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Dnr KS/2017:181

OPF-KL
Information
Yvonne Stolt, personalchef informerar om förslaget till
tillämpningsanvisningar av OPF i Mjölby kommun.
Tillämpningsanvisningarna är avstämda med KPA.
Beslutsunderlag
Muntlig information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen som noteras till
protokollet.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

1(2)
Missiv
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum

Diarienummer

2017-11-28

KS/2017:181

Handläggare

Yvonne Stolt
Tfn 0142-851 24

Kommunstyrelsen

OPF-KL Tillämpningsbestämmelser
Bakgrund
Kommunfullmäktige i Mjölby kommun antog 2014-03-24 de nya
bestämmelserna OPF-KL för Mjölby kommuns förtroendevalda. Som
pensionsmyndighet har fullmäktige utsett Kommunstyrelsen som den
nämnd som har till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och
omställningsbestämmelserna.
Sammanfattning
Dokumentet avser dels att ge en helhetsbild av vad som gäller för
såväl pensions- som omställning inom OPF-KL dels att fastställa
bestämmelser för omställning inom OPF-KL för Mjölby kommuns
förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiskt
omställningsstöd. Detta i syfte att öka chanserna för personer att
kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer arbetslinjen.
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL. Ålderspensionsintjänande bygger på
livsinkomstprincipen.
För OPF-KL (både omställning och pensionsbestämmelser) gäller att
förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till
bestämmelserna som fullmäktige beslutar.
Beslutsunderlag
Missiv 2017-11-28
Föreliggande tillämpningsanvisningar för OPF-KL.

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

2(2)
Missiv
Datum

Diarienummer

2017-11-28

KS/2017:181

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunfullmäktige att besluta om föreslagna
tillämpningsanvisningar för OPF-KL.
___
Beslutet skickas till:
Personavdelningen
Samtliga nämnder
Akten
Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
Kommunchef

Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Telefon
Burensköldsvägen 11-13 0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Ba
www.mjolby.se
79
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Personalutskott

§ 14

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-02

1 (1)

KS/2017:181

Introduktion om OPF-KL
Bakgrund
Förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången
efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsförmåner för förtroendevalda.
Sammanfattning
Yvonne Stolt, personalchef informerar om förslag till riktlinjer för politiker
som har ett uppdrag på betydande del av heltid.
Yrkande
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C): Samtliga gruppledare ska bjudas in till
nästa personalutskott för information om OPF-LK.
Beslutsgång
Ordförande Birgitta Gunnarsson (C) ställer proposition på yrkandet och
finner att personalutskottet beslutar enligt yrkandet.
Beslut
Samtliga gruppledare ska bjudas in till nästa personalutskott för information
om OPF-LK.
___
Beslutet skickas till:
Samtliga gruppledare
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLLSUTDRAG

Mjölby Kommun
Personalutskott

§ 18
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2017-09-06

1 (1)

Dnr KS/2017:181

Genomgång av OPF-KL
Sammanfattning
Yvonne Stolt, personalchef informerar om bestämmelserna OPF-KL,
omställningsstöd för förtroendevalda i Mjölby kommun. OPF-KL gäller för
förtroendevalda som tillträtt för första gången efter 2015-01-01 och fullgör
uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid, minst 40 %. Målet är att
en förtroendevald ska ha liknande omställningsskydd som en anställd i
kommunen.
Samtliga förtroendevalda får en pensionsavsättning med 4,5 % på arvode
som betalas in till pensionssystemet.
Personalavdelningen planerar att kalla till en informationsträff för samtliga
förtroendevalda under 2019.
Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott tackar för informationen som noteras till
protokollet.
___

Beslutet skickas till:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28
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2017-10-24
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Dnr KS/2017:181

OPF-KL
Bakgrund
Mjölby kommun arbetar med att ta fram ett avtal gällande Omställningsstöd
och Pension för Förtroendevalda, i kommunen, OPF-KL.
Sammanfattning
Yvonne Stolt, personalchef informerar om avtalet OPF-KL gäller för
förtroendevalda som arbetar minst 40 % av heltid och gäller för
förtroendevalda som valdes in första gången i samband med valet 2014.
Beslut
När avtalet gällande OPF-KL är färdigberett ska skickas till
kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i kommunstyrelsen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

