
OPF KL gäller för dig som 

• tillträtt ditt förtroendeuppdrag för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare

eller 

• i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra pensionsbestämmelser för förtro-
endevalda.   

Avgiftsbestämd ålderspension 
Varje år, från det att du påbörjat ditt förtroende-
uppdrag, tjänar du in pensionsavgifter som din 
uppdragsgivare sätter av till en pensionsbehållning. 
Pensionsavgiften beräknas i procent på din pensions-
grundande inkomst enligt tabellen nedan. 

Pensionsgrundande inkomst

 
 
Ålder

upp till  
7,5 inkomst-
basbelopp

över 7,5 inkomst- 
basbelopp till och med  
30 inkomstbasbelopp 

Fram till  
67 års ålder

 
4,5 %

 
30 %

Från och med  
67 års ålder 

 
4,5 % 

 
4,5 % 

Din pensionsbehållning räknas varje år om med hän-
syn till inkomstbasbeloppets förändring. 

När du vill ta ut pensionen, vilket du tidigast kan 
göra från 61 års ålder, räknas pensionsbehållningen 
om till en avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsbe-
stämd ålderspension räknas om varje år med hänsyn 
till inkomstbasbeloppets förändring minskat med 1,6 
procent.   

Efterlevandeskydd 
Om du dör innan din avgiftsbestämda pension har 
börjat betalas ut, räknas pensionsbehållningen om till 
en pension som betalas ut till efterlevande under fem 
års tid. Om du dör efter det att avgiftsbestämd ålders-
pension har börjat betalas ut till dig själv, fortsätter 
pensionen att betalas ut till efterlevande under högst 
20 år räknat från den tidpunkt då  du själv började 
uppbära pension. 

Efterlevandeskydd betalas ut i första hand till efter-
levande make/maka, registrerad partner sambo och i 
andra hand till efterlevande barn dock längst till och 
med barnet fyller 20 år.

Familjeskydd 
Gäller enbart förtroendevalda med uppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid 
Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas 
senare. Tillsvidare tillämpas därför de bestämmelser 
som finns i äldre pensionsreglementen. 

Sjukpension 
Gäller enbart förtroendevalda med uppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid
Om du får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning från 
Försäkringskassan och på grund av detta befriats från 
ditt uppdrag före mandatperiodens utgång, kan en 
sjukpension betalas ut. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning 
som betalas ut till anställda enligt gällande avtals-
gruppsjukförsäkring. 

Bestämmelser om pension 
för förtroendevalda  
OPF-KL
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Om du har frågor om pensionen 
Innan du går i pension kontaktar du din uppdrags-
givare. Om du har frågor om din pensionsutbetal-
ning kontaktar du KPA Pensions kundtjänst på  
020 -650 500. 

Har du frågor om din allmänna pension kontaktar 
du Pensionsmyndigheten. Frågor om sjuk och aktivi-
tetsersättning besvaras av Försäkringskassan. 


