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Förslag till antagande av reviderat pensionsreglemente för

förtroendevalda [OPF-KL) samt beslut om att upphandla

produkten Trygg Politiker Pension

Det nya pensionsreglementet för förtroendevalda [OPF-KL) medför

en del administration för de kommuner där den förtroendevalde utför

sina uppdrag. En administration som många gånger inte kommer att stå
i proportion till vare sig ålder eller den ålderspensionsavsättning som

den förtroendevalde blir berättigad till.

Pensionsavsättning och särskild löneskatt ska skuldföras, pensionerna ska
årligen indexeras med förändringen av inkomstbasbeloppet (IBB), aktuella

register ska föras på nuvarande och tidigare förtroendevalda, pensions-

myndigheten ska lämna information om den förtroendevaldes avgifts-
bestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensions-

avgift, meddela den förtroendevalde när det är möjligt att börja ta ut pension,
dra rätt inkomstskatt och göra utbetalningar etc.

Sala kommun avser därför att upphandla produkten Trygg Politiker Pension
[TPP] för att dels undvika den omfattande administrationen som regelverket
i OPF-KL medför, dels för att trygga de förtroendevaldas pension via TPP som
är en unik försäkringsprodukt som innebär att pensionen tryggas Via en
försäkrad direktpension.

För att kunna teckna TPP behöver kommunfullmäktige besluta att anta ett
reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda [OFF-KL),

Lars-Göran Carlsson

Fürhandlingschef

iars-goran.carlsson@sala.se
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Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta

u föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat pensionsreglemente för
förtroendevalda ( OPF-KL)att gälla fr 0 rn 2017-01-01 i

a_ttför egen del besluta att upphandla produkten Trygg Politiker Pension

Lars-Göran Carlsson

Förhandlingschef



Bilaga KS 2016/190/2

) 2015-1tJ3-(3I ,så SALA
KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING KomâálrhølKOMMUN
Lars-Göran Carlsson s yrelsensfowaflnmg

Kommunstyrelsen lnk- 'm'- l 3

 Aktbgiga

Förslag till reviderat pensionsreglemente för förtroendevalda
[OPF-KL]

Följande revideringar föreslås i nuvarande OPF-KL

§ 5 Pensionsavgifter

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/ regionen endast om den för kalenderåret är högre
än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar
kommunen och landstinget/ regionen ut motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte
är pensionsgrundande.

Ändras till

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än
3,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald
inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och
landstinget [regionen ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensions-
grundande.
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§ 6 Pensionsbehållning

Pensionsbehållning för ett kalenderår avsätts senast 31 mars
följande år till en pensionsbehållning hos respektive kommun
eller landsting/region, där den förtroendevalde har innehaft
uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga
pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller
landsting/region.

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevande-
skydd enligt § 11.

Ändrastill

§ 6 Tryggande av pensionsavgift

Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och
avgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år
till en försäkring i enlighet med kommunens utfästelse.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensions-
behållningen enligt § 6 sker månadsvis och tidigast från den
tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad,
och i övrigt enligt överenskommelse emellan den förtroendevalde
och fullmäktige.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt. Den
förtroendevalde bör få pension utbetalad tre månader efter det
att pensionsmyndigheten tagit emot en sådan ansökan.

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångs-
ersättning till förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen
är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av
förmånen börjar.
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Ändras till

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension enligt § 6, sker
månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan
få allmän pension utbetalad.

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten fastställt.

§ 11Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6,
innebär att pension utbetalas till efterlevande make /maka,
registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds
dödsfall.

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspension börjat utbetalas
till förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen,
enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande under max fem år.

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension
har börjat utbetalas till den förtroendevalde fortsätter
utbetalningarna som ett efterlevandeskydd till efterlevande under
maximalt 20 år efter det att ålderspensionen börjat utbetalas.

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande
make/maka, registrerad partner och sambo. I andra hand betalas
efterlevandeskydd till efterlevande barn eller adoptivbarn, dock
som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska
pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn.

Efterlevandeskyddkan utbetalas som en engångsrsättning till
efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 %
av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmån börjar.



4<4)
& 2016-10-13

KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Andras till

§ 11Återbetalningsskydd

Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd.
Förmånstagare ska i första hand vara den förtroendevaldes
maka/make/registrerade partner/sambo och i andra hand
förtroendevaldes barn.

Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort
återbetalningsskyddet. Den förtroendevalde kan lägga till
återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid varje tidpunkt
gällande försäkringsvillkor.

Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalnings-
skyddet. Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmåns-
tagarförordnande sker genom skriftligt meddelande till
Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Försäkringsgivaren.


