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Regionfullmäktige 

Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda     
OPF-KL  
Förslag till beslut 
Parlamentarisk nämnden föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa omställningsstöd och pension för förtroendevalda i enlighet med 
föreliggande förslag inklusive bilagor. 

Sammanfattning  
Förslag till omställningsstöd enligt OPF-KL för förtroendevalda i Region 
Jönköpings län har tagits fram av parlamentariska nämnden för beslut av 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Missiv inkl protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Förslag till omställningsstöd och pension för förtroendevalda – OPF-KL  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
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Thomas Gustafsson 
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Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda  
§ 1 Tillämpningsområde  
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.  
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos regionen på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses 
den nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
dessa bestämmelser.  
Parlamentariska nämnden utgör pensionsmyndighet i Region Jönköpings län. 

§ 2 Stöd för återgång till arbete  
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så 
önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en 
förtroendevald i hans eller hennes omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att 
den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.  

Omställningsstöd för förtroendevalda  
Bilaga 2 – Riktlinjer för omställning enl. OPF-KL för förtroendevalda i Region 
Jönköpings län 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser  
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år 
när han eller hon lämnar sitt uppdrag.  
Regionen har att utifrån den förtroendevaldes 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. Det innebär att 
omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt mellan olika 
individer.  

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd  
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. För varje år i uppdraget 
utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.  
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  
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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 årsarvode året före avgångstidpunkten.  
 
Ekonomiskt omställningsstöd utges av regionen som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. För att uppbära 
ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den förtroendevalde i syfte 
att hitta annan försörjning. Det första årets utbetalning av ekonomiskt 
omställningsstöd samordnas inte med förvärvsinkomster. De två följande åren 
undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  
 
 
Försäkran om egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning samt uppgift om 
eventuell inkomst inlämnas i samband med ansökan, därefter vid förändring eller 
på begäran. Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun eller region, eller får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen.  

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd  
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.  
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
63 års ålder 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 fyller  66 år.  
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av regionen efter årsvis ansökan från 
den förtroendevalde. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent 
av den förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten. För att uppbära 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.  
 
Försäkran om egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning samt uppgift om 
eventuell inkomst inlämnas med ansökan. Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av 
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun eller region, 
eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.  

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.  
 

Kommentar [KS1]:   

Kommentar [KS2]:  Efter riksdagsbeslut om 63 år  

Kommentar [BB3]:  2023 höjs ålder för garantipension till 66 
år. Även A-kassa, sjukersättning ska ändras till 66 år. 
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§ 7 Samordning  
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. Samordning enligt §§4 och 5 med 
förvärvsinkomst och arvode till förtroendevald från annat politiskt uppdrag. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd  
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan.  

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd  
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.  

Pensionsbestämmelser  
§ 1 Tillämpningsområde m.m.  
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun och region. 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
 
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. Pensionsbestämmelserna gäller inte för 
förtroendevald som vid tillträdet av uppdrag har rätt till egenpension på grund av 
anställning, har rätt till egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat 
uppdrag eller uppnått övre LAS-ålder 69 år. Med ”rätt till egenpension” inbegrips 
att den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom 
ingivits.  
 
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och 
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas 
motiverade. En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den 
nämnd som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensionsbestämmelserna. Parlamentariska nämnden utgör pensionsmyndighet i 
Region Jönköpings län. 
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§ 2 Pensionsförmånernas omfattning  
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  
a. avgiftsbestämd ålderspension  
b. sjukpension  
c. efterlevandeskydd  
d. familjeskydd  

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension  
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 
pensionsbestämmelserna.  

§ 4 Pensionsgrundande inkomst  
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. Den pensionsgrundande inkomsten 
beräknas per kalenderår och 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, det vill säga med minst 40 procent av heltid, 
ingår i den pensionsgrundande inkomsten även det avdrag/bortfall som 
förtroendevald fått från sitt arvode vid ledighet med sjukpenning, 
graviditetspenning, föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning samt när han 
eller hon är ledig enligt föräldraledighetslagen.  
 
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 fyllt 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, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och 
som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 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.  
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Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen och regionen endast 
om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp. 
Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen och 
regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form av 
ersättning som inte är pensionsgrundande.  
Låg pensionsavgift som understiger 200 kronor utbetalas ej. 

§ 6 Pensionsbehållning  
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 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 region. 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.  

§ 7 Information  
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, 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 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 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.  
 
Skriftlig ansökan om uttag av pensionsbehållningen sker till parlamentariska 
nämnden senast tre (3) månader före uttag. Understiger värdet av 
pensionsbehållningen 150% av inkomstbasbeloppet året före utbetalning utbetalas 
den avgiftsbestämda ålderspensionen som en engångsersättning. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av avgiftsbestämd pension  
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
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 avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
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§ 10 Sjukpension  
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.  
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt 
§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning 
som utgår till anställda enligt AGS-KL.  
 
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att 
sjukpension ska fortsätta att betalas ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken lämnas.  
 
Anmärkningar  
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för 
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.  
Vid ansökan om ersättning bifogas kopia på beslutet om sjukersättning från 
Försäkringskassan. Den förtroendevalde ansvarar sedan för att meddela om 
förändring sker av sjukersättningen. 

§ 11 Efterlevandeskydd  
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn 
vid förtroendevalds dödsfall. Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen 
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. Efterlevandeskydd kan utbetalas som 
en engångsersättning till efterlevande om värdet av pensionsbehållningen är högst 
150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar. 
  
Understiger värdet av pensionsbehållningen 150% av inkomstbasbeloppet året 
före utbetalning utbetalas Efterlevandeskyddet till efterlevande som en 
engångsersättning. Efterlevandeskyddet ska vara möjligt att välja bort i samband 
med uttag. 

10



 RIKTLINJE 8(12) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 1.3 
Kapitel       Dokument ID 95095  

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall  
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att 
pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.) 

§ 13 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.  

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna  
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.  

§ 15 Finansiering  
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.  

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd 
och familjeskydd  
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.  
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. Skriftlig ansökan om utbetalning 
av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd enl §10-12 görs till 
Parlamentariska nämnden. Vid sent inkommen ansökan kan ansökan om 
ersättning göras max sex (6) månader retroaktivt. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.  
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension, 
efterlevandeskydd och familjeskydd. 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. 
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 RIKTLINJE 9(12) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 1.3 
Kapitel       Dokument ID 95095  

Bilaga 1 Vissa förtydligande till OPF-KL 
 
1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § kommunallagen 
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande 
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag 
(2006:369). 
 
2. Heltid och betydande del av heltid 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. 
Vad som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen. 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att  
40 %, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde 
vara en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 
3. Efterskydd 
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. Då sjukpension beviljas under efterskyddstid ska 
pensionsavgift fortsätta att betalas efter avgången och under tid med sjukpension. 
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder 
en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 
 
4. Pensionsbehållning 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 
Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som 
berör pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 
 
5. Förvärvsinkomst 
Med förvärvsinkomst avses inkomst av tjänst, eget företag eller inkomst från 
politiskt uppdrag.  
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 RIKTLINJE 10(12) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 1.3 
Kapitel       Dokument ID 95095  

 
Normer  
Innan pension betalas ut  
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid 
utgången av kalenderåret (t+1). Börjar pensionsbehållningen betalas ut under 
kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen istället räknas upp genom att 
multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat 
med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan 
pensionsbehållningen börjar betalas ut.  
Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den 
då pensionsbehållningen börjar betalas ut. 
 
Då pension betalas ut 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande 
IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas 
ut.  
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 RIKTLINJE 11(12) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 1.3 
Kapitel       Dokument ID 95095  

Bilaga 2  
Riktlinjer för omställningsstöd enl OPF-KL för 
förtroendevalda i Region Jönköpings län 
 
Omställningsstöd 
För att underlätta övergången till arbetslivet kan förtroendevalda, som haft ett 
uppdrag på minst 40 procent, få ett tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd. 
Omställningsstödet kan kombineras med aktiva omställningsinsatser i syfte att 
underlätta övergången till arbetslivet. Det förutsätts att den förtroendevalde aktivt 
verkar för att hitta annan försörjning. 
 
Aktiva omställningsinsatser 
Förtroendevalda som haft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid har rätt till aktiva omställningsinsatser om dessa 
bedöms nödvändiga för att kunna återgå till förvärvsarbete. Personen får dock inte 
ha fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 
De aktiva omställningsinsatserna ska hjälpa individen till en ny försörjning och 
det förutsätts att den enskilde deltar på ett engagerat och aktivt sätt i insatserna. 
 
Exempel på aktiva åtgärder kan vara: 

• rådgivning och vägledning 

• kompletterande studiestöd 

• kostnader för viss kortare utbildning eller praktik 

• finansiering av kurslitteratur 

• hjälp att starta eget företag 
 
Eftersom alla individer har olika förutsättningar måste Parlamentariska nämnden i 
varje enskilt fall fatta beslut om insatsernas innehåll och kostnaden för dessa. Det 
innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll därmed kan skilja sig 
åt mellan olika personer. Som vägledning vid bedömning, se regelverk gällande 
för anställda. Omställningsinsatserna ska påbörjas i direkt anslutning till att 
uppdraget som förtroendevald upphör. Rätten till aktiva omställningsinsatser 
upphör om personen hittar annan försörjning än A-kassa. 
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 RIKTLINJE 12(12) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 1.3 
Kapitel       Dokument ID 95095  

Ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag efter minst ett års sammanhängande 
uppdragstid kan få ekonomiskt omställningsstöd. För varje helt år i uppdraget 
utbetalas ekonomiskt omställningsstöd i tre månader. Det ekonomiska 
omställningsstödet utbetalas under högst tre år. År två och tre samordnas med 
annan försörjning. 
 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Förtroendevalda som har fyllt 61 år kan få förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
ett år i taget till och med kalendermånaden innan han eller hon fyller 65 år. Den 
förtroendevalde ska ha haft uppdrag på minst 40 procent under åtta års 
sammanhängande tid och dessutom tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd. 
Den som önskar få förlängt ekonomiskt omställningsstöd ska ansöka om detta 
senast två månader före det ekonomiska omställningsstödet upphör. Ansökan görs 
för ett år i taget. 
 
Ansökan 
Ansökan om aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd ska 
göras skriftligt till Parlamentariska nämnden inför avgången, dock senast tre 
månader efter avslutat uppdrag. Ansökan om Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd görs inför att den ekonomiska ersättningen ska upphöra, dock 
senast tre månader efter att ersättningen upphört. Därefter sker ansökan årsvis. 
Underlag som styrker att personen är inskriven hos arbetsförmedlingen bifogas 
ansökan.  
 
Beslut 
Parlamentariska nämnden fattar beslut kring omställningsstöd.  
 
Uppgiftsskyldighet 
Skyldighet att lämna korrekta uppgifter och regler för återbetalning återfinns i 
OPF-KL:s bestämmelser om omställningsstöd §9. 
Den som uppbär ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd har skyldighet att meddela Region Jönköpings län förändring 
som kan påverka beräkning av ersättningen. Region Jönköpings län kan begära 
underlag för beräkning även under utbetalningstid. 
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MISSIV 1(2) 

 2022-06-30 RJL 2022/1707 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Reglemente för regionrevisionen samt 
bilaga förrättningsarvoden 
Förslag till beslut 
Parlamentarisk nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för regionrevisionen. 
2. Godkänna att bilaga avseende förrättningsarvoden för lekmannarevisorer 

tillförs arvodesreglemente mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning  
Inför mandatperiod 2023-2026 har reglemente för regionrevisionen tagits fram för 
fastställande. Föreliggande förslag till reglemente följer i sin helhet innevarande 
reglemente för regionrevisionen. Reglementet förslås gälla från 2023-01-01 t o m 
2026-12-31.  

Information i ärendet 
I de bolag som Region Jönköpings län är hel- eller delägare i finns också så 
kallade lekmannarevisorer valda. Revisionsuppdrag i bolag, stiftelser, föreningar, 
samordningsförbund med mera arvoderas i enlighet med ett s k förrättningsarvode 
vid sidan av månadsarvodet. Förrättningsarvodet betalas i huvudsak ut av 
respektive bolag, stiftelse, föreningar, samordningsförbund m m.  
Varje uppdrag där man utser lekmannarevisorer är att betrakta som ett eget 
uppdrag även om man hämtar dem ur revisionsgruppen. Arvodena är m a o 
separata där aktiebolagslagen reglerar lekmannarevisionen. Bilagan föreslås 
tillföras arvodesreglementet för att skapa transparens i vilka 
lekmannarevisionsuppdrag som finns.  

Beslutsunderlag 
• Missiv inkl protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Förslag till reglemente  
• Bilaga till arvodesreglemente 

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
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MISSIV 2(2) 

  RJL 2022/1707 

 
 

 

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN 
 

 
 
Thomas Gustafsson 
Ordförande parlamentariska nämnden 
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REGLEMENTE 1(3)  
 RJL 2022/1707 

 
  
  
  
  

 

   

Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.3 
Kapitel       Dokument ID 228818  

Reglemente för revisorerna 
Allmänt 
§1 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 
reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. 

Revisorernas antal och organisation 
§2 
Samtliga partier som är representerade i regionfullmäktige bör vara representerade 
i revisionen, som efter allmänna val utses för en mandatperiod. Uppdraget är 
slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen 
av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i 
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.  

§3 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.  

§4 
Bland Regionens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter 
till Regionens aktiebolag och revisorer med suppleanter i Regionens stiftelser i det 
antal som fastställs för varje enskilt företag. 

§5 
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer, bland revisorerna, en 
ordförande och en vice ordförande. Rollen är att vara sammankallande och leda 
gemensamma sammankomster och sammanträden. Ordförande hämtas ur 
oppositionen i fullmäktige.  

Revisorernas uppgifter 
§6 
Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för upphandling av sakkunnigt 
biträde för granskningen av till Regionen lämnade donationsstiftelser.  

§7 
I ärenden som avser och berör revisionen har revisorerna rätt att yttra sig. 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 
§8 
Revisorernas budget bereds av fullmäktiges presidium. Revisorerna förfogar över 
de medel som anslagits för revisionsändamål.  
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 REGLEMENTE 2(3) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.3 
Kapitel       Dokument ID 228818  

§9 
Kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen samt sakkunniga biträden till 
dessa belastar respektive företag. Kostnaderna för revisorerna i stiftelserna samt 
sakkunniga biträden till dessa belastar revisionens budget.  

§10 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna 
enligt de regler som gäller för kommunal nämnd. 

Revisorernas sakkunniga biträden 
§11 
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning 
i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. 
Vid upphandling tillämpas Regionens upphandlingsregler. Revisorerna och 
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.  

§12 
Revisorerna är anställningsmyndighet för de sakkunniga och övrig personal som 
anställs i Regionen för att biträda revisorerna. Revisorerna beslutar om lön och 
anställningsvillkor inom Regionens gemensamma villkor efter samråd med 
fullmäktiges presidium och Regionens personaladministrativa funktion där 
revisorerna även kan få stöd i arbetsgivarrollen.  

§13 
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och Stiftelselagen om 
revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 
revisorerna och lekmannarevisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 
§14 
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Ordföranden får kalla 
även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i 
fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.  

§15 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningarna upprättas. 

§16 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.  

Protokollet justeras av ordföranden och en annan revisor. Revisorerna kan besluta 
att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt innan revisorerna justerar den.  
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 REGLEMENTE 3(3) 

 
 

   
Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Siv Kullberg Version 0.3 
Kapitel       Dokument ID 228818  

§17 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar 
att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av 
ordföranden och av ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 
§18 
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige senast vid det sammanträde då 
fullmäktige beslutar beträffande frågan om ansvarsfrihet. Till revisionsberättelsen 
fogas de dokument som anges i Kommunallagen samt en sammanfattande 
redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.  

§19 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport lämnas till styrelsen senast vid det 
sammanträde som föregår det fullmäktigemöte där delårsrapporten behandlas. 

§20 
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sina granskningar till fullmäktige. De 
sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna delges 
fullmäktige så snart en granskning är avslutad. Detta uppfyller kravet i 
Kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. 
I revisionsberättelsen förtecknas på lämpligt sätt de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen.  

Revisorerna och fullmäktige 
§21 
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundet överläggningar. 
Revisorerna äger rätt att närvara på fullmäktiges möten för att på fullmäktiges 
eller revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor. 

Revisorernas arkiv 
§22 
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och för 
Regionen fastställt arkivreglemente. 

Personuppgiftsansvar 
§23   
Revisionen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
görs i verksamheten. Revisionen utser dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för 
frågor som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 
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BILAGA  

 2022-06-01 RJL 2021/857 

  

 
  

Förvaltningsnamn  
Avsändare  

      

Förrättningsarvoden 
I de bolag som Region Jönköpings län är hel- eller delägare i finns också så 
kallade lekmannarevisorer valda. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska 
om företaget arbetar i enlighet med regionens avsikt och mål, om verksamheten är 
effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. De har inte i uppdrag att 
granska räkenskaperna. 
 
Region Jönköpings län är också huvudman eller ingår på annat sätt i stiftelser, 
föreningar, samordningsförbund med mera där regionrevisionens ledamöter har 
uppdraget att granska.  
 
Revisionsuppdrag i bolag, stiftelser, föreningar, samordningsförbund med mera 
arvoderas i enlighet med ett s k förrättningsarvode vid sidan av månadsarvodet. 
Förrättningsarvodet betalas i huvudsak ut av respektive bolag, stiftelse, 
föreningar, samordningsförbund m m.  
 
Revisionsuppdrag med förrättningsarvode enligt följande: 
Bolag  Arvodering  

Almi Företagspartner 
Jönköping AB 

Årsarvode 

Bostadsbyggen i Jönköping 
AB 

1,5% på RJL grundarvode 
 

TvNo Textilservice AB 1,5% på RJL grundarvode   
RJL Älghunden 4 AB 1% på RJL grundarvode  

RJL Tågdepån Nässjö AB 1% på RJL grundarvode  

Smålands Turism AB Månadsarvode  
Jönköping Airport Arvodering enligt regelverk för Jönköpings 

kommun  
Stiftelser    

  
Braheskolan 1% på RJL grundarvode 
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BILAGA  

 2022-06-01 RJL 2021/857 

 
 

 

Jönköpings läns museum Sammanträdesarvode eller skäligt arvode 
för eget arbete samt ersättning resa och 
förlorad arbetsinkomst 

Smålands Konstarkiv  Sammanträdesarvode eller skäligt arvode 
för eget arbete samt ersättning resa och 
förlorad arbetsinkomst 

Stiftelsen Höglandsborg  Lekmannarevisor utses av NHR i 
Jönköpings län och en av NHR Småländska 
Höglandet 

Jönköpings folkrörelsearkiv  Sammanträdesarvode eller skäligt arvode 
för eget arbete samt ersättning resa och 
förlorad arbetsinkomst  

Samordningsförbund   

Finnvedens 
samordningsförbund 

Arvodering sker i enligt med 
förbundsordning  

Höglandets 
samordningsförbund 

Arvodering sker i enligt med 
förbundsordning 

Södra Vätterbygdens 
samordningsförbund  

Arvodering sker i enligt med 
förbundsordning 
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MISSIV 1(1) 

 2022-07-01 RJL 2022/1708 

  

 

  
  

Regionfullmäktige 

Reglemente för demokratibredningen 
Förslag till beslut 
Parlamentarisk nämnden föreslår regionfullmäktige 

• Fastställa reglemente för demokratiberedningen. 

Sammanfattning  
 Inför mandatperiod 2023-2026 har reglemente för det nyinrättade 
demokratiberedningen tagits fram för fastställande. Reglementet förslås gälla från 
2023-01-01 t o m 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Missiv inkl protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Förslag till reglemente  

Beslut skickas till 
Regionledningskontoret 
 
 
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN 
 

 
 
Thomas Gustafsson 
Ordförande parlamentariska nämnden 
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REGLEMENTE 1(1)  
 RJL 2022/1708 

 
  
  
  
  

 

   

Godkänt av       Gäller från       
Innehållsansvarig Nathalie Bijelic Eriksson Version 0.3 
Kapitel       Dokument ID 228830  

Reglemente för demokratiberedningen 
Sammansättning 
Demokratiberedningen är en beredning under regionfullmäktige med en ordinarie 
ledamot från samtliga partier som ingår i regionfullmäktige.  

Beredningen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse, 
nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ till styrelse och 
nämnder. Beredningen sammanträder 4-6 ggr per år. 

Beredningens uppdrag 
• Demokratiberedningen har regionfullmäktiges presidium som 

uppdragsgivare och ska kontinuerligt rapportera till fullmäktiges 
presidium samt minst 2 ggr per år till regionfullmäktige. 
 

• Demokratiberedningen har att uppmärksamma frågor som rör relationen 
medborgare och förtroendevalda. I detta ingår att följa frågor av betydelse 
för demokratiutveckling och arbetet med att motverka utanförskap och öka 
människors delaktighet. 
 

• Demokratiberedningen har att initiera och utveckla projekt som gör att fler 
unga engagerar sig politiskt, exempelvis genom ungdomsfullmäktige. 
Stimulera ungas deltagande i det demokratiska samtalet och 
utvecklingsarbetet. 
 

• Demokratiberedningen arbetar strategiskt med omvärldsbevakning inom 
sitt verksamhetsområde och förutsätts ta initiativ i frågor som påverkar 
demokratiutvecklingen, 
 

• Demokratiberedningens uppdrag är inte att ta över de politiska partiernas 
demokratiska ansvar. 

Personuppgiftsansvar 
Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig för eventuell behandling av 
personuppgifter som sker i beredningens verksamhet. Regionstyrelsen utser 
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på 
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. 
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