proportionellt.
6. Att i pensionsunderlaget för visstidspension och ålderspension enligt PBF
också ska inräknas de arvoden som förtroendeman uppburit för uppdrag i
annan verksamhet där han/hon utsetts att representera landstinget/regionen
(statligt uppdrag undantaget), se förteckning under Fritidspolitiker nedan.
Inräkning sker under förutsättning att kostnaden för pensionsförmånen
belastar varje huvudman proportionellt.
7. Att den som engagerar sig i det politiska arbetet ska ha skälig ersättning för
sitt uppdrag varför det ankommer på landstingsstyrelsens/regionstyrelsens
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arbetsutskott att vid beslut om pension göra en skälighetsbedömning och att
göra erforderliga justeringar.
8. Fritidspolitiker
8.1 Gäller från och med valet 2014
Från och med valet 2014 omfattas fritidspolitiker av pensionsrätt enligt
OPF-KL. Pensionsavgiften beräknas på pensionsgrundande inkomst enligt
OPF-KL, det vill säga årsarvode, sammanträdesarvode och andra i
uppdraget utbetalda kontanta ersättningar. Traktamente och
kostnadsersätningar är inte pensionsgrundande och inte heller ersättning
för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån.
Fritidspolitiker har enligt kommunallagen rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån. Denna ersättning regleras från och med valet 2014 i
arvodesreglementet.
8.2 Gäller före valet 2014
Att för fritidspolitiker vars uppdrag understiger 40 % av ett heltidsuppdrag
inbetalas procentsats enligt gällande avtal för respektive år, av
summan av den förtroendevaldes arvoden och ersättningar under året för
förlorad arbetsinkomst pga förtroendeuppdraget till valt försäkringsbolag.
Avsättningen följer avtalen PFA och KAP-KL. För de förtroendevalda
vars sammanlagda arvoden understiger 12 000 kronor per år betalas
avsättningen istället ut i form av kontant ersättning från 2007.
Avsättning för förtroendeman som uppburit arvoden och förlorad
arbetsinkomst för uppdrag i annan verksamhet, se nedan, där han/hon utsetts
att representera landstinget (statligt uppdrag undantaget) ska ske via
landstingets pensionshandläggning. Åldersgräns för avsättning ska vara 67
år. Avsättningen ska ske retroaktivt från 2003. Avsättningen sker under
förutsättning att kostnaden belastar varje huvudman proportionellt.
Med annan verksamhet avses följande organ:
Styrelsen Smaland Airport AB, Styrelsen RyssbyGymnasiet AB, Styrelsen
Regionteatern Blekinge Kronoberg, Styrelsen Kulturparken Småland
AB/Stiftelsen Smålands Museum, Styrelsen Musik i Syd/Musik i
Kronoberg, Samordningsförbundet i Alvesta, Samordningsförbundet i
Markaryd, Samordningsförbundet i Växjö.
8.2.1 Att för fritidspolitiker som är egen företagare och inte kunnat göra
den avsättning till pensionsavgifter som han eller hon hade avsett göra pga
minskade bruttointäkter kan kompensation för mellanskillnad utgå.
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