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Regionservice, lön- och pensionsadministration, december 2022 

 
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL 

Personuppgifter: 
Personnummer  Namn Avgångsdatum 

Jag ansöker om: 

☐ Aktiv omställningsinsats - Ansökan ska ske senast 3 månader efter avgång från uppdraget.                   

     Önskad omställningsinsats:______________________________________________________. 

      ____________________________________________________________________________ 

     Uppskattad kostnad: ___________________________________________________________ 

☐ Ekonomiskt omställningsstöd - Ansökan ska ske senast 3 månader efter avgång från  
      uppdraget. För mer information se sidan 2.   

☐ Förlängt ekonomiskt omställningsstöd - Ansökan ska ske senast 3 månader innan  
     första utbetalning och avser ett års utbetalning. För fortsatt utbetalning ska ny ansökan ske varje  
     år, senast 3 månader före den nya utbetalningsperioden. För mer information se sidan 2. 

    
Underskrift  

Datum Underskrift Telefon 

 
Skicka blanketten till: Regionservice, lön- och pensionsadministration, Box 1613, 701 16 Örebro 
 
 
 
 
Uppgifter till pensionsmyndigheten från pensionshandläggare: 

Antal år med uppdrag på 40 % eller mer: ___________   

Kan berättiga till:   

☐  Aktiva omställningsinsatser   

☐  Ekonomiskt omställningsstöd i högst ____ år ___ mån                                                          sign_____  

 
Pensionsmyndighetens beslut 

 
☐  Aktiva omställningsinsatser beviljas  
☐  Ekonomiskt omställningsstöd beviljas 
 
__________            __________________________________________________ 
Datum                    Underskrift 
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Regionservice, lön- och pensionsadministration, december 2022 

 

  

 

Utökad information om omställningsstöd hittar du i Riktlinjer och tillämpningsanvisningar 
gällande OPF-KL 18 

 

Aktiva omställningsinsatser 

För att ha rätt att ansöka om aktiva omställningsinsatser krävs uppdrag på minst 40 procent 
och minst 4 års sammanhängande uppdragstid. 

 

Ekonomiskt omställningsstöd 

Varje fullgjort år i uppdraget på minst 40 procent ger rätt till utbetalning i 3 månader av 
ekonomiskt omställningsstöd. 

Det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas/minskas med förvärvsinkomst. 

Varje månad, senast den 10:e i månaden, lämnas en inkomstuppgift till Region Örebro län. 
Detta är en förutsättning för att utbetalning ska ske. 

För att ekonomiskt omställningsstöd ska utbetalas krävs egen aktivitet av den 
förtroendevalda i syfte att hitta annan försörjning. 

Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter regionen behöver för att kunna 
bedöma rätten till omställningsstöd. 

 

Förlängt omställningsstöd 

För rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs uppdrag på minst 40 procent och 
under minst 8 års sammanhängande uppdragstid i Region Örebro län vid avgången. 

Förlängt omställningsstöd kan utbetalas tidigast från den ålder som uttag av allmän pension 
kan ske och i direkt anslutning till att det ekonomiska omställningsstödet upphör. 
Omställningsstödet utbetalas längst till och med kalendermånaden innan i 32 a § LAS 
angiven ålder. 

Angående samordning med förvärvsinkomst, egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning 
och uppgiftsskyldighet, se ovan under ekonomiskt omställningsstöd. 
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