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 Helsingborgs stads styrdokument 

  Aktiverande  

  syftar till förändring och utveckling 

  PROGRAM – anger långsiktiga ambitioner och viljeinriktningar 
  PLAN – anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar 

  Normerande  

  reglerar befintlig verksamhet och vårt förhållningssätt till en given situation 
 
  POLICY – anger principer och vägledning 
  RIKTLINJE – anger absoluta gränser och ska-krav 
 
 

 

 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 
Datum: 23 april 2008 
Reviderat av: Kommunstyrelsen 8 april 2015, § 78 
Dokumentet gäller för: Alla förtroendevalda 
Dokumentansvarig: HR-avdelningen vid stadsledningsförvaltningen 
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1 Sammanfattning 
Pensionsmyndighet 

• Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 
pensionsvillkor. 

Pension till förtroendevalda 

• OPF-KL gäller efter valet 2014 för förtroendevalda som väljs för första 
gången, samt för förtroendevalda som i tidigare uppdrag i staden inte 
omfattats av pensionsrätt.  
- Avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd gäller för samtliga  
förtroendevalda, dvs även fritidspolitiker. 
- Övriga förmåner gäller för förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i  
staden på minst 40 procent. 

• PBF gäller för förtroendevalda som tillträtt före valet 2014 och har uppdrag 
på heltid eller deltid om minst 40 procent.  

Ersättning för pensionsförlust 

• Fritidspolitiker, dvs. förtroendevalda med uppdrag under 40 procent, har rätt 
till skälig ersättning för pensionsförlust. 

Tryggande av stadens pensionsåtagande för förtroendevalda 

• Staden tryggar sina pensionsåtaganden för förtroendevalda genom 
beskattningsrätten. 

• Pensionsavgiften för avgiftsbestämd ålderspension enligt OPF-KL skuldförs 
årligen i stadens balansräkning. 

• Övriga pensionsförmåner enligt OPF-KL och PBF skuldförs i sin helhet i 
samband med beviljad pension. 

Pensionsinformation 

• Förtroendevalda kan vända sig till stadens pensionshandläggare med 
pensionsfrågor. 

• Allmän pensionsinformation för förtroendevalda finns på stadens hemsida, 
www.helsingborg.se 

Ansökan om förmåner enligt OPF-KL och PBF 

• Förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan om utbetalning av förmåner 
enligt OPF-KL och PBF enligt pensionsmyndighetens anvisningar. 
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2 Allmänt 
Pensionsriktlinjerna omfattar förtroendevalda i Helsingborgs stad. Riktlinjerna 
beskriver de pensionsförmåner och pensionsersättningar staden beslutat om, hur 
pensionsförmånerna tryggas samt till vem den förtroendevalde kan vända sig för att 
få information. 

2.1 Uppdatering 
Pensionsriktlinjerna ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det 
finns behov av det. Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i 
lagar och regelverk med påverkan på pensionsområdet. 

2.2 Pensionsmyndighet 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet när det gäller förtroendevaldas 
pensionsvillkor och har i uppdrag att tolka och tillämpa pensionsbestämmelserna. 

3 Pension till förtroendevalda 
3.1 Inledning 
Pensionsbestämmelserna OPF-KL gäller efter valet 2014 för förtroendevalda som 
väljs för första gången samt för förtroendevalda som i tidigare uppdrag i staden inte 
omfattats av pensionsbestämmelser.   

Pensionsbestämmelserna PBF (inklusive övergångsbestämmelser) gäller även 
fortsättningsvis för förtroendevalda som tillträtt pensionsgrundande uppdrag i staden 
före valet 2014. 

3.2 OPF-KL 
Staden har antagit OPF-KL (Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda) tillsammans med bilaga och kommentarer, att gälla efter valet 2014. 

Personkrets 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som väljs för första gången i samband med 
valet 2014. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag i staden inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser. 

Omställningsstöd 
Aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd gäller för förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i staden på 
minst 40 procent. 

Pensionsbestämmelser 
Avgiftsbestämd ålderspension och efterlevandeskydd gäller för samtliga 
förtroendevalda, dvs även fritidspolitiker. 

Sjukpension och familjeskydd gäller för förtroendevalda med sammanlagda uppdrag i 
staden på minst 40 procent. 



 

 

2015-04-08 
RIKTLINJER 

DNR:173/2015 
SID 6(8) 

Lokala förtydliganden 
Förtroendevalda som uppnått 67 års ålder vid den tidpunkt då OPF ska börja gälla i 
staden och för individens uppdrag, omfattas inte av reglerna. 

Förtroendevalda har möjlighet att, inför att utbetalningen av avgiftsbestämd 
ålderspension ska påbörjas, välja att ta bort efterlevandeskyddet.  

I övrigt ska omställningsstöd och pension beräknas och betalas ut i enlighet med 
reglerna i OPF-KL. 

3.3 PBF 
Staden har antagit PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-01.  

Pensionsbestämmelserna omfattar förtroendevalda som tillträtt före valet 2014 och 
har uppdrag på heltid eller deltid om minst 40 procent.  

Pension och avgångsersättning ska beräknas och betalas ut enligt reglerna i PBF med 
undantag för nedanstående lokala beslut och preciseringar. 

Pensionsrätt 
Förtroendevald får lägga ihop uppdragstid som ordförande och vice ordförande i 
staden för att sammantaget uppnå 40 procent och därmed få pensionsrätt enligt PBF.  

Stadsledningsförvaltningen meddelar pensionshandläggarna namn på 
förtroendevalda som omfattas av PBF.  

Pensionsgrundande inkomst 
Förtroendevalda som har pensionsrätt får tillgodoräkna samtliga årsarvoden och 
kontanta ersättningar från förtroendeuppdrag i staden, som pensionsgrundande 
inkomst.  

Vid beräkning av avgångsersättning får årsarvode men inte kontanta ersättningar 
tillgodoräknas.  

Maximalt får pensionsgrundande inkomst tillgodoräknas i en omfattning som 
motsvarar årsarvodet för ett heltidssysselsatt kommunalråd.  

Samordning med förvärvsinkomst 
Förvärvsinkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning.  

Vid avgångsersättning ska samordning med förvärvsinkomst beräknas enligt samma 
regler som gäller vid visstidspension men utan användande av tidsfaktor. 

För förtroendevald som har pensionsgrundande uppdrag på deltid, undantas inkomst 
från anställning som den förtroendevalde haft parallellt med förtroendeuppdraget och 
som den förtroendevalde fortsätter att inneha, i samma omfattning, efter avgången 
med pension eller avgångsersättning. 
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4 Ersättning för pensionsförlust 
Fritidspolitiker, dvs förtroendevalda med uppdrag under 40 procent, har rätt till 
skälig ersättning för förlorad tjänstepension. Pensionsersättningen är 4,5 procent och 
beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst som betalats ut 
under året.   

Ersättningen betalas ut kontant en gång per år till förtroendevalda som ansökt om och 
fått ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Aktiv egen näringsverksamhet 
Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet får istället för 
ovanstående schabloniserade kompensation, ersättning för faktisk pensionsförlust 
under förutsättning att beloppet kan styrkas på ett för staden godtagbart sätt.  

Begäran om ersättning ska i den mån det är möjligt, göras senast vid utgången av 
mars månad året efter det år förlusten hänför sig till. Begäran om ersättning kan göras 
som senast i samband med pensioneringen.  

Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde. 

Ersättning för uppdragstid före 2003-01-01 
Förtroendevalda som förlorat pensionsintjänande under uppdragstid före 2003-01-
01, har rätt till ersättning för faktisk pensionsförlust under förutsättning att beloppet 
kan styrkas på ett för staden godtagbart sätt.  

Begäran om ersättning ska göras senast i samband med, eller inom två år, efter 
pensioneringen.  

Ersättningen betalas ut kontant till den förtroendevalde. 
 

5 Tryggande av stadens pensionsåtagande för 
förtroendevalda 

Ålderspension enligt OPF-KL Tryggas genom beskattningsrätten. Årlig 
skuldföring av pensionsavgiften. 

Övriga förmåner enligt OPF-KL 

 

Tryggas genom beskattningsrätten 

 

Pension enligt PBF  

 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension 
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6 Pensionsinformation 
Förtroendevalda kan vända sig till stadens pensionshandläggare med pensionsfrågor.  

Allmän pensionsinformation för förtroendevalda finns på stadens hemsida, 
www.helsingborg.se.  

Informationsträffar erbjuds på begäran 

Förtroendevalda som omfattas av OPF-KL 
Pensionsmyndigheten är ansvarig för att den förtroendevalde får information om sin 
avgiftsbestämda ålderspension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift. 
 

7 Ansökan om pension, omställningsstöd och 
avgångsersättning 

Förtroendevalda ska lämna skriftlig ansökan om utbetalning av pension och övriga 
förmåner enligt de anvisningar pensionsmyndigheten fastställt. 

För begäran om utbetalning av allmän pension ska den förtroendevalde vända sig till 
Pensionsmyndigheten. 
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