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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Förslag till beslut 

KSAU föreslår Kommunstyrelsen föreslå fullmäktige 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL) med tillhörande bilaga. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) 

Ärendet 

Sedan tidigare har Filipstads kommun antagit OPF-KL 14. Det är SKRs 

(Sveriges kommuner och Regioners) rekommendation att den nya versionen 

OPF-KL 18 antas då det är några förändringar som gjorts för att anpassa de 

förtroendevaldas pensionsförmåner till de anställdas i kommunen samt för 

att ekonomiskt och administrativt förenkla för kommunen. 

 

Den reviderade versionen (OPF-KL 18) medför främst följande 

förbättringar; 

- Familjeskydd med en fastställd förmån som vid dödsfall betalas ut till 

förtroendevalds efterlevande har införts utöver efterlevandeskyddet enligt 

vilket endast värdet av intjänad pensionsbehållning betalas ut vid dödsfall. 

Denna förändring avser att anpassa de förtroendevaldas pensionsförmåner 

med de som de anställda i kommunen har samt ersätter det tidigare dyrare 

och mer svårkalkylerade förmånsbestämda familjeskyddet enligt PBF. 

- Efterlevandeskyddet i OPF-KL 18 har barn oavsett ålder som 

förmånstagare samt 5 årig utbetalning oavsett när dödsfallet sker. 

- Gränsen för pensionsavgift som tillgodoräknas förtroendevald från 

kommunen höjs från 1,5 % till 3 % av innevarande års inkomstbasbelopp. 

Om beloppet understiger den nya gränsen betalas det ut som icke 

pensionsgrundande ersättning. Belopp under 200 kr betalas inte ut. Denna 

förändring är för att förenkla hanteringen av pensionsavgifterna för 

kommunen då förtroendevalda har mindre uppdrag (fritidspolitiker), vilket 

ger små ersättningar och därmed även pensionsavgifter som är tidskrävande 

(kostsamma) att hantera. 

- Rätten till omställningsstöd följer LAS-åldern. 

- Övre åldersgräns för pension blir följsam med LAS-åldern.    

 



Filipstads kommun 

  Sida 

2(2) 
 

 

Catrin Marsell 

Kanslichef  

 

 



  2018-09-14 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 

 

  



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 

 

  



Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag 

i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

  



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

 

 

 



§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  

  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.  
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Remissinstanser för tillgänglighetsfrågor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att status av kommunövergripande remissinstanser gällande frågor av arten 

tillgänglighet överlåts till pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor 

och ungdomsrådet. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2006 tillsatte kommunstyrelsen en arbetsgrupp för tillgänglighet i syfte 

att fungera som kommunövergripande remissinstans för tillgänglighets-

frågor. I gruppen ingår utsedda tjänstepersoner från samtliga förvaltningar 

samt valda representanter från pensionärsrådet och rådet för funktions-

hinderfrågor (två ordinarie och två ersättare). Sammankallande tillika 

ordförande är tekniske chefen. 

Tillgänglighetsfrågor behöver ses ur många olika perspektiv. Därför föreslår 

förvaltningen att bredda inflytandet genom att överlåta status som 

remissinstans för tillgänglighetsfrågor till pensionärsrådet och rådet för 

funktionshinderfrågor samt till ungdomsrådet. Då lyfts tillgänglighets-

frågorna i större forum där det även finns politisk representation. Att ge 

ungdomsrådet status som uttalad remissinstans innebär att även barns och 

ungas perspektiv på tillgänglighetsfrågor tillvaratas.  

När frågor och remisser gällande tillgänglighet ska diskuteras kan råden 

bjuda in sakkunniga tjänstepersoner från kommunens olika förvaltningar till 

sina sammanträden. Samtliga förvaltningar ansvarar för att säkerställa det 

kommunövergripande tillgänglighetsarbetet genom att prioritera inbjudan till 

rådens möten samt att som en del av ärendeprocessen i ett tidigt skede 

remittera tillgänglighetsfrågor till råden. 

Beslutsunderlag 

 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04 

 Beslut KS 2006-03-22 § 43 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

Nicole Lindberg  

Sekreterare 

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltningar 
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Checklista vid ärendeberedning 

 
Checklistan används inför beslut i ärenden. 

Checklistan är tänkt att underlätta arbetet då vi alltid har att ta hänsyn till 

barnperspektivet, funktionsrätten, diskrimineringsgrunderna och inte minst 

ärendets/beslutets ekonomiska konsekvenser. 

 

Inför beslut av nämnd eller styrelse/kommunfullmäktige ska checklistan 

finnas med som bilaga. Den ifyllda checklistan diarieförs tillsammans med 

ärendet. 

 

Följande frågor ska besvaras innan beslut fattas. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet ekonomiska konsekvenser? 

Motivera:  

 X 

 

Barnperspektivet 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Innebär beslutet konsekvenser för barn och unga? 

Om ja, på vilket sätt? Ökat inflytande avseende barnperspektivet när 

ungdomsrådet fungerar som remissinstans i tillgänglighetsfrågor. 

X  

Vilka barn eller ungdomar berörs av detta beslut?  

Barn och unga i allmänhet, men i synnerhet barn och unga med 

funktionsvariationer. 

X  

Har hänsyn till barn och ungdomar tagits?  

 
X  

 

Har barn och ungdomar fått säga sin mening? 

På vilket sätt?  

 X 

 

Funktionsrättsperspektiv 

                                                                                                                         Ja   Nej 

Innebär beslutet konsekvenser för personer med funktionsnedsättning? 

Om ja, beskriv hur: Ökat inflytande när tillgänglighetsfrågor lyfts i 

större forum. 

X  

Har hänsyn till personer med funktionsnedsättning tagits? 

På vilket sätt? Se ovan. 

X  

 

Diskrimineringsgrunderna 

                                                                                                                         Ja   Nej 
Har hänsyn tagits till diskrimineringsgrunderna?     

På vilket sätt? Fler perspektiv på tillgänglighetsfrågor. 

X  
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Sammanträdesdatum Blad
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Socialnämnden 2006-02-14 17

Ks 8 43 Dnr 42/06
§ 25

Arbetsgruppförtillgänglighet

I Ekonomisk plan 2006 för socialförvaltningen finns som åtgärdsplan föl-

jande text, ”att i samråd med handikapprådet utse en arbetsgrupp, vars
syfte blir att lyfta upp de delar inom tillgänglighetsplanen, som är aktuella
för socialförvaltningen”.

Pensionärs- och handikapprådet enades om att delegaterna i ovan-

stående råd skulle utses ur bägge råden och 5 personerharutsetts. 3 ur
handikapprådet och 2 ur pensionärsrådet. Den 12 januari hade gruppen
sitt första möte, de frågor/uppdrag, som fanns specifika för förvaltningen

befanns snabbt planerade med åtgärder.

Gruppen utryckte önskemål om att inte bara frågor/problem inom social-
förvaltningen skulle bearbetas av arbetsgruppen. Ordförande i social-
nämndentillstyrkte att gruppen kallade in representanter för samtliga för-
valtningar, möte hölls 30 januari.

Mötets förslag är följande; Arbetsgruppen för Tillgänglighet övertar den

tidigare tillsatta äldreboendekommitténs arbetsuppgifter. Arbetsgruppen
föreslås få status som Remissinstans för samtliga frågor gällande ”till-
gänglighet” inom kommunen.

Arbetsgruppen bör utökas med en representantperförvaltning och orga-
niseras under kommunstyrelsen .

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden föreslå Kommunstyrel-
sen besluta

att den arbetsgrupp som utsetts av handikapp- och pensionärsrådet får
status av kommunövergripande remissinstans gällande frågor av ar-
ten "Tillgänglighet";

att gruppen även övertar de frågor som tidigare organiserats underäld-
reboendekommittén;

att sammankallandetillika ordförande utses inom teknisk förvaltning,
samt

att samtliga förvaltningar representeras i arbetsgruppen.

Socialnämndenbeslutarenligt förslaget.
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Kommunstyrelsen beslutar

attden arbetsgrupp som utsetts av handikapp- och pensionärsrådet får
status av övergripande kommunövergripande remissinstans gällande

frågor av arten ”tillgänglighet”

att gruppen även övertar de frågor som tidigare organiserats under

äldreboende kommittén

att utse förvaltningschefen inom tekniska förvaltningentill

sammankallande ochtillika ordförande inom gruppen samt

att samtliga förvaltningar representeras i arbetsgruppen.
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§ 48 Dnr 2021-000250 

Motion gällande partistöd och arvoden 

Kommunfullmäktiges beslut 

att   remittera motionen till Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

I motion skriven 3 november 2021 skriver Johnny Grahn (Sd) " Det börjar 

bli kärvare tider även för Filipstads kommun. Vi har nämnder som går minus 

och gjort det i många år. Som tur är har Filipstads kommun som helhet haft 

överskott som ”räddat” de nämnder som gått minus. Men det överskottet har 

minskat med åren. 

 

Vi Sverigedemokrater tycker att vi som politiskt tillsatta och våra partier 

skall föregå med gott exempel och verkligen ställa upp för våra medborgare 

och vår kommun. 

 

Det vi ska göra är att se till att vår skola, barnomsorg och äldreomsorg är en 

av Sveriges bästa. Vi ska även ha ett skyddsnät för våra medborgare som 

håller om det värsta händer. 

 

Vi hoppas på att Filipstads kommuns politiker och partier i solidaritet med 

kommunens invånare ställer sig bakom denna tillfälliga sänkning av arvoden 

och partistöd för kommunens väl och ve. 

 

Sverigedemokraterna Filipstad yrkar på: 

 

- ATT Filipstads kommun tillfälligt sänker partistöd och arvoden för 

de politiska tjänsterna med 20% till förmån för t.ex. nämnder som 

BUN så att neddragningar kan minimeras, tills kommunens och 

nämndernas ekonomiska situation förbättras". 

 

Michael Helmersson yttrar sig och Johnny Grahn utvecklar sin avsikt. 
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Prioriterat område i Ekonomisk plan 2021-2023, 
angående samlad organisation för avgiftshantering 

 

Förslag till beslut 

att   med godkännande lägga redovisningen till handlingarna samt 

 

att   konstatera att utredningsuppdraget är avslutat 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

I Ekonomisk plan 2021–2023 finns ett prioriterat område som lyder:  

”Att för kommunstyrelsen få en samlad organisation för avgiftshantering i 

kommunen” 

 

Förvaltningen har åter sett över förutsättningar och utgångsläge för det. 

Översynen har gjorts av ekonomichef och kanslichef.  

 

Den samlade bedömningen är att det inte är lämpligt eller försvarbart att 

centralisera avgiftshanteringen. Detta eftersom det skulle öka risken för 

direkta felaktigheter i det som faktureras och det skulle öka sårbarheten. I 

tjänsteskrivelse från ekonomichef och kanslichef redogörs närmare för de 

parametrar som utgör grund för bedömningen. 

 

Ärendet 

 

I Ekonomisk plan 2021–2023 finns ett prioriterat område som lyder:  

”Att för kommunstyrelsen få en samlad organisation för avgiftshantering i 

kommunen” 

 

Förvaltningen har åter sett över förutsättningar och utgångsläge för det. 

Översynen har gjorts av ekonomichef och kanslichef.  

 

Den samlade bedömningen är att det inte är lämpligt eller försvarbart att 

centralisera avgiftshanteringen. Detta eftersom det skulle öka risken för 

direkta felaktigheter i det som faktureras och det skulle öka sårbarheten. 

Bakgrund till detta ställningstagande utvecklas enligt följande; 
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Vad som debiteras och underlag (hanteras av verksamheterna) 

Det är en stor mängd olika (framför allt) tjänster som faktureras. De olika 

tjänsterna hanteras av olika verksamheter i kommunen. För att kunna 

fakturera korrekt måste alltså verksamheterna vara högst delaktiga i 

faktureringen. Exempel på vad som faktureras är; 

 

• Barnomsorgsavgifter 

• Kulturskoleavgifter 

• IKE (interkommunal ersättning) 

• Vård och omsorgsavgifter 

• LSS-avgifter 

• Vatten och renhållning 

• Hyror för lokaler 

• Miljöskydd 

• Livsmedelstillsyn 

• Bygglov 

• Arvode för Gode man 

• Pensionärshjälpen 

• Lån  

• Felaktiga löner 

• FFA 

• Kartor  

• mm mm 

 

Många av avgifter som debiteras hanteras i försystem (t.ex. Procapita) vilka 

sedan generar filer som skickas till Kundtjänst för fakturering. Ansvaret för 

att innehållet i fakturan är korrekt ligger på berörd verksamhet. Det skulle 

medföra en ökad risk för direkta felaktigheter att lyfta det från 

verksamheterna till någon form av central hantering av underlagen. Vidare 

skulle det vara tidskrävande och mindre effektivt då det medför 

”dubbelarbete”.  

 

 

Fakturering och kundreskontra (hanteras av ekonomienheten) 

 

Efter att verksamheterna, via försystem genererat fil eller via egen direkt 

inmatning i ekonomisystemet, sker fakturering av ekonomienheten. Exempel 

på vad som sköts av ekonomienheten; 

 

•  Integrering av fil till ekonomisystem för debitering. Kontroll av att allt är 

korrekt registrerat utifrån uppställda krav på filformat. 

•  Filen skickas för utskrift (pappersfaktura, e-faktura, autogirohantering) till 

upphandlad leverantör  

•  Kundtjänst hanterar sedan kontroll av bokföringsfil som skapats, att den 

inlästs korrekt 

•  Sköter alla inbetalningar av fakturor som erhålls på fil från bank  

•  Kravhantering, inkassohantering, kronofogdeärende 

•  Månatlig avstämning av kundreskontra kontra bokföring 
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Inom Kundtjänst på Ekonomienheten har stort arbete lagts ner på att 

säkerställa att fler kan hantera och skicka de filer som inkommer. Hantering 

av filer kräver både kompetens och erfarenhet, speciellt vid de tillfällen när 

tekniken fallerar eller utveckling av filformat krävs.  

 

 

Kontinuitetshantering och kvalitetssäkring 

 

Under de senaste 5 – 8 åren har Filipstads kommun konsekvent 

decentraliserat stor del av all ’stansning’ till källan. Dvs till de som besitter 

den korrekta information (se rubriken ”Vad som debiteras och underlag 

(hanteras av verksamheterna)”.  Kvalitén på faktureringsdata blir så mycket 

bättre ju närmare källan den hanteras. 

 

Många avgifter debiteras/integreras via försystem. När det gäller all övrig 

fakturering har vi konsekvent utbildat fler och fler tjänstepersoner som 

skickar mycket debiteringar till att i stället för att skriva in data i en mall 

skriver rakt in i fakturaprogram i Raindance. Detta sätt att jobba innebär 

bland annat att mycket administrativ tid har kunnat sparas in, att fler fel 

(misstolkade faktureringdata) har undvikits, att fakturan når mottagare 

mycket snabbare genom att ingen tidsfördröjning uppstår p.g.a. att man 

skickar blanketter mellan varandra. Vidare har ekonomienheten utvecklat 

och implementerat arbetsmetoder och rutiner som säkerställer verksamheten. 

Sårbarheten har minskats då det alltid finns mer än en medarbetare som 

behärskar de olika momenten. 

 

Britt-Inger Gustafsson 

Ekonomichef 

Catrin Marsell 

Kanslichef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


