Inkomstrapportering vid förlängt ekonomiskt
omställningsstöd enligt OPF-KL
Du har rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd enligt OPF-KL.
Under utbetalningstiden ska omställningsstödet samordnas (minskas) med
förvärvsinkomst.
Om du får nytt uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Nordanstig kommun, eller
uppdrag i riksdag eller regering, upphör rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Du har skyldighet att anmäla detta till pensionshandläggaren.
Så här går rapporteringen till:
•
•
•
•
•

Du ska rapportera din förvärvsinkomst före skatteavdrag.
Inkomstrapportering ska ske varje månad, även de månader då du inte haft
någon förvärvsinkomst.
Den ifyllda inkomstrapporten ska lämnas till pensionshandläggaren senast den
5:e varje månad, avseende föregående månads inkomst.
Utbetalning av omställningsstöd sker i slutet av den månad då inkomstrapport
lämnats in.
Har ingen inkomstrapport lämnats in sker ingen utbetalning för den månaden
förrän inkomstrapporten har kommit kommunen tillhanda.

Detta räknas som förvärvsinkomst
Med förvärvsinkomst avses inkomstslag enligt 59 kap socialförsäkringsbalken och
inkomstslag enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012).
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst.
Några exempel:
• Lön inklusive semesterersättning, ob-ersättning, övertidsersättning, sjuklön,
ersättning vid offentliga uppdrag, skattepliktiga naturaförmåner m.m.
• Inkomst som kan jämställas med lön t ex arvode och andra ersättningar.
• Pension
• Inkomst, förmån eller ersättning som ska vara istället för lön, tex
arbetslöshetsdagpenning och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, ersättning
enlig AGS-KL m.m.
• Sjukpenning, föräldrapenning, sjuk- och aktivitetsersättning.
• Inkomst av egen rörelse.
Inkomstrapporten ska lämnas till pensionshandläggaren senast den 5:e varje
månad
Har du frågor eller är du osäker på hur du ska rapportera din inkomst kan du vända dig till
pensionshandläggaren.
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Inkomstrapport – förlängt ekonomiskt omställningsstöd
…………………………………………………………
Namn

……………………………………
Personnummer

Inkomstrapporten avser …………………..….månad, år………………………
Förvärvsinkomst
I begreppet förvärvsinkomst ingår även utbetalning av sjukpenning, sjuk/aktivitetsersättning, föräldrapenning, A-kassa, pension, inkomst av egen rörelse. Se
föregående sida för information.

Jag har haft nedanstående bruttobelopp i förvärvsinkomst:
Utbetalning från*:

Bruttobelopp kronor:

* Ange vem utbetalningen kommer ifrån, tex vilken arbetsgivare, Försäkringskassan, Akassan, Pensionsmyndigheten etc.

Jag har inte haft någon förvärvsinkomst under aktuell månad
Övriga upplysningar eller kommentarer:

Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta. Jag är medveten om att jag är skyldig
att varje månad meddela den bruttoinkomst jag haft. Om jag avsiktligt lämnar felaktiga
uppgifter förstår jag att jag kan bli återbetalningsskyldig och att omställningsstödet kan
dras in.
…………………………………….
Ort och datum
………………………………………………………………… …………………………………
Namnteckning
Telefonnummer
Blanketten ska lämnas till pensionshandläggaren senast den 5:e varje månad.
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