
Ärende nr 16 

Beslut om förvärv av del av fastighet 
Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 201 Dnr 2014/8 252 

Förvärv av del av fastigheten Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUF AB) har fått en förfrågan från 
fastighetsbolaget Sturkö fastigheter AB om att förvärva del av fastigheten 
Tingsryd V äckelsång 6:96. TUF AB planerar att hyra ut fastigheten till den 
befintliga hyresgästen Hughes Power System AB. 

TUF AB begär kommunfullmäktiges godkännande av förvärv och utökad 
borgensram för att förvärvet ska kunna ske. TUF AB:s planer tillstyrks av 
Tingsryds kommunföretag AB. 

Beslutsunderlag 
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB § 17, 2014-04-28 
Tingsryds kommunföretag AB§ 17, 2014-04-30 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna förvärv av del av fastigheten Tingsryd Väckelsång 6:96 enligt 
protokolls bilaga, 

att köp sker under förutsättning av att hyresgästen Hughes Power System AB 
erhåller erforderlig checkräkningskredit, 

att bevilja Tingsryds Utveckling och Fastighets AB en utökad borgensram 
med 5 miljoner kr, samt 

att därmed såsom för egen skuld ingå borgen för Tingsrydsbostäders samtliga 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 204 469 000 kronor 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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Bil~ga Ks Au § 201 2014-o5-o5 ~o llf j g ;z~i 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~~~~ . 
# Tings1y.ds Kommunföretag AB 2014-04-30 

Justerande 

§ 17 Dnr 2014/4 099 

Förvärv av del av fastigheten Väckelsång 6:96, Tingsryds kommun 

Beslutsunderlag 

Förvärv av fastigheten Väckelsång 6:96 
Sammanträdesprotokoll2014-04-28 
Avtal 

Förvärv innebär behov av nyupplåning av 5 mkr för TUF AB 

Beslut 

att godkänna förvärv av fastigheten Väckelsång 6:96 

att köp sker under fömtsättning att hyresgästen lånelöfte erhålls . 

att godkänna ökad borgensram med 5 mkr 

Utdragsbestyrkande 

3 
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Bilaga TIKAB § 17 2014-04-30 

TU FAB 2014-04-29 

Till 

Kommunfullmäktige 

Förvärv av fastigheten Tingsryd Väckelsång 6:96 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har fått en förfrågan från Sturkö Fastigheter AB om 
· att förvärva del av fastigheten Tingsryd Väckelsäng 6:96. 

Fastigheten kommer att hyras ut till Hughes Power system AB. 

styrelsen för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB hemställer härmed hos 

Kommunfullmäktige om att förvärva fastigheten Tingsryd Väckelsäng 6:96. 

Bifoga: Protokoll från Tufab:sstyrelsemöte 2014-04-28,§ 17 

kopia på köpeavtal. 
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Tingstyds Utveclding 
och Fastighets AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2014-·04-28 

§ 17 Dnr 2014/13 294 . 

Förvärv av del av fastigheten Väckelsång 6:96 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB har fått en förfrågan från Sturkö 
Fastigheter AB om att förvärva del av fastigheten Tingstyd Väckelsång 6:96. 

Ordförande och verkställande direktör lämnar en redogörelse. 

Enligt upprättat förslag till köpeavtal (bilaga l) förvärva Tingsyrds Utveckling 
· och Fastighets AB del av fastigheten Tingsryd Väckelsång 6:96 till en 

köpeslcj.lling om 5 150 mkr (5 150 ÖOO kr) för uthyrning till org m 556926-
5068 Hughes Power System AB. 

Köpet är villkorat på att ett hyresavtal är tecknat mellan Sturkö Fastigheter AB 
och Hughes Power System AB. 

För att finansiera förvärvet erfordra_s en utökning av befintlig borgensram med 
2 000 000 kr, till totalt 201 469 000 kr. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till köpeavtal (bilaga l). 

att översända-·ärenclet till Tingsryds kmrummföretag AB och 
kommunfullmäktige för godkännande av förvärvet av del av fastigheten 
TingSiycl Väckelsång 6:96 samt godkännande av föreslaget köpeavtal. 

att hemställa hos kommunfullmäktige om utölming av Tingstyds Utveckling 
och Fastighets AB: s befintliga borgensram mecl2 000 000 kr, till totalt 
201 469 000 kr~ . 

Utdragsbestyrkande 
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1(3) 

KÖPEAVTAL 

Mellafi 556618-9169 Stud{Q Fastigheh~1· AB, Rådmil~:;gatfl~ ~,- 352 36 Växjö, 
n~clai1 ica11~Id {?älj~xen, q ch .556730-6583 Ti:il.gstyds Vt\?~blding ()ch. Fastighets 
M p B. o~ 8S, 362 22 :ti,ngsxyd, nedanl(a:liacllöpar~n. iugas fö1jitnde :;Lvt~L - · . 

1 Överlåtelseobjekt och köp·es~mm.a· 

Säljaren _qvedåter o oh fömäljelt härm0d tilllcöpaim) fastigl~elten de( av Tingslyd 
V~cke)så·ng ~:9Q, för .en kopesumn1ä å 'v f~:m1~ilj oneretthu,:Q.drafemtiotus·en · 
(5 1~{0 QQO) )cronor; -Fastigheten orb.fatt.ax ca 4 '1 OQ kvrn. ~r markerad med l'öd be
grä~~srtingsiiuje på bilagd huta. (Bilaga l) 

Tiliträde 

X(;öpatell tillträder fästigileten den 1 $~pt~w(ber 2014 

Kö.p!;lsu.mmäl).s .e~·Iägg~nde - . . 

Köpesumnian erlägg~ k~wt&nt den l se_ptenibei' 2014. Seda.n-p~itetn« frilJgjot:t ~ina 
skyictighCltel' -s.öligt d.Wa -avt~l $kall Jcö_pebi·cw J..ipptättas o.oh säljaten ö\rerlijmna de 
lw1;1.dlhtgat rörande .fastigh,eten vilka ·är av betydelst;l f<h\ köpaten som .äg~te av 
deim·a. · . 

Jn teclrnin gs b elastuing 

S~ljru:en gaqmtorar att fastighe,tei1 pä.-tilltr&desd~·g&p. inte hel4stas avan:iiari i1J.teok-
1ii11g, inskrivning ellet l~pplåten rättighet ä1) följaitde; · 
;Le(iilingsrätt föl: vatten- .oc:h ayl.öpps.iednjngar;- akt nr 0763...-91/55. i 
Pantbrev 2011--02--17 akt iu.' ~551 ~ 6 ti5ö '000 lp: 
Pantbrev 20U~OZ-17-akt.ttr 2.558 A 115Q OOOicr 
s 8lj aren foib in4ei' ,sig att g~ fqJ.l beta 1ning -ske1~ överläii.111a pätil:bte1i 2Ö Jl.,02., 17 
akt nr 2S57 a .6 ·g)·Ö OÖO ]er till lcoparen. 

SäJj r;~r~m star risken för att fastl.gheteh ,a).r v~ila sk!id~q ·eller f()rsamras melhin kon
tr~lctsdagen ochtillträdesdagen. Sä:Ijate.11 gw'ai~t~ratatt fastighetenintill tillttädes
qageJl är försäkracl,på.betryggaiJ.de sä.tl Sl~uUe ±oJ'e tillträdesdagelri försäkringsfall 
i11trä.ffa skall köpeii;vtalet 1U<'!1YL'if st.å fast oql).utfa,Ilande .forsäla'lngsersä,ttnlng till- · 
f('llla köpateh som exlclnsiv Jcom._iJensatiön för skadan. 

6 F.örd.elning ~v ~cQsJnn(ler och intäkter 

q_ ryJ .. l•' f .. 
Utgift~r.för fastigb:ct~n som. be öperpå tiden f6re tillttädeS.Öagen S1cal1 betaJas ay 
sälj~rch och föi· ti4ei~ cl~refter av köpare1i. MotsV~n:m1de förddning gål..ler inJ.comst 

n 'av f~stighete~1. . 
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2(3) 

Qmb;rggMds- -o.ch 1zytes_(?;.ästm1passntngar tlll etthelopp öiil tvånrllj onersexhnndiia
fC:Iiitiöm.son (2 GSO OQ:d) ]tröi:l..ör :skall belcöstas: OClJ. ,genQ:iJ.1föras aV säl]at~nJ och 
.$l~an vara faroigställda före tillträdet av f~stlghet.e:n. 

7 Fas:t~ghet~biidi1,ing 

All~ m(')d l<;öp.~t f61'e11ade kostnader ;for lantmäterifonäth1ing, lagfart, "in~eckningat, 
etc. betalas:avlcöparen ensam. 

Köpm·0n äger tätt att på p&tte~nas vägnar ansö](a om avstyckning av fastigheteni
säljaren biträdex ans'ökan. Köparen svatai'flh' samtliga.laiitrilaterikostnader avse'-
·e.nde föi'värvet. · 

F.astighet~ns släck 

KöP.Eit~n och s:älJaten ~·mt.'!dvq.VJ.a.·o.tri siu rtflqe~'sq10J.ing$·-- n~spektive tipplysnings
plikt Köparv.~1 h~il: betc;tl::$ tiUfalle att före kop'B~rvtalets- nttclettecictumd~ nQga li!l
qersöka f~JStighetep och har <;lärigenom.l~l1Illla,t s.lcaff~;t 'f;ig käp:p.~_dom:om diss statps 
o .. ch sid, ck i al,la avse~nden. Köpaxen h<!l; .sJälv -skaffåt sig·.noggrann kännf)dö,.tn ,om 
de planbest@mmels~r, mynolghetsbe~,lut och övrig& :(ragor av bety<;!.~lse som rör 
fastigheten. 
Fastigheten overlåtes i det.sldok som den oefilUler sig. vid 1contraktsteclmandet och 
köparen fdskriver säijare1i :fi•ån allt.:misVaJ: föi fel i fastigheten. Med fel-avses falc
ttska fel. Köpaten.·äg~r,däi'för:1nt~ rätt .att.föm talati triot säljåren rötaride ratt till 
hävning; nedsättnin,g av kopes'llmman eller skadestånd på grund av fel i f&stighet
efl.. booic fö1:bi'nd~i· srg s~ljate11 ~tt tlildeU)Ji tid av fem år fi:ån tiUträde~dagen.be-

·kosta eveilt\.lella miljÖ$an~dngsåtg~tdet; h1lnförliga tiii sicador s"om biträf(at före 
tjllträdet, son1. ovei'$tig~I' 50 böö "icronot och. söm hävs ·flY m.yndigher . 

. P;;ni;ei'ha :.ar qvere11s om &tj; 11ig0- ytteili.gat~ q:Vm:elT;;kqPJ,hielSe~· }iVSe~o.de fastigbet
ens slciclc hi:!fffJJs dem enwllan än vad. somredovisats har. 

Ägancletattens övci:gang 

Säljaren förbehåller .sig äganderättentill fastig1lot till. dess fu1I köpesummct erlagts; 

i O IY.(yiidighetsb.eslut 

Sä1jaren garMtefg~r att h~ga bvs.lttt IH'mm:mdigi~et föi·digger sojrt 1nskrähis:~r1'ådig
heteii över fMtigheteii vld nyttJm?-d<!l som l1li sket' ellei' sÖi11 h'J.neb~t aJ.idi'a skyldig-
h~tyr för .q ess ågare än som, i d_et.t~ avtl'\1 anges. · 

.11 Abop.nemang/ Av~al 

Köparen skall inte överta någratill fastigheten hänfch'liga avtal eller abonnemang. 
För dessa 'Svå.ral'säljare1i ensam. 

l . ' 
'1 ( }J 

l_),) t! 
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3(3) 

12· Mervätdesskätt 

·.$aljare1~ hqt bodrivit in~tvätde;:;skattvpliktig verksamhet på fast.igh~ten o.oh hat 
gjo1t aw)rag rÖ i' 1ngå~p.de :ri\el'vätdy$Ska:tt hanfo1'i!is till fastighete11. KåpareiJ.·övertät 
·ji1te sä,lj atei1s skylqighet .. ?.tt j~nka mervärae;;skatt j d~n ;rnilil jäniletiingsskyid,ighet 
föreligger p {'t f~stig~eten. · · 

13 

.Slmlle köparen eller säljaren ej fnllborda sina åtagande enligt.dett~ avta:I .äger mot
pal'te1i·i'ätt tili skälig örsättiung. Sku1le åsidosättande vara av väsentlig betydelse 
har motparten dessutarn rätt att häva köpet. · 

14 

D\4ta kcmeavta.l är .för :sin gi1tighe.t berov.Iide av att styreJse11 for Tingstyds Utv:eckl-
1,ng o9li Pf'!stigh,et$ M n.ch'ringstytls k<;>;tl.1iJ,1tmftl111'näkt1ge go(!IC:~n..ti~/ dvt, ann,m's ~r 
4e~ till all~ delM· forfqH~t. · -· 

Tingsryd 2014~ Tingstyd 2014-

For Sturkö Fastigheter AB För-.Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 

~ •• •• ' ' · '. ·.~ • ' ! ••• 4 •• ! , •• l • ! . • • . • ' • ! • • ~- ··· • ' • ~ • ! •. • •• • • .• • L ' .' • •• • •.o. • • • • • •.•.o. • • • • • • t • • ·~! ~ 1 • • l • , _,_, 1 o • o t f. 1 o • . ,., 1 o o o ·, o • • o o 

Patdl~ Ålc~$SO.U Pel'åke. Jalien 

Sälj ateps qc)1 kpp&rens rtattnftecla1iiig bevittMs: 

~ ~ • . • ' • ·., l ... . . : · . ... . . . . . . . . . .... l ! ; ..... . .. . . . . ·, ... . •• • ...... : · • • .• f 4 ... - .. . . ' .• l ••.• ~ • l •• , . • • i • .•• l. ~ • ~ ' 

?(__rr/ 
,t~ . 'bSI)/ 
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Ärende nr 20 

Beslut om godkännande av 
överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende 
del av Tingsryds Mårsslätt 1:2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 ~Tingsryds 
1\ /J ~ kommun 'l Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 196 Dnr 2014/238 253 

Beslut om godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende del av Tingsryd Mårsslätt l :2 

Lastbilscentralen avser att bygga en lagerhall på fastigheten Tingsryd 
Mårslätt l :2. En överenskommelse om fastighetsreglering har tagits fram av 
markingenjör Kenneth Brorsson som undertecknats av representanter för 
Lastbilscentral en. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse markingenjör Kenneth Brorsson, 2014-04-09 
Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd Mårsslätt 
1:2 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av 
Tingsryd Mårslätt l :2 
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Bilaga Ks Au § 196 

Tingsryds · 
kommun 
Samhällsbyggnadsfdrvaltningen 
Kenneth Brorsson 
0477 44 256 
lceru1eth.brorsson@tingsryd.se 

2014-05-05 

2014-04-09 

Konummstyrelsen 

Överenskommelse om fastighetsreglering avseende del av Tingsryd 
Mårsslätt 1:2 

Hänned översändes upprättad överenskommelse om fastighetsreglering an
gående Tingsryds Lastbilscentral Ekonomisk Förening framställan om att 
förvärva del av rubricerad fastighet. 

Överlåtelsesumman utgör 92 000 leronor 

Arealen är ca 2 300 m2 

Tillträde till fastigheten skall ske när fastighetsregleringen vunnit laga kraft, 
altemativt efter kommunfullmäktiges godkännande. 

Köparen har för avsikt att uppföra lagerbyggnad om ca 3 000 kvm samt 
iordningställa övrig mark för lager- och kommunikationsytor. 

Undertedmad hemställer omlcotmnunstyrelsens prövning och godkännande 
av upprättad överenskommelse. 

Sa~ggnadsförvaltningen 

~'-t~ 
--jenneth Brorsson 

/~arkingenj ör 

För kännedom: 
Samhällsbyggnadsnämnden 

U:\WP\KS LBC.doc 
Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 TINGSRYD 

Besöksadress 
Torggatan lO 
www.tingsryd.se 

Telefon 
0477-44100 vx 
E-post: tekniska@tingsrycl.se 

Telefax Banl(giro 
0477-44177 9~2-4251 

:2S:J l 

l (l) 

Postgiro 
107020-0 

, o/ 
~~ 

l 

l 
l 

l 
l l . 
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1(2) 

ÖVERENSKOlVIMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

Mellan 212000-0621 Tingsryds kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd, ägare till Tingsryd 
Mårsslätt l :2, nedan kallad öveilåtaren, och 729500-4431 Tingsryds Lastbilscentral 
Ekonomisk Förening, Transportvägen 5, 362 32 Tingsryd, ägare till Tingsryd Vagnen l, 
nedan kallad förvärvaren, har följande överenskommelse om fastighetsreglering träffats. 

l Överlåtelsens omfattning och ersättning 

Genom fastighetsreglering skall från Tingsryd Mårsslätt l :2 överföras ett markmmåde om 
ca 2 300m2 till Tingsryd Vagnen l. Förvärvaren skall som fhll och slutlig ersättning för 
markonirådet till överlåtaren utge ett belopp om nittiotvåtusen (92 000) Iu·onor. 

Marlcmmådet är markerat med röd kantfårg på bilagd katta, bilaga l. 

2 Tillträde 

Förvärvaren tillträder markmmådet efter det att beslut om erforderlig fastighetsreglering vunnit 
laga kraft, alternativt det tidigare datum som partema träffar skriftlig överenskommelse om. 

3 Ersättningens erläggande 

Ersättningen erläggs kontant på tillträdesdagen gel).om överföring till överlåtarens bankkonto: · 

4 Lantmäteriförrättning 

Partema är överens om att parterna skall tåla de mindre justetingar av imitade gränser som l<;an 
påkallas ur fastighetsbildningssynpunkt 

Fastighetsbildningslcöstnadema skall erläggas av fcirvärvaren. 

Överlåtaren äger rätt att på pmtemas vägnar ansöka om lantmäteriföiTättning, förvärvaren 
biträder ansökan. 

5 Lägenhetsarrende 

Markmmådet är upplåtet medanende för föreningsverksamhet (Tings1yds Brukshundklubb). 
Avtalet med arrendatom är uppsagt och upphör att gälla 2014-10-31. 

6 Markområdets skick 

Förvärvaren har själv skaffat sig noggrann kännedom om de planbestänunelser, 
myndighetsbeslut och övriga frågor av betydelser som rör fastigheten. Patterna är överens om att 
inte några ytterligare överenskommelser avseende fastighetens skick träffats dem emellan än vad 
som redovisas här. 

i 

l 

l 
l 

l 
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l 
7 Äganderättens övergång 

· ÖverlåtEtren förbehåller sig äganderätten till fastigheten till dess fastighetsregleringen vunnit laga 
kraft och.full etsättning erlagts. 

8 Va-anslutning 

Kostnader för va-anslutning av tomtmark och byggnader regleras efter den fastställda taxa som 
gäller vid byggnationens uppförande. 

9 Godkännande 

De1ma överenskommelse skall godkäm1as av komniunfullmäktige i Ti11gsryds kommun annars är 
den till alla delar förfallen. 

Denna överenskommelse är upptättad i två likalydande exemplar vilka utväxlats mellan pal'tema. 

Tingsryd 2014-

För Tings1yds k0111ll1lm 

......... ..... ............. ........ ...... ... 
Patriclc Stålgren 
Övetlåtare 

Tingsryd 2014- Ol(~ DCj 

För Tingsryds Lastbilscentral ek.för 

Överlåtarens egenhändiga narnnteclming bevittnas: 

• o o ~ • o •• f •• •• •• t ! i t •• •••••••• • •• o 

I(enneth Brorsson Matgareta Hall 

l 

l 
i 
l 

i 
! 

l 
i 
! 
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Ärende nr 21 

Svar på remiss gällande 
medborgarförslag angående 
riktlinjer om rökfri arbetstid 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 ~Tingsryds 
~kommun 

~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

/ 
2014-04-22 Jj 

Justeran e 

Au§ 171 Dnr 2013/451 003 

Svar på remiss gällande medborgarförslag angående riktlinjer om rökfri 
arbetstid 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Björn Hvornum angående Tingsryds 
kommuns antagna riktlinjer om rökfri arbetstid. Han föreslår att riktlinjerna 
också ska gälla i de lokaler som hyrs eller disponeras av kommunen. Han vill 
att det förtydligas att regelverket också gäller de förtroendevalda samt 
efterlyser åtgärder ifall de förtroendevalda inte följer riktlinjerna. 

PersonalchefHelena Clemedtsson anser i sitt remissvar att riktlinjerna om 
rökfri arbetstid och arbetsplats är tillräckliga. Hon förtydligar också att 
riktlinjerna redan idag gäller de förtroendevalda samt att eventuella 
överträdelser av dessa får behandlas i respektive partigrupp. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag angående riktlinjer om rökfri arbetstid 
Skrivelse Helena Clemedtsson, 2014-03-24 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att 

att anta personalchef Helena Clemedtssons skrivelse som svar på 
medborgarförslag angående riktlinjer om rökfri arbetstid. 
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Bilaga Ks Au § 171 2014-04-22 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Helena Clemedtson 
0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

2014-03-24 

Dn r 2013/451' 003 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svar på remiss gällande medborgarförslag från Björn Hvornum angående 
riktlinj~r om rökfri arbetstid · 

Undertecknad fick den 20 november Översänt en remiss innehållande medborgarförslag 
från Björn Hvornum (Tingsrydsaltemativet) med synpunkter på de riktlinjer för rökning 
som utarbetats vid arbete i Tingsryds kommun. · 

Med anledning av det inlämnade medborgarförslaget får undertecknad överlämna föl-
·jande.yttrande. - · 

Beslutet i kommunfullmäktige 2013-04-25 § 81 D 2011/185 innebär att rökförbud in
fördes under arbetstid för Tingsryds kommuns anställda och fortroendevalda, att Tings
ryds kommuns arbetsplatser, lokaler och anläggningar ska vara rökfria, samt att riktlin
jer skulle upprättas. Tanken med riktlinjer är att de ska vara tydliga och enkla att förstå. 
Det ska inte råda något tvivel om kommunens inställning gällande rökfri arbetstid och 
rökfria arbetsplatser. 

När det gäller förtroendevalda är det våra politiskt förtroendevalda som avses. A v dem 
kan vi förvänta oss att riktlinjerna efterlevs genom att de inte röker under den tid de har 
uppdrag och erhåller timarvode från kommunen. Om överträdelse av riktlinjerna görs 
kan kommunens tjänstemän dock inte utfårda någon disciplinåtgärd. n'et åligger respek
tive partigrupp att ta ställning till vilka åtgärder som bör vidtas. 

När det gäller Tingsryds kommuns lokaler anser undertecknad att skrivningen "Rökning 
är inte tillåten i Tingsryds kommuns lokaler" är tydlig. Tillägget somföreslås " ... eller 
lokaler som hyrs eller på annat sätt disponeras av kommunen eller dess företrädare" ser 
undertecknad inte som ett förtydligande utan en utökning av kommunfullmäktiges b~
slut. Den utökningen handlar dock inte om rökfri arbetstid eller rökfria arbetsplatser. 

Bedömning 
.. 

Undertecknad föreslår att riktlinjen inte skrivs om. 

'o .. gA •. ~ tVJ-ft~ /J 
Jfele~ade ~ 
Personalchef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 

. 362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
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e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
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Tingtydsalternativet 
c/o Björn Hvomum 
Fryggestorp 14 
3 6024 Linneryd 
0470-34173 
0763-480747 
tingsrydsaltemativet@gmail.com 

Medborgarförslag angående de riktlinjer fdr rölming som utarbetats vid arbete i 
Tingsrydskommun. 

I de riktlinjer som tagits fram angående rökfri arbetstid omfattas anställda och förtroendevalda 
enligt dokumentet, (inkluderas våra politiker i kategorin förtroendevalda?) 

I rubriken '"Syfte och mål" förtydligas det i riktlinjen att rökning inte är tillåten i T!ngsryds 
kommuns lokaler, vare sig för anställda, besökare eller förtroendevalda. 

Lite längre ned finns rubriken "Medarbetarens ansvar" och här förtydligas det att det är 
medarbetarens skyldighet att följa riktlinjerna om rökfri arbetstid, inget sägs om 
förtroendevalda. 

Vidare finns det en rubrik som belyser hur överträdelser beivras. Här talas det också enbart 
om medarbetare, inget sägs om hur överträdelse av förtroendevalda skall hanteras. 

Det är beldämmande att förtroendevalda kan väcka motioner om hur rökning skall ske på 
arbetstid och samtidigt inte omfattas av den själva, att föregå med gott exempel har alltid varit 
befrämjande för etik och moral. 

Vi i Tingsrydsaltemativet ser det som en självklarhet att våra förtroendevalda politiker föregår 
med gott exempel och avstår från rökning vid alla p.1öten, oavsett om det sker i kommunens 
lokaler eller vid inhyrda sådana, oavsett om de är avlönade, har arvode eller är oavlönade i sin 
ämbetsutövning eller i sitt uppdrag. - · 

Vfui förslag är att följande skall införas i de riktlinjer som tagits fram för rökfri arbetstid; 

-att man gör ett tillägg vid rubriken "Rökfri arbetstid och rökfria arbetsplatser innebär", (med 
undenubriken- Rälming är inte tillåten i Tingsryds kommuns lokaler), med följande -" .... eller 
lokaler som hyrs eller på annat sätt disponeras av kommunen eller dess företrädare". 

- att det görs ett tillägg under rubriken "Medarbetarens ansvar" så att meningen börjar med 
"Medarbetaren Och förtroendevalda" är skyldiga .... 

- att det beslutas om vad som sker för den förtroendevalde som gör en överträdelse. 
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Riktlinjer om rökfri arbetstid 

Bakgrund och beslut 
Sverige fick en samlad tobakslag 1993 och som reviderades 2003. Lagen innehåller bl.a. 

regler om rökfria miljöer med hänvisning till de hälsorisker och olägenheter som är förbundna 

med tobaksrök. Enligt tobakslagen ska arbetsgivaren svara fOr att en medarbetare inte mot sin 

vilja utsätts för tobaksrök i den arbetslokal och nä~miljö där man är verksam. 

Kommunfullmäktige beslutade 20 i 3 -04"" 25 attinfora rökfri arbetstid för Tingsryds kommun 

anställda och fortroendevalda. Samtliga arbetsplatser, lokaler och anläggningar är rökfria. 

Syfte och mål 
Tingsryds kommun har målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare som främjar 

( -- medarbetamas hälsa och välbefinnande samt erbjuder en god arbetsmiljö. Tingsryds kommun 

ska präglas av ett synsätt där rökfri arbetsmiljö är det normala och respekteras av 

medarbetare, förtroendevalda, besökare och andra som vistas i våra lokaler. Tingsryds 

kommun har därför rökfri arbetstid och rökfria arbetsplatser. 

(_ 

Rökfri arbetstid och rÖI{fria arbetsplatser innebär 

Rökning är inte tillåtet under arbetstid. Kafferast är betald arbetstid och därfor rökfri. 
Det är inte heller tillåtet att flexa ut for att röka under arbetsdagen. 
Rökning får endast ske under obetald rast. ]\1ed rast menas ett uppehåll i arbetet då 
medarbetaren inte är skyldig att stanna kvar på arbetsplatsen och tiden inte är betald 
arbetstid, tex lunchrast. 
Rökning är inte tillåten i Tingsryds kommuns lokaler. 
Rökning är inte tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen, t ex utanfor entreer. 
Rökning är inte tillåten i kommunens bilar och fordon. · 

Arbetsgivarens ansvar 
Arbetsledaren ska på personalmöten ta upp hälsofrågor där bland annat tobak och 

tobaksavvänjning ingår. Arbetsledaren ska vid introduktionen av nya medarbetare informera 

om Tingsryds kommuns riktlinjer om rökfri arbetstid. 

Frågan ska i uppföljningssyfte tas upp i Centrala arbetsmiljökommitten (CAK). 

Medarbetarens ansvar 
Medarbetaren är skyldig att följa riktlinjerna om r?kfri arbetstid. Medarbetaren är den som 

bäst kan medverka till att uppnå målen om tobaksfria arbetstider och arbetsplatser 

Stöd vid tobal{savvänjning 
Att sluta röka är ett personligt beslut som inte Tingsryds kommun kan påtvinga någon. 

Motivationen består helt och hållet av den enskilde individens önskan och ansvar att bli 
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tobaksfiL Medarbetare som vill ha stöd vid tobaksavvä!Uning kan vända sig till sin 

arbetsledare för att få stöd via företagshälsovården. -

Överträdelse 

Om en medarbetare inte följer beslutet om rökfri arbetstid kommer närmsta chef att ha samtal 
med medarbetåren. Överträdelse av riktlinjerna kan leda till disciplinpåföljd, såsom skriftlig 
varning. 

Denna riktlinje träder i haft 2013-09-01. Frågor hänvisas till personalavdelningen. 

{75 /< __ ~ 
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Ärende nr 22 

Beslut om bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda {OPL-KL) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 ~Tingsryds 
""Y ~ kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

Justeran e 

Au§ 172 Dnr 2014/196 024 

Beslut om bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPL-KL) 

Sveriges kommuner och landstings (SKL) styrelse har antagit förslag till 
bestämmelser och omställningsstöd och pension för förtroendevalda som 
nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse personalchefBelena Clemedtsson, 2014-03-27 
Beslut om bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPL-KL) 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta 

att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) med tillhörande bilaga. 
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bilaga Ks Au § 172 2014-04-22 
;&o;y/9~ olY 

Tingsryds 
kommun 

Kommunlednings-
förvaltningen 2014-03-27 1(2) 

Helena Clemedtson 
. 0477 44140 

helena.clemedtson@tingsryd.se 

Till 
Kommunfullmäktige 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroen
devalda (OPF-KL) 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till 
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för att 
kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller fle~a) uppdrag 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 pensionsbestämm~lser 
för förtroendevalda .. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som i 
tidigare PBF, PRF-KL eller äldr~ bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns en 
bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensions behållningen. För att 
förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare 
rekommenderade regel verk. 

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare (eller 
tidigare avgått) med rätt till visstidsp~nsion, annan egenpensionsförmån, avgångsersätt
ning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. · 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsin
satser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på Hvsinkomstprincipen. 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-postlhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

~ 
~ 

25



2014-03-27 2(2) 

Förslag till beslut 
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut fareslås att kommu
nen beslutar 

att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPP
KL} med tillhörande bilaga. 

Tingsryd 

~ 
Personalchef 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 {vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se · 
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. Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

PACTA 

CIRKULÄR 13:75 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Nielas Lindahl 
Pia Svensson 

Nyckelord: Förtroendevalda, omställning och penslon 

2013-12-17 

Kornmunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 
till förtroendevalda (OPF~KL) 

Detta cirkulär innehåller förslag tilllokalt beslut 

Sveriges Komrnun_er och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagitfårslag 
till bestämmelser om omställningsstöd och pension till fårtroendevalda (OPF-KL) får 
att kunna tillämpas på rortroendevalda som nytiiiträder ett (eller flera) uppdrag efter 
valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även får förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser får förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som 
i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen ror förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF -KL finns 
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För 
att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade regelverk 

Bestämmelserna gäller inte får förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 

· avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF
KL att gälla. 

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på alctiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. 

Fönnånema i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP
KL. Ålderspensionsin1jänandet bygger på livsinkomstprincipen. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr; 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

1 (2) 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Bifogas till cirkuläret 

CIRKULÄR 13:75 
2013-12-17 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för fårtroendevalda (OPF
KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension fur förtroendevalda (OPF-KL) bifogas cirkuläret. 

Förslag tilllokala beslut 

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut fareslås att 
kommunenilandstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension for fortroendevalda (OPF- . 
KL) med tillhörande bilaga. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Nielas Lindahl och Pia Svensson. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
A v delningen for arbetsgivarpolitik 

~· .. 

Maria Dahl2;( ~ s· \. . -~ ~ 

>1.,;fj_ . J ·{J/)~IJ .. ':~ ·::. ·'. . 
!{·v-x. - .·~l· .. ·' .. : · 

, , . 

Pia Svensson .. ·· 

(-
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL)- 2013-10-20 

29



Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§l Tillämpningsområde 

B-estämmelser om omställningsstöd gäller får fårtroendevald som avses i 4 kap. 
l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs får forsta gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser får 
förtroendevalda. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 

§ 2 Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i fårsta hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kornbineras med aktiva omställningsinsatser for fårtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en fårtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag. · 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en fårtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det fårutsätts att den fårtroendevalde själv aktivt 
verkar for att få ett nytt arbete. 

Omställningsstöd får fortroendevalda 

§ 3 Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har fårtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag. 

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
fårutsättningar ta ställning tilllämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 

30



arbetsmarimaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletteran.de 
utbildning. 

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd · 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller fdr fortroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 pro.cent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid. 

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år. 

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två forsta 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den fortroendevaldes årsarvode året fdre avgångstidpunkten. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den fortroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
fortroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

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

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

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller for fortroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till fortroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 

31



utges för ett år i taget och SOJJ:?.längst till och med kalendermånaden innan den. 
foliroendevalde fyller 65 år. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den fortroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den fortroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten. 

För att uppbära forlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den fortroendevalde i syfte att hitta annan forsö1jning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med forvärvsinkomster. 

Rätten att erhålla forlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
foliroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 

. Riksdagen eller regeringen. 

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

§ 7 Samordning 

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

8 Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt§§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfårdar. Den förtroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En foliroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär for att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 
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Har fårtroendevald 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 fårtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det får mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan- om särskilda skäl fåreligger -besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 
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Pensionsbestäm1nelser 

§ l Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller for fortroendevald som avses i 4 kap. l § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald som väljs for fårsta gången 
i samband med valet 20 14 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
fOrtroendeval da. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på fortroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte for fortroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 
års ålder. Med "rätt till egen pension" inbegrips att den fortroendevalde skulle 
kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan for särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensions bestämmelserna. 

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsformåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension 

b. sjukpension 

c. efterlevandeskydd 

d. familjeskydd 
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§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension 

En fortroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt§§ 4- 9 i 
pensions bestämmelserna. 

§ 4 Pensionsgrundande inkomst 

En fortroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
f.. - fortroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 

pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För fortroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, ar betskada eller ledighet enligt 
foräldraledighetslagen(FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från 
sitt arvode, ska den pension~grundande inkomsten rä~as om (höjas) med vad 
som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
fortroendevald enligt 4 kap 12 §kommunallagen får fårlorad arbetsinkomst, 
semesterfårmån el1er tjänstepensionsfårmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning. 

§ 5 Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den fårtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

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

Pensionsavgiften är 3 O procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbas belopp, intill dess den fortroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten. 

För fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialfårsäkrings balken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag fåre mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 
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tid då den fö1iroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
·socialförsäkringsbalken (SFB). 

Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i fårhållande till nedsatt arbetsformåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den rortroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den rortroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än l ,5 procent av 
samma års inkomstbas belopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den fårtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. 

§ 6 Pensionsbehållning 

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

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

§ 7 Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, 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 fortroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och fullmäktige. 

( 
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska gör.as 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 
fårtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av fårmånen börjar. 

§ 9 Uppgiftsskyldighet 

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär får att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning. 

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

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. · 

§ 10 sjukpension 

sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 

(- kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkoinsten 
enligt § 4 som den fårtroendevalde hade året få re den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

sjukpensionen motsvarar den månacls.ersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

sjukpension betalas ut under tid som den fårtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan får särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte for längre tid än då sjuk- och. aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken kan lämnas. 
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Anmärkningar 

l. sjukpensionen utges i fårhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). 

2. sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller får utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

§ 11 Efterlevandeskydd 

Efterlevandeskydd fc:ir avgiftsbestämd ålderspension, enligt§ 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
fårtroendevald utbetalas värdet av pensions behållningen, enligt§ 6, till 
fårmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd å~derspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas. 

Efterlevandeskydd betalas i fårsta hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevandv barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år. 

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan fånnånsberättigade barn . 

. Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150% av inkarristbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar. 

·§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till fårtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar omAKAP-KL avslutats.) 
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§ 13 Vissa inskränkningar i rättentill pensionsformån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat fårtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19,20 a och 100 a§§ lagen om försäkringsavtaL 

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

§ 15 Finansiering 

För utfåstelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/regimi. 

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familj esk:ydd 

. Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis. 

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den fårtroendevalde eller 
fårmånsberättigade hör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att länrna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. 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 fårverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag. 

1_ ... 1\1 
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Bilaga- Vissa Förtydliganden till OPF-KL 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kom m unailagen 

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

Med fårtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, fårhundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande forsamlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalfdrbund. Låg (2006:369). 

2. 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. 

KommunaJdemokratiska kommitten ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet for 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). 

3. Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 2 70 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till· sjukpension 
föreligger om fårtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning. 
Den fortroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den fortroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, forenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligtOPF-KL ska årligen omräknas med fårändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 
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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 fårtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPP-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp får ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) får kalenderåret (t+ l) dividerat med 
inkomstbasbeloppet får kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+ l). 

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

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPP-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i fårhållande till IBB får det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-1'0-20) om 
omställningsstöd och pension får fårtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. 

OPF-KL är utfonnat får att kunna tillämpas på få1iroendevalda som nytillträder ett 
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även får förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra pensionsbestämmelser får förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller sammaförmåner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementenför 
förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns 
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen 
samt samordning med fårvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer 
publiceras under november månad). 

Bestämmelserna gäller inte får fåiiroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa fårtroendevalda fortsätter PBF eller PRF
KL att gälla. 

Detta gäller enligt huvudregeln även om den fårtroendevalde senare tillträder ett nytt 
uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med "rätt till" inbegrips att 
den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsfdrmån, avgångsersättning 
eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits. 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL är utformat får tillämpning hos respektive komlimn och region/landsting. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller får fåiiroendevald som avses i 
4 kap. l § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller 
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 
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procent av heltid, om inte annat anges i OPF~KL. Att betydande del av heltid anges till 
40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och 
landsting/regioner har olika fhrutsättningar, exempelvis beroende på storlek, for 
omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställarrdet av det lokala regel verket. 

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som 
utgångspunkter får utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra for 
fortroendevald att forena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestäinmelsema i 
möjligaste mån anpassats till de pensions~ och omställningsavtal som gäller for 
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom for anställda på · 
arbetsmarknaden i övrigt. 

En annan ambition är att likalydande bestämmelser får fd1iroendevalda ska gälla 
oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region. 

Omställningsbestämmelsematar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka chansema for personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket fåljer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller for anställda i kommuner, 
landsting och regioner. 

Förmånerna i pensionsbestä~melsema motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP~ 
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. strukturen fåljer 
också AKAP~KL, bland annat är paragrafindelningen en annan än PBF och PRF~KL 
och momentnummer finns inte. 

Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och 
regionfullmäktige. 

Det fårutses att fullmäktige utser en särskild ''pensionsmyndighet", dvs. den nämnd 
som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions~ och 
omställningsbestämmelserna. 

Någon nedre åldersgräns for att omfattas av bestämmelsema finns inte. 

För att forenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade reglementen och bestämmelser. 

2 (9) 
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Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. 

De avser i fårsta hand att öka möjligheterna får en fårtroendevald att röra sig mellan 
arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses 
som tidsbegränsade stöd. 

Vmje kommun och landsting/region svarar får sin del av kostnaden får de olika 
omställningsstöden. I händelse av att fårtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfårdelning. 

Tillämpningsområde(§ 1) 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller får fårtroendevald som avses i 4 
kap. l §kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Olika kommuner och landsting/regioner har olika fårutsättningar, exempelvis 
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i 
samband med faststållandet av det lokala regelverket 

3 (9) 

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas 
tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning. 

Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte for förtroendevald som i tidigare 
uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser får 
förtroendevalda. 

Stöd för återgång till arbete(§ 2) 

Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för 
fårtroendevald som så önskar, får att han eller hon ska kunna återgå i arbete. 

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller får förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat ~itt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att fårtroendevald 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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Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en fårtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att 
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den fortroendevaldes 
forutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat 
omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram. 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller for fortroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att fortroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfordelning. 

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

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

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om forlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller for fortroendevald 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 forlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till fortroendevald som fyllt 61 år och var 
minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag- och i direkt anslutning- har 
fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. 

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

För att få rätt till forlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den fårtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att_ han eller hon har forsökt att hitta 
annan forsörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är attjämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting·. 

Övrigt(§ 7) 

2013-i0-04 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra fårvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med fårvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är fårvärvsinkomst De vanligaste 
fårvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsfårhållande erhållen lön och en 
inkomst som skajämställas med denna samt pension. Även en i stället får denna 
inkomst erhållen inkomst, formån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning 
och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är fårvärvsinkomst Även det värde 
av leveransarbete soin hänfår sig till handel med virke är fårvärvsinkomst 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utfårande av arbete, eftersom även 
t. ex. en fortäckt dividend är fårvärvsinkomst Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

A v resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
fårvärvsinkomst A v dessa inkomster avskiljs forst kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst Ä ven inkomstandelen får 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, tex sjukpenning, fåräldrapenningsfonnåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

Ansökan om omställningsstöd (§ 8) 

För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt§§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, 
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2013-10-04 

Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna 

Allmänt 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

• Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och 

avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes 

pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m . 

., Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är 
fristående från den allmänna pensionen. 

• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis 

berälmas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

• Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som 

nytiiiträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 

förtroendevald. 

Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst 

36 eller 48 kalendermånader för rätt till t. ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd 

ålderspension intjänas från första kronan. 

Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner,' 

efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfåstelser enligt 

bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng 

och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL 

återfinns inte heller. 

Varje kommun och landsting/region svarar får sin del av pensionsintjänandet. 

Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, 

landsting och regioner har gentemot de fårtroendevalda tydligare redovisat. 

Tillämpningsområde{§ 1) 

Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del 

av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även sk fritidspolitiker 

omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

Pensionsförmånernas omfattning (§ 2) 

2013-10-04 

Pensionsförmånema är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. 
Bestämmelsema har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om 
familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om 
AKAP-KL avslutats. Kansliet har forutsatt att bestämmelserna kommer att bli 
likalydande. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 3) 

En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har info1is. 

Pensionsgrundande inkomst(§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP
KL tili 30 inkomstbas belopp. 

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått 
vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 

. pensionsgrundande inkomsten omrälmas/höjas med vad som avdragits. 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Bestämmelsen är helt ny 

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. A v giftenavsätts till en 
pensionsbehållning. 

Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för 
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 

För en fortroendevald som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och som inte har 
innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den 
pensionsgrundande inkomsten. 

Den pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller 
aktivitetsersättningstidpunkten infaller. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2013-10-04 

Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på 
arbetsmarknaden. 

Pensionsbehållning (§ 6) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning 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. 

Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring .framgår av 57 kap. 7 §IL. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av § 
Il. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbas beloppet. 
Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av 

. bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under 
november månad). 

Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

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

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

sjukpension (§ 1 O) 

För rätt till sjukpension gäller samma krav som i ·PBF, d v s att avgången är en följd 
av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. sjukpensionen gäller endast för 
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 

sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. sjukpensionen 
motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. 
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Sveriges 
Kommuner 
och Landsting 

2013-10-04 

För en förtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får 
pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten, enligt § 4, som ska 
ligga till grund för berälming av sjukpensionen. 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan besluta om det ska finnas 
möjlighet att välja bort det före utbetalning. 

På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med 
tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med tjänstepensionsförsäkring 
avses också en pensionsförsäkring som- sedan en anställd dött- tecknats av 
arbetsgivaren till förmån för den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har 
åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Vid fårtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions
behållningen ut till i fårsta hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand tiii barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sam bolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den fårtroendevalde eller 
inte. 

Familjeskydd (§ 12) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar omAKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att 
bestämmelsema i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. 
Familjeskydd.ska gälla för fårtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid. 

Intill dess bestämmelser om familjeskydd är utarbetade gäller bestämmelser om 
efterlevandepension enligt PBF eller PRF-KL. 

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16) 

För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig 
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit.fram. 
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Ärende nr 23 

Ej verkställda beslut enligt Sol 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :'l ~Tingsryds 
)/ · kommun "ff Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 197 Dnr 2014/103 739 

Ej verkställda beslut enligt SoL 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 94, 2014-04-15 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kornmunfullmäktige 

att ta emot rapporten enligt protokolls bilaga. 

21 
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Bilaga Ks Au § 197 2014-05-05 ~ot<-tj!DJ ]Jj 

TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnämnden 2014-04-15 

SN § 94 2014/ 149 SN 700 

Ej verkställda beslut enligt SoL 

Föreligger information från Inspektionen för vård och omsorg om 
rapportering enligt16 kap.6 f§ socialtjänstlagen (SoL) av ej 
verkställda beslut enligt 4 kap. l § SoL. Rapporteringen gäller 
äldreomsmg, omsorger om personer med funktionsnedsättning och 
individ- och familjeomsorg. 

Socialnämnden beslutar 

att notera mottagen information om rapportering till Inspektionen för 
vård och omsorg enligt 16 kap. 6 f§ (SoL) av ej verkställda beslut 
enligt 4 kap l § SoL avseende ÄO, OF och IFO. 

Exp: 

l 
Utdragsbestyrkande 

. Jlf- (Jl-1-? 7, ~( 

~ 
14 
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f:.:lTingsryds 
~kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 443 11 

renate.tschap@tingsryd.se 
Till Kommunfullmäktige, enligt 6h § SoL 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap l §och rapportering enligt 16 kap 6f §socialtjänstlagen; gäller ÄO, OF och 
IFO 

!Diarienummer: 2014/149 SN 700 
IRapporteringstillfälle: 15 april 2014, avser kvartal1, 2014 

Verksamhet Antal Typ av bistånd/insats Notering 
A o o 
A o 1 Verkställd 2014-02-15 

r-co=-=F=-------- - ------ ------- ------ ------ · ---- ---- · ----------

wo 

l Totalt 11 l 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

t/t5 ~ ~ 

~v 

\\~ 54



Ärende nr 24 

Ej verkställda beslut enligt LSS 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-05 

Justeran e 

Au§ 198 Dnr 2014/102 739 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

Socialnämnden redovisar ej verkställda beslut enligt LSS. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden § 93, 2014-04-15 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att ta emot rapporten enligt protokolls bilaga. 

22 
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Bilaga Ks Au § 198 2014-05-ÖS 

TINGSRYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Socialnänmden 2014-04-15 

SN §93 2014/ 148 SN 700 

Ej verkställda beslut enligt LSS 

Föreligger info1mation från Inspektionen för vård och omsorg om 
rapportering av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
2~ f-g§§ LSS. 

Socialnänmden beslutar 

att notera mottagen information om rapportermg till Inspektionen för 
vård och omsorg enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. 

Exp: 

l 
Utdragsbestyrkande 

/lf- olf- 21 /tr 
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~Tingsryds 
\~~kommun 

Socialförvaltningen 

Renate Tschap 
0477 44311 

renate.tschap@tingsryd.se Till Kommunfullmäktige 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g § § lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 

Verksamhet Antal 
OF 1 

Totalt 1 

Renate Tschap 
Administratör 
Socialförvaltningen 

cJ0 ~. ~ 

Typ av biståndlinsats Notering 
9 - Bostad för vuxna Den enskilde har tackat nej till erbjudande 

~> 

'\~ 
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Ärende nr 25 

Beslut om fastställande av avgifter 
vid kultur- och fritidsnämndens 
anläggningar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 / (!}Tingsryds 
'":'> • kommun 
~ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

Justeran e 

Au§ 169 Dnr 2014/182 806 

Fastställande av avgifter vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
nämndens föreslagna avgifter för gymnastiksalar och idrottshallar. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämnden§ 35, 2014-03-12 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige 

att godkänna kultur- och fritidsnämndens avgifter för anläggningar enligt 
protokollsbilaga att gälla från och med 2015-01-01, samt 

att delegera till kultur- och fritidsnämnden att själva göra årliga taxeändringar 
enligt konsumentprisindex KPI (x). · 
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Bilaga Ks AU § 169 2014-04-22 2.oiYfs2 
SA~ANTRÄDESPROTOKOLL '\~ fi"lTingsryds /)1 ~kommun 

Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-12 

Justerande 

Kof§ 35 Dnr2014/22 806 

Avgifter vid kultur- och fritidsnämndens anläggningar (bilaga) 

Avgifter ska fastställas för varje verksamhetsår. Inför år 2015 föreslås en 
uppräkning av avgifterna vid kultur- och :fi:itidsnämndens anläggningar 
med ca lO%. Uppräkningen avser gymnastiksalar och idrottshallar. 

Beslutsunderlag 

Taxor vid idrottsanläggningar fr o m 2015-01-01. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
,. 

att föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter vid kultur- och 
fritidsnämndens anläggningar enligt bilaga l att gälla fr o m 2015-01-0 l. 

Exp. 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

g or; 
9 
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t: r 
~ 2014-03-03 
<._pörslag till 

~ Taxor vid idrottsanläggningar from 2015-01 ':"01 
~~ 

<:::::::::::::: 

-------

Tingsryds Sporthall, Ryds A-hall, Väckelsångs Idrottshall och Sporthallen i Rävemåla 

-Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd ungdomsverksamhet 
Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd ungdomsverksamhet 
Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd seniorverksamhet 
Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd SE;lniorverksamhet 

övriga 
övriga 

Utomkommunla föreningar 
Utomkommunla föreningar 

Badminton 

Bastu 

Matchhyra, kommunala föreningar, ungdom 
Matchhyra, kommunala föreningar, seniorer 

Gymnastiksalar, Tinghallens B-sal, Ryds B-sal, söderporthallen 

Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd ungdomsverksamhet 
Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd seniorverksamhet 
Badminton 
övriga 
Bastu 

Hellokal per timme 
Halv lokal per timme 
Hellokal per timme 
Halv lokal per timme 

Hellokal per timme 
Halv lokal per timme · 

Hel lokal per timme 
Halv lokal per timme 

Per bana o timme 

Per gång o bastu 

Pertimme 
Pertimme 

Pertimme 
Pertimme 
Pertimme 
Pertimme 
Per gång o bastu 

2010 
Kr 

60 
35 

120 
70 

140 
85 

240 
150 

70 

70 

120 
240 

35 
70 
70 
85 
70 

~J"\ 

2015 
Kr 

65 
40 

13() 
80 

155 
95 

265 
165 

~ 
~ 
~ 
~ 

80 ~ 
~ 

80 

130 ~ 
265 ~ 

0J 
,Vj 
f\) 

40 .(). ....._ 
--\::: 80 

l 

~ 
w 

l 

80 
95 
80 

"-
(\) 

-.. 

~~) ~ 
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L 
C- Utomkommunala föreningar 

~ o 
övernattning (minst 200 kr, 250) 

Ryds CMhaii 

~Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd ungdomsverksamhet 
Förvaltningar, kommunala föreningar, ledarledd seniorverksamhet 
övriga 

~ 
~ 
~ 

Omklädningsrum 
Endast omklädningsrum 

Pertimme 

Per person o natt 

Pm timme 
Pm timme 
Pm timme 

Per gång o rum 

150 

20 

60 
120 
140 

35 

165 

25 

65 
130 
155 

40 

~ 

~ 

~ 
-i 

N 
"'-... 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 
w 

-,..0) 
(\) 
\) -.., 
~ 

l 

~ 
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N 
~ 
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Ärende nr 26 

Svar på remiss gällande 
åsikter om kommunens arbete med 
Tingsryds fiskevårdskrets 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-22 

Justeran e 

Au§ 167 Dnr 2014/140 108 

Svar på remiss gällande åsilder om kommunens arbete med Tingsryds 
fiskevårdskrets 

Ordförande i Virens Fiskevårdsområde Lars-Göran Svensson har frågor kring 
det faktum att kornmunens brev och frankeringsmaskin använts för utskick 
till Tingsryds fiskevårdskrets årsmöte, att en kommunal tjänsteman tjänstgjort 
som sekreterare och en fråga om lokalkostnaden för mötet också sponsrats av 
kommunen. 

Kanslichef Garo Lorfalk har i skrivelse bland annat anfört att eftersom 
fiskevårdskretsen handhar fiskefrågor som berör hela kommunen är det 
anledning att ha en kommunal representation inom fiskevårdskretsen. Kretsen 
är självständig från kommunen med egen verksamhet och egen ekonomi och 
är tänkt att vara samtalspartner med kommunen. Det kan därför te sig mer 
naturligt att kommunen representeras som vanlig medlem snarare än att ha en · 
styrelsepost i kretsen. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Lars-Göran Svensson, mars 2014 
Skrivelse kanslichef Garo Lorfalk, 2014-04-09 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 
kornmunjuristens skrivelse som svar på Lars-Göran Svenssons skrivelse. 
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bilaga Ks Au § 167 2014-04-22 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Svar på remiss gällande åsikter om kommunens arbete med Tingsryds 
Fiskevårdskrets 

Undertecknad fick den l april2014 översänt en remiss innehållande skrivelse från Lars
Göran Svensson, Virens FVO. Skrivelsen innehåller att antal frågor om kornmunens 
arbete med Tingsryds Fiskevårdskrets. Med anledning av den inkomna skrivelsen över
lämnar undertecknad härmed följande yttrande. 

Gällande rätt 
Regeringsformen 
Av regeringsformen (1974:152), RF, l kap. 9 §framgår att förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter i sin verksamhet ska beakta allas lik
het inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Paragrafen kan utgöra grund för 
t. ex. resning och kan tänkas bli aktuell också vid laglighetsprövning enligt kornmunal
lagen (1991:900), KL. 

Kommunallagen - likställighetsprincipen 
I KL finns en motsvarande bestärnnielse i 2 kap. 2 §.Innebörden i denna bestämmelse 
är att kommunerna ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för 
något annat. Denna s.k. kommunala likställighetsprincip har flera beröringspunkter med 
objektivitetsprincipen i l kap. 9 § RF. Men KL: s likställighetsprincip tar sikte på relat
ionerna mellan kommunen och dess medlemmar. Principen innebär att otillåtet för 
kommuner och hindsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar annat än på objektiv grund. Det krävs alltså rationella skäl eller 
sakliga överväganden för att kommunmedlemmar ska få behandlas olika. Kommunen 
får inte bete sig godtyckligt mot kommurimedlemmarna. I praktiken imiebär detta att 
den kommunala verksamheten, särskilt i den mån den direkt berör enskilda kommun
medlenunar, bör vara systematisk. Dessutom, att. systematiken ska vara sådan att den 
kan betecknas som rättvis. 

I rättspraxis har likställighetsprincipen tolkats tämligen strängt när det har gällt kommu
nala avgifter. Här går ju likställigheten ofta att rälrna ut med siffror. Principen har en 
annan innebörd när det gäller exempelvis kommunalt tillhandahållande av anläggningar 
för kommunmedlemmarna. Grundprincipen är dock att kommunen ska ha sin verksam
het inriktad på att alla kornmunmedlemmar ska ha rimlig tillgång till olika offentliga 
anläggningar. 

Kommunallagen - lokaliseringsprincipen 
J Ytterligare en bestämmelse som är av vikt i detta sammanhang är 2 kap. l § KL.·Denna 
/(_ __ . föresb-iver att kommunerna själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 
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intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Angelä
genheten får inte heller handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting 
eller någon annan. 

Paragrafen fastställer de grundläggande reglerna om den kommunala kompetensen, dvs. 
vad en kommun får och inte får göra. F ör att en angelägenhet ska kunna betecknas som 
kommunal måste den alltså i någon mening lmyta an till kommunens område eller till 
medlemmarna. Paragrafen ger därmed uttryck åt den s.k. lokaliseringsprincipen. Kom
munen kan därför i princip bara ge ekonomiskt stöd till de föreningar som hör hemma i 
den egna kommunen. 

Kommunens juridiska möjlighet att stödja föreningar 
Kommunallagen ger stora möjligheter till olika lösningar i fråga om föreningsstöd så 
länge kommunen följer lokaliseringsprincip~n och likställighetsprincipen. Förenings
stödet kan komma i olika former, t.ex. bidrag och subventioner men även i form av ut
bildningar, tryck- och layouthjälp. 

Som stöd räknas också hjälp med utskick av föreningars handlingar och utskick m.m. 
Huruvida denna form av stöd skulle kunna vara tillåten utifrån bestämmelserna i KL 
torde kunna besvaras utifrån de två ovan nämnda principerna. 

Bestämmelsen i 2 kap. l §KL är utformad på sådant sätt att det torde ligga i det all
männa intresset att stötta kommunens föreningsliv på olika sätt. Härför kan kommunen 
fastställa regelverk rörande hur t.ex. föreningsbidrag kan ansökas om och fördelas. I 
detta ligger också att "föreningsservice" såsom hjälp med utskick av handlingar skulle 
kunna omfattas av vad som är tillåtet enligt 2 kap. l § KL. 

Det följer naturligen av 2 kap. l och 2 §§KL att stöd till föreningslivet i kommunen ska 
ske på lika villkor för samtliga föreningar i kommunen. Detta om inte koinmunen kan 
visa att det finns sakliga.och objektiva skäl att särbehandla någon förening. Det kan 
således uppfattas som godtyckligt att en förening som uppfyller kraven i ett av kommu
nen antaget regelverk, får ett visst stöd, subvention eller lilmande medan ert annan före
ning som likväl uppfyller samma krav inte får det. Tillämpningen av KL:s bestämmelser 
är dock inte beroende av något antaget lokalt regel verk. Resultatet skulle alltså bli det
samma om något regelverk för föreningsstöd inte finns antaget men att kommunen lik
väl behandlar föreningarna olika utan godtagbara sk~l. 

Angående Tingsryds Fiskevårdskrets utskick av handlingar 
Det framgår av skrivelsen från Lars-Göran Svensson att fiskevårdskretsens handlingar 
har skickats i kornmunens kuvert. Detta bekräftas också i samtal med fiskevårdskretsens 
ordförande Ronni Nilsson. Det har inte framkommit något som tyder på att andra före
ningar i kommunen får denna service. slutsatsen utifi·ån detta är alltså att likställighets
principen inte har tillämpats och att denna typ av service/förmån till fiskevårdskretsen 
sannolikt utgör en överträdelse av kommunallagens bestämmelser. 

Tingsryds fiskevårdskrets har vid styrelsemöte den 18 mars 2014 tagit upp och behand
lat ärendet beträffande det kommunala engagemanget i kretsens administration. styrel
sen har vid detta möte beslutat att kretsen framöver själv kommer att stå fOr de kostna
der som uppkommer i samband med utskick av kretsens sammanträdes- och andra hand
lingar. I så mån bedömer undertedmad att framtida övelirädelser av kommunallagen i 
detta avseende inte längre kommer att ske och att någon vidare åtgärd inte är nödvändig. 
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Angående Tingsryds Fiskevårdskrets lokalhyra 
Lars-Göran Svensson har i sin skrivelse ställt en fråga huruvida kommunen även har 
stått för fiskevårdskretsens lokalhyra. A v såväl samtal med Ronni Nilsson som ~v pro
tokollsutdrag från fiskevårdskretsens styrelsemöte den 18 mars 2014 framgår att kretsen 
själv har stått för lokalhyror och förtäring i samband med sina sammanträden. Detta 
framgår av fiskevårdskretsens bokföring och verifikationer. Något kommunalt engage
mang har således inte förekommit i detta avseende. Undertecknad finner inte skäl att 
ifrågasätta de lämnade uppgifterna härvid. 

· Angående sekreterarskapet i fiskevårdskretsen 
Lars-Göran Svensson har i sin skrivelse även tagit upp fråga huruvida det ingår i lands
bygdsutvecklaren Jörgen Larssons tjänst att inneha uppdraget som sekreterare i.fiske
vårdskretsen. Om så är fallet anser Lars-Göran Svensson att samtliga fiskevårdsområ
den i kommunen borde kunna räkna med den servicen. 

Selaeterarskapet inleddes hösten2010, efter överenskommelse mellan fiskevårdskret
sens ordförande och dåvarande kommunchef Såvitt har framkommit är Tingsryds Fis
kevårdskrets ett samarbetsorgan som är tänkt att ha en samordnande funktion mellan 
kommunen och de olika fiskevårdsområdena i kommunen. Detta sker genom gemen
samrna träffar och geno:Jll att kretsen fungerar som samtalspartner med kommunen. Det 
synes således handla om att behandla övergripande frågor rörande fiske och fiskevård i 
kommunen samt att samla kompetensen inom detta område i en organisation. Konkreta 
utvecklingsprojekt som involverat fiskevårdskretsen och där kommunen varit projektä
gare är bl.a. fria vandringsvägar för fisk, bekämpning av vattenväxten Sjögull samt ut
veckling av fisketurism i Tingsryd/ Åsnenområdet. Kommunen får utifrån detta anses ha 
ett särskilt intresse i fiskevårdshetsen som inte nödvändigtvis går att "spegla" i de en
skilda fiskevårdsområdena. Dessa synes snarare ha mer lokalt förankrade intressen i de 
respektive vattendragen i kommunen. 

Då det rör sig om särskilt intresse som kommunen har samt att det är fråga om övergri
p ande spörsmål som rör fiskevårdsfrågor i hela kommunen kan det finnas god anledning 
att ha en kommunal representant i fiskevårdslaetsen. Huruvida denna representant också 
sitter med i laetsens styrande organ kan dock diskuteras. Kretsen är självständig från 
kommunen med egen verksamhet och egen ekonomi och är tänkt att vara en samtals- . 
partner med kommunen. Det kan därför te sig mer naturligt att kommunen representeras 
som "vanlig" medlem snarare än att ha en styrelsepost i kretsen. 

De frågor som behandlas av kretsen synes vara av mer "politisk natur" i det att laetsen 
kan ses som ett kommunalt samarbetsorgan där diskussionerna förs på ett övergripande 
plan. Det kan därför möjligen ifrågasättas om den kommunala representanten ska vara 
en tjänsteman. Utifrån vad som har framkommit om fiskevårdshetsens uppgift och 
verksamhet synes det vara mer relevant om kommunens representant i laet~en är någon 

~~/u~en~oendevalda. 
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Kanslichef 

Bilaga: Protokoll fört vid Tingsryds Fiskevårdskrets styrelsemöte 2014-03-18 
Beslut (motsv.) till: Jörgen Larsson, Tingsryds Fiskevårdskrets, Lars-Göran Svensson 
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Protokoll fort vid konstituerande möte med styrelsen för Tingsryds Fiskevårds
krets tisdagen den18mars 2014, kl21.40-22.20 i Söderportkyrkan, Tingsryd 

Närvarande: 
Rolllli Nilsson- ordförande, Hönshyltefjordens nya Fvof 
Börje Sigfridsson, Åsnens Fvof Östra skötselområdet 
Gösta J o hans son, Åsnen Fvof Södra skötselområdet 
Bengt Holmberg, Rollllebyåns Fvof 
Ann-Mari Lilja Samuelsson, Fiskestadssjön-Kroksjöns Fvof 
Jörgen Larsson- sekreterare, Tingsryds kommun 

§ l. Ordförande Rolllli Nilsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öpp
nat. 

§ 2. Jörgen Larsson väljs till sekreterare. 

§ 3. Ann-Mari Lilja Samuelsson väljs till protokollsjusterare. 

§ 4. Upprättad dagordning godkälllles. 

§ 5. Konstituerande: Styrelsen konstaterar att Tingsryds Fiskevårdskrets vid årsmöte 
2014-03-18 har valt Ronni Nilsson som Fiskevårdskretsens ordförande under verksam
hetsåret 2014. 
Vidare konstateras att Ann-Mari Lilja Samuelsson och Gösta Johansson vid årsmötet 
2014 är valda till ordinarie styrelseledamöter, att Karl-Håkan Olsson och Bengt Holm
berg vid årsmötet 2013 är valda till ordinarie styrelseledamöter samt att Göte Rönn och 
Bö1je Sigfridsson vid årsmötet 2014 är valda till styrelsesuppleanter. 
Gösta Johansson väljs till kassör. 
Bengt Holmberg väljs till vice ordförande. 
Jörgen Larsson väljs till sekreterare. 

§ 6. Val av firmatecknare: Mötet beslutar att utse ordförande Ronni Nitsson (420730-
3316) och kassör Gösta Johansson (460111-2834) att var för sig teckna firma för Tings
ryds Fiskevårdskrets. 

§ 7. Styrelsen tar upp frågan om program och inbjudan till den planerade studie- och 
utflyktsresan till Abu-museet i Svängsta lördagen den lO maj 2014. Styrelsen beslutar 
att arbeta vidare med planeringen inför resan samt att skriftlig inbjudan skall skickas till 
medlemmarna i Tingsryds Fiskevårdskrets. 

§ 8. Frågan om ansökan om kommunalt föreningsbidrag 2014 
Vid mötet upptas till behandling frågan om att hos Tingsryds kommun ansöka om före
ningsbidrag för verksamheten under 2014. 
styrelsen beslutar att hos Tingsryds kommun ansöka om 3 000 kronor kornmunalt verk
samhetsbidrag för verksamhetsåret 2014. 

lLWJ 
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§ 9. Lasse Svensson, ordförande i Vireris fvo har inlämnat skrivelse till Tingsryds 
kommun angående det kommunala engagemanget i samband med Tingsryds Fiske
vårdskrets administration. Ordföranden i Tingsryds Fiskevårdskrets har vid Fiske
vårdskretsens årsmöte 2014-03-18 för information till kretsen överlämnat den inkomna 
skrivelsen från ordföranden i Virens fvo. Vid årsmötet överlämnades även ordföranden 
Ronni Nilsson sin egen skrivelse till Fiskevårdskretsen daterad 2014-03-18. Ordföran
den har vid kretsårsmötet informerat om att kretsstyrelsen kommer att uppta ärendet till 
behandling vid styrelsemötet direkt efter årsmötet. 
styrelsen beslutar 
Att Tingsryds fiskevårdskrets bekostar det som uppkommer vid utskick av kretsens 
sammanträdeshandlingar och övriga handlingar. 
Att utskick av handlingar sker med särsldlt inköpta kuvert och frankeras med frimärken 
med vanligt brevporto. 
Att konstatera att sekreteraren börjad e som sekreterare i fiskevårdskretsen 20 l O efter 
särskild överenskommelse mellan fiskevårdskretsens ordförande Ronni Nilsson och 
dåvarande kommunal chef. 
Att denna överenskommelse endast omfattade fiskevårdskretsen och således inte en
sldlda fiskevårdsområdesföreningar. 
Att förtäring och lokalhyra vid Fiskevårdskretsens Årsmöten har betalats av kretsen vid 
samtliga tillfållen. 

§ 10. Ordföranden avslutar mötet. 

~~'~ . 

Ronni Nilsson 

.. j d~~{_ 
gl n Larsso~ ~~Lilja Samuelsson 

· Ordförande Sekreterare · Protokollsjusterare 
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~lp_ 
~ Hammarsnäs mars 2014 

TINGSRYDS KOMMUN 

2014 ·-03· ra 1 oS 

Dnr f2:DIV /t:Yb ~.-
Hej Jörgen Larsson! ' 

Så har jag med förvåning åter fått ett brev (det andra på två veckor) från Tingsryds 
Fiskevårdskrets om deras årsmöte. Inget större fel med deras årsmöte. Detjag 
reagerar mot är att det åter är utskickat i kuvert från Tingsryds kommun och har inget 
frimärke vilket betyder att det är frankeringsmaskinen på kommunen som använts. 
Dessutom är B-Post kryssat på kuverter vilket betyder att det kostat betydligt mer är 
vanligt föreningsporto. 
Tingsryds Fiskevårdslcrets, är vad jag vet, ingen kommunal angelägenhet utan en 
ekonomisk förening som ska se till att samarbetet mellan kommunen och andra 
myndigheter och FVO i kommunen löper smidigt, så hette det i alla fall för 10-15 år 
sedan. Dessutom så debiterar Tingstyds Fiskevårdskrets ut en medlemsavgift då och 
då och har därm~d en egen ekonomi, senaste bokslutet visar på en kassa på drygt 7 
000 kronor ( det :finns mindre FVO i kommunen som har betydligt mindre i kassan). 
Mina frågor är nu: 

l) Kan alla FVO i Tingsryds kommun lämna in sina utskick till kommunen för att 
få ut dem utskickade med posten utan kostnad för FVO. Om inte så skulle jag 
vara väldigt tacksam för att få se ett räkning/kvitto eller liknande på att 
Tingsryds Fiskevårdskrets har betalt för den här servicen. 
Kommunen är ju medlem i flera FVO i kommunen så då borde ett medlemskap 
innebära att FVO har den här fördelen när kommunen är medlem. 

2) Jag ser också i de handlingar som har skickats ut i samband med Tingsryds 
Fiskevårdskrets att Jörgen Larsson (kommunal tjänsteman) var utsedd till 
sekreterare i 2013 års årsmöte (mitt minne säger mig att det är inte första 
gången han har den uppgiften). Ingår det i hans tjänst som anställd på 
kommunen att sitta med vid ett årsmöte i en ideell förening. I så fall kan andra 
FVO räkna med en servicen. 

3) En liten fråga kring lokalen för årsmötet. Vadjag vet så brukar inte 
Söderportkyrkan upplåta sina lokaler utan avgift. I Fiskevårdskretsens 
ekonomirapport syns inget om avgift för hyra för lokal i i Söderportkyrkan. Är 
det månne kommunen som står för även lokalhyran åt Fiskevårdskrtesen? Är 
det så borde väl alla FVO i kommunen ha samma förmån. 

~sn~= 
Lasse Svensson 

ordf. Virens FVO 
Hammarsnäs Fårkullen 

360 24 Linneryd 

kopia via mail till: Patrick Stålhgren, kommunalråd, Smålandsposten redaktionen Tingsryd 
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