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Slcfon Eriksson, försäkringsförrnedlare Säkra§§ 
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Sammanträdesdatum 

2019-08-26 

KS § 108 

Ändring av dagordningen 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår följande ändringar av dagordningen: 

• Ärende 15 och 16 behandlas efter ärende 2 
• Ärende 18-23 behandlas efter ärende 3 
• Följande extra ärende läggs till dagordningen efter ärende 6 

- Mötesplats Herrljunga - avsiktsförklaring 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslagen antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ändringar av dagordningen görs: 

I . Ärende 15 och 16 behandlas efter ärende 2 
2. Ärende 18-23 behandlas efter ärende 3 
3. Följande extra ärende läggs till dagordningen efter ärende 6 
- Mötesplats Herrljunga - avsiktsförklaring 

Utdrags bestyrkande 

Sid 3 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2019-08-26 

KS § 109 

Information om upphandling av upphandlingsfunktionen 

Sammanfattning 
Ekonomichef informerar om den pågående processen för upphandlingen av 
kommunens upphandlingsfunktion. Upphandlingsfunktionen är nu upphandlad 
till företaget Zango . 

Anders Heland, upphandlingsansvarig från Zango informerar om hur 
upphandlingsförfarandet och arbetsprocesserna kommer att se ut i framtiden då 
Zango sköter upphandlingen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sid 5 
2019-08-26 

KS § 110 

Utredning om mötesplats i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Per Floren näringslivsutvecklare Borås stad informerar om Mötesplats Herrljunga 
- Människor Kultur Företag. Utredarnas förslag är att skapa en mötesplats 
centralt där företag och kultur möts och stimulerar varandra, nuvarande förslag 
på lokal är gamla Järnialokalen på storgatan i Herrljunga. Platsen kan innehålla, 
bibliotek, konsthall, hörsal, mötesrum, turistinformation, utbildning, studiecirklar 
och kontorsarbetsplatser med mera. Utredarna uppskattar att den totala kostnaden 
för genomförandet av projektet blir 15 miljoner kronor inklusive flytt och dubbla 
hyror. Den uppskattade kostnaden för kommunen är cirka 5 miljoner kronor. 

Om kommunen vill förverkliga projektet krävs tydliga besked omgående. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2019-08-26 

KS § 111 DNR KS 144/2019 942 

Revidering av pensionspolicy för anställda och förtroendevalda 

Sammanfattning 
Kommunens pensionspolicy ska ses över en gång per mandatperiod. 
Revideringen av pensionspolicyn innebär att bilagor som har tillkommit gällande 
tillämpning av OPF-KL 18 och möjlighet för kommunens högre tjänstemän och 
nyckel personer att erhålla Alternativ KAP-KL har förts in i pensionspo licyn. 
Möjligheten för äldre arbetstagare att minska sin arbetstid utan att 

tjänstepensionen påverkas tas bort. Detsamma gäller möjligheten erhålla 
pensionsförstärkning vid förtida uttag av pension. Maxgränsen för löneväxling 
ändras från 10 000 kr av bruttolönen per månad till maximalt 20 procent av 
bruttolönen per månad. Bestämmelserna i OPF-KL 18 anger att samordning av 
det ekonomiska omställningsstödet till förtroendevald inte ska samordnas med 
förvärvs inkomster första året som stödet utbetalas. I den nya pensionspo licyn 
anges att samordning även ska ske första året. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-05 
Pensionspolicy för Herrljunga kommun 

Jäv 
Mats Palm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller i beslutet av 
ärendet. Lise-Lotte Hellstadius (S) går in som ersättare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta pensionspolicy 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Pensionspolicy för Herrljunga kommun antas. 

Exprdirrns till: Komm unfullm ak1ige 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 7 
2019-08-26 

KS § 112 DNR KS 240/2018 902 

Svar på återremiss av bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landstings styrelse har den 14 september 20 I 8 antagit 
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL 18). OPF-KLI 8 gäller för förtroendevald som tidigare omfattats av 
OPF-KL 14 eller som tillträdde efter valet 2018. OPF-KLI 8 omfattar reviderade 
bestämmelser för förtroendevald gällande omställning, pension och 
familjepension. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsad ekonomiska omställningsstöd. Ändringar 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. Det 
tillagda familjeskyddsregelverket gäller för förtroendevald med uppdrag om 
minst 40 procent och består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande 
vuxen och dels familjeskydd till efterlevande barn. 

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 12 februari 2019 (KF § 14) för 
att få information om kringliggande kommuner antagit andra bestämmelser än de 
som föreslås i cirkulär 18:31 från Sveriges kommuner och landsting. Resultatet 
av undersökningen visar att Lidköping och Vara kommuner har gjort ett 
undantag och beslutat att det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas från 
och med år 1. Alingsås, Götene, Skara, Tranemo, Svenljunga, Bollebygd och 
Ulricehamns kommuner har inte gjort någon förändring. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-12 
Kommunfullmäktige§ 14/2019-02-12 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) cirkulär 18:31 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KLl 8) inklusive bilagor 
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Jäv 
Mats Palm (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen eller beslutet av 
ärendet. Lise-Lotte Hellstadius (S) går in som ersättare. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med 
tillhörande bilaga. Bestämmelserna gäller från och med 2019-01-0 l. 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-08-26 

Fortsättning KS § 112 

Lennart Ottosson (Kv) yrkar på en ändring i OPF-KL18 § 4 i form av en ändring 
från 85% till 65% under de två första åren och till 50% under det tredje året. 

Jimmie Stranne (SD) bifaller Lennart Ottossons (Kv) förslag . 

Ajournering 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag antas och finner att så sker. 

Ordföranden frågar om Lennart Ottossons (Kv) ändringsförslag antas och finner 
att så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF
KL 18) med tillhörande bilaga antas (bilaga 1KS§112/2019-08-26). 
Bestämmelserna gäller från och med 2019-01-01. 
2. Följande ändring görs i OPF-KL18 § 4 : 
- 85% ändras till 65% under de två första åren och till 50% under det tredje 
året. 

Kommunfullmöktige 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-08-26 

KS § 113 DNRKS 46/2018 102 

Uppföljning av projekt "Sänkt sjukfrånvaro 2017-2019" 

Sammanfattning 
HR-specialist informerar om att inriktningsmålen för Projekt "sänkt sjukfrånvaro 
2017-2019" är att förkovra cheferna inom tidig rehab och vad som påverkar 
ohälsa, att ta fram en process för tidig rehab, öka förståelsen för 
sjukfrånvarokostnadema samt öka samarbetet med Försäkringskassan och 
Närhälsan. Därför har projektets chefer under våren haft erfarenhetsutbyte med 
Försäkringskassan och deltagit i föreläsning om bemanningsplanering. 
Kommunens nya rehabiliteringsprocess har implementerats vid ett av 
kommunens chefsmöte där Företagshälsovården även medverkat. Vidare har en 
ny form av personalekonomisk uppföljning startat upp inriktat på hälsa, 
arbetsmiljö, heltid/deltid och kompetensförsörjning. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum Sid 10 
2019-08-26 

KS § I 14 DNR KS 15/2019 942 

Månadsuppföljning per 2019-07-31 

Sammanfattning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt en rapport över budget och prognos för 
helåret 2019. 

Prognosen för året pekar mot ett resultat på 7 640 tkr vilket är 1 I 96 tkr lägre än 
budgeterat. Jämfört med skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår 
prognostiserat resultat till 1,4 % %, vilket är långt under det finansiella målet om 
2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Verksamheterna inkl. 
gemensamma övergripande kostnader prognostiserar en negativ avvikelse från 
budget med 1 525 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-23 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten och lägger den till 
handlingarna. 

Mats Palm (S) yrkar på att kommunstyrelsens presidie får i uppdrag att bevaka 
underskott 2019 inför kommande nämnder. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag til I beslut antas och finner att så 
sker. 

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Månadsrapporten per 2019-07-31 godkänns och läggs till handlingarna. 
2. Kommunstyrelsens presidie får uppdrag att bevaka underskott 2019 inför 
kommande nämnder. 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn 

2019-08-26 

KS § 115 DNR KS 150/2019 942 

Revidering policy för verksamhets- och 
ekonomistyrningsprinciper 

Sammanfattning 

Sid 11 

Reviderad Policy för verksamhets- och ekonornistyrningsprinciper föreslås. 
Förändringarna mot tidigare beslutad policy anges i gulmarkering. Några avsnitt 
förtydligas, några ändras och vissa meningar föreslås strykas. 

Föreslagna ändringar finns i följande avsnitt: 
1.2 andra punkten, ordet "balanskravs" har lagts till före resultat. Detta blir 
viktigare i och med att pensionsskulden inkluderas i balansräkningen från och 
med 2019. Skuldens påverkan på resultatet exkluderas i balanskravsresultatet, 
vilket även reavinster gör. Enligt kommunal redovisnings- och bokföringslag 
skall balanskravsresultatet vara positivt. 
1.2 under rubriken Soliditet. Ändringen är från 70 % (ansvarsförbindelsen 
exkluderad) till 35 % (ansvarsförbindelsen inkluderad/medräknad). 
4.2 Budgetprocessen. Processen förtydligas bland annat i vad som ska beslutas 
under året. Syftet med ändringarna är att processen bl i r tyd! igare. 
5. Punkten kapitalkostnadsförändring har lagts till. 
7. Under rubriken uppföljning till nämnd. Förtydligande är gjort kring när 
månadsrapporterna till nämnd ska göras samt vad som gäller vid delårs- och 
helårsbo ksl ut. 
8.3 Med föreslagen förändring förtydligas vad som ska kunna justera en 
styrelses/nämnds resultat i över/W1derskottshanteringen. Subjektiva bedömningar 
tas bort. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-12 
Policy för verksamhets- och ekonornistyrning 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta den 
reviderade policyn för verksamhets- och ekonomistyrning att gälla 
ti I lsvidare. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Policy för verksamhets- och ekonomistyrning antas att gälla tillsvidnre. 

r·:xprdirras lill: h:ommunfi.111m:1klige. s~mll1g<1 nrimndl!r 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 12 
2019-08-26 

KS § 116 DNRKS 151/2019700 

Plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar 

Sammanfattning 
På kommunstyrelsesammanträdet i maj, KS §90, beslutade kommunstyrelsen att 
ge kommundirektör och ekonomichef i uppdrag att till augustisammanträdet 
lägga fram en plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar för de 
kommunala bolagen. 

Följande plan föreslås: 

Datum Aktivitet Ansvari.g 
30/6 Underlag (ägardirektiv och Linda Rudenwal I 

bolagsordning) tillsammans med 
uppdragsbeskrivning skickas till de 
kommunala bolagen. Uppdraget är att 
till nästkommande ägardialog se över 
dokumenten. 

Augusti/ Omvärldsbevakning. Hur ser andra Linda Rudenwall 
september kommunala bolags ägardirektiv och 

bolagsordningar ut i ungefär samma 
storlek och struktur? 

219 KS presidium har ägardialog med de Gunnar Andersson 
kommunala bolagen. VD och 
ordförande lägger fram synpunkter på 
ägardirektiv och bolagsordning i 
respektive bo lag. 
KS presidium ger sina synpunkter på 
dokumenten. 

18/10 Fram till detta datum tar Ior Berglund och 
kommundirektör och VD för Nossan Linda Rudenwall 
förvaltningsaktiebolag fram förslag till 
förändringar i ägardirektiv och 
bolagsordningar. Förslag skickas genom 
VD med kallelsen till Nossans styrelse. 

28/10 Nossan förvaltningsaktiebolag beslutar Gunnar Ingvarsson 
om förslag till ändringar i ägardirektiv 
och bolagsordning för respektive bolag. 

18/11 Förslag från Nossan hanteras på Gunnar Andersson 
kommunstyrelsens sammanträde. 

10/12 Förslag från kommunstyrelsen hanteras Andreas Johansson 
på kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-12 

Utdrags bestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2019-08-26 

Fortsättning KS § 116 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Sid 13 

• Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen plan för revidering av 
ägardirektiv och bolagsordningar verkställs. 

Elin Alavik (L) föreslår en ändring i form av att titel istället för namn skrivs i 
planen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag med Elin Alaviks (L) 
ändringsförslag antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Föreslagen plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar 
verkställs (bilaga 1KS§116/2019-08-26). 
2. Titel istället för namn skrivs i planen. 

Expodiorns lill Nossan förvaltningsakti ebolag, Herrljunga bostäder, Herrljunga e lel<l1 i ska 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2019-08-26 

KS § 117 DNRKS 157/2019 942 

Fördelning lönepott 2019 

Sammanfattning 
I budget 2019 finns ett ej utfördelat kommunbidrag som avser löneökningar 
2019. Denna "pott" fördelas ut efter att löneförhandlingarna är klara och varje 
förvaltning får då ersättning efter avtalens utfall. Årets förhandlingar resulterade i 
en total löneökning för kommunen på 2,59% med variationer mellan 
fackorganisationerna Vårdförbundets avtal är ännu inte kla1i varpå det kan bli 
ytterligare utfördelning när avtalen skrivits under. Ej utfördelad lönepott läggs till 
resultatet 2019. 

Fördelningen påverkar även 2020 års kommunbidrag och justeras med 
årssumman . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ramväxling 
på grund av fördelning av lönepott enligt följande tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltning april-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl 90 
intern service 67 
Intern service 122 0 
Bv.g.g och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9 375 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum Sid 15 
2019-08-26 

Fortsättning KS 117 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Ramväxling genomförs på grund av fördelning av lönepott enligt följande 
tabell: 

Fördelning 2019 Fördelning 
Förvaltning ap1il-dec 2020 
Kommunstyrelse 236 315 
Bildningsnämnd 3 501 4 791 
Socialnämnd 2 700 3 792 
Teknisk nämnd exkl intern 90 
service 67 
Intern service 122 0 
Byg,g och Miljönämnd 291 387 
SUMMA 6 917 9 375 

Expedieras till: Kommilllfullmäktige, samtliga nämnder 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2019-08-26 

KS § 118 DNRKS 161/2019 942 

Ansökan om förlängning av kommunal borgen för Herrljunga 
golfklubb 

Sammanfattning 
Herrljunga golfklubb har inkommit till Herrljunga kommun med en ansökan om 
förlängning av en tidigare beviljad kommunal borgen på totalt 500 tkr. I ansökan 
har en ekonomisk redovisning lämnats samt beskrivning av föreningens 
verksamhet. För att den kommunala borgen ska kunna förlängas behöver 
Kommunfullmäktige besluta om förlängning av den kommunala borgen samt 
tiden för då den upphör alternativt behöver sökas om. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-31 
Ansökan från Herrljunga golfklubb inkommen 2019-07-10 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige beviljar Herrljunga golfklubb fortsatt kommunal 
borgen för lånebelopp upp till 500 tkr under 10 år från och med 
Kommunfullmäktiges beslutsdatum. 

• Borgensavgift ska tas ut med 0,6 % av borgensbeloppet årligen. 
• Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson och kommundirektör 

Ior Berglund ges rätt att underteckna erforderliga borgenshandlingar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Herrljunga golfklubb beviljas fortsatt kommunal borgen för lånebelopp 
upp till 500 tkr under 10 år från och med Kommunfullmäktiges beslutsdatum. 
2. Borgensavgift ska tas ut med 0,6 % av borgensbeloppet årligen. 
3. Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Andersson och kommundirektör lor 
Berglund ges rätt att underteckna erforderliga borgenshandlingar. 

Expr<lirras lill: Kommunlullmoktigc, Herrljunga golDJubb, Alingsås sparbank 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG/, KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 17 
2019-08-26 

KS § 119 DNR KS 148/2019 942 

Hantering av minskat kommunbidrag 2019 

Sammanfattning 
Den 15 februari släppte SKL en prognos för skatteintäkter och generella 
statsbidrag och den senaste prognosen är oförändrad mot tidigare prognos. För 
hela kommunen finns en negativ differens mellan budgeterade intäkter för skatter 
och generella bidrag och prognosen om 3 610 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 
därför att minska kommunbidraget för år 2019 med motsvarande 3 610 tkr, 
fördelat enligt följande: 

Kommunstyrelse -217 tkr 
Bildningsnämnd -1 660 tkr 
Socialnämnd - I 3 72 tkr 
Teknisk nämnd -253 tkr 
Bygg och miljönämnd -108 tkr 

Kommunfullmäktiges beslut innebär att kommunstyrelsens kommunbidrag 2019 
minskas från 34 973 till 34 756 tkr. Minskningen av kommunbidraget fördelas ut 
propo1tionellt på respektive verksamhet inom Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-20 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen lägger ärendet till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Informationen läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERR LJ UNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrcidesdatum Sid 18 
2019-08-26 

KS § 120 DNR KS 47/2019 902 

Svar på motion om tandemrekrytering 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) och Elin Alavik (L) inkom den 2019-02-07 med en motion i 
vilken de föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna 
för ett etablerat samarbete med det privata näringslivet i kommunen med 
målsättning att gemensamt och ömsesidigt underlätta framtida rekryteringar i 
Herrljunga kommun. Detta för att underlätta rekrytering av spetskompetens inom 
flera områden i både kommunal och privat sektor. 

Tandemrekrytering innebär att privata och offentliga arbetsgivare samverkar i 
syfte att attrahera och behålla rätt kompetens genom att underlätta för och stötta 
den rekryterades medföljande partner/familjemedlem att finna anställning i 
kommunen, som motsvarar dennes kompetens och tidigare erfarenhet. 

Kommunstyrelsens förvaltning uppfattar att kompetensförsörjning är en 
utmaning både för offentlig och privat sektor och en möjlighet att stärka 
kommunens attraktivitet som arbetsgivare skulle kunna vara att arbeta 
strukturerat med tandemrekrytering. Förvaltningen ser ett behov av att utreda 
frågan i samverkan med representanter för näringslivet i Herrljunga kommun. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13 
Kommunfullmäktige§ 38/2019-02-12 
Motion inkommen 2019-02-07 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen beviljas 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
l. Motionen beviljas 

Expedirras till: Ko111 m unfullmäl..tige 

Utdragsbestyrl<ande 



~ g HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatuin Sid 19 
2019-08-26 

KS ~ 121 DNR KS I I 7120 l 9 61 0 

Svar på motion om att skriva under och bidra till VGR Klimat 
2030 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-04-17 med en motion om att skriva under och bidra 
till Västra Götalandsregionens arbete med Klimat 2030. Herrljunga kommun 
skrev under Klimat 2030 redan 2009, men angav då inte några åtaganden. 2019-
06-13 angav kommunstyrelsens förvaltning befintliga kli matrelaterade bes! utade 
lokala miljömål som åtaganden och dessa är nu publicerade på klimat2030.se. 
Herrljunga kommuns åtaganden (och lokala miljömål) : "Herrljunga kommun ska 
verka för minskade utsläpp av koldioxid och effektiv användning av energi och 
bränslen. 

Effektmål: 
• Herrljunga kommun ska ha en aktuell Klimat- och energiplan som behandlar 
gällande målsättningar för kommunens arbete att förbättra energianvändning och 
minska kl i matpåverkan. 
• Kommunen ska underlätta för arbetspendling vid knutpunkter. 
•Kollektivtrafiken ska vara effektiv och lättillgänglig. 
• Bilpoler för både kommun och företag ska utredas. 
• Samtliga fordon ska drivas av förnyelsebara bränslen. 
• Användningen av arbetsfordon ska hållas effektiva." 

"Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling där företag, 
branschorganisationer, kommuner, föreningar och andra organisationer i länet 
som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region samlas. Aktörerna kan 
skriva på Klimat 2030 och ange olika åtaganden. I sina åtaganden beskriver 
aktörerna hur man kommer att bidra till att målet ska kunna nås. Åtagandena 
publiceras sedan på klimat2030.se. T verksamhetsplanen för kommunstyrelsens 
förvaltning ingår att ta fram förslag till nya lokala miljömål under hösten 2019. 
När detta är gjort kan de nya lokala målen läggas in som åtaganden enligt Klimat 
2030. Detta kan ske inom befintlig verksamhet . Herrljunga har i dagsläget 
förhållandevis små resurser avsatta när det gäller miljöstrategiskt arbete. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13 
Kommunfullmäktige§ 96/2019-05-14 
Motion inkommen 2019-04-17 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2019-08-26 

Fortsättning KS § 121 

Mats Palm (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja motionen. 

Elin Alavik (L) bifaller Mats Palms (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med Mats Palms (S) förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Motionen beviljas. 

i':xprdir1"'·' till: Kommunlullmä~1ige 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG/~ KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 21 
2019-08-26 

KS § 122 DNR KS 59/2019 300 

Svar på motion ombyggnation på Tornvägen 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) inkom 2019-02-18 med en motion om att ge bygg- och 
miljönämnden i uppdrag att skyndsamt och prioriterat ta fram olika underlag som 
krävs för en omedelbar byggstart på tomvägen i Ljung. Detaljplan finn s för 
området från 1980-07-03. Detaljplanen möjliggör byggnation på tomter på 
Tomvägen. Bygg- och miljönämnden har genom detaljplanen möjliggjort 
byggnation och arbetet med avstyckning och försäljning av kommunala tomter 
ligger under tekniska nämnden. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06-18 
Bygg- och miljönämnden§ 30/2019-06-12 
Kommunfullmäktige§ 52/2019-03-02 
Motion inkommen 2019-02-18 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut: 

• Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för eventuell avstyckning och 
försäljning . 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja motionen 
• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 

uppdrag att avstycka tomter på Tomvägen i Ljung och lägga ut dessa till 
försäljning. 

Mats Palm (S) bifaller presidiets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med presidiets förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
L Motionen beviljas 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att avstycka tomter på Tomvägen i Ljung 
och lägga ut dessa till försäljning. 

Expcdicrns till: Komrnunfullmak1ige, teknisk" nämnden 

Utdragsbestyrkande 

~ \ , 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-26 

KS § 123 DNR KS 252/2016 920 

Svar på motion om annonsering/marknadsföring av 
Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Följande motion inkom 2016-09-28 från Tony Niva (SD) : 

Sid 22 

"Det har framkommit tydligt under våra marknadsdagar vi har varit på i 
Herrljunga samt Mörlanda marknad där vi har utfört marknads undersökningar, 
med frågan "Vet ni vad Allmänhetens frågestund är på våra kommunfullmäktige 
möten?" Svaret har blivit "Nej" från 34 st tillfrågade Herrljungabor, sedan var det 
ytter I igare 22st som kommit från andra kommuner som inte heller visste vad det 
är. Vilket gjorde att vi förklarade åt dem vad det är för något, väldigt många blev 
förvånade att dem kunde ställa frågor och ge förslag direkt till 
kommunfullmäktige under denna punkt. Det är viktigt att våra kommuninvånare 
är väl informerade om vad Allmänhetens frågestund är. Med hänvisning till 
ovanstående yrkar Sverigedemokraterna att: Kommunfullmäktiges presidium får 
i uppdrag att skyndsamt utreda var pengar kan tas till kontinuerlig annonsering 
och marknadsföring av allmänhetens frågestund till hela kommunens invånare till 
nästkommande Ko rnrnunful !mäktige." 
I och med fastställande av kommunfullmäktiges arbetsordning genom KF § 
190/2018-12-11 beslutades att annonsering av kommunfullmäktiges 
sammanträden ska ske på kommunens webbplats. Kungörelsen av sammanträdet 
innefattar sammanträdets föredragnings\ista där bland annat allmänhetens 
frågestund aviseras. 2019-02-12 beslutade kommunfullmäktige genom KF § 
15/2019-02-12 att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden för 2019, 
utöver annonsering på kommunens webbplats, även ska annonseras i 
Knallebladet tillsammans med huvuddelen av föredragningslistan vilken 
inkluderar allmänhetens frågestund. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-04 
Kommunfullmäktige§ 121/2016-11-08 
Motion inkommen 2016-09-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Motionen anses besvarad 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Motionen anses besvarad 

l·~xprdi C"rni- lill : Ko111111 un fu llm ~ ktige 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 23 
2019-08-26 

KS § 124 DNR KS 88/2019 731 

Svar på motion - utredning om strategisk och demografisk värde 
vid expansion av vården 

Sammanfattning 
Motion inkommen 2019-03-21 från Mats Palm (S), Elin Alvik (L), Kari 
Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S) och Björn Wilhelrnsson (S) med förslag 
om att 1. Tillsätta en utredning med uppdrag att finna lämplig nivå och form på 
vården på Gäsenegården, 2. Utreda vilket strategiskt och demografiskt värde det 
kan förväntas vid en expansion av vården, utifrån nu gällande nivå. 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till socialnämnden för beredning. 
Utifrån befolkningsprognos, beslut om att utveckla Hagen till kommunens 
demenscentrum samt beslut om socialnämndens målbild för lokaler inom 
nämndens ansvarsområde gjorde socialförvaltningen bedömningen att det inte 
finns behov av att utöka verksamheten på Gäsenegården. Socialnämnden 
beslutade enligt socialförvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 52/2019-06-04 
Kommunfullmäktige§ 71/2019-04-09 
Motion inkommen 2019-03-21 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Motionen avslås 

Mats Palm (S) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
bevilja motionen. 

Lennart Ottosson (Kv) bifaller socialnämndens förslag. 

Elin Alavik (L) bifaller Mats Palms (S) förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med socialnämndens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= i enlighet med socialnämndens förslag 
Nej = i enlighet med Mats Palms (S) förslag 

Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med socialnämndens förslag. 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanlrädesdatum 

2019-08-26 

Fortsättning KS 124 

(Omröstningsbilaga I, KS § 124/2019-08-26). 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås 

Reservation 

Sid 24 

Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Kari Hellstadius (S) och Elin Alavik (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Expcdicrns till: Kommunfullmäktige 

Utdrags bestyrkande 



~ 8 HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 25 
2019-08-26 

KS § 125 DNR KS 30/2019 210 

Svar på medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av 
flerfamiljehus 

Sammanfattning 
Birgitta Larsson inkom 2019-01-17 med ett medborgarförslag i vilket hon 
föreslår att Herrljunga kommun ska sänka priset på alla tomter avsedda för 
byggnation av flerfamiljshus till 10 kr per kvadratmeter under perioden 20 I 9-07-
01 - 2020-05-31 för alla som under utsatt tid påbörjar och genomför en eller flera 
flerfamiljsbyggnader . Efterfrågan på såväl villatomter som flerfami ljshustomter 
ökar i Hertljunga. Att bereda mark för försäljning med infrastruktw- innebär 
kostnader för kommunen som måste täckas. Herrljunga kommun är medveten om 
problematiken och har en medveten låg prissättning och kan i nuläget inte göra 
tomterna billigare. Tekniska förvaltningen menar att ett beviljande av förslaget 
skulle snedvrida konkurrensen för nyligen köpta objekt från tidigare kunder. 
Tekniska nämnden beslutade enligt tekniska förvaltningens förslag. 

Beslutsunderlag 
Tekniska nämnden§ 47/2019-06-05 
Kommunfullmäktige § 34/2019-02-12 
Medborgarförslag inkommen 2019-01-17 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Medborgarförslaget avslås 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om tekniska nämndens förslag till beslut antas och finner att 
så sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Medborgarförslaget avslås 

Exprdirnis ml: Komm unfu llm~klige 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG A KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarninanträdesdatum Sid 26 

2019-08-26 

KS § 126 DNR KS 36/2019 90 l 

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2019 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i september 
varje år redovisa ej färdigberedda motioner. Följande motioner är ej 
färdigberedda per den 27 juni 2019: 

• Motion om digital debattsida 
• Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering 
• Motion om ärendesystem för externa bilagor utanför ärendehanteringen 
• Motion om att skriva under och bidrar till VGR Klimat 2030 
• Motion gällande belysning på cykel och gångbanor 
• Motion om att etablera en energipositiv laddstation för cyklar vid 

stationshuset Herrljunga 
• Motion-utredning om strategisk och demografisk värde vid expansion av 

vården 
• Motion om identifierade behov av nyrekrytering 
• Motion - Tomvägen 
• Motion om tandemrekrytering 
• Motion - Motverka ofrivillig ensamhet 
• Motion om Struktur med ordning och reda på Återvinningscentralen i 

Annelund 
• Motion angående platsen vid informationstavlan korsningen Hudene

Vedum 
• Motion avseende gratis kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer 

• Motion om annonsering/marknadsföring av Allmänhetens frågestund 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-2 7 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under hösten 2019 till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda motioner 
under hösten 2019 till handlingarna. 

Expr dirrns Hll: Ko111111unfull111äkti ge 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG/, KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sarnmantradesdaturn Sid 27 
2019-08-26 

KS ~ 127 DNR KS 35/2019 90 I 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2019 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i september 
varje år redovisa ej färdigberedda medborgarförslag. Följande medborgarförslag 
är ej färdigberedda per den 27 juni 2019 : 

• Medborgarförslag till Herrljunga kommun gällande hundrastgård 
• Medborgarförslag om hundgård i Annelund 
• Medborgarförslag om att lyfta ut Orraholmens område ur kommunens 

skogsbruksplaner 
• Medborgarförslag Begäran om att Herrljunga kommun utför och bekostar 

asfaltering av vägen till Sandskens badplats 
• Medborgarförslag om att ta bort lättmargarin i förskolor, fritidshem och 

skolor 
• Medborgarförslag om sänkt tomtpris för byggnation av flerfamiljshus 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-27 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag under hösten 2019 till handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige lägger redovisningen av ej färdigberedda 
medborgarförslag under hösten 2019 till hand! ingama. 

E prd lrn1.< 11!1 : Ko111111un fullmäl1igc 

Utdragsbestyrkande 



~ D HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sid 28 
2019-08-26 

KS § 128 

Mötesplats Herrljunga - avsiktsförklaring 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör ta ställning till huruvida kommunen är intresserad av 
projektet Mötesplats Herrljunga eller inte. 

Förslag till beslut 
Lennart Ottosson (Kv) föreslår att kommunstyrelsen tackar nej till projektet 
Mötesplats Herrljunga. 

Andreas Molin (C) föreslår att kommunstyrelsen gör en avsiktsförklaring samt 
ger någon i förvaltningen i uppdrag att starta förhandlingar som sedan redovisas 
till kommunstyrelsen. 

Mats Palm (S) bifaller Andreas Mo lins (C) förslag och föreslår ett tillägg i form 
av att förhandlingen ska ha målsättningen att finna en gemensam lösning där 
kommunen går in som långsiktig hyresgäst i Järnialokalen . 

Elin Alavik (L) bifaller Andreas Molins (C) förslag med ett tillägg i form av att 
en tydlig tidsram sätts för förhandlingarna. 

Fredrik Svensson (KD) bifaller Andreas Molins (C) förslag och Mats Palms (S) 
tilläggsförslag. 

Elin Alavik (L) föreslår att en förstudie genomförs och att förstudien finansieras 
med 200 tkr från kommunstyrelsens konto för tillväxt och utveckling. 

Andreas Malin (C) föreslår att det tydligt ska framgå av avsiktsförklaringen att 
kommunens avsikt är att skriva ett hyreskontrakt för en längre tidsperiod. 

Ordförande föreslår att kommundirektören får i uppdrag att fortsätta 
förhandlingarna med fastighetsägaren och att löpande rapportera till 
kommunstyrelsens presidium. 

Ordförande föreslår att en avtalsförklaring formuleras enligt följande: 
• Kommunstyrelsens ambition är att skapa en gemensam mötesplats för 

näringsliv och kultur. 
• Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie innehållande 

avtalsförslag för ett längre hyresavtal för fastigheten Tallen 3 (nuvarande 
Järnialokalen) för att utveckla en gemensam mötesplats för näringsliv och 
kultur. 

• Förstudien ska presentera en ekonomisk bedömning innehållande 
ombyggnadskostnader samt framtida hyres- och driftkostnader för 
fastigheten Tallen 3 (nuvarande Järnialokalen). 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sarnmanträdesdatum Sid 29 
2019-08-26 

Fortsättning KS § 128 

• Förstudien finansieras med 200 tkr från kommunstyrelsens konto för 
tillväxt och utveckling. 

• Förstudien ska presenteras på kommunstyrelsen sammanträde i oktober. 
• Kommundirektör Ior Berglund får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna 

med fastighetsägaren och att löpande rapportera till kommunstyrelsens 
presidium. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ordförandens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens ambition är att skapa en gemensam mötesplats för 
näringsliv och kultur. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en förstudie innehållande 
avtalsförslag för ett längre hyresavtal för fastigheten Tallen 3 (nuvarande 
Järnialokalen) för att utveckla en gemensam mötesplats för näringsliv och 
kultur. 
3. Förstudien ska presentera en ekonomisk bedömning innehållande 
ombyggnadskostnader samt framtida hyres- och driftkostnader för fastigheten 
Tallen 3 (nuvarande Järnialokalen) 
4. Förstudien finansieras med 200 tkr från kommunstyrelsens konto för 
tillväxt och utveckling. 
5. Förstudien ska presenteras på kommunstyrelsen sammanträde i oktober. 
6. Kommundirektör Ior Berglund får i uppdrag att fortsätta förhandlingarna 
med fastighetsägaren och att löpande rapportera till kommunstyrelsens 
presidium. 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 30 
2019-08-26 

KS § 129 DNR KS 248/2017 566 

Svar på återremiss gällande motion kring ordning och reda på 
Annelunds återvinningsstation 

Sammanfattning 
Anette Rundström (S) inkom 2017-11-30 med en motion om bättre struktur och 
ordning och reda på Annelunds återvinningscentral. Tekniska förvaltningen 
besvarade motionen med att man avser att förbättra skyltningen men att en 
breddning av rampen skulle medföra en stor kostnad. Kommunfull mäktige 
beslutade om återremiss för att genomföra en ekonomisk bedömning enligt 
motionen. 

Total investeringskostnad är beräknad till 650 tkr. Vid beslut om genomförande 
av hela eller delar av projektet föreslår kommunstyrelsens presidium att arbetet 
utförs under 2019. Inga investeringsmedel finns anslagna för detta projekt inom 
renhållning. Investeringsmedel föreslås därför ombudgeteras från 
projektreinvesteringar inom fastighetsavdelningen där delar inte kommer att 
genomföras under 2019. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06- I 7 
Tekniska nämnden § 46/2019-06-05 
Ekonomisk bedömning, Annelunds återvinningscentral daterad 2019-05-24 
Kommunfullmäktige§ 102/2018-09-04 
Kommunstyrelsen § I 08/2018-08- I 3 
Tekniska nämnden § 67/2018-06-07 
Kommunfullmäktige§ 145/2017-12-12 
Motion inkommen 2017-11-30 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Motionen beviljas. 
• Förslag till ombyggnation för mottagning av trädgårdsavfall samt 

iordningsställande av nya personal utrymmen godkänns. 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 
• Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen. 
• Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag till ombyggnad för 

mottagning av trädgårdsavfall samt iordningställande av nya 
personalutrymmen. 

• Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
projektet i sin helhet genom ombudgetering från 2019 års 
reinvesteringsbudget från fastighetsenheten. 

Utdragsbestyrkande 



~ B HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 31 
2019-08-26 

Fortsättning KS § 129 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enighet med kommunstyrelsens presidiums förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Motionen beviljas. 
2. Förslag till ombyggnad för mottagning av trädgårdsavfall samt 
iordningställande av nya personalutrymmen godkänns. 
3. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra projektet i sin helhet 
genom ombudgetering från 2019 års reinvesteringsbudget från 
fast i ghetsenh eten. 

Ex1wditl-:lS (il\: Kommunfullmäktige, tekniska nfönnclcn 

Uldragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samrnanträdesdatum Sid 32 
2019-08-26 

KS § 130 DNR KS 141/2019 7704 

Revidering av riktlinjer för trygghetsboende 

Sammanfattning 
En revidering av riktlinjen har gjorts då ett av kriterierna för att ansöka om 
lägenhet i trygghetsboende i Herrljunga kommun begränsas till att omfatta endast 
redan folkbokförda medborgare i Herrljunga kommun. På sidan två i riktlinjen, 
under rubriken vem kan ansöka om trygghets boende har punkten "Folkbokföring 
i Herrljunga kommun är ett krav" strukits i riktlinjen vilket ligger väl i linje med 
kommunens vision om att öka inflyttning och antal kommun medborgare på sikt. I 
övrigt inga ändringar i riktlinjen. Vid en förfrågan i några kommuner regionalt 
gällande kriterier för ansökan till trygghetsboende, är svaren att det inte finns 
motsvarande krav på folkbokföring utan intresserad ansöker om lägenhet och står 
i kö precis som på den öppna bostadsmarknaden. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 51 /2019-06-04 
Bilaga 1 SN § 51/2019-06-04 Riktlinje trygghetsboende 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Reviderad riktlinje för trygghetsboende antas (bilaga 1 SN § 51/2019-06-
14) 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Reviderad riktlinje för trygghetsboende antas (bilaga I SN § 51/2019-06-
14). 

Expruirra.' lill: Kommun fullmäktige 

Utdrags bestyrkande 



~~HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 33 
2019-08-26 

KS § 131 DNR KS 165/2019 710 

Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler 
gällande uppförande av byggnad för trapptillverkning 

Sammanfattning 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkom 2019-08-08 med en tillståndsansökan 
avseende uppförande av byggnad för trapptillverkning. Byggnaden ska etableras 
på en tomt som kommer att styckas av från Herrljunga kommun och köpas av 
Stiftelsen Herrljunga industrilokaler. 

Byggnadens yta: 2700 m2 
Byggnaden ska hyrköpas av Prefabtrappan Sverige AB 
Beräknad kostnad : 19 miljoner kronor 

Kostnaden ryms inom tidigare beviljad borgensram. 

Bes I utsu nderlag 
Tillståndsansökan från Stiftelsen Herrljunga industrilokaler inkommen 2019-08-
08 

Förslag till beslut 
Kerstin Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att 
ta fram följande kompletterande uppgifter och presentera dessa vid 
kommunfullmäktiges beredning 2019-08-29: 
- korrekta juridiska uppgifter om det ansökande företaget (organisationsnummer 
och korrekt stavat företagsnamn). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kerstin Johanssons (S) förslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att ta fram följande 
kompletterande uppgifter och presentera dessa vid kommunfullmäktiges 
beredning 2019-08-29: 
- korrekta juridiska uppgifter om det ansökande företaget 
(organisationsnummer och korrekt stavat företagsnamn) 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justera ndes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 34 

2019-08-26 

KS § 132 DNR KS 230/2018 824 

Utredning av hur ny prissättning påverkar uthyrningen av 
kommunens fritidsanläggningar 

Sammanfattning 
1 samband med att kommunfullmäktige beslutade om motion om förändring av 
uthyrningsavgifter av fritidsanläggningar inkommen 2018-12-03 från Bo 
Naumburg (V) uppdrog kommunfullmäktige åt tekniska nämnden att utreda hur 
den nya prissättningen påverkar uthyrningen av kommunens fritidsanläggning, 
både avseende ekonomiskt utfall och ur ett folkhälsoperspektiv. Utredningen 
skulle återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde senast 2019-04-23. 
Utredningen om hur ny prissättning påverkar uthyrningen av kommunens 
fritidsanläggningar behandlades och godkändes av tekniska nämnden 2019-06-
05. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2019-06-17 
Tekniska nämnden § 45/2019-06-05 
Tjänsteskrivelse i ärendet 2019-05-08 
Uthyrningsstatistik 2015-2018 

Förslag till beslut 
Tekniska nämndens förslag till beslut: 

• Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifterna i 
fritidsanläggningar godkänns. 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut: 
• Utredning gällande motion om förändring av uthyrningsavgifter i 

fritidsanläggningar godkänns. 
• Kommunstyrelsen uppdrar tekniska nämnden att arbeta för att öka 

beläggningsgraden. Då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 35%) . 

Elin Alavik (L) bifaller presidiets förslag 

Ajournering 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om presidiet förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utredning daterad 2019-05-08 om hur ny prissättning påverkar 
uthyrningen av kommunens fritidsanläggningar godkänns. 
2. Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta för att öka beläggningsgraden 
då antalet uthyrda timmar minskat kraftigt (ca 3 5%). 

T c~ni ~ka nä111 nclcn 

Utdragsbestyr1<ande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdaturn Sid 35 
2019-08-26 

KS § 133 DNR KS 142/2019 992 

Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Välfärd för 
perioden 2020-2023 

Sammanfattning 
Forskning och utveckling Sjuhärad välfärd (FoUS) har till syfte att bedriva 
forskning och utveckling för kommunerna i Sjuhärad och Högskolan i Borås 
inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor inom det kommunala 
ansvarsområdet. Verksamheten i FoUS ska bedrivas i enlighet med av parterna 
beslutat verksamhetsprogram med tillhörande budget. Nuvarande avtal mellan 
parterna går ut 2019-12-31 och ett nytt avtal behöver därför slutas. 

Ärendet behandlades i socialnämnden 2019-06-04. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden§ 53/2019-06-04 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till beslut: 

• Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Välfärd för perioden 
2020-2023 antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Avtal mellan Herrljunga kommun och FoU Sjuhärad Välfärd för perioden 
2020-2023 antas. 

Exprdirras till: FoU Sjuhärncl Vii lforcl 

Utdragsbeslyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 36 
2019-08-26 

KS § 134 DNR KS 134/2019 992 

Budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose 
medlemmarnas behov av språktolk- och översättningstjänster. 
Kommunalförbundets direktion har 2019-05-24 godkänt förslag till budget och 
verksamhetsplan 2020-2022. Vidare har direktionen beslutat att skicka förslaget 
till förbundsmedlemmarna för samråd inför beslut om budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 på direktionsmöte den 27 september. 

Budget och verksamhetsplan 2020 - 2022 beskriver vad som planeras i 
verksamheten under 2020 - 2022 samt budget 2020. 

Förbundets budgetomslutning för 2020 är 221 000 tkr. Finansiering för 
förbundets kostnader kommer från intäkter från medlemmarnas köpta tjänster 
och debiteras enligt självkostnadsprincipen. Detta innebär en beräknad 
snitthöjning av priserna om 2 % för att nå en budget i balans. 

Förvaltningens bedömning är att Herrljunga kommun inte har något att erinra 
mot förslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-06-13 
E-post inkommen 2019-06-03 från kansli Tolkförmedling Väst 
Beslut från direktionen Tolkförrnedling Väst§ 370/2019-05-24 
Tjänsteutlåtande Dnr 19/0033-1 2019-05-24 Tolkförmedling Väst 
Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Herrljunga kommun avstår från att yttra sig över budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I . Herrljunga kommun avstår från att yttra sig över budget och 
verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst. 

Expodioo·ns till: Kom111unlull111äk1ige, Tolki'örmedling Väst 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 37 
2019-08-26 

KS § 135 DNRKS 75/2019 942 

Begäran om översyn av kostpolicy från socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden har den 26 februari 2019 (SN § 17) begärt att kommunstyrelsen i 
samarbete med tekniska nämnden ska se över kostpolicyn för att undersöka om 
det är möjligt att göra revideringar av policyn som innebär minskade kostnader 
för de måltider socialnämnden beställer av tekniska nämnden. 

Syftet med kostpolicyn är att tydliggöra ansvar och ta ställning i frågor som rör 
måltiden. Policyn är ett verktyg för styrning och uppföljning vad gäller t.ex. 
budget, upphandling och dialog mellan berörda förvaltningar. Kommunstyrelsens 
förvaltning anser att socialnämnden och tekniska nämnden bör se över 
kostpolicyn tillsammans i enlighet med den beställar- och utförarrelation som 
finns nämnderna emellan och därefter återkommer med eventuella 
ändringsförslag till policyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-15 
Socialnämnden § 17/2019-02-26 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen önskar att socialnämnden och tekniska nämnden ser 
över kostpolicyn tillsammans och lämnar eventuella förslag på ändringar 
till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Kommunstyrelsens beslut 
I. Kommunstyrelsen önskar att socialnämnden och tekniska nämnden ser 
över kostpolicyn tillsammans och lämnar eventuella förslag på ändringar till 
kommunstyrelsen. 

Exp«li<ras lill: Socin lnfönnclc n. l12knisb1 nflmndcn 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNG/, KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträclesdatum Sid 38 

2019-08-26 

KS § 136 DNR KS 144/2019 942 

Begäran om att få avskriva underskott från 2017 och 2018 

Sammanfattning 
I enlighet med kommunens Verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper 
gällande hantering av över- respektive underskott ska ett underskott i första hand 
avräknas mot tidigare års ackumulerade överskott. Saknas denna möjlighet ska 
underskottet vara reglerat inom tre år efter det år det redovisades. Tekniska 
förvaltningen har i sin skrivelse från 2019-05-28 detaljerat de bakomliggande 
orsakerna till det uppkomna underskott som uppgick till 1,8 mnkr vid 20 l 8 års 
utgång, ett underskott som tekniska nämnden önskar avskriva. Underskottet är 
ackumulerat från både 2017 och 2018. 1.5 mkr från 2017 års budget och 310 tkr 
från 2018 års budget. 

Tekniska nämndens intention är enligt skrivelsen att i framtiden att driva en 
dialog med syftet att skapa en tydligare samsyn mellan nämnderna och 
förvaltningarna för att på ett enklare och effektivare sätt reglera kostnaderna i 
köp-, sälj- och hyresprocesserna. Mot bakgrund av denna intention föreslår 
kommunstyrelsens förvaltning att tekniska nämndens underskott om l ,8 l 0 mkr 
avskrivs. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen att besluta att 
tekniska nämnden uppdras att ta fram en modell för att redovisa avvikelser i 
kostnader för snöröjning och halkbekämpning över en flerårsperiod . Modellen 
ska användas för att tydligare visa hur kostnader för snöröjning och 
halkbekämpning haft en inverkan på tekniska nämndens resultat och kunna 
särskiljas från övrigt driftsresultat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-08-15 
Tekniska nämnden § 44/2019-06-05 
Tjänsteskrivelse i ärenden 2018-08-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämndens 
underskott på 1,810 mkr avskrivs. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i 
uppdrag att föra en dialog med nämnderna och förvaltningarna i syfte att 
skapa en tydligare samsyn för att på ett enklare sätt reglera köp-, sälj- och 
hyresprocesserna och skapa effektivitet. Dialogens utfall ska löpande 
redovisas vid verksamhetsdialogema. 

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram en modell för löpande redovisning av över- och 
underskott avseende snöröjning och halkbekämpning 

Utdragsbestyrl<ande 



~ ~ HERRLJUNG/, KOMM UN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrcidesdatum Sid 39 

2019-08-26 

Fortsättning KS § 136 

Mats Palm (S) bifaller förvaltningens förslag och föreslår ett tilläggsförslag i 
form av att tekniska nämnden uppdras att ta fram en finansieringsmodell för det 
som inte är kommunal väghållning som bygger på ett bidragssystem som är 
transparent och hållbart över tid. 

Elin Alavik (L) yrkar på att ärendet återremitteras för inhämtande av en 
presentation av snöröjningen uppdelat mellan enskilda vägar och kommunala 
vägar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= ärendet avgörs idag 
Nej = ärendet återremitteras 

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet avgörs idag. 

(Omröstningsbilaga I, KS § 136/2019-08-26). 

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Ordföranden frågar om Mats Palms (S) tilläggsförslag antas och finner att så inte 
sker. 

Omröstning begärs. 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ja= Mats Palms (S) till äggsförslag antas 
Nej =Mats Palms (S) tilläggsförslag antas inte 

Med 4 ja-röster och 6 nej-röster och en ledamot som avstår finner ordförande att 
kommunstyrelsen beslutar att Mats Palms (S) tilläggsförslag inte antas. 

(Omröstningsbilaga 2, KS § 136/2019-08-26). 

Utdragsbesty rl< ande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 40 
2019-08-26 

Fortsättning KS § 136 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
I. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämndens 
underskott på 1,810 mkr avskrivs. 
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tekniska nämnden får i 
uppdrag att föra en dialog med nämnderna och förvaltningarna i syfte att 
skapa en tydligare samsyn för att på ett enklare sätt reglera köp-, sälj- och 
hyresprocesserna och skapa effektivitet. Dialogens utfall ska löpande 
redovisas vid verksamhetsdialogerna. 
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i 
uppdrag att ta fram en mode! I för löpande redovisning av över- och 
underskott avseende snöröjning och halkbekämpning. 

Reservation 
Mats Palm (S), Kerstin Johansson (S), Kari Hellstadius (S) och Elin Alavik (L) 
reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Exprdirras lill: Kommunfull111ähige, tekniska nämnden 

Utdrags bestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSIYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-26 

KS § 137 

Meddelanden 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR Meddelandeförteckning 

Styrelseprotokoll för Sjuhärads 
S amordningsförbund 
2019-05-21 

DNR 

KS 43/2019 992 

2 Tertialrapportjanuari-april 2019 för KS 43/2019 992 
Sjuhärads samordningsförbund 

3 Protokoll från Kommunala Postlista KS 2019:40 
pensionärs- och ftmktionshinderrådet 
2019-05-28 

4 Protokoll från Boråsregionen KS 56/2019 992 
Sju härads ko mm unalförbunds 
direktions sammanträde 2019-06-14 

5 Boråsregionen Sjuhärads KS 56/2019 992 
kom mu na lförbundstertia I rapport 
efter april samt prognos 2019 

(i Förbundsa\'gift 2020 Sveriges KS 152/20 I 9 9<)2 
Kommuner och Landsting (SKL) 

7 Minnesanteckningar från Postlisla KS 2019:44 
kommunstyrelsens presidiums 
verksamhetsdialog med 
facknämnderna 2019-05-20 

8 Protokoll från Herrljunga bostäder KS 83/2019 993 
AB :s styrelsesammanträde 2019-04-
24 

9 Protokoll från Herrljunga Elektriska KS 83/2019 993 
AB:s styrelsesammanträde 2019-05-
28 

10 Protokoll från Herrljunga Vatten KS 83/2019 993 
AB:s styrelsesammanträde 2019-05-
28 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga meddelanden läggs till handlingarna. 

Utdrags bestyrkande 

Sid 41 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

KOMMUNSTYRELSEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-08-26 

KS § 138 

Delegeringsbeslut 

Följande delegeringsbeslut redovisades vid sammanträdet 

NR Delegerings beslut 

Delegeringsbeslut om förändringar i 
kommunstyrelsens attestlista 

Kommunstyrelsens beslut 
Samtliga delegeringsbeslut läggs till handlingarna 

Utdrags bes ty rl<a nde 

DNR 

KS 79/2019 
901 

Sid 42 
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Allmänt om bestämmelserna 
OPF-KL 18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för förtroendevalda 
som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF- KL 18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, 
landsting/region eller kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser 
• Pensionsmyndighet 

• Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 
• Aktiva omstiilln ingsinsatscr 

• Ekonomiskt omstiillningsstöd 

• Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

J. Pensionsbestämmelser 
• A' giftsbestämd pensions behållning 

• Sjukpension 

• Elkrlevandcskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 
Inledande bestämmelser 

§ 1 Pensionsmyndighet 
I anslutning till att OPF-KL 18 antas ska en pensionsmyndighet utses. Pensionsmyndigheten har i 
uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF- KL18 . 

§ 2 .Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
FörtroendevClld är skyldig Cllt följ Cl de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet från tid till annan beslutar. 

Kapitel 2 
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1 Tillämpningsomr§de m.m. 
Bestämmelser om omslällningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §kommunallagen och 
som fullgör uppdrag hos kommunen, lm1dstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller 
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevCllda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfallals 
av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmclser för förtroendevalda. 

§ 2 Omställningsstöd 
Omslällningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet när en 
förtroendevald ltimnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva omställningsinsalser, 
ekonomiskt omställningsstöd och förltingt ekonomiskt omställningsstöd. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete. 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera uppdrag och 
som lämnat sill (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag. 

Respektive kommun , landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den förtroendevaldes 
individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställnings insatser samt vilken 
koslnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, 
bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ell 
ars sammanhängande uppdragstid. 
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 

omslällningsslöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 65 procent under de två första åren och med 50 procent 

under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 

månadsarvode gånger tolv under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet som 

längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av 

uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 

kommunalforbund, får uppdrag i Riksdagen eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande 

omfattning. 

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Räll till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sill (sina) uppdrag efter 

minst alla ars sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den tidigaste uttagsåldern för 

allmän pension och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 

upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsslöd kan utges för ell år i laget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes årsarvode året 

innan avgångslidpunkten. 

Rätten att erhålla förlängt ekonomisk.i omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på nytt blir 

innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Samordning 
Omslällningsersätlningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomsler om 

inte annat anges. 
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Del försla årels ulbelalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med fön1ärvsinkomsler. De 
två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning. 

§ 7 Uppgiftsskyldighet 
En förtroendevald är skyldig all lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär för all kunna 
fastställa rätten till och beräkna omstälh1ingsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omslällningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhcl all 
fullgöra anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att 
ulbelalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas . 

Pensionsmyndigheten kan - om särskilda skäl föreligger - besluta att helt eller delvis avslå från 
efterkrav. 

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omslällningsslöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pcnsionsmyndighclcn utfärdar. 

Ansökan om omsliillningsslöd enligt§§ 3-5 ska göras i anslutning till all elen förlrocncJc,·alclc 
lämnar/minskar sill (sina) uppdrag. 

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Om rätt Li 11 ekonomiskt eller förlängl ekonomiskt omställningsslöd föreligger bör den förtroende\ aldc fil 
sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndighetcn tagit emot sådan 
ansökan. 

Kapitel 3 
Pensionsbestämmelser 

§ 1 TillämpningsomrJde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l §kommunallagen och som 
fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra omslälh1ings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald , oavsett uppdragets omfattning, om inte annat 
anges. 

Pensionsbeslämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) uppdrag har 
uppnätl motsvarande i 32 n § LAS angiven ålder. 

§ 2 PensionsförmJnernas omfattning 
Pensionsförmäner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbeslämd älderspension 
b. sjukpension 
c. cflerlcvandeskydd 

§ 3 A vgiftsbestämd Jlderspension 
En förtroendevald har rätl till avgiftsbestämd åldcrspension enligt§§ 4 - 9. 



Bilaga 1 KS § 112/2019-08-26 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
En förlroendevalds pensionsgrundande inkomsl beräknas per kalenderår och begränsas lill högsl 30 
inkomslbasbelopp. 

Den pcnsionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersältningar 
samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersätlningar. 

För förlroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av hellid och som under ledighel lill följd 
m sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fåll avdrag 
fri\n silt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragils . 

1 den pensionsgrundande inkomslen ska inle ingä ersältning som belalas ul lill förlroende\'ald enligl 4 
kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterfönnån eller ljänslepcnsionsförmån eller 
ersätlning som utgör traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 
Pcnsionsa\'gil'len beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst enligl § 4. 

PcnsionsaYgiflen är 4,5 procenl på den pensionsgrundande inkomslen upp lill och med 7,5 
inkom st basbelopp. 

Pcnsionsa\ gifkn är 30 procenl pa de delar a\ den pensionsgrundandc inkomslen som Ö\ crsligcr 7,5 
inkomstbasbelopp. intill dess den f'örlrocndevalde har uppnält mols\ arandc i 32 a § LAS rn1gi,·e11 Cllder. 
DärcJ'lcr är pcnsionsm giftcn 4,5 procent på hela den pensionsgrundandc inkomslcn 

För lortroendc\ ald med uppdrag pä heltid eller betydande dela\' hellid med sammanlagl minst 40 
proccnl m· hcllid, och som får riill till sjuk- eller aklivitclscrsällning enligt socialf'örsäkringsbalkcn 
(SFB) och som en !Oljd härav med stöd av 4 kap. G §kommunallagen befrias frän sill uppdrag före 
mandalperiodens ulgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den förtroendevalde har rätl lill 
sjuk- eller aktivitetsersäll11ing enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsältas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdragcl 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten årel före 
den förlroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersätlning. Pensionsavgiften avsälts till 
den förlroendevaldes pensionsbehållning. 

Förlroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma års 
inkomslbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, 
landslinget/regionen eller kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr avseende ell kalenderår 
ulbelalas inle. Från och med år 2019 uppräknas nivån 200 kr årligen med förändringen av 
inkomsl basbeloppet. 

§ 6 Pensionsbeh§llning 
Pensionsavgil'len !Orett kalendcri\r avsälts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehallning hos 
rcspckti\'c kommun, landsting/region eller konununalförbund. där den förtroendevalde har innehaft 
uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos 
rcspekli Ye kommun, landsling/region eller kommunalförbund. 

Pensionsbehallningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i anslutning till ansökan 
om uttag. 

~ 
~ Gn 
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§ 7 Information 
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans eller hennes 
pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av pensionsavgift. 

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd §!derspension 
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 6, sker månadsvis och 
tidigast frän den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt 
överenskommelse mellan den förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiflsbeslämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten 
fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndighelen tagit emot sådan ansökan. 

A vgiftsbeslä111d ålderspens ion kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om värdet av 
pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen böi:jar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 
Förtroendevald är skyldig all lämna de uppgifter som pensionsmyndighelen begär för all kunna 
fastställa rätten till och beräkna avsättning till pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan 
pensionsmyndigheten besluta all avsättningen ska minskas i skälig omfattning. 

Om förtroendeYald genom alt lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgi[Lsskyldighel eller pil annat 
sätt orsakar all för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas el ler avräknas på kommande 
avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

§ 10 Sjukpension 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 §kommunallagen från sitt uppdrag 
före mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på del genomsnittliga månadsarvodet som den förtroendevalde 
hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. Pensionsmyndigheten kan i särskilt [all falla 
beslut om annal beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension ulges under lid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitelsersättning enligt 
SFB. Upphör rällen till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension. 

Anmiirkningar 

I. Sjukpensionen utges i förh ållande till nedsall arbelsför111aga i uppdrnget 
(uppdragen). 

2. Sjukpensionen ska 'ärdesäkras på motsvarande säll som i de bestämmelser som 
gäller för ulbclalning av månadsersältning enligl AGS-KL. 

Förtroendevald som berrias/franträder sill uppdrag pga sjukdom har räll lill cflcrskydd under 270 
kalenderdagar. Eflerskyddel innebär alt rätl till sjukpension föreligger om förtroendevald under 
erterskyddstid beviljas sjuk- eller akt i vilelsersältning. 

Den förlroendevaldes räll Lill efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en anställning eller 
annat uppdrag, förenat med pensionsräll. 

. · ~-'~ 



Bilaga 1 KS § 112/2019-08-26 

Pensionsmyndighcten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd cfterskyddstid. 

§ 11 Efterlevandeskydd 
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes pensionsbehållning betalas till 

efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad partner och sambo. I 
andra hand betalas efterlevandeskydd till barn. 

Om del finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen delas lika mellan dessa 

barn. 

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till förmånsberättigad efterlevande 

under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om värdet av 

pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före utbetalning av förmånen börjar. 

§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförm§n 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat förtroendevalds 

arbctsoförmilga eller död ska gäl la vad som anges i 18, l 9;--2 0 a och l 00 a §§ lagen om försäkringsm tal. 

§ 13 Finansiering 
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och kommunalförbund. 

§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få sjukpension eller 

efterlevandeskydd utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan 

ansökan. 

§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m. 
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de uppgifter som 

pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension och efterlevandeskydd. 

F örlroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensions myndigheten fastställt 

förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra sk)'ldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

Kapitel 4 
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1 TillämpningsomrJde m.m. 
Bestämmelser om familjesk)'dd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. l §kommunallagen och 

som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet pil heltid eller 

betydande del m heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjesk·ydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL 18 antas a\" l'ullmäkt igc, 

eller friln den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller friln samma tidpunkt 

även för fortroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 

omsliillnings- och pcnsionsbcstäm melser för förtroendevalda. 
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förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till fami~jeskydd till efterleyande 
barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk pil fämiljeskydd till efterlevande barn 
först efter det att sadan fönnån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda förmi\ner inte omfördelas 
mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas mförndsvis och i lika 

stora delar. 

§ 8 Utbetalning av förm§ner 
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, senast tre månader efter det 
alt kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet har tagit emot elt fullständigt underlag 
för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sill uppdrag och den förtroende va Ide omfattas m· 
familjeskvdd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensions myndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fält kännedom om 
dödsfall cl. 

För all rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspri\k på förman lämna de uppgifter 
som begärs m pensionsmyndighelcn samt lilta pensionsmyndighcten hämta in uppgirter om den 
Cörtrocndernlde fran nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgiYare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning. 

0111 cl'Lcrlcl rn1de lämnar oriktiga uppgifter som leder till all för högl Camiljeskydd utbetalas, kan del Cör 
högt ulbetnlcla beloppet a\Täknas frän kommande utbetalningar eller hell eller delYis alerkrävas. Detta 
gäller under förutsättning all erterlevancle insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter \'ar oriktiga . 
Pcnsionsmyndighctcn kan besluta all helt eller delvis eftergc beloppet. 

Pensions myndigheten kan besluta atl en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med anledning m· 
all han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara 
sadana som anges i 12 kap. 8 §första stycket FAL. 
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§ 2 Rätt ttll fami!jeskydd 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

F amiljeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3 Fami!jeskydd vid förtroendevalds dödsfall 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den förtroendevalde avlider: 

Cl. under tid då lrnn eller hon uppfyller förntsättningarna enligt§ 1, 

b. under tid då lrnn eller hon får sjukpension enligt Pensionsbeslämmelser § l 0 

Rältcn lill rClmiljeskydd \'id den förlroendcYaldcs dödsfall gäller också 0111 den förlroendC\'Clldc avlider: 

c. inom sex miurndcr efler del all den lortroendevCllde befriCls/frnnlräder sill uppdrng. 
En rörlrocndcYalds cftcrlC\'Clndc hm inle räll lill fomiljeskydd cnligl punktcrnCl 

b) - c) om den förlrocndcHddc ,·id tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller uppdrng med 
pensionsräll och den förtroendevCllde genom anslällning eller uppdrag lrnde motsvarande sk~ del för 
efterle\ Clnde. 

§ 4 Fami!jeskydd till efterlevande vuxen 
F amiljeskydd ti 11 efterlevClnde vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo och 
rcgistrernd pClrtner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet. 

§ 5 Beräkning och utbetalning av fami/jeskydd till efterlevande vuxen 
En efterlcvClnde vuxen, med rföt lill familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt till förmån 
i fem års tid. 

Från och med måtrnden efter all den förtroendevalde avlidit och fram till och med slulet av samnrn år 
molsvarar den månatliga förmånens värde 

I, I inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
pris bCls beloppet. 

Fmniljeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 6 Fami/jeskydd till efterlevande barn 
FClmiljeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn till och med 
månaden innan barnet fyller arton år. 

Rällen till fmniljeskydd till eflerlevClnde barn gäller även för den lid då barnet har rätt till barnpension 
enligt SFB. 

Rält till f'Clmiljeskydd till efterlevm1de barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande lagil emot i sitt hem för vård och fostran i Cldoptionssyfte. 

§ 7 Beräkning och utbetalning av fami/jeskydd till efterlevande barn 
Ell efterlevande bClrn, med räll till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter all den 
förlrocndevalde m·lidit och fram till och med slutet av samnrn år, rätt till en månatlig förmån 
molsYarnnde 0,5 inkomstbasbelopp delClt med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppel. 

Del samnrnnlagdCl månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes samtliga barn kan dock 
Clidrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid Ocr än lre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av de 

. &· cflcrlevm1de barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året då den 

· ~ 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) 

OPF-KLl8 är utformat för att kunna tillämpas för fö11roendevalda som tillträder ett 
(el ler 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 pensionsbestämrnelser för förtroendevalda. 

OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KLl4 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF
KLl 8. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF
KL 18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 
har antagits. 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KLl8 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, 
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KLl 8 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KLl 8. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL 18-
liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk . 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KLI 8. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelsema motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP
KL. "Ålderspensionsintjänandet" (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 
vilket skilj er sig från ett ordinarie ålderspensionsintj änande skattemässigt) bygger på 
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intj änande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KLl 8 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda. 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL 14/18 är två i grunden olika system, förmåns bestämt 
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL. 

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till attjämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers. 

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med "tidigare uppdrag" 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3). 

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3 ). 
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
föiiroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt. 

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag so111 
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL 

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 
ti I lämpningsanvisningar. 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser§ 1, utser en särskild 
"pensionsmyndighet", dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna. 

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF
KLJ 8 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning. 

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempel vis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningama ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 

kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kval i fi kationstider och eventuel I kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram. 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp. 

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräldraledighet. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt 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 åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och 

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten . 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 
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Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 

inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 

socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 

förvärvsinkomstema är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 

inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. ·Även det värde av 

leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäck"t aividend är förvärvsinkomst Forvärvsin omst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 

förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 

indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enlit:,:rt 59 kap. socialförsäkrings
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

akti vi tetsersättning. 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsrnyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enli,gt ~~ 4 och 5. 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelsema kännetecknas av följande principer: 

A vgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 

"pensionsavgifter" och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
fö1troendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 

sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/ uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension . 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget. 

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd(§ 2). 

Pensionsbestämmelsema gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst(§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgnmdande inkomsten ingår den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling). 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet fört ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
arbetsgivarnytt nr 28/I 2). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KLI 8. 

Pensionsavgifter(§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital. 

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut. 

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen "nedsatt arbetsförmåga i uppdraget" ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 

av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 

inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 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 ). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt§ 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. A vgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Bötjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+l) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+l) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betal as ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KLl 8 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande lBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

Sjukpension(§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %_För att ha rätt till 
sjukpension krävs att den fö11roendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga rnånadsarvodet som den 
fötiroendevalde hade kalenderåret före insj uknandetidpunkten gånger tolv . 
Pensionsrnyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kva1varande 
omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på hal va 
årsarvodet. 

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller akti vitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning. 

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning. 

Efterlevandeskydd(§11) 
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med "efterlevandeskydd" avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring. 

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 

om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte. 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med "familjeskydd" avses en fastställd förmån som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande. 

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KLl 8 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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sa111111a tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämrnelser för förtroendevalda. 

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten. 

11 



Bilaga 1 KS § 116/2019-08-26 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Plan för revidering av ägardirektiv och bolagsordningar 

Datum Aktivitet Ansvarig 
3016 Underlag (ägardirektiv och bolagsordning) Ekonomichef 

tillsammans med uppdragsbeskrivning skickas till 
de kommunala bolagen. Uppdraget är att till 
nästkommande ägardialog se över dokumenten. 

Augusti/ Omvärldsbevakning. Hur ser andra kommunala Ekonomichef 
september bolags ägardirektiv och bolagsordningar ut i 

ungefär samma storlek och struktur? 
2/9 KS presidium har ägardialog med de kommunala Ko 111 rnu nstyre 1 sens 

bolagen VD och ordförande lägger frarn ordförande 
synpunkter på ägardirektiv och bolagsordning i 
respektive bolag. 
KS presidium ger sina synpunkter på dokumenten. 

18/ 10 Frarn till detta datum tar kommundirektör och VD Kommundirektör och 
för Nossan förvaltningsaktiebolag fram förslag till Ekonomichef 
förändringar i ägardirektiv och bolagsordningar. 
Förslag skickas genom VD med kallelsen till 
Nossans styrelse. 

28/ 10 Nossan förvaltningsaktiebolag beslutar om förslag Ordförande styrelse 
till ändringar i ägardirektiv och bolagsordning för Nossan Förvaltning AB 
respektive bo lag. 

18/ l l Förslag från Nossan hanteras på kommunstyrelsens Kommunstyrelsens 
sammanträde. ordförande 

I 0/12 Förslag från kommunstyrelsen hanteras på Ordförande 
kommunfullmäktige. kommunfullmäktige 
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Definition av trygghetsboende 
Trygghetsboende är en boendeform för äldre som känner sig oroliga, otrygga och /ell er 
socialt isolerade i sitt nuvarande boende. I trygghetsboenden finns förutom 
bostadslägenheter utrymmen för de boendes måltider, samvaro , hobby och rekreation och 
det finn s personal dag! igen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. 
Det krävs inte ett bistånds beslut för att få en trygghetsbostad, däremot finns det vissa kriterier 
den sökande måste uppfylla för att få en trygghets bostad. 

Trygghetsboenden kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 

Vem kan ansöka om trygghetsboende? 
Den som.fyllt 70 år. 

Är det ett par/syskonpar räcker det med att den ena fyllt 70 år för att söka. 

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller 
ålderskriteriet och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende eller 
hemtjänst . 

Trygghetsboendet lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och 
omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende göras 
på samma sätt som för personer i ordinärt boende. 

Bostadskö och tilldelning av lägenheter till trygghetsboende sköts av hyresvärden genom en 
särskild bostadskö för t1ygghetsboenden . 

Förutsättningar i trygghetsbostaden 
Trygghetsboendet bemannas med personal vissa tider varje dag för att skapa kontakt med de 
boende, erbjuda möjlighet att inta måltider gemensamt och erbjuda aktiviteter. Personalen 
erbjuder också introduktion/information om vad boendet erbjuder, denna information ska 
även lämnas skriftligt . Personalen samverkar även med andra aktörer som har anknytning 
till boendet (frivilligorganisationer ex.). 

I t1ygghetsboendet ingår inte någon särskild service eller några vård- och omsorgsinsatser. 
Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i bostaden. Den som har behov av service, 
hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att få denna hjälp genom 
att ansöka om biståndsbedömd hemtjänst och ordinerad hemsjukvård. Samma riktlinjer för 
att få bistånd gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende. 

Boende har möjlighet att delta i gemensamma måltider och gemensamma aktiviteter. 

På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende för äldre är det inte tillåtet 
med uthyrning i andra hand. 
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till subvention för 

Hyresvärden ansvarar för att tillhandahålla och bekosta utrymme för de boendes måltider, 
samvaro, hobby och rekreation, de gemensamma utrymmenas inventarier (möbler, porslin 
etc.). Hyresvärden ansvarar också för el och värme, lokalvård och vaktmästaruppgifter som 
byte av glödlampor och lysrör. Även brandlarm, eventuella sprinklersystem och spisvakt och 
kontroll av dessa ansvarar hyresvärden för. 

Hyresvärden kan hos socialnämnden ansöka om subvention för värd/värdinnetjänsten samt 
för gemensamhetslokalen. Förutsättningarna är att boendet uppfyller de kriterier som 
återfinns i riktlinjerna. 

Subvention kan beviljas som: 

• Kostnadsersättning för 50%-tjänst som värd/värdinna för 20-30 lägenheter, 75%-tjänst 
för 31-60 lägenheter och en l 00%-tjänst för 61 eller fler lägenheter. 

• Del av hyreskostnad för gemensamhetslokaler för 2 kvm gemensamhetsyta/lägenhet 
med högst l 000 kronor/kvm/år. 

Det är socialnämnden som beslutar om subvention. Nivån på subventionen kan komma att 
justeras av nämnden med hänsyn tagen till allmänna kostnadsförändringar. 

Ansökan ska omfatta en beskrivning av fastigheten, närområdet, samt verksamhetens mål
och inriktning. I ansökan anges önskad subvention med utgångspunkt från värdinnans lön 
och gemensamhetslokalens storlek. Nämnden kan begränsa subventionen för värd/värdinna 
om den anses för hög i förhållande till löneläget inom förvaltningen. 

Subventionerna gäller trygghetsbostäder som bildats från och med 2013-08-0 I. 
Subventionen betalas ut kvartalsvis. De första tolv månaderna efter beslut utbetalas 
subvention som om boendet har fullt antal uthyrda lägenheter, därefter enligt verkligt antal 
uthyrda lägenheter. 

Fysisk utformning av trygghetsboendet 
Hyresvärden har ansvar för att tillhandahålla lägenheter med god ti I !gäng! ighet. 
Trygghetsboendet ska ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig 
bostad. Med tillgänglig avses bland annat ramp vid trappa utomhus, möjlighet att vända sig 
med rullator/rullstol i lägenhet/korridorer, automatiska dörröppnare, ingen förekomst av 
höga trösklar. 

Se bilaga för de kriterier Herrljunga kommun tittar på vid ansökan om subvention och 
godkännande som trygghetsboende. 
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Bilaga Kriterier för godkännande som trygghetsboende 

Boendets läge: 

Området ska vara tillgängligt för den som är rörelsehindrad och har nedsatt 
o rienterbarhet 
Ha närhet till allmänna kommunikationer 
I anslutning till service i olika former, tex apotek, distriktsskötcrska och dagligvaruaffär 
Närområdet bör erbjuda tillgång till grönområden för rekreation och avkoppling. 

Fastighetens utemiljö: 

Belysningen rW1t fastigheten ska vara utformad så att trygghet uppnås 
Placering av träd och buskar rar inte medföra att miljön känns otrygg 
Gång och cykelvägar ska vara belagd med hårdgjort yta som är slät och halkfri 
Sittplatser på gården i närhet av huset ska finnas 
Utrymme för sop- och källsortering ska vara tillgängligt med anpassad dörr och med 
möjlighet även för rullstolsburen att nå sopkärl. 

Trappor utomhus: 

Vid trappor ska ramp finnas 
Trappor utomhus bör ha räcke, halk- och snubbelfri yta samt kontrastmarkeringar 
Trappan bör belysas, särskilt viktigt i början och slutet av trappan. 

En tre till huset: 

• Vilplan ska finnas i direkt anslutning till entreplan 
• Sittmöbler placeras i entren 

Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entren 
Porten ska vara möjlig att öppna och passera med rullstol 
Automatisk dörröppnare ska finnas 
Trappsteg, höga trösklar mm får inte förekomma 
Mattor och skrapgaller fälls in , så att boende inte riskerar att snubbla på dem 
Laddningsrum för elrullstolar och permobiler, samt förråd för rullatorer bör finnas. 

Allmänt inne i huset: 

Låssystem ska vara funktionellt även för rullstolsburna. Exempelvis Aptussystem eller 
liknande "nyckel löst" system ska kunna utnyttjas från rullstol vid såväl portöppning som 
tvättstugebo kn ing 
I husen ska gemensamma ytor som t ex entre, trappuppgång och tvättstuga vara 
anpassade så att man lätt kommer fram med rullstol. Tvättutrustning ska fungera för 
rullstolsburna samt för personer med nedsatt orienterbarhet exempelvis synnedsättning 
I husen bör god orienterbarhet skapas genom färgsättning och tydligt markerade 
våningsplan samt närvarostyrd belysning 
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Hissar (i hus med mer än ett våningsplan): 

Minimimått på hissar ska vara 1,4 x 1, 10 
• Hissdörren ska vara försedd med automatisk dörröppnare, helst skjutdörr, ha 

sittmöjlighet och nödtelefon. 

Allmänt i lägenheten: 

Dörrar, i nybyggnation, ska vara minst 90 cm breda 
Inga trösklar ska finnas 
Brandvarnare ska finnas 
Minst ett vägguttag ska vara placerat 0,45-0,80 m över golv. 

Standard i kök: 

Köket ska ha tillräckligt stor yta så att rullator kan användas 
Diskbänkskåp ska vara utan sockel så att det lätt kan ändras för att göra plats för 
rullstol (gäller vid ny- och ombyggnation) 
Spisvakt ska finnas. 

Standard i badrum: 

Toalettstol ska vara placerad så att hjälp kan ges av en eller två personer 
Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i 
Badrum bör vara lätt att nå från sovrum 

Storlek: 

Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter 
Ett trygghetsboende bör bestå av minst 20 lägenheter 

• Ett trygghetsboende bör kunna erbjuda ca 2 kvm gemensamhetsyta/hyresgäst. 



Om röstningsbilaga 2 KS § 
Omröstningsbilaga 1 KS § Omröstningsbilaga 1 KS § 136/2019-08-26 
124/2019-08-26 136/2019-08-26 Mats Palms (5) tillaggsförslag 
Socialnämndens förslag mot Ärendet avgörs idag mot Ärendet antas mot Mats Palms($) 

Tiänstqörande Mats Palms($) ~terremitteras tilläqqsförslaq antas inte 

JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår JA NEJ Avstår 

Gunnar Andersson, Ordförande (M) X X X X 
Jessica Pehrson, 1 :e vice ordförande (C) X X X X 
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S} X X X X 
Andreas Malin. Ledamot [C) X X X X 
Fredrik Svensson, Ledamot (KO) X X X X 
Rexwall Ronnie, Ledamot [Kv) 

Lennart Ottosson, Ledamot (Kv) X X X X 
Elin Alavik, Ledamot (L) X X X X 
Kari Hellstadius, Ledamot (S) X X X X 
Kerstin Johansson, Ledamot (S) X X X X 
Jimmie Stranne. Ledamot (SOJ X X X X 

Niclas Emanuelsson, Ersättare (C) 

Simon Fredriksson, Ersättare (C) 

Peter Artman. Ersättare (KO) 

Kent Johansson, Ersättare (Kv) X X X X 
Håkan Körberg, Ersättare (L) 

Christina Abrahamsson, Ersättare (M) 

Lise-Lotte Hellstadius, Ersättare (S) 

Magnus Fredriksen, Ersättare (S) 

Jacob Brendelius, Ersättare (SO) 

Tommy Thulin, Ersättare (SO) 

Magnus Jonsson, Ersattare (V} 

Summa 7 4 0 6 5 0 4 6 1 
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