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§ 185/2019

Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 
2019 
Dnr 2019/28 

Sammanfattning 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 

Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 

I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska upprätta detaljplaner för 
Rönnåsen etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att 
kunna upprätta dessa detaljplaner krävs följaktligen medel i driftbudgeten. Mot bakgrund av 
förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om anslag i driftbudgeten med 
1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns möjlighet att finansiera förväntade 
kostnader genom att utöka finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster. 

Upprättandet av detaljplanerna i sig innebär inga driftkonsekvenser. Investeringsmedel 
kommer senare dock behövas för genomförande av detaljplanerna, vilket även kommer 
innebära tillkommande driftkostnader. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-29 från samhällsbyggnadschef 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 

Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 

Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 
 
Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 
 
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-29 

Tjänsteskrivelse ansökan om medel för upprättande 
av detaljplaner 2019 
Diarienummer 2019/28, löpnummer 153/2019 
 
Sammanfattning 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 
 
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 
 
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Kommunstyrelsen har beslutat att det ska upprätta detaljplaner för 
Rönnåsen etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att 
kunna upprätta dessa detaljplaner krävs följaktligen medel i driftbudgeten. Mot bakgrund av 
förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om anslag i driftbudgeten med 
1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns möjlighet att finansiera förväntade 
kostnader genom att utöka finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster. 
 
Upprättandet av detaljplanerna i sig innebär inga driftkonsekvenser. Investeringsmedel 
kommer senare dock behövas för genomförande av detaljplanerna, vilket även kommer 
innebära tillkommande driftkostnader. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Ansökan om anslag i driftbudgeten för upprättande av detaljplaner beviljas. 
Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,6 mnkr. 
 
Investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner minskas med 
1,6 mnkr. 
 
Finansiering sker genom att finansförvaltningens budgeterade intäkter för 
gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
 
Ärendet 
Förvaltningen ansöker om medel för upprättande av detaljplaner, 1,6 mnkr. 
Kommunstyrelsen har beslutat att förvaltningen ska upprätta detaljplaner för Rönnåsen 
etapp 2, Bergsäter, Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad och Marknadsplatsen. För att kunna 
upprätta detaljplanerna krävs finansiering. Enligt kommunens riktlinjer för 
exploateringsredovisning ska sektor miljö- och samhällsbyggnad ta fram underlag avseende 
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förväntade planerings- och utredningsutgifter för de exploateringsprojekt där kommunen är 
exploatör. Exempel på planerings- och utredningsutgifter kan vara utgifter i samband med 
naturinventeringar, geotekniska undersökningar, arkeologiska undersökningar, 
bullerundersökningar eller andra utgifter för framtagandet av detaljplanen. Denna ansökan 
om medel avser en uppskattad kostnad för planerings- och utredningsuppgifter. Kostnaderna 
har uppskattats till totalt 1,6 mnkr under 2019 fördelat enligt nedan: 
 

 Rönnåsen etapp 2  400 tkr 
 Bergsäter  300 tkr 
 Frölunda 8:6 m.fl. i Gällstad  400 tkr 
 Marknadsplatsen   500 tkr  

 
Den totala kostnaden för planerings- och utredningsutgifter i dessa planer beräknas till 
4,5 mnkr de kommande åren.   
 
Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019 för ”upprättande 
och genomförande av detaljplaner”. 7,5 mnkr finns avsatta och av dessa har sedan tidigare 
0,7 mnkr sökts ut, efter denna ansökan om 1,6 mnkr kvarstår således 5,2 mnkr av anslagna 
medel för ändamålet.  
 
Ekonomichefens yttrande 
Den 1 januari trädde lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Med 
anledning av den nya kommunala redovisningslagen som tillämpas från och med 
räkenskapsår 2019 har Rådet för kommunal redovisning (RKR) gjort en översyn av samtliga 
rekommendationer. Översynen har till stor del handlat om att anpassa rekommendationerna 
till den nya lagen, men det har även gjorts vissa tillägg och förtydliganden. De nya 
rekommendationerna påverkar hela kommunsektorn. Samtliga kommuner kommer behöva 
anpassa och justera sin redovisning och budgetering. 
 
Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för 
detaljplaner är R3 - Immateriella tillgångar. I rekommendationen tydliggörs det vilka 
utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgång, bland annat gäller detta 
översiktsplaner och detaljplaner. Detta innebär en förändring jämfört med tidigare 
redovisningsnormer. 
 
I kommunens investeringsplan finns upptaget 7,5 mnkr för upprättande och genomförande 
av detaljplaner. Mot bakgrund av förändrade redovisningsnormer ansöker förvaltningen om 
anslag i driftbudgeten med 1,6 mnkr för upprättande av detaljplaner 2019. Det finns 
möjlighet att finansiera förväntade kostnader genom att finansförvaltningens budgeterade 
intäkter för gatukostnadsersättningar och reavinster utökas med 1,6 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
 
 
 

Sebastian Olofsson Niklas Anemo 
Samhällsbyggnadschef Ekonomichef 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Kommunledningsstab 
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§ 186/2019

Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande 
asylsökande barn som fyller 18 år under 
asylprocessen 
Dnr 2019/452 

Sammanfattning 
Regeringen har för år 2019 avsatt 195 mkr som ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra 
för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år att kunna bo kvar i sin 
vistelsekommun istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För 
Ulricehamns del innebär det 860 168 kr. Förvaltningen förslår att det tillfälliga 
kommunbidraget hanteras genom att en större del av bidraget delas mellan sektor lärande, 
Tingsholm, och sektor välfärd, IFO barn och unga och att en del ges som ett tillfälligt bidrag 
till civilsamhället.  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-08-06 från socialchef och barn- och utbildningschef 
2 Tillfälligt bidrag till civilsamhället 

Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 

410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 

150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 

Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 

410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 

150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 

Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-06 

Tjänsteskrivelse Tillfälligt kommunbidrag 2019, för 
ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år 
under asylprocessen 
Diarienummer 2019/452, löpnummer 2664/2019 
 
Sammanfattning 
Regeringen har för år 2019 avsatt 195 mkr som ett tillfälligt kommunbidrag för att möjliggöra 
för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år att kunna bo kvar i sin 
vistelsekommun istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För 
Ulricehamns del innebär det 860 168 kr. Förvaltningen förslår att det tillfälliga 
kommunbidraget hanteras genom att en större del av bidraget delas mellan sektor lärande, 
Tingsholm, och sektor välfärd, IFO barn och unga och att en del ges som ett tillfälligt bidrag 
till civilsamhället.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 
 
410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 
 
150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att 
möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
 
Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt 
bidrag till civilsamhället.  
 
 
Ärendet 
Hösten 2017 avsatte regeringen medel genom ett tillfälligt kommunbidrag om 390 mkr för 
att kommunerna skulle kunna låta ensamkommande unga asylsökande som hann fylla 18 år 
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen. År 2018 tillfördes ytterligare 395 mkr i 
samma syfte.  Syftet med ersättningssystemet var att undvika att ensamkommande unga 
skulle behöva byta skola och flytta från en kommun de rotat sig i.  
 
För år 2019 har 195 mkr tillförts, och fördelats proportionellt till kommunerna. Till 
Ulricehamns kommun har 860 168 kr betalats ut.  
 
Asylsökande som fyllt 18 år räknas annars som vuxna och är då i normalfallet ett statligt 
ansvar. Det är Migrationsverket som är huvudman och ansvarar för bland annat boende åt 
målgruppen. Kommunbidraget är tänkt att ge kommunerna möjlighet att låta dessa personer 
bo kvar i sin vistelsekommun under asylprocessen istället för att behöva flytta till 
Migrationsverkets anläggningsboende.  
 
Laglighet 
Det tillfälliga kommunbidraget är inte kopplat till några förändringar i lagstiftningen. I den 
gällande lagstiftningen är det staten som är ansvarig för bland annat boende åt asylsökande 
över 18 år. Enligt kommunallagen (2 kap. 2 §) får kommunerna inte ha hand om sådana 
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett landsting eller någon annan ska ha 
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hand om. Det är därför juridiskt tveksamt om kommunen ska ta över ansvaret för boende åt 
asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år. 
 
En asylsökande elev som fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en 
utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild 
utbildning för vuxna. Kommunen är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som fyllt 
18 år utbildning i gymnasieskolan men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för 
att täcka kostnaderna för utbildningen.  
 
Ekonomi 
IFO Barn och unga har en kostnad för målgruppen som uppgår till cirka 725 000 kr. 
Tingsholm uppskattar att kostnaden för fortsatt utbildning för målgruppen, där man inte får 
statlig ersättning, uppgår till cirka 285 000 kronor per termin. Det tillfälliga 
kommunbidraget på 860 000 kronor täcker därför inte helt de kostnader som kommunen 
har för målgruppen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 (§ 112/2019) att asylsökande elever som avslutat 
introduktionsprogrammet läsåret 2018/2019, fyller 18 år och som tillhör gymnasieskolans 
målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i kommunal regi inom gymnasieskolans 
eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. Kostnaden tas ur de medel som tilldelats 
Ulricehamns kommun i form av tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga 
asylsökande.  
 
Förvaltningens bedömning och förslag 
Förvaltningen bedömer med anledning av både laglighet och ekonomi, att det inte är aktuellt 
att återinföra den hantering som gällde under 2018. Då antogs riktlinjer av kommunstyrelsen 
som gav individnämnden rätt att fatta beslut om boende, enligt dessa riktlinjer, för 
målgruppen. Förvaltningen föreslår istället att det tillfälliga kommunbidraget fördelas enligt 
följande: 
 
300 000 kr avsätts till Sektor lärande, Tingsholm för kostnader som uppkommer för 
målgruppens gymnasiestudier. 
 
410 000 kr avsätts till sektor välfärd, IFO barn och unga, för att täcka delar av de kostnader 
som verksamheten har för målgruppen. 
 
150 000 kr avsätts som ett tillfälligt bidrag för civilsamhället. Bidraget ska användas till att 
möjliggöra för målgruppen att kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till 
civilsamhället. 
 
Att avsätta en del av det tillfälliga kommunbidraget som ett tillfälligt bidrag riktat till 
civilsamhället bedöms inte strida mot några juridiska principer.  
 
Övriga konsekvenser 
Det finns en risk för att civilsamhället inte klarar av att erbjuda alla inom målgruppen 
boende, vilket kan innebära att några individer ändå behöver vända sig till Migrationsverket. 
Detta skulle innebära att alla inom målgruppen inte behandlas lika.  
 
Risken för att konkurrensen om bostäder kommer att öka finns kvar. Kommunen har idag ett 
ansvar att förse vissa målgrupper med bostäder, exempelvis nyanlända som anvisas från 
Migrationsverket, och andra som har rätt till bistånd i form av bostad enligt SoL eller LSS. I 
dagsläget är det problematiskt att hitta lägenheter åt de som kommunen enligt lag är skyldiga 
att hjälpa och målgruppen ensamkommande som fyller 18 år blir då ytterligare en 
konkurrent om lägenheterna. Även om det inte är kommunen som tillhandahåller 
lägenheterna, så påverkar det kommunens totala bestånd av lediga lägenheter. 
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I övrigt ser förvaltningen positivt på möjligheten att, genom civilsamhällets hjälp, låta 
ensamkommande som fyller 18 år innan slutligt besked i asylärendet att bo kvar i 
kommunen, både för individens del och för samhällets.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tillfälligt bidrag till civilsamhället 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef 
Barn- och utbildningschef   
 
 
 

Magnus Andersson Gülsen Özdenkos 
Socialchef Barn- och utbildningschef 
Sektor välfärd 
 

Sektor lärande 

Maria Winsten  
Utredare  
Sektor välfärd  

 



 
 
 
 
 

Tillfälligt bidrag till civilsamhället1 för att möjliggöra 
att ensamkommande asylsökande barn som fyller 
18 år innan slutligt beslut på sin asylansökan kan bo 
kvar i Ulricehamns kommun 
 

Ändamål 
Syftet är att stödja aktörer inom civilsamhället som arbetar för att ensamkommande 
asylsökande barn som fyllt 18 år under asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen.  
 

Bidrag 
Bidraget utgår till aktörer inom civilsamhället för kostnader som uppstår i samband med att 
möjliggöra boende i kommunen åt målgruppen.  
 
Beslut om bidrag sker efter prövning av behovet samt de medel av det tillfälliga 
kommunbidraget som kommunstyrelsen beslutar att avsätta för ändamålet.  

Bestämmelser 
Aktören ska ha eget post- eller bankgironummer. 
 
Aktören ska präglas av demokratiska värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för 
alla inom målgruppen.  
 
Aktören ska ha erfarenhet av att arbeta med socialt arbete/utsatta.  
 
Aktören ska motverka våld, rasism, social exkludering och bruk av alkohol och droger. 
 
Bidrag utgår till aktörer inom Ulricehamns kommun.   

Ansökan 
Ansökan ska göras till Ulricehamns kommun.  
 
Ansökan ska innehålla en beskrivning av planerade aktiviteter/åtgärder. 
 
Det ska också framgå hur aktören arbetar utifrån ett jämställdhetsperspektiv och utifrån 
demokratiska värderingar. 

 
1 Exempel på aktörer är ideella föreningar och trossamfund 



I ansökan ska också beskrivas hur aktören i sina aktiviteter/åtgärder tänker arbeta för att 
motverka våld, rasism och social exkludering samt bruk av alkohol och andra droger. 

Redovisning 
Efter slutförda aktiviteter ska en utvärdering samt en ekonomisk redovisning skickas till 
Ulricehamns kommun.  
 
I redovisningen ska framgå hur många personer inom målgruppen som har kontaktat 
aktören, samt hur många personer inom målgruppen som har fått hjälp av aktören respektive 
inte fått hjälp.  
 
Det ska av redovisningen framgå hur pengarna har använts: belopp och aktiviteter.  
 

Kontaktperson 
Tina Rosenberg 
Verksamhetschef IFO 
0321-59 56 25 
kristina.rosenberg@ulricehamn.se  
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§ 187/2019 
 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
2020 
Dnr 2019/411 
 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
2 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 
3 § 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
4 E-post Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr/timma. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr/timma.   
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning 2020 
Diarienummer 2019/411, löpnummer 2478/2019 
 
Sammanfattning 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma 
och en grundavgift på 1 820 kr/timma. 
 
 
Ärendet 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 
2019-06-19 § 27. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att 
fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2020 enligt bilaga. Den nya 
taxan börjar gälla från 2020-01-01. 
 
Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett 
kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.   
 
Direktionen föreslår att taxor för denna myndighetsutövning från och med 2020-01-01 ska 
höjas med 3 %.  
 
Beslutsunderlag 
1 Protokoll och underlag gällande taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 
2 § 27 Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 
3 E-post Protokollsutdrag från SÄRF:s direktion 

 
Beslut lämnas till 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund   
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds

taxa för Myndighetsutövning

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN

GÄLLER FROM 2020-01-01
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL

1  Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2020-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning  Taxa 2020 

Myndighetsutövning

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Sida: 2



SÖDRA ÄLVSBORGS PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND DIREKTIONEN 

2019-06-14 1(1) 

§ 27
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2019-000412)
Räddningstjänstförbundet utför tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Taxor för denna myndighetsutövning föreslås
fr. o m 2020-01-01 att höjas med 3 %. Taxor för myndighetsutövning ska beslutas av
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.

Direktionen beslutar enhälligt 

att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 
myndighetsutövning gällande fr. o m 2020-01-01  enligt bilaga. 

Rose-Marie Liljenby Andersson AnnSofi Tureson 
ordförande 

Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-06-19 

Rätt utdraget betygar: 



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-09-05 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 188/2019 
 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen 
Adolf Molanders Minne 2018 
Dnr 2019/384 
 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2018. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
2 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018. 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Årsredovisning samt 
revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders 
Minne 2018 
Diarienummer 2019/384, löpnummer 2472/2019 
 
Sammanfattning 
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 
2018. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens 
styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018. 
 
 
Ärendet 
Se sammanfattning. 
 
Beslutsunderlag 
1 Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018 

 
Beslut lämnas till 
Stiftelsen Adolf Molander Minne   
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne 1 (8)

Org.nr 865500-2619

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen Adolf Molanders Minne är en avkastningsstiftelse.

Fondens medel förvaltas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, alla boende och mantalskrivna i

Timmele. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Ulricehamns Kommun.

Styrelsen har haft ett protokollfört möte.

Stiftelsen har sitt säte i Timmele.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen som har sitt ändamål att inom Timmele socken främja kulturella och sociala intressen såsom

hembygdsvård, yrkes- och annan utbildning, anordnande av läsecirklar, föredrag och

biblioteksverksamhet, främjande av ungdomens fysiska fostran genom anordnande av bad- och

frilufsplaster, lämna stöd till ideellt ungdomsarbete inom idrottslig och kyrklig verksamhet, scoutrörelse

och dylikt.

Stiftelsen bedöms efter de allmänna beskattningsregler som tillämpas för ideella föreningar med flera. I

de fall stiftelsen har kvalificerat allmännyttigt ändamål kan verksamheten vara skattebefriad. Styrelsens
bedömning är att stiftelsen uppfyller kraven för skattefrihet och anser att stiftelsen är skattebefriad för

sina inkomster från kapitalförvaltningen.

Väsentliga Izändelser under räkenskapsåret

På grund av att det tidigare år beviljades anslag överstigande det fria egna kapitalet har det under 2018
inte delats ut några nya anslag till ideellt ungdomsarbete enligt ändamålen nämnda ovan. Styrelsen

verkar för att, så fort det är möjligt, återställa kapitalet och några nya anslag beiljas inte innan så är skett.

Stiftelsens kapital består av bankmedel samt 1 696 535 kr placerade i Robur Fonder AB- Ethica

Stiftelsen.

Fondens marknadsvärde vid årets ingång var l 611 018 kr och är vid årets utgång 1 496 746 kr. Eftersom

marknadsvärdet vid årets utgång är längre än anskaffningsvärdet har en nedskrivning av tillgången

däremed gjorts med 114  272  kr. //j
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Org.nr 865500-2619

Flerårsöversikt  (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Huvudintäkt -utdelning fond 83 86 86 92 89

Resultat efter finansiella poster -60 25 -2 62 54

Soliditet (%) 99,1 98,9 99,0 99,1 99,1

Eget kapital l 651 1 711 1 686 l 756 l 751

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. /fl
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter

Utdelningar

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

och kortfristiga placeringar

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not

1

2

2018-01-01

-2018-12-31

82 538

82 538

-22 770

-5 432

-28 202

54  336

-l 14272

-114272

-59 936

-59 936

-59 936

3  (8)

2017-01-01
-2017-12-31

85 595

85 595

-23 161

-8 736

-31897

53 698

-28 967

-28 967

24 731

24 731

24 731

.1/’



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa  anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Summa  kortfristiga fordringar

Ifassa  och  bank

Kassa och bank

Summa  kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Not

3

2018-12-31

1 496 746

1 496 746

1496 746

207

207

168 557

168 557

168 764

1 665 510

4  (s)

2017-12-31

1611018

1 611 018

1611 018

207

207

117 910

117 910

118 117

1 729 135;)/,



Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Balansräkning

EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

B  under  eget kapital

Bundet fondkapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt eget kapital

Fritt fondkapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa  kortfristiga skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL OCH SKULDER

Not

4

2018-12-31

1 746 631

1 746 631

-95 897

'-95 897

1 650 734

l 251

13 525

14  776

1 665 510

5 (8)

2017-12-31

l 746 631

1 746 631

-35 961

-35 961

1 710 670

2 465

16 000

18 465

1  729  135  .
/(,1)
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Org.nr 865500-2619

Noter

Not  1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR

2016: 10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Nyckeltalsdefinitioner
Huvudintälct -utdelning fonder

Årets utdelning från fond.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning.

Eget kapital

Företagets nettotillgåilgar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. En
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr 865500-2619

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående ack. nedskrivningar till marknadsvärde

Årets nedskrivningar till marknadsvärde

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 4 Eget kapital

Bundet eget Fritt eget

kapital kapital

Belopp vid
räkenskapsårets början 1 746 631 -35 961

Årets resultat -59 936
Belopp vid

räkenskapsårets slut 1 746 631 -95 897

2018

0

2018-12-31

l 696 535

1 696 535

-85 517

-l  14  272

-199 789

1 496 746

Totalt

1  7l0  670

-59 936

1 650 7341])

7 (s)

2017

0

2017-12-31

l 696 535

1 696 535

-56 548

-28 969

-85  517

1  611 018
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Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Org.nr 865500-2619

Timmele 2019  55/  g
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2019
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Anders Neuman

Revisor
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Mikael Pirs

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

'  Till styrelsen i Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Orgnr. 865500-2619

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Adolf

Molanders Minne för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet

med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31

december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med

årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa

standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar". Jag är

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt

dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2017 har utförts av en annan
revisor vars uppdrag upphörde i förtid och som lämnat en

revisionsberättelse daterad 18 juni  2018  med omodiñerade

uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Tidigare revisor har inte upprättat anmälan om sitt förtida utträde

enligt 4 kap.  7  § 3  st. stiftelselagen eller underrättelse enligt 4 kap.  7
§  5 st. stiftelselagen.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer

är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på

oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för

bedömningen av stiftelsens fönnåga att fortsätta verksamheten. Den

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,

och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är

ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska

beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

1 (2)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela

revisionen. Dessutom:

-  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

misstag, utfonnar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och

ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av

oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på

misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller

åsidosättande av intern kontroll.

-  skaffarjag mig en förståelse av den del av_stiftelsens interna

kontroll som har betydelse för min revision för att utfonna
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till

omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i

den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen

och tillhörande upplysningar.

-  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som

kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det ñnns en väsentlig

osäkerhetsfaktor, måste jagi revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina

slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till

datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller

förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta

verksamheten.

-  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också

infonnera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen

som jag identifierat. /,4 f



 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Adolf Molanders
Minne för år 2018.

Enligt min uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisoms ansvar".
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

-  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

-  på något annat sätt handlati strid med stiftelselagen,
stiüelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
Stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.

Borås den m,

/ a_  _

Mikael Pirs

Auktoriserad revisor
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Till

Stiftelsen Adolf Molanders Minne och

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun

Revisionsberättelse för år 2018 avseende Stiftelsen Adolf Molanders Minne

Vi har granskat om urkunden följts samt om sammanställningen av räkenskaperna för  2018  upprättats

i enlighet med Stiftelselagens (1994:  1220) bestämmelser. Granskningen har utförts i enlighet med god

revisionssed.

Vi har inte funnit skäl till anmärkning.

Vi tillstyrker att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet.

Ulricehamn den 5 juni 2019

     
Anders Neuman Ingrid Isaksson i



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-13 

Tjänsteskrivelse Bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
Diarienummer 2019/423, löpnummer 3104/2019 
 
Sammanfattning 
Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det 
tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som 
tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. 
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) antas enligt 
förslag från SKL, med tillägg i § 4, 2 stycket och 4 stycket i pensionsbestämmelserna att 
ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. 
 
Tidigare Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL14) 
upphör därmed att gälla. 
 
 
Ärendet 
Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det 
tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som 
tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare.  
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har 
omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 9 Bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL18) 
2 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
3 Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda OPF-KL18 
 
Beslut lämnas till 
Personalchef 
Kanslichef 
Beredningsledare 
Gruppledare   
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-
KL18 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-KL18 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-KL18 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-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
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-KL18. 

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 pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. ”Ålderspensionsintjänandet” 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 intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 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-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
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 att jämföra 
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 
förtroendevalde 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 som 
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 
tillämpningsanvisningar. 

 

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-
KL18 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. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 



                                                                                                      2018-09-14 

4 
 

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, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna 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 
kvalifikationstider och eventuell 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. 

Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid 
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag. 
Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte 
motverkar detta syfte. 

Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt 
omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som 
påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för 
regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska 
omställningsstödet inte samordnas under detta år.  

Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter 
ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen 
nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i 
jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör 
då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.  

 

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  
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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. 

 

 

Samordning (§ 6) 

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 
förvärvsinkomsterna 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 förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst 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 enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
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Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 

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).  

Pensionsbestämmelserna 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 pensionsgrundande 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 för t 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 



                                                                                                      2018-09-14 

8 
 

arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

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. 

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. 
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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 %. 

 

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. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

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

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande IBB 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 förtroendevalde befrias från uppdraget. 
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten 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 kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 

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 halva 
årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens 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.  
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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-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser 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.  
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1 Allmänt om bestämmelserna 
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd för 
förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige 
inom kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:  

 Inledande bestämmelser   

 Omställningsstöd  

 Pensionsbestämmelser  

 Familjeskydd  

2 Inledande bestämmelser 

§ 1 Pensionsmyndighet 
Enligt kommunstyrelsen reglemente för Ulricehamns kommun är kommunstyrelsen utsedd 
till pensionsmyndighet. Pensionsmyndigheten har till uppgift att tolka och tillämpa 
bestämmelserna i OPF-KL18. 

§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa bestämmelser som 
kommunen från tid till annan beslutar. 

3 Bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda 

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

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

§ 2 Omställningsstöd 
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till arbetslivet 
när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd kan bestå av aktiva 
omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt 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 sitt (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 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram 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 ett års sammanhängande uppdragstid.   

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. Ekonomiskt 
omställningsstöd utges i högst tre år.   

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren och med 
60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den 
förtroendevaldes 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 kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen 
i minst motsvarande omfattning.   
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§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst åtta års 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 omställningsstöd kan utges för ett 
år i taget 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 
avgångstidpunkten.   

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på 
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen.  

§ 6 Samordning 
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges.  

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.  

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

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

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller delvis avstå 
från efterkrav.  

§ 8 Ansökan om omställningsstöd 
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3–5 ska göras skriftligt enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten utfärdar.   
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Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3–5 ska göras i anslutning till att den förtroendevalde 
lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.   

§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd 

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger bör den 
förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

4 Pensionsbestämmelser 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 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 omställnings- och pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda.   

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

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

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:  

a. avgiftsbestämd ålderspension  

b. sjukpension     

c. efterlevandeskydd    

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

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och begränsas till 
högst 30 inkomstbasbelopp.  
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Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som  

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller föräldraledighet och på 
grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten 
räknas om (höjas) med vad som avdragits.  

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån 
eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör traktamente eller kostnadsersättning.   

§ 5 Pensionsavgifter 
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande inkomst 
enligt § 4.  

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 
inkomstbasbelopp.  

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått motsvarande i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten.   

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen 
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas 
under tid då den  

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken 
(SFB).  

Anmärkning  

1. Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året 
före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften 
avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.  

 

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

§ 6 Pensionsbehållning 
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund, där 
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan av de 
årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund.   

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.  

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

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

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

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

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till förtroendevald om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året innan utbetalning 
av förmånen börjar.   

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

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin uppgiftsskyldighet 
eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, kan detta belopp återkrävas eller 
avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.  
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§ 10 Sjukpension 
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
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 det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag.  

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

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning upphör 
också rätten till sjukpension.  

Anmärkningar 

1. Sjukpensionen utge si förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd 
under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om 
förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.   

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.  

§ 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 det 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.  
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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 pensionsförmån 
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen framkallat 
förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ 
lagen om försäkringsavtal.  

§ 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. 
Förtroendevald eller efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten 
fastställt förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten 
återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan 
dock medge undantag.   

5 Familjeskydd vid förtroendevalds 
dödsfall 

§ 1 Tillämpningsområde m.m. 
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
procent av heltid.  
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Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 antas av 
fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar. Bestämmelserna gäller från 
samma tidpunkt även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-
KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.   

§ 2 Rätt till familjeskydd 
En förtroendevalds efterlevande har rätt till  

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen och  

 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.  

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

a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,  

b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10   

 

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider:  

c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag.  

 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna   

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning eller 
uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller uppdrag hade 
motsvarande skydd för efterlevande.  

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen 
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, maka, sambo 
och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för dödsfallet.   

§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till 
efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt ovan, har rätt 
till förmån i fem års tid.  

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år motsvarar den månatliga förmånens värde   
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1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med 
förändringen av prisbasbeloppet.  

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

§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn 
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes arvsberättigade barn 
till och med månaden innan barnet fyller arton år.  

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet har rätt till 
barnpension enligt SFB.  

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den förtroendevalde med 
socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård och fostran i adoptionssyfte.  

§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till 
efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med månaden efter 
att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av samma år, rätt till en månatlig 
förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen 
räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet.  

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

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart och ett av 
de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 inkomstbasbelopp året 
då den förtroendevalde avled delat med antalet efterlevande barn med rätt till familjeskydd 
till efterlevande barn, därefter årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.  

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på familjeskydd till 
efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat betalas ut, ska redan utbetalda 
förmåner inte omfördelas mellan barnen.  

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska utbetalas 
månadsvis och i lika stora delar.  

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



 
 
 
 

15

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den förtroendevalde omfattas 
av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, anmäla dödsfall enligt anvisningar från 
pensionsmyndigheten.  

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller kommunalförbund ha fått 
kännedom om dödsfallet.  

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån lämna de 
uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta pensionsmyndigheten hämta in 
uppgifter om den förtroendevalde från nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, 
Skatteverket, Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.   

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt familjeskydd utbetalas, 
kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från kommande utbetalningar eller helt eller 
delvis återkrävas. Detta gäller under förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett 
att lämnade uppgifter var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis 
efterge beloppet.  

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till familjeskydd med 
anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den förtroendevaldes död. 
Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 § första stycket FAL.   
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Bilaga – Vissa förtydliganden till OPF-KL 

Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen 

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.  

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, 
förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt 
revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).  

Heltid och betydande del av heltid 
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad som 
menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.   

Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en lägsta 
gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar departementschefen upp 
40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om visstidspension).  

Efterskydd 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till efterskydd 
under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension föreligger om 
förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning.   

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.  

Pensionsbehållning 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB).  

Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid omständigheter 
som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas ut ska 
pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras med kvoten 
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av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med inkomstbasbeloppet för 
kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av kalenderåret (t+1).   

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska pensionsbehållningen 
istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av det enligt ovan beräknade 
värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan 
pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den 
kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.  

Då pension betalas ut 
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB ändrats i 
förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.  
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§ 189/2019 
 

Svar på motion om att utveckla redovisningen av 
motioner och medborgarförslag 
Dnr 2018/307 
 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. Motionären föreslår att den befintliga 
redovisningen kompletteras med uppgift om en beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 
månader, samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-06-26 från kanslichef 
2 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-26 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utveckla 
redovisningen av motioner och medborgarförslag 
Diarienummer 2018/307, löpnummer 813/2019 
 
Sammanfattning 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. Motionären föreslår att den befintliga 
redovisningen kompletteras med uppgift om en beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 
månader, samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås i delen som gäller komplettering av redovisningen med beräknad svarstid 
med hänvisning till svårigheten att på ett relevant sätt göra bedömningen av detta. 
 
Motionen antas i delen gällande komplettering av redovisningen med namn samt eventuell 
partibeteckning, på dem som lämnat in motion eller medborgarförslag, genom att rutinen vid 
registrering av dessa ärenden justeras. 
 
 
Ärendet 
Mikael Levander (NU) har 2018-04-24 inkommit med en motion med förslag om att 
förvaltningen ges i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
under beredning. I dagsläget sker redovisningen till kommunfullmäktige i enlighet med 
arbetsordningen, två gånger per år, i april och oktober. 
 
Motionären föreslår att den befintliga redovisningen kompletteras med uppgift om en 
beräknad svarstid, exempelvis 3, 6, 9 eller 12 månader samt vem eller vilka som lämnat in 
motionen eller medborgarförslaget. 
 
Enligt Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 35 § ska, om möjligt, en motion eller ett 
medborgarförslag beredas på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom 
ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte avslutats 
inom denna tid ska detta redovisas till fullmäktige som då har möjlighet att avskriva 
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.  
 
Förvaltningen anser det vara svårt att på ett tillförlitligt sätt beräkna svarstiden för motioner 
och medborgarförslag. För detta krävs också ytterligare administrativa resurser för insamling 
och samordning av dessa uppgifter. Nyttan bedöms liten i förhållande till insatsen. 
 
Gällande förslaget att komplettera redovisningen med namn och eventuellt partibeteckning 
på vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget bedömer förvaltningen 
det som möjligt genom en enklare rutinändring vid registreringen av dessa ärenden. 
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 

 
Beslut lämnas till 



  2018/307, 813/2019 2(2) 

Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Ida Josefsson 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



                                           
 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn 
 
Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag 
Nya Ulricehamn vill ge förvaltningen i uppdrag att utveckla redovisningen av 
motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla eller riskerar att bli 
det och som årligen redovisas i oktober och april.  
 
Nya Ulricehamn yrkar: 
 
Att redovisningen ska åtföljas av en kvalificerad uppskattning av förvaltningen 
när de beräknar att motionen/medborgarförslaget ska bli besvarade. Det skulle 
exempelvis kunna anges om det beräknas ske inom 3, 6, 9 eller 12 månader. 
 
Att det i redovisningen ska framgå vem eller vilka personer och vilket eller vilka 
partier som lagt motionen eller vem eller vilka som lagt medborgarförslaget. 
 
Ulricehamn 2018-04-24 
  
Mikael Levander  
Nya Ulricehamn 
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§ 190/2019 
 

Svar på motion om att göra Stora torget mer 
tillgängligt för alla 
Dnr 2018/540 
 
 
Sammanfattning 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den 
markstensbelagda gången utmed Storgatan.  
 
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns 
alternativ väg att välja. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-04-16 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det finns alternativ väg för personer med gång-
svårigheter eller som är i behov av gånghjälpmedel.   
 
Förslag till beslut på mötet 
Eva B Arnesson (KD), Sebastian Gustavsson (M), Adela Brkic Carlsson (L), Niclas Sunding 
(SD), Kerstin Berggren (MP) och Klas Redin (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Mikael Dahl (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen antas.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-16 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att göra Stora 
torget mer tillgängligt för alla 
Diarienummer 2018/540, löpnummer 27/2019 
 
Sammanfattning 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den 
markstensbelagda gången utmed Storgatan.  
 
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns 
alternativ väg att välja. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att det finns alternativ väg för personer med 
gångsvårigheter eller som är i behov av gånghjälpmedel. 
 
 
Ärendet 
Christina Bernevång (KD) har ställt en motion om att diagonalgången på Stora torget bör 
byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för 
barnvagnar. Hon framför att den stenbeläggning som nu finns i form av granithällar är dåligt 
anpassad till hjulbredden på rullstolar och rullatorer och dessutom ojämn och kantig.  
 
Sträckan över torget föreslås istället utformas på samma sätt som den markstensbelagda 
gången utmed Storgatan där det är lätt att ta sig fram. Hon framhåller att det är viktigt att 
behålla kulturen och atmosfären på Stora torget men att det samtidigt är viktigt att alla 
Ulricehamnare ska kunna ta sig över torget utan jättesvårigheter eller med fara att skada sig. 
 
Kommunen har ansvar för att allmänna ytor ska vara tillgängliga för alla. Behovet av att 
kunna korsa Stora torget med rullstol eller annat hjälpmedel bedöms dock vara ganska litet 
då sträckan runt torget via Storgatan och Rådhusgatan är försumbart längre. Behovet 
bedöms i så fall vara större utmed torgets norra sida där samma typ av stenbeläggning finns 
men där stråket bryts av på grund av att ytan upplåtits för uteservering. Även här finns dock 
alternativ väg via Rådhusgatan – Storgatan. 
 
Kostnaden bedöms inte försvarbar i förhållande till den nytta som åtgärden skulle medföra.  
   
Beslutsunderlag 

1 Motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef  
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Sebastian Olofsson Mats Kindlund 
Samhällsbyggnadschef Gatuingenjör 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



       MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

2018-08-27 
 
 
   

Gör Stora Torget mer tillgängligt, för ALLA 
 
 
Den allra största delen av torget är kullerstensbelagd, men med en gångväg på diagonalen med 
andra stenar. Den stenbeläggningen är inte en bra lösning för dem med rullstol, rullator, kryckor 
eller bara med balanssvårigheter. Inte heller för barnvagn eller barnkärra. De tre raderna med 
stenplattor ligger fel; avstånden stämmer inte med hjulbredden! Det innebär att bara ett hjulpar kan 
vara uppe på stenplattorna medan det andra blir på kullerstenarna. Och dessa stenplattor är 
dessutom ojämna och kantiga, dvs det är lätt att fastna med rullstol eller rullator respektive att 
trampa fel eller snubbla. 
 
På Storgatan finns sedan ett antal år en gångbana med en helt annan sorts plattor och där är det 
mycket lättare att komma fram. 
 
Mitt förslag nu är att ta bort de tre raderna stenplattor på torget, göra en ny diagonalgång med 
samma sorts plattor som finns på Storgatans gångbana och att bredden på den nya diagonalgången 
blir tre femtedelar mot nuvarande bredd, dvs som två stenplattsrader plus en kullerstensgång. De 
ytterligare två femtedelarna av nuvarande bredd fylls med kullerstenar och blir som övriga torget. 
 
Ett alternativ skulle kunna vara att belägga den nya gången med sådana stenplattor som finns där 
nu, men helt slätslipade och utan ojämna skarvar som man kan snubbla på. 
 
Det är viktigt att behålla kulturen och atmosfären på Stora Torget framför Rådhuset, men det är 
samtidigt viktigt att alla ulricehamnare ska kunna ta sig över torget utan jättesvårigheter eller med 
fara att ramla och skada sig. 
 
 
Jag yrkar därför att diagonalgången på Stora Torget snarast byggs om i enlighet med 

ovanstående förslag. 

 
 
Cristina Bernevång (KD) 
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§ 191/2019 
 

Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering 
(KUR) 
Dnr 2018/592 
 
 
Sammanfattning 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. Motionen 
avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på en 
regional nivå. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-18 från kanslichef 
2 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig 
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.   
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig 
samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-18 

Tjänsteskrivelse svar på motion om Kulturunderstödd 
rehabilitering (KUR) 
Diarienummer 2018/592, löpnummer 951/2019 
 
Sammanfattning 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. Motionen 
avslås med hänvisning till att förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på en 
regional nivå. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås genom att om behov finns kan förslaget inrättas inom befintlig samverkan 
via Sjuhärads samordningsförbund. 
 
 
Ärendet 
Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har 2018-09-23 inkommit med en motion om 
kulturunderstödd rehabilitering (KUR). Motionen föreslår att Ulricehamns kommun gör en 
förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter. 
 
De befintliga lagarna gällande arbetsgivarens rehabiliteringsansvar framgår i 
Arbetsmiljölagen 3 kap 2a 3§, Socialförsäkringsbalkens 30 kap 7§ samt i Arbetsmiljöverkets 
föreskrift Arbetsanpassning och rehabilitering. Kommunens regler och rutiner för att uppnå 
lagkraven finns specificerade under styrdokumentet Rehabiliteringsprocessen.  
 
Ett införande av den kulturunderstödda rehabiliteringen skulle vara ett självmant åtagande. 
Om man utgår ifrån den nationella modellen och den modell Region Jönköpings län utgick 
ifrån skulle ett behov finnas för att upprätta tjänster som rehabsamordnare, 
kulturkoordinator samt en kulturaktör.  Rehabsamordnarens tjänst är placerad i sjukvården 
och ansvarar för sjukskrivna patienter och är den som skickar remissen för KUR. 
Kulturkoordinatorns roll är att dels hålla i informationsmöten när antalet remisser uppnått 
ett visst antal, att tillsammans med rehabsamordnaren utvärdera processen kontinuerligt 
samt tillsammans med kulturaktören planera aktiviteter. Kulturaktörens roll är primärt att 
verkställa de planerade aktiviteterna. Följaktligen om kommunen själva skulle erbjuda KUR 
skulle förutom de upprättade tjänsterna även inkludera ett samarbete med 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, sjukvården samt näringslivet vad gäller tillgängliga 
aktiviteter. 
 
Som ett exempel som också nämns i motionen har Region Jönköpings län genomfört ett 
projekt som erbjudit KUR. Utfallet har varit mycket positivt bland de deltagande där 
resultaten bland annat varit minskad stress, ångest och depression samt att de också kunde 
identifiera en högre återgång till arbetet. Konstruktionen i Region Jönköpings län bestod av 
att rehabsamordnaren anställdes av nätverket i regionen, kulturkoordinatorn på en 10 % 
tjänst av kommunen medan kulturaktören samt eventuella kostnader som tillföll i samband 
med aktiviteterna delades mellan regionen och kommunen. Även i Samordningsförbundet 
Älv- och kust har KUR genomförts i vissa utvalda kommuner.  
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Motsvarigheten för Ulricehamns kommun är Sjuhärads Samordningsförbund som består av 
Vårgårda, Herrljunga, Borås, Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd, Mark och Svenljunga 
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. 
Sjuhärads samordningsförbund erbjuder exempelvis idag aktiviteter som ämnar att förkorta 
sjukskrivningstiden såsom Aktiv hälsa och Vägen framåt.  
 
Förvaltningen bedömer att verkställandet av KUR bör ske på den regionala nivån, mer 
explicit igenom Sjuhärads Samordningsförbund då det inte bedöms skäligt att Ulricehamns 
kommun ensamt ansvarar för erbjudandet av KUR.   
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef    
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



 

Motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR) 

“Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan 
bidra till hälsa och snabbare rehabilitering”. Så står 
det på 1177 vårdguidens webbsida om Kulturunderstödd 
rehabilitering (KUR). Metoden används också framgångsrikt vid 
stressproblem, psykisk ohälsa och kronisk smärta. 
Att kropp och själ hör ihop vet man och med KUR tillåts man vara 
kreativ genom att t ex måla, skriva eller skapa med händerna 
(arbeta med ull, lera etc.). Teater, sång och dans förekommer 
också. Eftersom KUR genomförs i grupp ger det också en känsla 
av tillhörighet eftersom man är med människor man kan relatera 
till. Ofta hittar deltagare nya intressen och förblir kompisar efteråt. 
Vid utvärderingen av de 11 första grupperna i Jönköpings län 
visade resultaten på minskade symtom av ångest, depression och 
stress samt en förbättrad självskattad hälsa. Bättre sömn, minskad 
sjukskrivningen och högre återgång i arbete var andra viktiga 
resultat. Ett ord som ständigt återkom i utvärderingen var ”ökad 
livsgnista” och det är ett fantastiskt framsteg för målgrupperna. 
Resultaten ovan är statistiskt signifikanta. 
Vänsterpartiet tror att KUR kan bli en viktig del i arbetet med 
jämlik hälsa. Hela 96% av deltagarna i studien ovan var nämligen 
kvinnor (vilket kanske tyvärr hör samman med att kvinnor 
tenderar ta större ansvar i hemmen och därmed avstå från sin egen 
fritid). 
Kulturen är en friskvårdsfaktor i samhället. Får man sina själsliga 
behov tillfredsställda så mår man också bättre. KUR fyller 
därmed ett viktigt behov här. 
Finansiering och samarbetspartners kan se olika ut på olika håll 
men i Region Jönköpings län har KUR erbjudits i samarbete 
mellan kommun, landsting, vårdenhet, arbetsplats/
arbetsförmedling och Försäkringskassan. Innehållet i KUR 



varierar sedan med vilka samarbetspartners man hittar och hur 
kulturutbudet ser ut i respektive kommun. 

Vänsterpartiet yrkar att Ulricehamns kommun gör en 

förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i 

kommunens verksamheter 

Susanne Arneborg Vänsterpartiet 

Jan-Olof Sundh Vänsterpartiet 
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§ 192/2019 
 

Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som 
visat civilkurage 
Dnr 2018/671  
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag redan har många priser och stipendium för 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt bygg och miljöområdena samt även till 
kommunens utveckling och goda medborgliga gärningar bedöms de befintliga priser och 
stipendium täcka en tillräcklig allmän och bred målgrupp föreslår förvaltningen att motionen 
avslås. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-03-25 från kanslichef 
2 Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en 
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Niclas Sunding (SD), Eva B Arnesson (KD) och Sebastian Gustavsson (M) yrkar bifall till 
motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut. 
 
Omröstning begärs 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång; 
Ja-röst för ordförandens förslag till beslut 
Nej-röst för bifall till motionen 
 
Omröstningsresultat 
Med 10 ja-röster för ordförandens förslag till beslut och 5 nej-röster för bifall till motionen 
beslutar kommunstyrelsen enligt ordförandens förslag till beslut. 
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Ledamöter/tjänstgörande ersättare  Ja Nej Avstår 
Klas Redin S X   
Mikael Dahl C X   
Leif Dahl S X   
Niclas Sunding SD  X  
Mikael Levander NU X   
Sebastian Gustavsson M  X  
Lisa Åkesson NU X   
Inga-Kersti Skarland S X   
Kerstin Berggren MP X   
Mats Bogren NU X   
Eva B Arnesson KD  X  
Adela Brkic Carlsson L X   
Aila Kiviharju SD  X  
Wiktor Öberg M  X  
Roland Karlsson C X   
Summa  10 5  

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att befintliga priser och stipendium inbegriper en 
tillräckligt allmän målgrupp och ändamål.    
 
Reservation 
Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) reserverar sig mot beslutet.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-03-25 

Tjänsteskrivelse Svar på Motion om att belöna 
kommuninvånare som visat civilkurage 
Diarienummer 2018/671, löpnummer 1039/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag redan har många priser och stipendium för 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt bygg och miljöområdena samt även till 
kommunens utveckling och goda medborgliga gärningar bedöms de befintliga priser och 
stipendium täcka en tillräcklig allmän och bred målgrupp. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till att de befintliga priser och 
stipendium inbegriper en tillräcklig allmän målgrupp och ändamål. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), 
Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att 
Ulricehamns kommun instiftar ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare 
för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.  

 
Motionens syfte och ändamål är positiv i termer av att högtidliggöra goda gärningar. I 
Ulricehamns kommun finns idag flertalet priser och stipendium som uppmärksammar 
individer som med sina goda gärningar har bidragit till att kommunen utvecklats. 
 
Inom den kulturella sfären har vi idag kulturpriset som delas ut till person, förening eller 
institution som har utfört en värdefull handling inom det kulturella området. Vidare finns 
även kulturstipendiet som ämnar att utdelas till person som avser att antingen utbilda, 
fortbilda, vidareutbilda sig eller forska inom de konstnärliga områdena. 
 
Inom fritidsverksamheten finns ungdomsledarstipendiat som årligen delas ut till en kvinnlig 
respektive manlig ungdomsledare som på ett förtjänstfullt vis har stöttat och uppmuntrat 
fritidsverksamheten inom kommunen.  
 
Inom sektor lärande finns lärandepriset som syftar till att uppmärksamma och belöna 
nytänkande samt utveckling av arbetssätt eller dylikt som föranleder till en ökad kvalitet vad 
gällande lärandet i undervisning och lärandeprocessen. Lärandepriset fördelas på tre 
verksamhetsformer, förskola, grundskola och frivilliga skolformer där priset delas ut till en 
eller till en grupp av pedagoger inom respektive verksamhet.  
 
Därutöver tilldelas även Årets hus till en byggherre som under det gångna året på ett 
framgångsrikt sätt har visat prov på byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, 
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miljöanpassning eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, 
restaurering eller renovering i Ulricehamns kommunen.  
 
Med hänvisning till att kommunen idag delar ut många priser och stipendium utifrån den 
kulturella, fritidsverksamma, sektor lärande samt miljö och byggperspektiven samt med 
hänsyn till kommunens utveckling och goda medborgerliga gärningar bedöms de befintliga 
priserna och stipendium inbegripa en allmän målgrupp och ändamål.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 
 

Lena Brännmar Trong Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktion 
 Kommunledningsstab 

 



 

Ulricehamn 2018-10-17 

Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage 
  

 

Samhället blir allt otryggare och människor blir allt mer likgiltiga. Som exempel kan 
nämnas de incidenter där olyckor inträffat och personer runt omkring varken ingrep 
för att hjälpa eller ens underlättar för blåljuspersonal. 

Men det finns mängder med hjältar på våra gator som bevittnar brott eller olyckor och 
faktiskt vågar gå emellan och förebygga brott, misshandel eller mobbning eller agerar 
vid olyckor.  

Dessa goda gärningar kan rädda någons liv och bör uppmärksammas och belönas.  

Ett bra sätt att belöna detta vore om kommunen delar ut ett pris för civilkurage. 
Genom att belöna goda insatser ökar man chansen att fler vågar agera och man 
skapar på så vis goda förebilder för andra och kommunen kan tydligt visa att vi är 
kommunen där trygghet är en prioritet och att vi värdesätter att vi hjälper varandra. 
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna. 

– Att kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun instiftar ett 
civilkuragepris, samt årligen dela ut civilkuragepriset till värdiga mottagare för att visa 
Ulricehamns kommuns uppskattning. 

 

Mattias Bengtsson    Aila Kiviharju 
Sverigedemokraterna    Sverigedemokraterna 

Niclas Sunding   Martin Berg  
Sverigedemokraterna   Sverigedemokraterna  

Peter Nilsson 
Sverigedemokraterna 

Elisabet Nilsson 
Sverigedemokraterna 
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§ 193/2019 
 

Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan 
söderut mot Marbäck 
Dnr 2019/54 
 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. Det är 
möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna.  
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-06-19 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion angående tung trafik på Strandgatan 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan.  
 
Förslag till beslut på mötet 
Kerstin Berggren (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan.   
 
Reservation 
Kerstin Berggren (MP) reserverar sig mot beslutet.   



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-06-19 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående tung trafik 
på Strandgatan söderut mot Marbäck 
Diarienummer 2019/54, löpnummer 1574/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. Det är 
möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att kommunen har andra angelägna investeringar inom 
de närmaste åren samt att även med en ny väg kommer merparten av trafiken vara kvar på 
Marbäcksvägen och Strandgatan. 
 
 
Ärendet 
I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen på ett verkligt aktivt sätt erbjuder 
Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 
 
I kommunens översiktsplan från 2015 redovisas en möjlig ny sträckning av väg 157 öster om 
Ulricehamns centralort, mellan Marbäck och Hössnamotet. En utbyggnad finns inte med i 
regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2018 – 2029. Eftersom länsplane-
upprättaren inte prioriterat vägen är det inte möjligt för Trafikverket att använda 
investeringsmedel för objektet under planperioden.  
 
En ny väg, i huvudsak enligt den sträckning som visas i kommunens översiktsplan, 
dimensionerad för 80 km/tim är översiktligt kostnadsberäknad till minst 160 mkr. I kalkylen 
ingår inga nya gång- och cykelvägar eller planskilda passager av motionsspåren inom 
Lassalyckans friluftsområde. Det är möjligt för kommunen att bygga vägen för egna medel. 
Vem som i så fall ska stå för framtida drift och underhåll av vägen är oklart och behöver 
utredas. 
 
När vägen är färdigställd kommer trafiken på Marbäcksvägen och Strandgatan att minska 
något men en majoritet av fordonen som kör där idag har start- eller målpunkt inne i 
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centralorten och kommer att finnas kvar på de aktuella gatorna. Merparten av de bostäder 
som är utsatta för bullernivåer över gällande gränsvärden kommer fortsatt att vara det vilket 
innebär at kommunen på sikt behöver åtgärda detta oavsett om väg 157 ges en ny sträckning 
eller ej. Strandgatan riskerar till följd av den kvarvarande trafikmängden att fortsatt upplevas 
som en barriär mellan staden och sjön. 
 
Beslutsunderlag 

1 Motion angående tung trafik på Strandgatan 
 
 
Beslut lämnas till 
Samhällsbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Johan Persson 
Samhällsbyggnadschef Infrastruktur- och trafikplanerare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Motion angående tung trafik  på Strandgatan söderut mot 
Marbäck . 

Hur länge ska den tunga trafik som sker längs Strandgatan och Marbäcksvägen 
accepteras ?  

Tillgången  till sjön  Åsunden måste säkras. 

Här måste kommunen vara aktiv mot Trafikverket och arbeta för att denna 
trafik läggs om. 

Det finns ett förslag i kommunens Översiktsplan som beskriver en väg för tung 
trafik från Marbäck via Pinebo till väg 40 vid Rönnåsen. 

Kommunen bör gå in genom att låna ut en startfinansiering genom  att låna ut 
ett antal miljoner kronor till Trafikverket . 

Om inte detta sker kan det ta 25 -30 år innan Trafikverket prioriterar och  
genomför  vägprojektet.  Med kommunens startfinansiering att låna ut kan 
kanske projektet klaras inom en tioårsperiod. 

 Ett exempel kan ges . I Marks kommun vill moderaterna via en motion  att 
kommunen medfinansierar tillsammans med  Trafikverket en utbyggnad av 
länsväg 156 för att snabbare komma igång . Här vill partiet att kommunen går 
in med 50 miljoner.Detta visar hur en kommun vill påskynda en utveckling som 
är viktig för kommunens  tillväxt. 

 

Med anledning av ovanstående yrkar jag att: 

 

-  Ulricehamns kommun på ett verkligt aktivt sätt erbjuder Trafikverket  
en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till 
Rönnåsen påskyndas. 

 

Ulricehamn 2019-01-25 

     Arne Fransson ,MP  





Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsen 
2019-09-05 

 Sida 1 av 1 

  
 
 
§ 194/2019 
 

Svar på motion om att kommunen ska stå för 
matkostnader vid volontärernas årliga träff 
Dnr 2019/68  
 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-10 från socialchef 
2 Utredning om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
3 Motion om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-10 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om att kommunen 
ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga 
träff 
Diarienummer 2019/68, löpnummer 1355/2019 
 
Sammanfattning 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med anledning av att Oasens seniorförening vill fortsätta använda 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte 
bör överta den kostnaden. 
 
Möjligheten att införa volontärvårdande aktiviteter för att visa volontärerna uppskattning tas 
med i beaktande inför budgeten för 2020. 
 
 
Ärendet 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion att kommunen ska stå för 
matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. Volontärerna gör en 
viktig insats för individer i kommunen och för samhället. I kontakt med Oasens 
seniorförening framkommer att de fortsatt vill använda intäkterna från fikaförsäljningen till 
att bjuda volontärerna på mat vid den årliga samvaroträffen. Förvaltningen bedömer därför 
att det inte är aktuell att ta över denna kostnad men att det vore av vikt att årligen 
uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms dock inte i befintlig budget utan bör tas 
med i beaktande inför budget 2020. 
 
Beslutsunderlag 
1 Utredning om att kommunen ska stå för matkostnaderna vid volontärernas årliga träff 
2 Motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport

                                              

UTREDNING OM ATT KOMMUNERNA 
STÅR FÖR MATKOSTNADERNA VID 
VOLONTÄRERNAS ÅRLIGA TRÄFF 
 

  

2019-04-10 
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Sektor välfärd 

Maria Winsten 
Utredare 

Nina Landström 
Verksamhetschef 
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1 Sammanfattning  

2 Bakgrund 
Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) yrkar i en motion (2019/68) att kommunen 
ska stå för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. I motionen 
framgår att när volontärverksamheten startade på Oasen visade kommunen sin uppskattning 
för volontärerna genom att en gång per år bjuda in till samvaro där volontärerna också blev 
bjudna på mat. Idag finansierar inte kommunen detta utan eventuella inkomster från Oasens 
fikaförsäljning måste användas.  

Under 2016 och en bit in på 2017 pågick ett projekt med uppdrag att utveckla 
volontärverksamheten för att tillgodose fler målgruppers behov av delaktighet, inkludering, 
jämställdhet och trygghet. En slutrapport1 presenterades 2017-05-31 (dnr 2017/569). I 
rapporten framkommer mycket information kring volontärarbete, kommuners arbete med 
detta och rekommendationer. Vissa delar av rapporten används i denna utredningen. 

 Rapporten behandlades av kommunstyrelsen i ärende 2016/56 Arbete med integration för 
flyktingar i samarbete med civilsamhället. Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-08 (§ 
16/2018) att godkänna redovisningen av uppdraget.  

3 Volontärverksamhet 
I Slutrapport Volontärverksamhet definieras volontärarbete som: 

Volontärarbete är frivilligt socialt arbete som är oavlönat och skapar mänskliga värden 
utan personlig vinning. Det riktar sig mot människor utanför familj- eller vänkrets. 
Volontärarbete utgår ifrån människors eget engagemang och vilja att delta i samhället 
utan krav. Det är ömsesidigt och ingen välgörenhet. Frivilligt arbete kan utföras i grupp 
eller enskilt.  

3.1 Volontärverksamhet i kommuner 
Sedan början av 2000-talet har de frivilliga krafterna i kommunal regi ökat i omfattning, 
framförallt inom äldreomsorgen och integration. Även inom andra områden såsom 
missbruksrehabilitering, våld i nära relationer och hjälp med hemlösa, har frivilligt socialt 
arbete fått en mer utvecklad roll inom samhället. De frivilliga insatserna har kommit att få en 
betydande roll för att välfärden ska kunna upprätthållas på dessa områden2. 
  

 
1 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
2 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
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Nya lösningar och en ny välfärd kan behöva skapas för att kunna upprätthålla en god 
välfärd för landets medborgare.3 
 
Volontärverksamhet är inte lagstyrt, det finns inga nationella riktlinjer. Det är alltså frivilligt 
för kommunen att ha volontärverksamhet och väljer kommunen att ha en sådan verksamhet 
kan den utformas på det sätt man finner bäst.4  
 

3.2 Lönsamhet 
Det går att dra slutsatsen att arbeta med volontärer och stödja frivilligarbete bör vara 
lönsamt för kommunen och för samhället. Om en äldre person skjuter upp ansökan om 
särskilt boende ett år på grund av att verksamheten vid Oasen finns, täcker den minskade 
utgiften för kommunen volontärsamordnarens årslön. Om volontärinsatser på olika sätt 
bidrar till ökad och snabbare språkutveckling hos den nyanlända kan vinsterna på kommun- 
och samhällsnivå vara stora. På liknande sätt kan man anta att volontärinsatser som ger 
människor ökad trygghet, delaktighet, autonomi och anställningsbarhet innebär lönsamhet 
ur ett individ-, kommun- och samhällsperspektiv. Oavsett vilken målgrupp 
volontärinsatserna riktar sig mot, kan en ökad social samhörighet på olika sätt bidra till 
bättre mående och därmed minska kostnaderna för välfärdens verksamheter.5  
 
Frivilligcentralen i Norrköping har värderat lönsamheten för verksamheten bland annat 
genom att beräkna värdet av en så kallad ”insatstimme”. En insatstimme är den tid som 
frivilligarbetaren lägger på uppgiften och de värderar den ungefär som en hemtjänsttimme ca 
300 kr.6 

3.3 Volontärvård 
Volontärer gör sin insats frivilligt och oavlönat. Insatsen i sig ger mening och ofta får 
volontären uppskattning av mottagaren av insatsen. För att rekrytera och, ännu mer, för att 
behålla volontärer är det viktigt med volontärvård. Det kan vara att volontärsamordnare på 
olika sätt uppmärksammar volontärerna, exempelvis genom marknadsföring, 
uppmärksamhet i media med mera. Det kan vara utbildning och speciella träffar för 
volontärer. Att det finns en frivilligcentral, där volontärer kan mötas och ingå i ett 
sammanhang, är värdefullt för många.7  
 
I till exempel Åmål har volontärverksamheten ett samarbete med näringslivet som innebär 
att alla registrerade volontärer erbjuds rabatter på varor/tjänster i ca 25 
butiker/matställen/serviceinrättningar (det så kallande frivilligpasset). Dessutom ordnar de 
sommar- och julavslutningar, ibland till självkostnadspris, ibland subventionerat.8 
 

 
3 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
4 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
5 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
6 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
7 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
8 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
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4 Volontärverksamhet i Ulricehamns 
kommun 

Seniorföreningen Oasen har tillgång till lokalen vid Järnvägsgatan i centrala Ulricehamn, där 
kommunen står för lokalkostnaden och en anställd volontärsamordnare.  
Volontärsamordnaren ger stöd till volontärer inom äldreomsorgen samt håller register över 
övriga volontärer i kommunen, även de som inte är riktade mot äldreomsorgen. Det ska 
också finnas personal vid äldreboendena som ska ge stöd till volontärerna. Även på övriga 
kommunala verksamheter ger kommunens personal stöd till volontärerna.  
 
Volontäruppdragen är olika och kan variera från engångsinsatser till uppdrag som pågår 
regelbundet. Det kan till exempel handla om att hjälpa till i Oasens lokaler, göra utflykter, gå 
på promenader, hembesök, högläsning, baka och mycket annat.  
 
Volontärer i Ulricehamns kommun är personer i skiftande ålder med olika bakgrund som 
vill hjälpa människor, utan ekonomisk ersättning. 
 
Samtidigt som vi skänker av vår tid får vi så mycket tillbaka. Som volontär i Ulricehamns 
kommun är du med och skapar nytta och glädje för andra människor i kommunen”9 
 

4.1 Lönsamhet i Ulricehamns kommun 
Under 2018 fanns det 127 registrerade volontärer, 110 kvinnor och 17 män. Under 2018 
rapporterades 8 808 utförda timmar. Under 2018 var den interna ersättningen till 
hemtjänsten 402 kr. Med beräkningssättet som användes i Norrköping blir värdet nästan 3,5 
mkr/år.  
 
Liknande siffror finns i Slutrapporten där det framkommer att volontärverksamheten i 
Ulricehamn omfattade år 2016 122 volontärer och 9 214 rapporterade timmar. Den interna 
ersättningen 2017 var 377 kr/timma, vilket innebär ett värde på nästan 3,75 mkr/år.10  
 

4.2 Volontärvård i Ulricehamns kommun 
I Ulricehamns kommun har seniorföreningen Oasen bjudit alla volontärer på julbord en gång 
om året, vilket har varit mycket uppskattat. Kostnaden för detta har uppgått till ca 50 tkr. 
Frågan har ställts till seniorföreningen Oasens styrelse vad de anser om detta. De svarar att 
de önskar ha kvar upplägget med att de bjuder in till samvaro en gång per år och använder 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat. 
 
Projektet anser i sin rekommendation att volontärvård är en strategisk del i 
volontärverksamhet, framförallt för att behålla de volontärer som rekryteras. Vad som ska 
erbjudas dem kan skifta och bör fastställas av en styrgrupp. Utbildning hör till det som bör 
vara återkommande. När volontärverksamheten utvecklas vidare kan ett närmande till 
näringslivet i Ulricehamn för samarbete göras. 11 
 

 
9 www.ulricehamn.se/stodochomsorg/engageradig/volontar 
10 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
11 Slutrapport Volontärverksamhet 2017-05-31 
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5 Slutsats och rekommendation 
Volontärerna i Ulricehamns kommun gör en viktig insats för individer och för samhället. Det 
är viktigt att kommunen uppmärksammar dessa insatser på något sätt. Eftersom Oasen 
seniorförening önskar att ha kvar samma upplägg som nu, det vill säga att de använder 
intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat en gång om året, bedömer 
förvaltningen att det inte är aktuellt att ta över den kostnaden.  

Däremot bedömer förvaltningen att det skulle vara viktigt att uppmärksamma volontärernas 
insatser på annat vis. Detta skulle kunna ske genom föreläsningar, fika, utbildningar med 
mera som kan variera från år till år. 

Förvaltningen föreslår därför att motionen avslås med anledning av vad som framkommit i 
kontakt med Oasens seniorförening. 

Förvaltningen ser positivt på att årligen uppmärksamma volontärernas arbete. Detta ryms 
inte i befintlig budget utan tas det med i beaktande inför budget 2020. 
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6 Källförteckning 
Slutrapport Volontärverksamhet, Annette Bohman och Torbjörn Brandhill, Ulricehamns 
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Motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff 
 
Vi behöver visa våra volontärer mer uppskattning! 
 
Mötesplatsen OASEN startade 2011 och har blivit en mycket välbesökt och uppskattad träffpunkt för 
seniorer och pensionärer. Detta är särskilt glädjande för oss i Liberalerna, fd Folkpartiet, då det var vi 
som drev igenom att denna mötesplats skulle startas och kommunen skulle stå för hyran av lokalen.  
Till OASEN kan man komma bara för att umgås eller delta i någon anordnad aktivitet. Härifrån utgår 
också det volontärarbete som kommunen ligger bakom med en anställd volontärsamordnare.  
 
Volontärer i Ulricehamns kommun är personer i skiftande ålder med olika bakgrund som vill hjälpa 
människor, utan ekonomisk ersättning. Samtidigt som man skänker av sin tid får volontären så mycket 
tillbaka. Man är med och skapar nytta och glädje för andra människor i kommunen. 
Volontäruppdragen är olika och kan variera från engångsinsatser till uppdrag som pågår regelbundet. 
Volontären skriver på en överenskommelse och redovisar sin insats. Det kan till exempel handla om 
att hjälpa till i den gemensamma lokalen, gå på promenader med någon äldre, hembesök, högläsning, 
träna svenska med nyanlända och mycket annat. 
 
Vi vet att ofrivillig ensamhet kan skapa stora problem i samhället. Ensamhet kan rentav vara en av de 
största enskilda faktorer som påverkar vår hälsa: En sammanställning av 148 olika forskningsstudier 
visar att ofrivillig ensamhet skadar oss lika mycket som rökning och fetma. Sammanställningen av 
studier pekar också på att ett större socialt nätverk kan minska risken för förtida död med 50 procent. 

Kommunen och landstinget kan och ska inte göra allt. Civilsamhället, den ideella sektorn och 
föreningslivet spelar en stor roll genom frivilliginsatser för exempelvis årsrika invånare.  
Därför är våra volontärer så viktiga.  
 
När verksamheten startade visade Ulricehamns kommun dessa volontärer sin uppskattning genom att 
en gång per år bjuda in till samvaro där volontärerna också blev bjudna på god mat. Idag finansierar 
inte kommunen detta utan eventuella inkomster från OASENs fikaförsäljning måste användas. 
Liberalerna i Ulricehamn anser att kommunen ska visa sin uppskattning av volontärarbetet genom att 
åter stå för kostnaderna för maten. 
Undertecknade yrkar 

Att kommunen står för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. 

Adela Brkic Carlsson 

Roland Eriksson  
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§ 195/2019 
 

Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre 
Dnr 2019/189 
 
 
Sammanfattning 
Nicklas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-07-02 från kanslichef 
2 Motion om gratis sommarvistelse för äldre 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär 
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär 
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.      
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-07-02 

Tjänsteskrivelse svar på motion om gratis 
sommarvistelse för äldre, (SD) 
Diarienummer 2019/189, löpnummer 2578/2019 
 
Sammanfattning 
Nicklas Sunding (SD) Martin Berg (SD) Aila Kiviharju (SD) Peter Nilsson (SD) Mattias 
Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att motionen avslås med hänvisning till den kostnad förslaget innebär 
och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre.   
 
 
Ärendet 
Nicklas Sunding (SD) Martin Berg (SD) Aila Kiviharju (SD) Peter Nilsson (SD) Mattias 
Bengtsson (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
utreda lämpliga former för att kunna erbjuda utsatta pensionärer en gratis sommarvistelse. 
 
Sommarvistelse för äldre har upprättats av kommuner med syftet att uppnå positiva 
hälsoeffekter och upplevelser av förhöjda livskvaliteter. Målgruppen tenderar att vara äldre i 
ordinära boenden som önskar byta miljö, umgås och knyta nya kontakter som förbättrar 
tillvaron. Sommarvistelse för äldre kan konstrueras på olika vis. En översiktlig 
omvärldsbevakning demonstrerar att det initialt kan vara kommunen som ensamma 
organiserar och ansvarar för sommarvistelserna eller att det kan ske med hjälp av andra 
föreningar. De kommuner som själva ansvara för sommarvistelserna tenderar också att ha en 
högre självavgift för deltagarna, i Karlshamn kostar tre övernattningar 1500 kr, Örebro 1200 
kr eller Sundbyberg 2600 kr. De kommuner som har samarbeten med andra föreningar har 
också en lägre avgift för deltagande såsom Norrtälje med en kostnad på 100 kr per dag och 
har ett samarbete med PRO Norrtälje eller Lund kommun som har ett samarbete med de 
gamlas sommarhem där en vistelse kostar 200 kr/vecka. Jämförelserna mellan kommunerna 
har liknande längd och innehåll i sommarvistelserna. Sålunda kan det också konstateras att 
de flesta kommuner som erbjuder sommarvistelser för äldre även har någon typ av avgift, 
vars storlek beror på huruvida medfinansiärer finns.  
 
Kostnaderna för att upprätta sommarvistelser beror på ambition och tillgängliga resurser. I 
kommunens fall skulle kostnaderna primärt dikteras utav vart sommarvistelserna skulle äga 
rum, längden på sommarvistelsen, antal deltagare, personalkostnader samt logistiska 
kostnader.  
 
Utgångspunkten i kostnadsförslaget är att sommarvistelsen äger rum på en plats som kan 
erbjuda natur, bad och friluftsliv. Eftersom kommunen inte äger en sådan fastighet skulle 
den behöva abonneras. Kostnadsförslaget utgår ifrån de befintliga fastigheter som går att 
hyra utefter marknadspris och det billigaste alternativet. Kostnadsförslaget utgår ifrån en 
längd på fyra dagar, vissa kommuner har en längd på en vecka. Antal deltagare som kan 
erbjudas sommarvistelsen uppnår till 15 personer, vad som har tagits i beaktning är antalet 
seniorer i kommunen och kostnaden för respektive person. De logistiska och 
personalkostnaderna är hämtade ifrån kommunens ekonomifunktion och baseras på kostnad 
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för två heltidsanställda under sommarvistelsen medan logistiken är baserad på antal 
deltagare.    
 
Antal deltagare 15 

Kostnad för att abonnera fastighet 4 dagar 10 500 

Mat 10 000 

Personalkostnader 28 224 

Aktiviteter 1000 

Totalt 49 739 
Notera att personalkostnaden inkluderar lön, semesterlön, OB, sjuklön, PO-pålägg. Mat och personalkostnaderna 
är hämtade ifrån ekonomifunktionen, priset för att abonnera fastighet ifrån företaget medan aktivitetskostnaden 
är en föreslagen siffra. Detta kostnadsförslag är baserat på ett tillfälle på fyra dagar och tre övernattningar. 
 
Motionen är förenlig med måldokumentet för äldrefrågor om att motverka ensamhet, 
möjlighet till utevistelser och att vara aktiva. Idag erbjuder kommunen exempelvis 
dagverksamheter för äldre som har behov av stimulering och aktivering i vardagen för äldre 
som bor i eget hem eller på någon av kommunens särskilda boenden. Aktiviteterna kan väljas 
utefter intresse och förmåga där dagverksamhetens personal har ett nära samarbete med 
frivilliga och olika organisationer.  
 
Vidare har kommunen verksamheten Oasen som är en mötesplats för pensionärer och 
förtidspensioner som är kostnadsfri. I Oasen kan deltagarna umgås eller delta i aktiviteter. 
Senior Sport School är en annan verksamhet som inriktar sig på kommuninvånare som är 60 
år eller äldre. På Senior Sport School erbjuds olika aktiviteter i form av träning, tematräffar 
med fokus på hälsa, matlagning, utbildningar i hjärta och lungräddning samt intressanta 
föreläsningar. Senior Sport School pågår i 12 veckor med två träffar i veckan.  
 
Således finns det redan idag befintligt arbete i den riktning som motionen föreslår där det är 
angeläget att motverka ensamhet bland äldre. Detta illustreras i att det i Ulricehamns finns 
flera mötesplatser för äldre där det är viktigt att fortsatt stödja de befintliga mötesplatserna 
och mötestillfällena.  
 
Värt att ta i beaktning är att kostnadsförslaget skulle kunna minskas om det exempelvis 
endast var sommarvistelse över dagen eller om det var färre antal deltagare. Oavsett skulle en 
kostnad uppstå om kommunen skulle kunna erbjuda gratis sommarvistelser. Att motverka 
ensamhet bland äldre är en viktig fråga och det är varför kommunen också har Oasen, 
dagverksamheter samt Senior Sport School. Med hänvisning till den kostnad förslaget 
innebär och med hänvisning till befintlig verksamhet i form av mötesplatser för äldre föreslår 
förvaltningen att motionen avslås.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om gratis sommarvistelse för äldre, (SD) 

 
Beslut lämnas till 
Kanslichef 
 
 

Lena Brännmar Quang Nguyen 
Kanslichef Utredare 
Kommunledningsstab Kanslifunktionen 
 Kommunledningsstab 
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Ulricehamn 2019-03-16 

Motion 

Gratis sommarvistelse för äldre 

Ulricehamns kommun har tyvärr också sin beskärda del av Sveriges fattigpensionärer. 

Dom tvingas vända och vrida på varje krona för att försöka få det till att gå runt. Dom har 

inte råd att unna sig något utöver det allra nödvändigaste. 

För många av dessa vore det mycket berikande att tillsammans med andra pensionärer 

göra något utöver det vanliga.  

Sommarkollo för barn anordnas redan idag runt om i Sverige men till en kostnad som de 

som har sämst ställt inte har råd med.  

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige 

beslutar: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda  lämpliga former en gratis sommarvistelse för 

denna grupp pensionärer. 

 

För Sverigedemokraterna Ulricehamn 

 

Niclas Sunding Martin Berg  Aila Kiviharju   

Peter Nilsson  Mattias Bengtsson Elisabeth Nilsson 

Bengt Bogren 
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§ 196/2019 
 

Svar på motion om införandet av lämpliga 
odlingslotter för de äldre på kommunens 
äldreboenden 
Dnr 2019/192  
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser. Med anledning av att det i 
dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att 
det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen att motionens förslag 
kan anses vara tillgodosett.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-04-25 från socialchef 
2 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya.  
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-04-25 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om införandet av 
lämpliga odlingslotter för de äldre på kommunens 
äldreboenden 
Diarienummer 2019/192, löpnummer 1600/2019 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser. Med anledning av att det i 
dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att 
det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen att motionens förslag 
kan anses vara tillgodosett.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det i dagsläget finns 
odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen, samt att det finns med 
som krav vid byggnationen av nya 
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias 
Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om 
införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring 
hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser.  
 
I dagsläget har alla äldreboenden odlingslotter, ofta i form av odlingslådor. De används i 
olika grad och på olika sätt på de olika enheterna. Exempelvis Solrosen hade ett event där de 
bjöd in de boenden till en planteringsstund där det, förutom plantering, bjöds på glass och 
fika. Vissa boenden använder sig av volontärernas hjälp för att engagera de boende i 
trädgården. Alla enheter uttrycker att de upplever det som positivt och att det vill fortsätta att 
utveckla arbetet kring odlingslotterna. 
 
I de Riktlinjer vid utformning av vård- och omsorgsboende som antogs av kommunstyrelsen 
2016-05-04, § 144, framgår under punkt 4.3 Utemiljö bland annat att utemiljön ska vara 
lättillgänglig för hyresgästerna och stimulera till utevistelse och aktivitet. Trädgården ska ge 
stimulans åt alla sinnen och vara tillgänglig året runt.  
 
I förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till ramprogram för utformningen 
av särskilt boende, äldreomsorgen. I arbete med den är en utgångspunkt att det ska finnas 
utrymme för att odla grönsaker/frukt samt kunna sitta och fika. Det ska finnas sittplats med 
plats för bord och stolar samt odlingslådor.  
 
Med anledning av att det i dagsläget finns odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom 
äldreomsorgen, samt att det finns med som krav vid byggnationen av nya anser förvaltningen 
att motionens förslag kan anses vara tillgodosett.  
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Beslutsunderlag 
1 Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommens äldreboenden, 

(SD) 
 
Beslut lämnas till 
Socialchef   
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 



 
 

Ulricehamn 2019-03-16 

Motion  

införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre 

Trädgårdar, utemiljöer och natur har länge använts som en del av friskvård och 

rehabilitering i västvärlden. I Sverige har både intresset för, kunskaperna om och aktiviteten 

inom detta område ökat under senare år. Bland annat har det skett en stark utveckling av 

natur- och trädgårdsverksamheten vid olika särskilda boenden för äldre i landet. Kunskap 

kan man få genom forskning, men i hög grad också genom människors egna 

erfarenheter. Redan vid de medeltida klostren kände man till sambandet mellan naturen 

och människors hälsa. Nutida forskning styrker den praxiskunskap som utvecklades under 

tidigare århundraden. Miljöpsykologisk forskning av Rachel och Stephen Kaplan visar till 

exempel att människor som var överansträngda snabbt återhämtade sina mentala krafter 

genom att vistas i naturmiljö. Deras forskning visade också att människor som hade nära 

tillgång till natur i sin omgivning hade bättre hälsa och var mer tillfredsställda med livet 

som helhet än de som inte hade sådan tillgång.  

Internationella studier inriktade på äldre människor har visat att de som fått vistas i naturen 

behövt mindre medicin, sovit bättre och förbättrat sitt minne och sin 

koncentrationsförmåga. Svenska studier under senare år har visat att det finns ett 

samband mellan äldres hälsa och omfattningen av deras utomhusvistelse (Küller & Küller), 

att en parkmiljö kan liva upp äldre människor på ett anmärkningsvärt sätt (Grahn), att 

äldres koncentrationsförmåga förbättrades om de fick vila i en trädgård (Ottosson & 

Grahn), etc. Nutida forskning visar alltså positiva hälsoeffekter inte minst för äldre av 

utevistelse och närhet till grönska.  

För de äldre handlar det om att få en funktionell, vacker och intressant utemiljö som lockar 

dem till olika aktiviteter: att promenera, umgås med andra, plocka blommor och bär, 

uppleva vad det är för årstid – eller bara att vila, betrakta och njuta. Många äldre kan ha 

djupa kunskaper om växter och trädgård från sitt tidigare liv, och det kan ge dem en 

ovärderlig stimulans om de får känna att de är lika kunniga eller kunnigare än personalen 

inom dessa områden. Ytterst handlar det om att skapa en mer variations och innehållsrik 

vardag för de äldre. 

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige 

beslutar: 

- Att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för införandet av små odlingar 

för de äldre att kunna sköta själva på Ulricehamns kommuns äldreboenden. 

För Sverigedemokraterna Ulricehamn 

Niclas Sunding Martin Berg  Aila Kiviharju   

Peter Nilsson  Mattias Bengtsson Elisabeth Nilsson 

Bengt Bogren 
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§ 197/2019 
 

Svar på motion om nödsändare för behövande inom 
kommunens verksamheter 
Dnr 2019/194  
 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen anser att motionen identifierar ett viktigt område att arbeta vidare med. Dock 
bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i framtiden.  
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2019-05-02 från socialchef 
2 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter 
 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik.     
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-02 

Tjänsteskrivelse Svar på motion om nödsändare för 
behövande inom kommunens verksamheter 
Diarienummer 2019/194, löpnummer 1707/2019 
 
Sammanfattning 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen anser att motionen identifierar ett viktigt område att arbeta vidare med. Dock 
bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i framtiden.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionen avslås med hänvisning till att nödsändare inte längre är aktuell för målgruppen. 
Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-
teknik.  
 
 
Ärendet 
Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), 
Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående 
nödsändare för behövande. I motionen yrkas att förvaltningen utreder möjligheterna för 
Ulricehamns kommun att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för behövande 
inom kommunens verksamheter och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-
31. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer 
med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.  
 
Förvaltningen har undersökt utbud och effekter av nödsändare och kommit fram till att dessa 
numera används i väldigt liten utsträckning inom äldreomsorgen eller i vården. Det rådde 
bland annat oklarheter kring hur polisen skulle agera i dessa lägen. Enligt uppgifter från 
leverantörer erbjuds inte dessa längre till kommunernas äldreomsorg. 
 
I stället har utvecklingen av GPS-larm utvecklats. Dessa finns i form av mobila trygghetslarm, 
det vill säga att personen kan larma även om den befinner sig utanför sin bostad, eller som 
larm som larmar om en person rör sig utanför ett visst område. Dessa GPS-larm finns bland 
annat som en klocka som också fungerar som en telefon där den som tar emot larmet kan 
prata direkt med personen. Det finns varianter där man kan se var personen befinner sig 
enbart när personen larmar och det finns varianter där man kan gå in och se vart han eller 
hon befinner sig även när personen inte larmat.   
 
Förvaltningen tar med sig denna fråga i arbetat med välfärdsteknik som pågår kontinuerligt. 
Olika GPS-larm har testats och testas fortgående för att hitta en bra lösning. Testen som 
pågår för tillfället avser ett fåtal personer som inte har någon kognitiv nedsättning, men som 
vill kunna röra sig ute och känna sig trygga med att kunna larma om de exempelvis skulle 
ramla.  
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Motionen syftar till att ge nödsändare till personer med demenssjukdom eller Alzheimers, 
det vill säga personer som har kognitiva funktionsnedsättningar. Att ge larm till denna 
målgrupp är inte helt oproblematiskt då det kan vara svårt att säkerställa frivillighet och 
samtycke, vilket är ett krav enligt socialtjänstlagen. Verksamheten behöver också säkerställa 
att personen förstår hur tekniken fungerar för att kunna använda den. Det är också viktigt att 
rätt utrustning ges till personer med tanke på integritets- och övervakningsaspekten.  
 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att motionen identifierar ett viktigt område att 
arbeta vidare med. Dock bedöms inte nödsändare vara den väg som är mest realistisk i 
framtiden. Förvaltningen yrkar därför avslag på motionen, då den uttryckligen anger att det 
är nödsändare som ska införskaffas. Förvaltningen arbetar dock vidare med att hitta GPS-
lösningar som fungerar både för målgruppen med demenssjukdom eller Alzheimers och för 
de med somatisk problematik. Detta görs i det fortsatta arbetet med välfärdsteknik.  
 
Beslutsunderlag 
1 Motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter, (SD) 

 
Beslut lämnas till 
Socialchef    
 
 
 

Magnus Andersson Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
  

 



 
 

Ulricehamn 2019-03-16 

Motion 

Nödsändare för behövande 

Alzheimers och demens drabbar många äldre, och det är något som inte är helt enkelt att 

hantera. Många kan vittna om att äldre som blivit dementa på ålderns höst försvinner från 

sina boenden. Bland annat taxichaufförer och poliser får då och då larm om detta 

eftersom de har en möjlighet att försöka lokalisera åldringar som inte riktigt vet vart de ska 

eller vart de befinner sig någonstans. När detta sker finns ett sätt att enkelt lokalisera 

åldringar på vift genom den teknik som vi har tillgänglig idag, nämligen med nödsändare. 

Nödsändare är larm utvecklat i samarbete med Demensförbundet och 

Alzheimerföreningen. Det kan bäras som en armbandsklocka med inbyggd sändare och 

mottagare. Radiosändaren är passiv till den aktiveras, d.v.s. när personen i fråga 

rapporteras som försvunnen. Av den anledningen krävs ingen laddning av produkten 

under hela sin drivstid. Rengöringen är enkel, och inte mer komplicerad än vad det är med 

vardaglig skötsel av andra prylar. I många fall kan de som bär dessa få sin livskvalitet 

förbättrad då det ökar möjligheten att röra sig mer fritt och dessutom får känslan av en 

tryggare vardag. 

Användandet av nödsändare gör både arbetet mer effektivt och det gör att polis och 

annan personal som idag eventuellt måste lägga onödig tid på sökarbete kan ägna tiden 

åt andra saker. I flera kommuner, däribland Växjö och Gotland, använder man idag 

nödsändare framgångsrikt.  

Bo vital var ett projekt av bland annat Norrköpings kommun under 2011-2012 (med 

förlängning under 2013). Syftet med Bo vital var att testa och visa upp ny teknik för 

personer över 80 år och deras anhöriga. Tack vare projekt som Bo vital har en hel del 

kunskap kring användbar teknik riktat mot äldre lyfts upp. 

Sverigedemokraterna föreslår med hänvisning till ovanstående att kommunfullmäktige 

besluta: 

- Att förvaltningen utreder möjligheterna för Ulricehamns kommunen att införskaffa 

nödsändare och tillhörande utrustning för behövande inom kommunens verksamheter 

och redovisar detta för kommunstyrelsen senast 2020-12-31.  

 

För Sverigedemokraterna Ulricehamn 

 

Niclas Sunding Martin Berg   

Aila Kiviharju  Peter Nilsson  

Mattias Bengtsson Bengt Bogren 

Elisabeth Nilsson  
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§ 198/2019 
 

Svar på motion angående införande av 
trafiksäkerhetsgrupp 
Dnr 2019/291 
 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna.  
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
 
Beslutsunderlag 

1 Tjänsteskrivelse 2019-05-10 från samhällsbyggnadschef 
2 Motion om införande av "Trafiksäkerhetsgrupp" 

 
Ordförandens förslag - kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden. 
 
Förslag till beslut på mötet 
Klas Redin (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsutgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandens förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden.   
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-05-10 

Tjänsteskrivelse Svar på motion angående införande 
av trafiksäkerhetsgrupp 
Diarienummer 2019/291, löpnummer 1873/2019 
 
Sammanfattning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna.  
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan pågår ett aktivt 
arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i 
brukarråden. 
 
 
Ärendet 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer 
aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. Motionären 
skriver även att det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten 
under bussfärder till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 
gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda 
säkerhetsbälte.  
 
Förvaltning håller med om att det är viktigt med trafiksäkerheten och att våra barn och 
ungdomar använder säkerhetsbälte under resorna. Alla upphandlade bussar som kör 
eleverna från år F till år 9 är utrustade med säkerhetsbälte. Kommunen har även kontinuerlig 
kontakt och möten med entreprenörerna som kör eleverna till skolorna. I avtalet kommunen 
har med entreprenören finns det krav på att följa Transportstyreslens föreskrifter (TSFS 
2014:52) om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn, där står det 
även skrivet att chauffören ska ge information om skyldigheten att använda bilbälte. 
Informationen ska även ges via väl synliga, analoga eller digitala skyltar. Entreprenören ska 
även följa kommunens antagna regler för skolskjuts. 
 
Ett redan befintligt forum att diskutera dessa frågor i är brukarråden som finns på skolorna. 
Det är ett enkelt sätt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med 
information till eleverna. 
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Beslutsunderlag 

1 Motion om införande av "Trafiksäkerhetsgrupp" 
 
Beslut lämnas till 
Samhällbyggnadschef   
 
 
 

Sebastian Olofsson Linda Bygård 
Samhällbyggnadschef  Handläggare 
Sektor miljö och samhällsbyggnad Exploateringsenheten 
 Sektor miljö och samhällsbyggnad 

 



Ulricehamn                                                                                                                                                
2019-04-23 

 

Motion om införande av ”Trafiksäkerhetsgrupp” 

 
I Sverige rullar många bussar med många passagerare varje dag, likaså i Ulricehamn. Sedan 1 
januari 1999 är det lagstadgat att alla passagerare skall använda säkerhetsbälte, så länge 
bussen är utrustad med bälte. Från och med den 1 januari 2004 måste alla bussar, förutom de 
som tillverkats för ren tätortstrafik, vara utrustade med säkerhetsbälte på samtliga sittplatser 
och således också användas. I Ulricehamns kommun körs bussar som inte klassificeras som rena 
stadsbussar då vi istället kör bussar som är klassificerade som regionbussar. 

 

Idag är användargraden av säkerhetsbälte bland passagerna ungefär 20-40%. Detta trots att 
busschaufförerna, i kombination med automatiska röstmeddelanden i bussen, regelbundet 
upplyser passagerarna under färden. En stor andel av de som sällan eller aldrig använder bälte 
är skolelever, vilket är anmärkningsvärt. Vi måste få våra barn och ungdomar att använda 
säkerhetsbälte under resorna till och ifrån skolan, men även på privata resor utanför skoltid. 

 

Det finns andra kommuner som aktivt arbetar med att höja trafiksäkerheten under bussfärder 
till och ifrån skolan. En så kallad Trafiksäkerhetsgrupp som under minst 2 gånger per år besöker 
kommunens skolor för att informera om vikten av att använda säkerhetsbälte. Under dessa 
informationstillfällen kan gruppen även informera om andra trafiksäkerhetsåtgärder, som till 
exempel användandet av reflexer när skolelever tar sig till och ifrån busshållplatsen. 

 

Vi yrkar härmed 

Att           Ulricehamns kommun mer aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till  

                   och ifrån skolan.                      

 

För socialdemokratiska gruppen 

Klas Redin (s)



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-14 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Tobias Torsborn (NU) 
2019/465, löpnummer 2733/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2018-08-14 avsäger sig Tobias Torsborn (NU) uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Tobias Torsborn 
Länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Tobias Torsborn[tobias@bogesunds.se]
Skickat: 13.08.2019 16:50:13
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Avsägelse

Ulricehamn den 13 augusti 2019,
 
Med hänvisning till privat‐ och yrkesrelaterade orsaker önskar jag härmed bli entledigad från mitt uppdrag som
ledamot av kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun. Mitt politiska engagemang kommer även fortsättningsvis
bedrivas genom Nya Ulricehamn med målet att förbättra och stärka kommunens kärnverksamheter inför framtida
utmaningar, en målsättning jag hoppas delas av samtliga ledamöter i KF oavsett partitillhörighet. Att se bortom
partibeteckningar och istället bidra till att skapa breda överenskommelser är enda vägen till en bättre och tryggare
vardag för alla kommunens invånare.
 
Tobias Torsborn (Nya Ulricehamn)
 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-04 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som ersättare 
i kommunfullmäktige, Helen Fast 
2019/502, löpnummer 2948/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-09-03 avsäger sig Helen Fast (V) uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Helen Fast (V) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helen Fast 

 
 
 
Beslutet lämnas till 
Helen Fast 
länsstyrelsen  
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Från: Helen Fast[helen.fast@hotmail.com]
Skickat: 03.09.2019 16:41:23
Till: kommun@ulricehamn.se[kommun@ulricehamn.se]
Ämne: Kommunfullmäktige.

Hej, härmed avsäger jag mig min plats som ersättare för Vänsterpartiet i KF.

Vart ska jag lämna in min iPad?

Med Vänlig Hälsning

Helene Fast
Vänsterpartiet Ulricehamn



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-08-30 

 

Tjänsteskrivelse Avsägelse som förtroendevald 
revisor för Näringsliv Ulricehamn AB samt som 
borgerlig vigselförrättare, Marianne Henningsson 
2019/488, löpnummer 2909/2019 
 
Sammanfattning 
I skrivelse 2019-08-28 avsäger sig Marianne Henningsson (C) uppdrag som förtroendevald 
revisor samt som borgerlig vigselförrättare. 
 
Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Marianne Henningsson (C) befrias från uppdraget. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
1 Avsägelse som förtroendevald revisor för Näringsliv Ulricehamn AB samt som borgerlig 

vigselförrättare 
 
 
 
Beslutet lämnas till 
Marianne Henningsson 
Näringsliv Ulricehamn AB 
Länsstyrelsen  
Kommunstyrelsen 
löneassistent 
kansliet (2) 
 
 
 
 
 

Camilla Lindman 
Registrator 
Kanslifunktionen 

 



Till Kommunfullmäktige i Ulriceharrm

Jag avsäger mig uppdraget som förtroendevald revisor för NUAB.

Ulricehamn 2019-08-28
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Marianne Henningsson
Höjdgatan l4

523 35 Ulricehamn
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Till Kommunfullmäktige i Ulricehamn

Jag av säger mig uppdraget som borgerlig Vigselförrättare.

Ulricehamn 2019-08-28
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Marianne Henningsson

Höjdgatan 14

523 35 Ulricehamn



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-13 

Tjänsteskrivelse Val av revisor till Sjuhärads 
samordningsförbund 
Diarienummer 2019/401, löpnummer 3090/2019 
 
Sammanfattning 
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra 
Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Samordningsförbundets 
medlemssamråd (2019‐03‐15 §7) föreslog en praxis för hur revisorsvalet framgent ska 
samordnas för kommuner och region, vilket fastställts av styrelsen (2019-05-21 § 25). 
Praxis för val av gemensam revisor ska vara att Västra Götalandsregionen utser en 
revisorskandidat som efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att 
samtliga har möjlighet att utse samma kandidat. 
 
Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten, ska 
framställas som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Ulf Sjösten föreslås som revisor för Sjuhärads samordningsförbund. 
 
 
Ärendet 
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra 
Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Samordningsförbundets 
medlemssamråd (2019‐03‐15 § 7) föreslog en praxis för hur revisorsvalet framgent ska 
samordnas för kommuner och region, vilket fastställts av styrelsen (20190521 §25). 
Praxis för val av gemensam revisor ska vara att Västra Götalandsregionen utser en 
revisorskandidat som efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att 
samtliga har möjlighet att utse samma kandidat. 
 
Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten, ska 
framställas som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 7 Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund 
2 Val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund och Information till valberedning 
3 Beslut om val till samordningsförbund 2019-2022 
 
Beslut lämnas till 
Sjuhärads samordningsförbund 
Beredningsledare 
Kanslichef  
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
  







Från: Anna Fagefors[anna.fagefors@sjusam.se]
Skickat: 18.06.2019 09:43:54
Till: Bollebygds kommun; Borås Stad; Herrljunga kommun; Marks kommun; Svenljunga kommun; Tranemo kommun;
Ulricehamn; Vårgårda kommun[kommunen@bollebygd.se; boras.stad@boras.se;
herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se; markskommun@mark.se; kansliet@svenljunga.se; kommun@tranemo.se;
kommun@ulricehamn.se; kommunen@vargarda.se]
Kopia: britt-marie.gustafsson@vgregion.se[britt-marie.gustafsson@vgregion.se];
Ämne: val av revisor och Information till valberedning

Till valberedningar hos kommuner som ingår i Sjuhärads samordningsförbund samt Västra Götalands
valberedning för kännedom,
 
Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen
ska utse en gemensam revisor i samråd.  Samordningsförbundets medlemssamråd (2019‐03‐15 §7) föreslog
en praxis för hur revisorsvalet framgent ska samordnas för kommuner och region, vilket fastställts av
styrelsen (20190521 §25).  
 
Praxis för val av gemensam revisor ska vara att Västra Götalandsregionen utser en revisorskandidat som
efter val av regionfullmäktige expedieras vidare till kommunerna så att samtliga har möjlighet att utse
samma kandidat. 
Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten , ska framställas som formellt
förslag för val hos respektive medlemskommun.
 
Notera därmed att detta är både ett informationsmail om löpande praxis för kommande år samt ett formellt
förslag om val av samma kandidat som VG‐regionen utsett inför kommande revision. (Enligt samtal med
sekreterare hos VGregion kommer VGregionens beslut att expedieras i samband med detta mail för att underlätta
fortsatt rutin)
 
Tack på förhand och med vänlig hälsning,
Anna
 
Sjuhärads samordningsförbund
Anna Fagefors, förbundschef
tel 033‐430 10 09, mobil 0708‐85 41 76
 
Österlånggatan 74, 503 37 Borås
www.samverkanvg.se/sjuharad
 





Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-16 

Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisor i Ulricehamn 
Svarven 3 AB 
Diarienummer 2019/523, löpnummer 3113/2019 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattade 2019-04-25 § 76 beslut om att 
godkänna att det helägda kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn AB får bilda ett 
dotterbolag för försäljning av fastigheten Ulricehamns Svarven 3. 
 
Ett bolag har därefter bildats för detta ändamål, Ulricehamn Svarven 3 AB. Av 
kommunallagen 10 kap. 3 § p. 5 framgår att kommunfullmäktige ska utse minst en 
lekmannarevisor i ett helägt kommunalt bolag. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Ulricehamn Svarven 3 AB ska ha samma lekmannarevisorer som Näringsliv Ulricehamn AB 
har eftersom det är ett dotterbolag till NUAB. Därför föreslås Marianne Henningsson (C) till 
lekmannarevisor och Börje Enander (S) som ersättare under mandatperioden 2019-2022. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun fattade 2019-04-25 § 76 beslut om att 
godkänna att det helägda kommunala bolaget Näringsliv Ulricehamn AB får bilda ett 
dotterbolag för försäljning av fastigheten Ulricehamns Svarven 3. 
 
Ett bolag har därefter bildats för detta ändamål, Ulricehamn Svarven 3 AB. Av 
kommunallagen 10 kap. 3 § p. 5 framgår att kommunfullmäktige ska utse minst en 
lekmannarevisor i ett helägt kommunalt bolag. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 8 Val av lekmannarevisor i Ulricehamn Svarven 3 AB 
 
Beslut lämnas till 
NUAB 
Beredningsledare 
Kanslichef   
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben  
  

 







Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  

2019-09-13 

Tjänsteskrivelse Val av nämndemän för 
mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 2023 
Diarienummer 2019/117, löpnummer 3101/2019 
 
Sammanfattning 
Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden. För att tingsrätten 
ska ha tid att genomföra den obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver 
de senast den 1 oktober 2019 ha besked om vilka kommunfullmäktige utsett till nämndemän. 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn ska utse 13 nämndemän. 
 
Val- och arvodesberedningens förslag till beslut 
Följande personer föreslås till nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 
december 2023; 
Martin Berg, Anita Dalengren, Börje Enander, Mattias Green-Andersson, Eva Grönbäck,  
Carina Gustavsson, Peter Nilsson, John Pansar, Madeleine Sjöberg, Per-Ove Ståhlbrand,  
Martin Stålbrand, Charlotta Sunding och Anne-Lie Öberg. 
 
 
Ärendet 
Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden. För att tingsrätten 
ska ha tid att genomföra den obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver 
de senast den 1 oktober 2019 ha besked om vilka kommunfullmäktige utsett till nämndemän. 
 
Kommunfullmäktige i Ulricehamn ska utse 13 nämndemän. 
 
Beslutsunderlag 
1 Protokollsutdrag VAB 2019-08-20 § 6 Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari 

2020 - 31 december 2023 
2 Utseende av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 2023 
 
Beslut lämnas till 
Borås tingsrätt 
Beredningsledare 
Kanslichef 
Valda personer   
 
 
 

Lena Brännmar Karin Bergdahl 
Kanslichef Kommunsekreterare 
Kommunledningsstaben Kommunledningsstaben 
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Utseende a 
 

Maria Otterdahl, maria.otterdahl@dom.se, 033-177018 
 

 

  

Utseende av nämndemän för mandatperioden  
1 januari 2020 – 31 december 2023 

 
Borås tingsrätt har nu påbörjat arbetet inför den nya 
nämndemannaperioden,  
1 januari 2020 till 31 december 2023. Antalet nämndemän kommer fortsatt 
att vara 108 stycken och tingsrätten har nu fastställt antal nämndemän per 
kommun inom domsagan enligt nedanstående tabell. 
 
 
Kommun Invånare  

2018-12-31 
Framräknat 
antal 

Beslutat antal 

Bollebygd 9 284 4,96 5 
Borås 111 354 59,55 60 
Mark 34 502 18,45 18 
Svenljunga 10 655 5,70 6 
Tranemo 11 842 6,33 6 
Ulricehamn 24 320 13,01 13 
Totalt 201 957 108,00 108 

 
 
För att tingsrätten ska ha tid att genomföra obligatoriska kontroller samt ge 
den obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver vi 
senast 1 oktober 2019 ha besked om vilka som valts till nämndemän. 
 
Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken som handlar om val av nämndemän ska 
en allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund samt yrke. Nämndemannauppdraget 
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är vidare helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och 
representerar inte något parti.  
 
När ni översänder uppgifter om vilka nämndemän som valts behöver vi 
följande uppgifter för att kunna genomföra de obligatoriska kontroller vi 
måste göra innan nämndemännen kan utses: personnummer, 
nämndemannens efternamn och tilltalsnamn samt mobiltelefonnummer 
och E-postadress. Däremot ska uppgift om vilket parti som nominerat 
nämndemannen inte lämnas till oss. 
 
 
 
Peter Broberg 
Lagman
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