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Sammanfattning 
 stycke markerat med kantlinje berör i huvudsak OPF-KL, men även 

principöverenskommelse enligt PBF mellan Växjö kommun och 
Regionen. 

 
Pension till förtroendevalda 
 
 Från och med valet 2014 gäller OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda) för samtliga förtroendevalda utom för de 
som i tidigare uppdrag omfattas av de tidigare bestämmelserna. 
 

 Fram till valet 2014 gäller att förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 
procent omfattas av PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning 
för förtroendevalda). Inkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från 
samordning. 
 
Fritidspolitiker erhåller skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Ersätt-
ningen utgörs av en årlig avgift motsvarande 4,5 procent av utbetalt arvode. 
Avgiften betalas till en tjänstepensionsförsäkring efter individens eget val.  

 
 
Tryggande av pensionsförmåner 
 
 Från och med valet 2014 gäller att kommunen tryggar pensionsförmåner 

enligt OPF-KL genom beskattningsrätten. Pensionsförmånerna skuldförs i sin 
helhet i samband med beviljad pension. 
 

 Fram till valet 2014 gäller att kommunen tryggar pensionsförmåner enligt PBF 
genom beskattningsrätten. Pensionsförmånerna skuldförs i sin helhet i sam-
band med beviljad pension. 
 
Kommunen tryggar pensionsersättning till fritidspolitiker genom försäkring. 
Löpande inbetalning av premie. 
 

 
Beslutsordning 
 
 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) är pensions-

myndighet för förtroendevalda.  
 Ordförande i KSOP beslutar i individuella pensionsfrågor av särskild karaktär. 
 Pensionshandläggaren beslutar i normala pensionsfall. 
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Inledning 
 
Dessa pensionsregler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Växjö kommun. Grunden till 
pensionsreglerna är de nya och gamla centrala pensionsbestämmelserna (OPF-KL, 
PBF och PRF-KL) samt lokalt beslutade pensionsregler som Växjö kommun 
antagit för sina förtroendevalda.  
 

 
Beslutsordning 
Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) är högsta an-
svariga pensionsorgan och beslutar i övergripande och principiella pensionsfrågor.  
KSOP är också pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
 
Ordförande i KSOP beslutar i individuella pensionsfrågor av särskild karaktär. 
KSOP:s ledamöter skall informeras om alla beslut. 
 
Pensionshandläggaren beslutar i normala pensionsfall inom ramarna för 
förtroendevaldas pensioner. 
 
 

Pensionsregler från och med valet 2014 
Kommunfullmäktige har antagit bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda (OPF-KL) enligt förslag från Sveriges kommuner och 
landstings styrelse. 

OPF-KL 
 
OPF-KL tillämpas från och med valet 2014 för förtroendevalda som: 

 nytillträder uppdrag i kommunen efter valet 2014, eller senare 
 omväljs vid valet 2014 och som i tidigare uppdrag i kommunen inte 

omfattats av PBF eller PRF-KL 
 

 
OPF-KL gäller inte för förtroendevald som: 

 avgår från uppdraget i kommunen i samband med valet 2014 eller senare, 
och har rätt till visstidspension, sjukpension, ålderspension, 
avgångsersättning eller livränta enligt PBF eller äldre 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
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OPF-KL omfattar inte förtroendevalda som vid tillträdet av uppdraget: 
 har rätt att uppbära egenpensionsförmåner (visstidspension, sjukpension, 

ålderspension) avgångsersättning eller livränta enligt PBF, PRF-KL eller 
annat uppdrag till exempel riksdagsuppdrag. 

 har rätt att uppbära egenpension på grund av anställning 
 har uppnått 67 års ålder 

 
OPF-KL omfattar inte förtroendevalda i de kommunala bolagen, då de lyder 
under aktiebolagslagen.  
 
OPF-KL reglerar följande bestämmelser: 
 
Bestämmelser om omställningsstöd 
Omfattar förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i kommunen eller Värends 
Räddningstjänstförbund på heltid eller deltid om minst 40 procent.  
 
Bestämmelsen innehåller tre delar, aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt 
omställningsstöd samt förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
 
Vid avgång med rätt till aktiva omställningsinsatser enligt denna bestämmelse ska 
det i varje enskilt fall beslutas om omfattningen på insatserna.  
 
Vid beräkning av kvalifikationstiden för de olika delarna i bestämmelsen ska 
uppdrag i Region Kronoberg medräknas om de uppfyller omfattningen om heltid 
eller deltid om minst 40 procent. Kostnaden fördelas proportionellt mellan 
uppdragsgivarna. 
 
Avtal har träffats mellan Växjö kommun och Region Kronoberg om att tillämpa 
kvalifikationstider och kostnadsfördelning vid omställningsstöd enligt OPF-KL. 
Avtalet gäller från och med 2016-10-19. 
 
 Se principöverenskommelse med Region Kronoberg 
 
Samordning med förvärvsinkomst ska ske från och med år 2, ett prisbasbelopp 
per år undantas. I övrigt ska ekonomiskt omställningsstöd beräknas och betalas ut 
enligt OPF-KLs regler. 
 
Bestämmelser om avgiftsbestämd ålderspension 
Omfattar samtliga förtroendevalda i kommunen oavsett uppdragets storlek, det 
vill säga även fritidspolitiker.  
Pensionsavgiften beräknas per kalenderår och avsätts senast den 31 mars efter 
intjänandeåret till en pensionsbehållning som förvaltas av kommunen. Understiger 
pensionsavgiften 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp, betalas 
motsvarande belopp istället ut kontant direkt till den förtroendevalde. Detta 
belopp är inte pensionsgrundande. 
 
I övrigt ska avgiftsbestämd ålderspension beräknas och betalas ut enligt OPF-KLs 
regler. 
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Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd. 
 
Bestämmelser om sjukpension och familjeskydd. 
Omfattar förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i kommunen på heltid eller 
deltid om minst 40 procent. 
 

Principöverenskommelse om samberäkning enligt PBF 
 
Avtal har träffats mellan Växjö kommun och Region Kronoberg om sam-
beräkning av uppdragstid och kostnadsfördelning vid visstidspension, 
ålderspension och avgångsersättning enligt PBF. Samberäkning sker inte vid 
livränta, sjukpension eller efterlevandepension. Avtalet gäller från och med  
2016-10-19. 
 
Se principöverenskommelse med Region Kronoberg 
 

Pensionsregler före valet 2014  

Förtroendevalda på heltid och deltid 
Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för för-
troendevalda (PBF) att gälla från och med 2003-01-01. Pensionsbestämmelserna 
omfattar förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent.  
 
Som pensionsgrundande inkomst tillgodoräknas även utbetalt arvode från styrel-
seuppdrag i av kommunen majoritetsägda bolag. Efter ansökan kan även arvode 
från styrelseuppdrag i företag där kommunen är delägare eller har andra intressen 
tillgodoräknas. För närvarande gäller detta arvode från styrelseuppdrag i följande 
företag: Regionförbundet södra Småland, Länstrafiken Kronoberg, Växjö flygplats 
och Värends Räddningstjänstförbund. Pensionskostnaden fördelas proportionellt 
mellan kommunen och företaget. 
 
Vid förtroendeuppdrag som innehas samtidigt i kommunen, landstinget och 
regionförbundet södra Småland, där inte något av uppdragen i sig själv uppgår till 
40 procent, får den förtroendevalde lägga samman både arvode och uppdragstider 
i syfte att uppnå pensionsrätt enligt PBF. Pensionskostnaden fördelas 
proportionellt mellan kommunen och landstinget. 
 
Förvärvsinkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning 
(PBF § 10 mom 3).  
 
Förtroendevald som uppbär visstidspension från tidigare uppdrag i kommunen, 
får behålla denna pension vid nya förtroendeuppdrag i kommunen, med beak-
tande av regeln om samordning med förvärvsinkomst ovan.  
 
I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas och betalas ut enligt PBFs 
regler. 
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Fritidspolitiker 
Övriga förtroendevalda i kommunen erhåller skälig ersättning för förlorad tjänste-
pension. Ersättningen utgörs av en årlig avgift på 4,5 procent av det arvode som 
betalats ut under kalenderåret. Denna avgift betalas in fram till dess 
fritidspolitikern uppnår 65 års ålder. 
 
Även arvode från uppdrag i av kommunen majoritetsägda företag räknas in i un-
derlaget för pensionsavgiften. Efter ansökan kan även arvode från styrelseuppdrag 
i företag där kommunen är delägare eller har andra intressen få tillgodoräknas. För 
närvarande gäller detta arvode från styrelseuppdrag i följande företag: 
Regionförbundet södra Småland, Länstrafiken Kronoberg, Växjö flygplats och 
Värends Räddningstjänstförbund. Kostnaden för pensionsavgiften fördelas 
proportionellt mellan kommunen och företaget. 
 
Pensionsavgiften betalas till en pensionsförsäkring som den förtroendevalde själv 
väljer inom ramen för de alternativ som finns för anställdas val till avgiftsbestämd 
ålderspension. Understiger pensionsavgiften en procent av samma års 
inkomstbasbelopp, betalas motsvarande belopp i stället ut kontant direkt till den 
förtroendevalde. Utbetalning sker senast den 31 mars efter intjänandet.  
 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande  
 
Växjö kommun tryggar sina pensionsåtaganden på följande sätt:  
 
PBF (Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda)  
 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension.  
 
 
Kommunen avsätter varje år internt i 
balansräkningen procent av utbetalt arvode 
i syfte att till viss del finansiera framtida 
utbetalningar enligt PBF. Avsättningarna 
räknas årligen upp med statslåneräntan. 

Pensionsersättning för 
fritidspolitiker (fram till valet 
2014) 
 

Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring den 
förtroendevalde valt. 
 

OPF-KL (Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda) 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension. 
 
 Skuldförs årligen i kommunens balans-
räkning. 
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Pensionsinformation till förtroendevalda 
Förtroendevalda i kommunen kan vända sig till pensionshandläggaren med 
pensionsfrågor.  
 
 

Nya beslut 2016 
 
Detta reglemente ersätter tidigare Pensionsregler för anställda och förtroendevalda 
i Växjö kommun antagna 2006-12-14. 
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