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Inledning
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Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument som klart och tydligt beskriver de
pensionslösningar som kommunen ska erbjuda de anställda och hur pensionsförmånerna i
kommunen ska ”tryggas”. Pensionspolicyn omfattar alla anställda och förtroendevalda i
kommunen.
Pensionspolicyn skall användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik och bland annat
vara en del i förutsättningarna för att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.
Pensionspolicyn ska tjäna som underlag för beslut om de pensions- och tryggandeformer som
ska gälla för anställda och förtroendevalda i kommunen.
Pensionspolicyn ska vara ett levande dokument som ska ses över kontinuerligt för uppdatering.
I samband med att medarbetare erbjuds någon av insatserna beskrivna nedan skall
rådgivning/information genomföras.
2

Pensionsbestämmelser för anställda

För anställda i kommunen gäller pensionsavtalen KAP-KL samt AKAP-KL enligt nedan.
KAP-KL fr. o m 2006-01-01 *
Anställda födda 1985 eller tidigare.

AKAP-KL fr. o m 2014-01-01
Anställda födda 1986 eller senare

Anställda födda 1985 eller tidigare
som träffat individuell
överenskommelse vid nyanställning.
* Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP – KL
utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten.
Avvikelse från detta får ske endast efter det att individuellt avtal tecknats.

2.1

Löneväxling till pension

Klippans kommun erbjuder tillsvidareanställda i kommunen som inte fyllt 65 år möjligheten att
löneväxla till pension i den mån gällande pensionsavtal ger möjlighet till det.
Löneväxlingen innebär att den anställde gör ett frivilligt löneavstående till förmån för den
premie som kommunen betalar till den extra tjänstepensionsförsäkringen. För att den
pensionsgrundande inkomsten till den allmänna pensionen inte ska påverkas bör lönen efter
växling uppgå till 8,07 inkomstbasbelopp (39 072 kronor/månad, år 2015).
Löneavståendet verkställs av kommunen genom ett bruttolöneavdrag från den anställdes lön.
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Erbjudandet
Klippans Kommun och den anställde kommer överens om att kommunen, efter den anställdes
val och i enlighet med de produkter kommunen erbjuder för löneväxling, tecknar en extra
tjänstepensionsförsäkring hos den/de pensionsförvaltare kommunen hänvisar till, med
kommunen som försäkringstagare.

2.2

Förhöjd pensionsavgift

I syfte att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla kritiska resurser kan
kommunen efter särskilt beslut öka den pensionsavgift som sätts av till den anställdes
kollektivavtalade tjänstepension.
Möjligheten till förhöjd pensionsavgift är ett arbetsgivarinstrument och ska användas med
återhållsamhet.

2.3

Pension vid parallella anställningar

I syfte att inte försämra den anställdes tjänstepension vid parallella anställningar erbjuder
Klippans kommun möjlighet till särskild hantering av den anställdes tjänstepension.
Pensionsavgift
För anställda som omfattas av AKAP – KL så erbjuder kommunen möjlighet till särskild
beräkning av pensionsavgiften till avgiftsbestämd ålderspension.
Pensionsförmån
För anställda som omfattas av KAP – KL ska kommunen så långt det är möjligt förhindra att
den anställde går miste om rätt till förmånsbestämd ålderspension.
Erbjudandet
Erbjudandet kan bli aktuellt i de fall arbetstagaren delvis lämnar sin anställning i Klippans
kommun för en anställning hos annan huvudman. Anställningen ska vara av intresse för
kommunen.
Den anställde måste vid heltid ha en lön som under ett kalenderår överstiger 7,5
inkomstbasbelopp.

2.4

Alternativ avtalstillämpning AKAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare

Kommunen kan vid nyrekrytering erbjuda anställd född 1985 eller tidigare möjlighet att
omfattas av AKAP-KL istället för KAP-KL om den anställde särskilt begär detta.
Erbjudandet
Erbjudandet gäller för nyanställd där den fasta kontanta månadslönen överstiger 62,5 % av
aktuellt års inkomstbasbelopp.
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Tilläggsavgifter
Kommunen och den anställde kan komma överens om tilläggsavgifter i enlighet med de
riktlinjer som de centrala parterna inom kollektivavtalsområdet AKAP-KL kommit överens om.

2.5

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda

I syfte att öka förutsättningarna för äldre anställda att arbeta till 65 års ålder kan kommunen
erbjuda äldre anställda möjlighet att minska sin arbetstid utan att tjänstepensionen påverkas.
Erbjudandet
Erbjudandet ska stärka kommunens möjlighet att behålla och överföra kompetens men kan även
användas vid övertalighet. I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen.
Erbjudandet gäller i första hand tillsvidareanställda som fyllt 62 år och kan som längst beviljas
till och med månaden innan den då den anställde fyller 65 år.
Arbetstidsminskningen innebär att den anställde minskar sin arbetstid till 80 procent av
ordinarie sysselsättningsgrad. Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden medan intjänandet
till tjänstepensionen hålls oförändrat.
Beslut om minskad arbetstid för äldre anställda fattas enligt av kommunstyrelsen fastställd
delegationsordning.

2.6

Överenskommelse om särskild avtalspension

Kommunen kan i särskilda fall komma överens med en anställd om att betala ut en hel eller
partiell särskild avtalspension.
Kommunen kan bevilja särskild avtalspension på grund av synnerliga skäl vid
• Organisatoriska förändringar
• Övertalighet
• Då omplacering övervägs
Beslut om särskild avtalspension samt pensionens utformning görs i varje enskilt fall enligt
fastställd delegationsordning.
Kommunen kan besluta att eventuell förvärvsinkomst helt eller delvis ska undantas från
samordning.
3

Pension till förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare

I syfte att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens
med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen möjlighet till alternativ pensionslösning enligt
nedan.
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3.1

Alternativ KAP-KL

Enligt KAP-KL kan arbetsgivare och anställd träffa avtal om att annan pensionslösning, helt
eller delvis, ska gälla än vad som följer av KAP-KL.
Erbjudandet vänder sig från och med 2015-01-01 till förvaltningschefer eller annan anställd
med motsvarande funktion *. Med motsvarande funktion avses anställd med samma
befogenheter som förvaltningschef och att detta framgår i aktuellt anställningsavtal.
* Anställd som sedan tidigare omfattas av alternativ KAP-KL omfattas fortsättningsvis av detta
avtal så länge anställningen i kommunen kvarstår.
Erbjudandet
Erbjudandet innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en
premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade
alternativt följer kommunens pensionspolicy.

4

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda

För förtroendevalda i Klippans kommun gäller
• Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF) fr. o m 2003-01-01 eller
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF) som
tillträder i samband med valet 2014, eller senare, enligt bestämmelsernas angivna
tillämpningsområde

4.1

Arvodesväxling

Klippans kommun erbjuder förtroendevalda som inte fyllt 65 år möjlighet att arvodesväxla.
Arvodesväxlingen innebär att den förtroendevalde varje månad avstår en del av sitt kommande
fasta arvode till förmån för avsättning till pensionsbehållning. För att den pensionsgrundande
inkomsten till den allmänna pensionen inte ska påverkas bör den totala inkomsten efter växling
uppgå till 8,07 inkomstbasbelopp (39 072 kronor/månad, år 2015).

Erbjudandet
Klippans kommun och den förtroendevalde kommer överens om att kommunen sätter av det
arvodesväxlade beloppet till en pensionsbehållning i kommunens balansräkning.
Pensionsbehållningen hanteras i enlighet med villkoren i OPF-KL. .
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4.2

Pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) gäller fr. o m 200301-01 för kommunens heltids- och deltidspolitiker vars årsarvode är minst 40 % av
kommunalrådets årsarvode.
Tidigare Pensionsreglemente för förtroendevalda hos kommuner och landsting (PRF-KL)
gällde för kommunens heltids – och deltidspolitiker vars uppdragstid minst uppgick till 50 %.
Samordning
Förvärvsinkomster upp till 2 prisbasbelopp undantas från samordning.

4.3

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

Bestämmelser om pension och avgångsersättning (OPF-KL) gäller enligt bestämmelsernas
angivna tillämpningsområde för förtroendevalda som
• tillträtt sina uppdrag för första gången i samband med valet 2014, eller senare, samt
• för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser
för förtroendevalda.

4.4

Fritidspolitiker

Förtroendevalda som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 procent av
kommunalrådets årsarvode) får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.
Klippans kommun kompenserar för förlorad tjänstepensionsförmån genom att betala en premie
till en traditionell pensionsförsäkring till av kommunen valt försäkringsbolag. Premien är 4,5 %
av den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som kommunen betalat ut till fritidspolitikern.
Premien ska betalas in senast den 31 mars året efter det år arvodet har uppburits.

5
Tryggande av pensionsförmåner i Klippans kommun.
Kommun och landsting har sina pensionsutfästelser tryggade i beskattningsrätten. Klippan har
valt att trygga samtliga pensionsförmåner, efter 1998, med försäkring.

6
Övrigt
För ytterligare information om gällande Pensionsbestämmelser mm hänvisas till:
Kommunens pensionshandläggare/ Personalkontoret
Sveriges Kommuner och Landstings hemsida www.skl.se
KPA:s hemsida www.kpa.se
Pensionsmyndighetens hemsida www.pensionsmyndigheten.se
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Bilaga - Kompletterande riktlinjer Klippans kommuns pensionspolicy:
Löneväxling till pension
Kommunen har rätt att bestämma såväl vilket högsta som lägsta belopp som medges för
löneavståendet. I Klippans kommun ska löneavståendet vara minst 500 kr per månad och får
uppgå till högst 20 procent av den avtalade månadslönen.
En förutsättning för att löneväxling ska verkställas är att bruttolönen för respektive aktuell
månad räcker till för att genomföra det avtalade löneavdraget. Den anställde har inte rätt att
disponera över belopp som enligt avtalet ska användas till premiebetalning.
Premie
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen vilket innebär att den anställde som
löneväxlar får ett tilläggsbelopp utöver det överenskomna löneväxlingsbeloppet.
Tilläggsbeloppet utgörs av skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt
samt avgifter till avtalsförsäkringarna (med undantag för tjänstepension). Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till den pensionsförsäkring som
den anställde valt. Eventuella avgifter dras från den inbetalade premien.
Kommunen har rätt att ändra tilläggsbeloppets storlek om ovanstående skatter förändras.
Exempel: För en anställd som har ett överenskommet bruttolöneavdrag på 1 000 kronor, betalas
1 059 kronor till pensionsförsäkringen.
Pensionsgrundande lön
Kostnadsneutraliteten innebär även att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie
tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara pensionsgrundande.
Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt för
beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag.
Ikraftträdande
Avtalet träder ikraft vid undertecknandet av ”Avtal om löneväxling” och gäller tills vidare
under anställningstiden, dock längst fram till den 31 december det år då den anställde fyller 65
år.
Löneväxling inleds från och med kalendermånaden efter det att den anställde skickat in
blanketten ”Ansökan/förändring löneväxling” till kommunen.
Tjänstepensionsförsäkringen
För löneväxling till pension erbjuds den anställde att välja mellan de produkter som finns hos
den pensionsförvaltare som kommunen har avtal med.
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Ändring
Den anställde kan en gång per kalenderår ändra storleken på löneavståendet. Sådan ändring
träder i kraft i januari månad kommande år, under förutsättning att anmälan till kommunen skett
senast under november månad föregående kalenderår.
Löneväxling vid sjukfrånvaro/föräldraledighet
Löneväxling görs de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte
går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller
tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen.
Avtalets upphörande
Såväl den anställde som kommunen kan säga upp avtalet om fortsatt löneväxling med verkan
från och med nästkommande kalendermånad.
Om förutsättningarna för erbjudandet om löneväxling förändras på grund av ändringar i lag
eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en ömsesidig rätt att säga upp
avtalet med omedelbar verkan.
Avtalet om löneväxling upphör att gälla om anställningen i kommunen upphör, alternativt
senast den 31 december det år då den anställde fyllt 65 år.
Vid dödsfall innan denna tidpunkt upphör avtalet att gälla från tidpunkten för dödsfallet.
Innestående medel från löneväxling som ännu inte överförts till tjänstepensionsförsäkringen
betalas ut till dödsboet.
Om den anställde återigen vill avtala om löneväxling ska minst sex månader ha förflutit från
avtalets upphörande innan nytt avtal om löneväxling kan träffas.
När avtalet upphör att gälla ska den anställdes kontanta bruttolön höjas med det belopp som
motsvarar det aktuella löneavståendet för löneväxling.
Information/övrigt
Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner och
ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa ersättningar baseras på faktiskt utbetald
lön respektive sjukpenninggrundande inkomst.
Force majeure med mera
Om kommunen inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal på grund av omständigheter
som är att betrakta som force majeure är kommunen inte skyldigt att betala skadestånd eller
annan ersättning till den anställde.
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Förhöjd pensionsavgift
I syfte att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla kritiska resurser kan
kommunen efter särskilt beslut öka den pensionsavgift som sätts av till den anställdes
kollektivavtalade tjänstepension.
För anställda som följer kollektivavtal KAP-KL måste lokalt kollektivavtal tillåta att den extra
premien sätts av till den anställdes tjänstepension.
Beslut om förhöjd pensionsavgift fattas enligt av kommunstyrelsen fastställd
delegationsordning.
Pension vid parallella anställningar
Pensionsavgift
Pensionsavgifterna beräknas i förhållande till ett justerat gränsvärde. Detta sker genom att
gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp sänks i förhållande till den nedsatta sysselsättningsgraden i
anställningen.
Pensionsförmån
För anställda som omfattas av KAP – KL ska kommunen så långt det är möjligt förhindra att
den anställde går miste om rätt till förmånsbestämd ålderspension/livränta.
Beslut
Beslut om särskild hantering av den anställdes pension vid parallella anställningar fattas enligt
av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning.
Den anställde ska löpande lämna in underlag som styrker att anställningen hos annan huvudman
kvarstår.
Alternativ avtalstillämpning AKAP-KL för anställda födda 1985 eller tidigare
Kommunen kan vid nyrekrytering erbjuda anställd född 1985 eller tidigare möjlighet att
omfattas av AKAP-KL istället för KAP-KL om den anställde särskilt begär detta. Den
anställdes fasta kontanta månadslön måste överstiga 62, 5 % av aktuellt års inkomstbasbelopp.
Den anställde ska inför en individuell överenskommelse erbjudas information i enlighet med
vad de centrala parterna inom kollektivavtalsområdet AKAP-KL kommit överens om.
Anställd som via individuell överenskommelse valt att AKAP-KL ska gälla istället för KAP-KL
eller alternativ KAP – KL kommer fortsättningsvis att ha AKAP-KL i anställningen inom
kommunen.
Kommunen ska informera berörd facklig organisation minst 21 dagar innan åtgärden.
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Tilläggsavgifter
Kommunen och den anställde kan komma överens om tilläggsavgifter i enlighet med de
riktlinjer som de centrala parterna inom kollektivavtalsområdet AKAP-KL kommit överens om.
Beslut om tilläggsavgifter fattas enligt av kommunstyrelsen fastställd delegationsordning.
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda
Möjligheten gäller tillsvidareanställda som fyllt 62 år och kan som längst beviljas till och med
månaden innan den då den anställde fyller 65 år.
Arbetstidsminskningen innebär att den anställde minskar sin arbetstid som lägst till 80 procent
av ordinarie sysselsättningsgrad. I samband med arbetstidsminskningen omregleras
anställningen permanent. Den lägsta tillåtna sysselsättningsgraden efter omregleringen är 50
procent av heltid. Den anställde ska så långt det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgifter.
Lön betalas ut efter den faktiska arbetstiden men det fortsatta intjänandet till tjänstepensionen
hålls oförändrat.
Som pensionsgrundande lön för tjänstepension tillgodräknas den fasta lönen före
arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar.
Den anställde ska inte ta annat arbete samtidigt som arbetstiden i kommunen minskas, utan att
först få detta godkänt av kommunen. Om arbete sker utan godkännande kan kommunen besluta
att tjänstepensionsintjänandet ska ske utifrån den nya faktiska sysselsättningsgraden.
Den anställde ska lämna in uppgifter om samordningsbara ersättningar (enligt allmänna
bestämmelser), inkomster, oavlönat arbete, egen verksamhet med mera, som krävs för att
fastställa tjänstepensionsintjänandet.
Beslut
Inför beviljande ska en individuell prövning göras med hänsyn tagen till förutsättningarna i
verksamheten och kommunens ekonomiska situation.
Beslut om arbetstidsminskning med oreducerat intjänade till tjänstepension fattas enligt av
kommunstyrelsen fastställd delegationsordning.

Information/övrigt
Arbetstidsminskningen kan påverka den anställdes allmänna pension, sjukpenning, ersättning
från avtalsförsäkringarna med mera, eftersom den kontanta lönen blir lägre. Kommunen ska
informera om detta.
Överenskommelse om särskild avtalspension

Rev 2016-03

6:06:11
Överenskommelse om särskild avtalspension kan tidigast träffas för tid från 61 års ålder.
Möjlighet finns för kommunen att i särskilt fall träffa en överenskommelse från annan ålder.
Kommunen kan erbjuda hel särskild avtalspension fram till 65 års ålder.
Vid partiell särskild ålderspension kan kommunen i vissa fall förlänga pensionen fram till 67
års ålder, eller fram till den tidpunkt då den anställde har rätt att kvarstå i anställning (LASålder).
Kommunen ska besluta vid varje tillfälle om den avgiftsbestämda ålderspensionen ska
slutbetalas eller om löpande premier ska betalas in till den avgiftsbestämda och den
förmånsbestämda ålderspensionen som den anställde enligt KAP-KL skulle ha varit berättigad
till om han eller hon arbetat fram till 65 års ålder.
Kommunen står för TGL-försäkring under tid med särskild ålderspension.
Beslut
Beslut om särskild avtalspension fattas enligt av kommunstyrelsen fastställd
delegationsordning.
Pension till förvaltningschefer födda 1985 eller tidigare
I syfte att stärka kommunens möjligheter att rekrytera och behålla högre chefer i konkurrens
med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen möjlighet till alternativ pensionslösning enligt
nedan.
Alternativ KAP-KL
Enligt KAP-KL kan arbetsgivare och anställd träffa avtal om att annan pensionslösning, helt
eller delvis, ska gälla än vad som följer av KAP-KL.
Erbjudandet vänder sig från och med 2015-01-01 till förvaltningschefer eller annan anställd
med motsvarande funktion *. Med motsvarande funktion avses anställd med samma
befogenheter som förvaltningschef och att detta framgår i aktuellt anställningsavtal.
Erbjudandet
Erbjudandet innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en
premiebestämd ålderspension. Övriga pensionsförmåner inom KAP-KL behålls oförändrade,
alternativt följer kommunens pensionspolicy.
Kostnadsneutralitet
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Premien till tjänstepensionsförsäkringen
motsvarar den som kommunen skulle ha för att trygga den förmånsbestämda ålderspensionen
med försäkring. Premien betalas månadsvis till de val den anställde gjort.
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Eget val
Anställd som erbjuds och accepterar att omfattas av alternativ KAP-KL väljer själv om premien
ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring. Den kommande pensionens storlek
beror bland annat på den valda försäkringens avkastning, spartidens längd, samt hur lång
utbetalningstid som väljs
.
Den anställde väljer också om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd eller ej.
Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen som en månadsvis
pension om den anställde avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Utbetalning
Pensionen betalas ut enligt aktuellt försäkringsbolags vid tidpunkten gällande
försäkringsvillkor. Pensionen kan betalas ut temporärt eller i vissa fall livsvarigt. Temporär
utbetalning måste dock normalt pågå under minst fem år.
Övrigt
Anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så
länge anställningen i kommunen består.
Anställd som innan den 1 januari 2015 omfattas av alternativ KAP-KL omfattas fortsättningsvis
av detta avtal så länge anställningen i kommunen kvarstår.
Pensionsbestämmelser för förtroendevalda
Arvodesväxling till pension
Kommunen har rätt att bestämma såväl vilket högsta som lägsta belopp som medges för
arvodesväxling. I Klippans kommun ska arvodesväxlingen vara minst 500 kr per månad och får
uppgå till högst 20 procent av det avtalade arvodet.
En förutsättning för att arvodesväxlingen ska verkställas är att arvodet för respektive aktuell
månad räcker till för att genomföra det avtalade avdraget. Den förtroendevalde har inte rätt att
disponera över belopp som enligt överenskommelsen ska användas till avsättning i
pensionsbehållning.
Avsättning
Arvodesväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen vilket innebär att den
förtroendevalde som arvodesväxlar får ett tilläggsbelopp utöver det överenskomna
växlingsbeloppet.
Tilläggsbeloppet utgörs av skillnaden mellan lagstadgade arbetsgivaravgifter och den särskilda
löneskatten. Tilläggsbeloppet sätts av tillsammans med det överenskomna växlingsbeloppet till
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den förtroendevaldes pensionsbehållning i kommunens balansräkning och hanteras i enlighet
med villkoren i OPF-KL.
Kommunen har rätt att ändra tilläggsbeloppets storlek om ovanstående skatter förändras.
Exempel: För en förtroendevald som har ett överenskommet bruttoavdrag arvodet på 1 000
kronor, sätts 1 059 kronor av till pensionsbehållningen. .
Pensionsgrundande inkomst
Kostnadsneutraliteten innebär även att arvodesväxlingen inte ska påverka den förtroendevaldes
pensionsgrundande inkomst i uppdraget. Arvodet före växling ska därför även fortsättningsvis
vara pensionsgrundande.
Den förtroendevaldes fasta arvode före växling ska även ligga till grund för arvodesrelaterade
ersättningar, tillägg och avdrag.
Ikraftträdande
Avtalet träder ikraft vid undertecknandet av individuellt avtal om arvodesväxling och gäller tills
vidare under tiden den tid då den förtroendevalde innehar ett uppdrag i kommunen, dock längst
fram till den 31 december det år då den förtroendevalde fyller 65 år.
Arvodesväxlingen inleds från och med kalendermånaden efter det att den förtroendevalde
skickat in individuellt avtal om arvodesväxling till kommunen.
Ändring
Den förtroendevalde kan en gång per kalenderår ändra storleken på växlingsbeloppet. Sådan
ändring träder i kraft i januari månad kommande år, under förutsättning att anmälan till
kommunen skett senast under november månad föregående kalenderår.
Arvodesväxling vid sjukfrånvaro/föräldraledighet
Arvodesväxling görs de månader det finns arvode att dra det överenskomna beloppet från. Om
det inte går att verkställa bruttoavdraget, till exempel vid sjukdom eller föräldraledighet, görs
ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen.
Avtalets upphörande
Såväl den förtroendevalde som kommunen kan säga upp avtalet om fortsatt arvodesväxling med
verkan från och med nästkommande kalendermånad.
Om förutsättningarna för erbjudandet om arvodesväxling förändras på grund av ändringar i lag
eller pensionsvillkor för förtroendevalda har den förtroendevalde och kommunen en ömsesidig
rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
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Avtalet om arvodesväxling upphör att gälla om den förtroendevalde avgår från sitt uppdrag
alternativ inte väljs om, dock senast den 31 december det år då den förtroendevalde fyllt 65 år.
Vid dödsfall innan denna tidpunkt upphör avtalet att gälla från tidpunkten för dödsfallet.
Innestående medel från arvodesväxling som ännu inte överförts till pensionsbehållningen
utbetalas till dödsboet.
Om den förtroendevalde återigen vill avtala om arvodesväxling ska minst sex månader ha
förflutit från avtalets upphörande innan nytt avtal om arvodesväxling kan träffas.
När avtalet upphör att gälla ska den förtroendevaldes kontanta bruttoarvode höjas med det
belopp som motsvarar det aktuella avståendet för arvodesväxling.
Information/övrigt
Arvodesväxling kan påverka den förtroendevaldes allmänna pension, socialförsäkringsförmåner
och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa ersättningar baseras på faktiskt
utbetalt arvode respektive sjukpenninggrundande inkomst.
Force majeure med mera
Om kommunen inte kan fullgöra sina förpliktelser enligt detta avtal på grund av omständigheter
som är att betrakta som force majeure är kommunen inte skyldigt att betala skadestånd eller
annan ersättning till den förtroendevalde.
Pensions bestämmelser för förtroendevalda (PBF)
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) gäller fr. o m 200301-01 för kommunens heltids- och deltidspolitiker vars årsarvode är minst 40 % av
kommunalrådets årsarvode.
Tidigare Pensionsreglemente för förtroendevalda hos kommuner och landsting (PRF-KL)
gällde för kommunens heltids – och deltidspolitiker vars uppdragstid minst uppgick till 50 %.
Pensionsgrundande inkomst
Den förtroendevaldes pensionsgrundande ersättning beräknas per kalenderår och består av
årsarvode och andra i uppdraget pensionsgrundande kontanta ersättningar.
Den förtroendevaldes förmåner beräknas utifrån medelvärdet* av de pensionsgrundande
inkomsterna för de två år som föregår aktuell beräkningstidpunkt nedan.
 Månaden innan den då den förtroendevalde fyller 65 år, eller
 När den förtroendevalde avgår med rätt till visstidspension, sjukpension eller livränta,
eller
 Avlider
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För förtroendevald som arvodesväxlar ska den pensionsgrundande inkomsten beräknas på
arvode före växling.
* Underlaget för fastställande av avgångsersättning består av den förtroendevaldes årsarvode
vid avgången.
Samordning
Förvärvsinkomster upp till 2 prisbasbelopp undantas från samordning med avgångsersättning
samt visstidspension.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Bestämmelser om pension och avgångsersättning (OPF-KL) gäller enligt bestämmelsernas
angivna tillämpningsområde för förtroendevalda som
• tillträtt sina uppdrag för första gången i samband med valet 2014, eller senare, samt
• för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av äldre pensionsbestämmelser
för förtroendevalda.

Pensionsgrundande inkomst
För förtroendevald som arvodesväxlar och som på grund av detta fått avdrag från sitt arvode
ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.

Omställningsstöd - gäller endast förtroendevald vars årsarvode är minst 40 procent av
kommunalrådets
För samtliga förmåner krävs att den förtroendevalde lämnar in ansökan till kommunens
personalavdelning.
Aktiva omställningsåtgärder
Förtroendevald i Klippans kommun kan efter en sammanhängande uppdragstid på 4 år ansöka
om aktiva omställningsåtgärder om dessa bedöms nödvändiga för att han eller hon ska kunna
återgå till förvärvsarbete.
Bedömningsgrunderna för vilka åtgärder som kan bli aktuella ska följa de som gäller för
anställda i kommunen.
Beslut om omställningsåtgärder fattas av kommunens personalutskott.
Egen aktivitet
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Förtroendevald i Klippans kommun som uppbär ekonomiskt omställningsstöd/förlängt
ekonomiskt omställningsstöd ska på begäran från kommunens personalutskott kunna visa
underlag som styrker vilka åtgärder som vidtagits för att återgå till förvärvsarbete.
Exempel på underlag kan vara dokument som visar att den förtroendevalde är inskriven på
arbetsförmedling eller motsvarande alternativt vilka arbeten som sökts samt vilka kontakter
som tagits med tänkbara arbetsgivare.
Återbetalning
Kommunen har rätt att reducera eller helt innehålla det ekonomiska omställningsstödet samt det
förlängda ekonomiska omställningsstödet om den förtroendevalde inte vidtagit några åtgärder,
eller mycket begränsade åtgärder för att återgå till egen försörjning.
Beslut om reducerat eller innehållet ekonomiskt omställningsstöd fattas av kommunens
personalutskott.
Pensionsbestämmelser – gäller oavsett uppdragets storlek

Ansökan
Den förtroendevalde bör komma in med ansökan om avgiftsbestämd ålderspension senast tre
månader innan förväntad utbetalning.
Ansökan ska lämnas till kommunens personalavdelning.
Efterlevandeskydd
Förtroendevald har möjlighet att välja bort det obligatoriska efterlevandeskyddet innan
utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension påbörjas.
_____
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