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Kommunfullmäktige

Tid: 2023-02-27, klockan 19.00
Plats: Örkelljungasalen, kommunhuset
Justerare: Justerare från (M) och (KD) enligt uppgjord fördelning

Föredragningslista

Kristofer Nennestam
Kommunfullmäktiges ordförande

Nr Ärenderubrik Ärende

1 Upprop KLK.2022.15

2 Val av justerare samt tid för att justera protokollet KLK.2022.14

3 Fastställande av dagordningen och eventuella övriga ärenden KLK.2023.2

4 Information från Räddningstjänsten Skåne Nordväst KLK.2023.78

5
Räddningstjänsten Skåne nordväst - Prislista 2023 samt
prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm

KLK.2022.401

6 Taxor, avgifter och matkostnader SN.2022.309

7 Omställningsstöd till förtroendevalda KLK.2023.28

8 Medelpunkten - Utökad låneram KLK.2022.409

9
Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för motorintresserade
ungdomar

KLK.2022.243

10
Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en solcellsanläggning
för att trygga vår kommunala energiförsörjning

KLK.2022.393

11
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kostnader
kring renovering av Södergården

KLK.2022.411

12
Fråga till socialnämndens ordförande om konsekvensanalys
av besparingsförslag

KLK.2023.76

13 Rapportering av ej verkställda beslut 2022 SN.2022.288

14
Motion från (S) - Det behövs en offentlig toalett i Skånes
Fagerhult

KLK.2023.55

15
Avsägelse från Birgit Svensson (S) från uppdrag i direktionen
för Söderåsens miljöförbund

KLK.2023.48
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Justerandes
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Utdragsbestyrkande

(1) KLK.2022.15 0

Upprop

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(2) KLK.2022.14 0

Val av justerare samt tid för att justera protokollet

Justerare från (M) och (KD) enligt uppgjord fördelning.

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(3) KLK.2023.2

Fastställande av dagordningen och eventuella övriga
ärenden

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(4) KLK.2023.78

Information från Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
En eller två företrädare från Räddningstjänsten Skåne Nordväst
kommer till kommunfullmäktiges sammanträde för att presentera
verksamheten. De kommer även att informera om taxorna, med
anledning av nästkommande ärende på dagordningen.

Beräknad tidsåtgång cirka 30 minuter.

Beslutsunderlag

____________

Expedieras till:
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(5) KLK.2022.401 107

Räddningstjänsten Skåne nordväst - Prislista 2023
samt prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget från
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har överlämnat en
sammanställning över uppräkning av taxor och avgifter för 2023.
Förutom uppräkningar föreslås att avgiften för onödigt förorsakat
brandlarm höjs med 1 000 kronor utöver uppräkning.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 34.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom
förslaget från Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 34
Missiv - Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm.pdf
Prislista RSNV 2023.pdf
Protokoll §51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom
RSNV 2023.pdf
____________

Expedieras till:
Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Kommunikation (för åtgärd på hemsidan)
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KS § 34 KLK.2022.401 107

Räddningstjänsten Skåne nordväst - Prislista 2023
samt prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
ställa sig bakom förslaget från Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV) har överlämnat en
sammanställning över uppräkning av taxor och avgifter för 2023.
Förutom uppräkningar föreslås att avgiften för onödigt förorsakat
brandlarm höjs med 1 000 kronor utöver uppräkning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-01-18 § 10 att
kommunfullmäktige ska besluta att ställa sig bakom förslaget från
Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Förslag vid sammanträdet
Kristofer Nennestam (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 10
Missiv - Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm.pdf
Prislista RSNV 2023.pdf
Protokoll §51 Prisjustering av avgift för onödigt förorsakat larm inom
RSNV 2023.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27
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Sammanställning av Räddningstjänsten Skåne Nordvästs

avgifter för information, rådgivning, larm och myndighets-

utövning.

Bakgrund:

RSNV får för varje kalenderår höja taxor och avgifter med en procentsats som motsvarar

de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

 oktober året före avgiftsåret gällande taxor och avgifter from 2023-01-01

PKV 2022-10-20 6,0%

Uppräkning av sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa skall ske enl sotningsindex.

Övriga priser enligt överenskommelse med respektive kund

Information och rådgivning

2023

kr/tim

Olycksförebyggande arbete 1 135

Myndighetstaxor

2023

kr/tim

Tillsyn enl. LSO och LBE 1 135 Ej momspliktigt.

Tillstånd LBE 1 135 Ej momspliktigt.

Brandskyddskontroll Se doc. Taxa brandskyddskontroll 2021

Sotning Se doc Taxa sotning (rengöring) 2021

Larmrelaterade avgifter

2023

kr/tim

Automatiska brandlarm

Uppföljning av onödiga brandlarm 1 135 Ej momspliktigt. 

Onödigt automatiskt brandlarm 9 384 Ej momspliktigt. Gäller samtliga anläggningar 

i samtliga medlemskommuner

Anslutningsavgift

Inkopplingsavgift 11 715 Anslutningsavgift automatiskt brandlarm 

HBG stad (anläggningar som ägs av 

förvaltningar och bolag, inkl avgift till SOS)

4 588 Anslutningsavgift automatiskt brandlarm

Kommunala och privata anläggningar i 

Ängelholm, Örkelljunga, Bjuv samt privata 

anläggningar i Helsingborg

Årsavgift 

Automatiskt brandlarm 9 570 Årsavgift automatiskt brandlarm Hbg 

anläggningar som ägs av förvaltningar och 

bolag (inkl avgift till SOS)

4 278 Årsavgift automatiskt brandlarm

Kommunala och privata anläggningar i 

Ängelholm, Örkelljunga, Bjuv samt privata 

anläggningar i Helsingborg

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Emma Nordwall

Förbundsdirektör

Kategori Kommentar

Kategori Kommentar

Kategori Kommentar

gumo1003
Markering

gumo1003_1
Markering

gumo1003_2
Markering
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signatur

Utdragsbestyrkande

(6) SN.2022.309

Taxor, avgifter och matkostnader

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor, avgifter och
matkostnader enligt socialförvaltningens förslag ”Taxor, avgifter
och matkostnader inom socialförvaltningen” med tillhörande
bilagan ”Beskrivning av taxa” och bilagan ”Beräkning av avgifter
och matkostnader 2023”, med start 2023-03-01 och med följden att
detta beslut ersätter tidigare beslut.

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att
årligen fastställa taxor och matkostnader enligt ”Taxor, avgifter
och matkostnader inom socialförvaltningen med tillhörande
bilagan ”Beskrivning av taxa” och bilagan ”Beräkning av avgifter
och matkostnader 2023”.

Kommunfullmäktige noterar att ovanstående innebär att
socialnämndens beslut 2019-08-13, §132, om
tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom
äldreomsorgen och hemsjukvården, upphävs och ersätts av detta
beslut.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor, avgifter och
matkostnader. Förslaget innehåller nya taxenivåer och beskrivning om
hur taxorna ska tillämpas, samt ett uppdrag till socialnämnden att
årligen fastställa taxor och avgifter. Förslaget är att taxorna antas med
start 2023-03-01, och att tidigare beslut ersätts av detta.

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-12-06 § 177. Socialnämnden
ställer sig bakom förslaget från socialförvaltningen.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 36.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta i
enlighet med socialnämndens förslag.
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Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 36
Protokoll 2022-12-06 - SN § 177
Tjänsteskrivelse om taxor, avgifter och matkostnader.pdf
Taxor avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen.pdf
Bilaga - Beskrivning av taxa.pdf
Bilaga - Beräkning av avgifter och matkostnader 2023.pdf
____________

Expedieras till:
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KS § 36 SN.2022.309

Taxor, avgifter och matkostnader

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa taxor, avgifter och matkostnader enligt
socialförvaltningens förslag ”Taxor, avgifter och matkostnader
inom socialförvaltningen” med tillhörande bilagan ”Beskrivning av
taxa” och bilagan ”Beräkning av avgifter och matkostnader 2023”,
med start 2023-03-01 och med följden att detta beslut ersätter
tidigare beslut.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
socialnämnden i uppdrag att årligen fastställa taxor och
matkostnader enligt ”Taxor, avgifter och matkostnader inom
socialförvaltningen med tillhörande bilagan ”Beskrivning av taxa”
och bilagan ”Beräkning av avgifter och matkostnader 2023”.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar att
ovanstående innebär att socialnämndens beslut 2019-08-13, §132,
om tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom
äldreomsorgen och hemsjukvården, upphävs och ersätts av detta
beslut.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor, avgifter och
matkostnader. Förslaget innehåller nya taxenivåer och beskrivning om
hur taxorna ska tillämpas, samt ett uppdrag till socialnämnden att
årligen fastställa taxor och avgifter. Förslaget är att taxorna antas med
start 2023-03-01, och att tidigare beslut ersätts av detta.

Socialnämnden behandlar ärendet 2022-12-06 § 177. Socialnämnden
ställer sig bakom förslaget från socialförvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 9
Protokoll 2022-12-06 - SN § 177
Tjänsteskrivelse om taxor, avgifter och matkostnader.pdf
Taxor avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen.pdf
Bilaga - Beskrivning av taxa.pdf
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Bilaga - Beräkning av avgifter och matkostnader 2023.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27
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Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 177 SN.2022.309

Taxor, avgifter och matkostnader

Socialnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxor, avgifter och

matkostnader enligt socialförvaltningens förslag ”Taxor,
avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen” med
tillhörande bilagan ”Beskrivning av taxa” och bilagan
”Beräkning av avgifter och matkostnader 2023”, med start
2023-03-01 och med följden att detta beslut ersätter tidigare
beslut, samt

att föreslå kommunfullmäktige att ge socialnämnden i uppdrag
att årligen fastställa taxor och matkostnader enligt ”Taxor,
avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen med
tillhörande bilagan ”Beskrivning av taxa” och bilagan
”Beräkning av avgifter och matkostnader 2023”, samt

att ovanstående innebär att socialnämndens beslut 2019-08-13,
§132, om tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter
inom äldreomsorgen och hemsjukvården, upphävs och
ersätts av detta beslut.

Sammanfattning
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor, avgifter och
matkostnader. Förslaget innehåller nya taxenivåer och beskrivning om
hur taxorna ska tillämpas. Förslaget är att taxorna antas med start 2023-
03-01, och att tidigare beslut ersätts av detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om taxor, avgifter och matkostnader.pdf
Taxor avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen.pdf
Bilaga - Beskrivning av taxa.pdf
Bilaga - Beräkning av avgifter och matkostnader 2023.pdf

____________

Expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Taxor, avgifter och matkostnader inom 
socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

- Att kommunfullmäktige fastställer taxor, avgifter och matkostnader 

enligt socialförvaltningens förslag, bilaga 1, ”Taxor, avgifter och 

matkostnader inom socialförvaltningen” med tillhörande bilagan 

”Beskrivning av taxa” och bilagan ”Beräkning av avgifter och 

matkostnader 2023”, med start 2023-03-01. Detta ersätter tidigare 

taxor. 

- Att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att årligen 

fastställa taxor och matkostnader enligt bilaga 1, ”Taxor, avgifter och 

matkostnader inom socialförvaltningen med tillhörande bilagan 

”Beskrivning av taxa” och bilagan ”Beräkning av avgifter och 

matkostnader 2023”.  

- Att ovanstående innebär att socialnämndens beslut 2019-08-13, §132, 

om tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter inom 

äldreomsorgen och hemsjukvården, upphävs och ersätts av detta 

beslut.  

 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund 

Avgifter och matkostnader används till att delfinansiera verksamheterna. De 

föreslagna priserna täcker inte upp kommunens faktiska kostnader gällande 

mat, hemtjänst, trygghetslarm m .m.  

Priset för matvaror, tillagning, kringkostnader har ökat varpå dessa behöver 

beaktas vid fastställandet av avgifter och matkostnader. 

Nästkommande år kommer trygghetslarmen att bytas ut från 2 G till 4 G 

vilket medför ökade kostnader med strax under 100 kr/månad/person.  

Hemtjänsttimme för omsorg föreslås att sänkas medan hemtjänst för 

serviceinsatser föreslås att höjas för att därigenom få en utveckling där dessa 

tjänster inte utförs av vårdpersonal utan genom den öppna marknaden t ex 

genom hushållsnära tjänster. 
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Avgiften för korttidsvård föreslås att bli 1/30 av högsta avgift, och därmed 

att den sänks, istället för dygnsavgift som det är i nuläget, då avgift för 

korttidsvård ingår i ”maxtaxan”. Denna fördelning gör att taxan blir jämlik.  

Analys  

Analys av förslaget  

Eftersom priset för hemtjänsttimme, matkostnader, trygghetslarm, 

hemsjukvård inte förändrats under flera år, kan ökningen i sig uppfattas stor 

och kännbar för den enskilde. De föreslagna höjningarna är således i linje 

med många kommuners avgifter i närområdet, se nedan: 
 

 

Ovannämnda priser finns på kommunernas hemsida varpå vi inte har 

kunskap om priserna justeras 2023 och i vilken omfattning.  

 

Det är av vikt att priser för matkostnader inte ligger på en sådan låg nivå att 

kommunen bidrar till osund konkurrens gentemot den öppna marknaden och 

respektive branscher.  

 

Genom bestämmelserna i 8 kap SoL finns regler i form av maxtaxan och 

förbehållsbelopp för att skydda personer med låg betalningsförmåga.  

 

Information om beslutet 

Berörda verksamheter. 

 

Konsekvenser för barn 

- Inga justeringar för matkostnader för barn och unga inom LSS. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

- Personer med låga inkomster och nedsatt betalningsförmåga påverkas 

ej av höjda avgifter då högkostnadsskyddet (maxtaxan) träder in. 

Sänkning av hemtjänsttimme för omsorg och avgift för korttidsvård 

medför inte mindre intäkter då dessa ändå omfattas av maxtaxan.  

 

Matkostnader omfattas dock ej av maxtaxa och det innebär att 

Kommun Pris hemtjänst    

2022 

Matkostnad 

månad/2022 

Trygghetslarm    

2022 

Ängelholm 337 kr 3266 kr 300 kr 

Laholm 310 kr 4440 kr 346 kr 

Markaryd 361 kr 3001 kr 300 kr 

Båstad 306 kr 4360 kr 296 kr 

Perstorp 252 kr 3396 kr 272 kr 

Klippan 303 kr 3302 kr 261 kr 

Åstorp 274 kr 3145 kr 254 kr 

Ljungby 372 kr 3861 kr 343 kr 

Östra Göinge Nivåer 3721 kr 200 kr 
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samtliga brukare kommer att påverkas. Förbehållsbeloppet för 

personer med låga inkomster som inlämnat inkomstuppgifter 

(inkomstförfrågan) för individuell beräkning förhöjs dock när 

beräkning av avgiftsutrymmet görs.  

 

Minskad kostnad med cirka 100 000 kr/år om reglerna för jämkning 

av dubbelt boende enbart utges efter prövning till personer med 

banktillgodohavande av kontanta medel, fonder eller aktier som inte 

överstigande två prisbasbelopp vid det datum då sökanden tackar ja 

till erbjudet boende. Bostadsbidrag ska vara ansökt. Reglerna för när 

rätt till jämkning anges i bilagan, ”Beskrivning av taxa”. Denna 

återhållsammare linje berör ej personer med låg betalningsförmåga.  

 

Matkostnader – minskad subvention   

Dagverksamhet Eken ca 80 port/mån a 39 kr. Med 64 kr blir 

mellanskillnaden 2000 kr/ mån, år 2023 

Dagverksamhet LSS 365 port/ mån a 39 kr. Med 64 kr blir 

mellanskillnaden 9125 kr/ mån, år 2023. 

Matdistribution kall mat ca 2210 port/ mån a 60 kr. Med pris 64 kr 

blir mellanskillnaden 8840 kr/ mån, år 2023 

Helkost Säbo 76 personer 3180 kr/ mån. Med pris 3810 kr/mån blir 

mellanskillnaden 47 880 kr/mån, år 2023 

 

Om förslaget på matkostnad höjningen antas, blir matkostnad 3810 

kr/månad, år 2023. Belopp avseende livsmedel och tillagningskostnad är inte 

klart förrän Konsumentverkets publicerar ”Koll på pengarna” i december.    

 

Avgiftsenheten debiterar ca 25 st rehab avgift/mån a 300 kr/mån. 

Med 15 % av högsta avgift blir mellanskillnaden 650 kr/ mån. 

Avgiftsenheten debiterar ca130 st som endast har larm a 300kr/mån, 

Med 15% av högsta avgift blir mellanskillnaden 3380 kr /mån. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

-  

 

Bilagor 

Bilaga 1, ”Taxa: Avgifter och matkostnader inom socialförvaltningen” med 

tillhörande bilagan ”Beskrivning av taxa” och bilagan ”Beräkning av 

avgifter och matkostnader 2023”.  

Gabriela Arvidsson, Socialchef 

Marie Svensson, Avgiftshandläggare 

Ewa Welander Månsson, Avgiftshandläggare 
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TAXOR, AVGIFTER OCH MATKOSTNADER INOM 
SOCIALFÖRVALTNINGEN  
 

1. Taxans innehåll och förklaringar 

Denna taxa gäller vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för 

äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen kapitel 8. Taxan gäller 

insatserna utförda av kommunen. 

 

Om kommunen beslutar att bevilja en ansökan om insats i form av hemtjänst samt särskilt boende, tar 

kommunen ut en avgift av sökanden - i det följande benämnd brukare. 

 

I avgifter ingår hemtjänstinsatser, trygghetslarm och hemsjukvård/rehab. Bostad och kost ingår inte. 

Avgift betalas per brukare, inte per hushåll. 

 

Den totala avgiften kan aldrig bli mer än den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen. Vid förändring 

av inkomstförhållande prövas avgiften individuellt vid begäran. 

 

De exakta beloppen som påverkar avgiften revideras årligen av Socialnämnden och finns i en särskild 

bilaga till denna taxa. Kommunfullmäktige fattar beslut om taxans innehåll och inte beloppen. 

 

Översyn av belopp/avgift avseende högsta avgift för hemtjänst och högsta avgift (inte hyra) för bostad 

samt minimibeloppet görs varje kalenderår. 

 

Förklaringar och beskrivningar och exakta beloppen finns i bilaga 1. 

 
2. Avgifter 

Hemtjänstinsatser 
- Hemtjänstinsatser i ordinärt boende betalas för schablontid per påbörjad halv timme enligt 

timtaxa. 
- För hemtjänstinsatser på korttidsboende betalas per dag, d.v.s 1/30 av den högsta avgiften. 

- Brukare i äldreboende betalar högsta avgift vid kalendermånad. Vid del av månad, 

betalas pris per dag, d.v.s 1/30 av den högsta avgiften.  

- Om insatsen avbeställts 48 timmar innan, görs avdrag för tiden enligt insatsens schablon. I 

annat fall görs inget avdrag undantag för sjukhus/oförutsägbar vistelse/besök 

vårdinrättning. 

 
Trygghetslarm 

För trygghetslarm betalas en månadsavgift per påbörjad kalendermånad, om flera i hushållet har 

larm så tar kommunen ut en månadskostnad från person två. 

 

Högsta avgift för hemtjänst 

- Högsta totala avgiften per månad motsvarar högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 

per månad. Prisbasbeloppet fastställs årsvis och därmed förändras högsta avgift för hemtjänst varje 

nytt kalenderår. 
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Avgifternas storlek 

Avgifterna styrs av prisbasbeloppet. Avgifterna ses över inför varje nytt avgifts år (1jan) och 

justeras vid ändring av prisbasbeloppet. Avgifterna avrundas till närmast hela krontal. 

 

3. Ändring av avgifter och belopp 

Socialnämnden får varje år besluta att reglera den i denna taxa antagna beloppsbilagan avseende 

matkostnaden. Vidare får nämnden reglera de avgifter som påverkas av prisbasbeloppet och det 

förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken. 

 
4. Avgiftsunderlag 

Brukaren ges möjlighet att lämna uppgifter för beräkning av avgift när insatsen 

påbörjas. Inkomstförfrågan skickas årligen. Avgiften ändras inte retroaktivt vid för 

sent inlämnad inkomstförfrågan. 

 

Pensioner, sjukersättning, aktivitetsersättning, livränta och bostadstillägg/bostadsbidrag från 

Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan överförs per automatik. Om den allmänna pensionen 

ändras får kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs 

utifrån de nya uppgifterna. 

 

Privata pensioner och övriga inkomster uppges av brukaren själv.  

 

Förändrat förhållande avseende inkomster eller boendekostnad ska snarast anmälas till kommunen. 

 
5. Förbehållsbelopp 

5.1 Minimibelopp 

Brukare har rätt till ekonomiska medel för personliga behov och andra skäliga levnadskostnader 

(minimibelopp). Minimibeloppet utgör, för närvarande, per månad, lägst en tolftedel av 

 
1,4789 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, eller 
1,2066 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor 

 

Om minimibeloppet ändras i lag ska avgiften justeras av nämnden utan beslut i kommunfullmäktige. 

 

I minimibeloppet ingår kostnad för livsmedel. Matkostnaden består av en livsmedelsdel och en 

tillagningsdel. Om kommunen fakturerar brukaren för matkostnad som bistånd ska kommunen höja 

minimibeloppet för den enskilde, med tillagningskostnaden, eftersom det räknas som merkostnad 

vid färdiglagad mat. 
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För brukare i särskilt boende avseende äldreboende, beräknas ett lägre minimibelopp genom att 

vissa förbrukningsvaror, hushållsel m.m. ingår i hyran. För dessa är minimibeloppet 81,32 % av 

fastställt minimibelopp. 

Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter. En 

individuell prövning ska ske vid ansökan om höjt minimibelopp. Socialnämnden får besluta om att 

öka förbehållsbeloppet efter ansökan från brukaren. 

5.2 Bostadskostnad 

Brukaren ska utöver minimibeloppet förbehållas belopp för bostadskostnad. Hushållsel ingår inte 

i beräkning av bostadskostnaden. 

5.3 Familjer med barn under 18 år 

För familjer med barn under 18 år ska förbehållsbeloppet ökas med skäliga kostnader för 

hemmavarande barn enligt Konsumentverkets beräkningar. 

 

 

6 Matkostnader 

6.1 Matkostnad 

Mat särskilt boende 

Brukare betalar matkostnad per månad eller per dag vid del av månad. 

Korttidsboende 

Brukare betalar matkostnad per dag. 

Dagverksamhet 

Brukare betalar matkostnad per portion. 

Matdistribution 

Brukare betalar endast matkostnad per portion. 

6.2 Matavdrag korttidsboende 

Brukare får tillfälligt matavdrag om samtliga måltider avstås (frukost, lunch, middag). Besked ska 

lämnas senast dagen innan. 

Matavdrag utgår då endast för hela dagen, inte per måltid. 

6.3 Matavdrag särskilt boende 

Brukare får tillfälligt matavdrag om samtliga måltider avstås (frukost, lunch, middag). Besked ska 

lämnas senast dagen innan. 

Matavdrag utgår då endast för hela dagen, inte per måltid. 

 

Om erbjuden kost inte kan tillgodose brukarens behov av specialkost, kan månadsvis avdrag för 

matkostnad ske. 

 

 6.4 Sond mat, näringstillskott och övriga nutritionsprodukter 

Enligt beslut av kommunfullmäktige 2020-06-22 § 53 gäller följande avgifter för sondnäring, 

näringstillskott och övriga nutritionsprodukter: 

• Avgiften för kosttillägg ändras till nio kronor per styck, vilket är den avgift när liggande 



 
 

 
                                                                                  2022-11-09                          

  

kommuner debiterar. 

• Debitering görs per levererad förpackning, då patienten ibland tar flera eller färre än ordinerad 

dos. 

• Avgift för sondnäring och övriga näringstillskott ändras till den av Region Skånes beslutade 

avgiften 9,33 kronor/500 ml. 

• Maximal egenavgift sätts till 1375 kronor/månad, i enighet med Region Skånes taxa. 

Avgifterna ska justeras vart fjärde år, i enighet med Region Skånes upplägg. Nästa avgiftsjustering 

infaller 2024 

 

7.  Frånvaro från särskilt boende 

Vid avdrag för sjukhusvistelse görs avdrag med 1/30-del av månadsavgiften per dag, från och med 

dag två. Avgift tas åter ut från och med dagen som brukaren återvänder. 

 

Vid annan planerad frånvaro görs avdrag med 1/30-del av månadsavgiften per dag. Avgift tas åter 

ut från och med dagen som brukaren återvänder. 

 

En dags frånvaro ger inget avdrag. Avdrag görs inte på hyran vid frånvaro särskilt boende. 

 
8. Reducering av boendekostnad 

Socialnämnden kan efter ansökan från brukaren eller företrädare för denne reducera den lägsta 

hyran/boendekostnad helt eller delvis, när dubbla boendekostnader uppstår. Reducering kan ske i 

högst tre kalendermånader om alla kriterier är uppfyllda. 

 
9. Betalning av avgifter och matkostnad 

Avgifterna och matkostnad debiteras månadsvis i efterhand, d.v.s. månaden efter den månad som 

avgiften och/eller matkostnaden avser. 

Faktura sänds inte till brukare vid belopp under 100 kr, sparas till summan är över 100 kr. 

 
10. Betalning av hyra avseende särskilt boende 

a. I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i 

andra hand) fastställer socialnämnden hyran. Hyran faktureras av nämnden månadsvis i 

efterhand, d.v.s. månaden efter den månad som hyran avser. Brukaren (eller dennes dödsbo) 

betalar hyra till dess att lägenheten är tömd och städad. 

 

Hyreskostnaden för bostad i särskilt boende fastställs som hyra/m2 och regleras i hyreskontrakt för 

respektive bostad. Vid tvister om hyresförhållande hänvisas det till hyresnämnden. 

 

b. När brukare flyttar mellan två av kommunens anvisade särskilda boenden 

För brukare i särskilt boende som flyttar mellan två av kommunens anvisade särskilda boende 

gäller övergångsregel. Dessa brukare betalar inte dubbla hyror, hyra upphör den dagen som 

brukare flyttar, dagen efter uttages hyra på det nya boendet. 
Om brukare vistas på sjukhus vid flytt mellan särskilda boende gäller samma regler. 

 
11. Omprövning/ Återbetalningsskyldighet 

Socialförvaltningen utför årligen en inkomstkontroll. Det är den enskildes uppgift att redovisa 
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korrekta inkomster. 

 

Har brukaren eller dess ombud redovisat felaktiga uppgifter som lett till att för låg avgift har 

uttagits, har socialförvaltningen rätt att kräva brukaren på mellanskillnaden som brukare skulle 

betalt om rätt uppgifter redovisats. 

 
12. Överklagande 

Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän 

förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas. 

 

Bilagor till taxa: 

”Beskrivning av taxa” 

”Beräkning av avgifter och matkostnader” 
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Bilaga: Beskrivning av taxa 
 

Avgift, punkt 2 

Hemtjänstinsatser 

- Avgift för hemtjänstinsatser i ordinärt boende betalas för schablon tid. Insatserna kan bestå av 

serviceinsatser: städning, inköp och övriga ärenden, tvätt och klädvård och i omvårdnad ingår t 

ex personlig hygien, hjälp med kläder, dusch, hjälp vid måltider, trygghetsbesök och sociala 

aktiviteter. 

-Avbeställning ska göras minst 48 timmar dagar innan besöket/besöken. Om brukare inte kunnat 

avbeställa pga. ett akut sjukdomstillstånd tas ingen avgift ut. 

Korttidsboende 

För vistelse på korttidsboende är avgiften 1/30 del av högsta avgiften. (maxtaxan) 

Särskilt boende 

Avgiften för service och omvårdnad på särskilt boende är den högsta tillåtna enligt 

socialtjänstlagen per månad eller per dag vid del av månad. 

 

Avgifter för medboende vid parboende i särskilt boende 

Den medboende ska betraktas som att han/hon bor i ett ordinärt boende. Vid parboende delar 

parterna på hyran (halv hyra vardera) och de betalar för sin egen kost. 

 

Vid hemtjänstinsatser kopplat till parboende i särskilt boende, gäller att den medboende enbart 

omfattas av avgiftsreglerna om personen beviljas egna biståndsinsatser som i ordinärt boende. 

 

Trygghetslarm 

För trygghetslarm är avgiften per påbörjad månad. Avgiften för trygghetslarm påverkas inte av 

antalet uttryckningar per månad. 

 

Avgifternas storlek 

Högsta avgift för hemtjänst som anges i 8 kap 5 § p.1 socialtjänstlagen och högsta avgift (inte 

hyra) avseende bostad som anges i 8 kap 5 § p. 2 socialtjänstlagen, är ett högkostnadsskydd för 

de lagstadgade högsta avgifterna som kommunen får ta ut för sin vård, omsorg samt för avgift 

för bostad per månad. 

 

Lagstadgad avgift: 

Prisbasbelopp 2023: 52 500 kr 

Högkostnadsskydd avgift 0,5392*prisbasbeloppet/12=2359 kr/månad 

 

Kommunbeslutade avgifter 

Hemtjänstinsatser 

Hemtjänstavgift i ordinärt boende per timme: 12 % av högsta avgift (maxtaxan) 

Hemtjänstavgift i ordinärt boende per timme för serviceinsatser (städ, tvätt, inköp) 15 % av 

högsta avgift (maxtaxan) 

Hemtjänstavgift i särskilt boende högsta avgift vid kalendermånad. Vid del av månad: 1/30 del 

av högsta avgift (maxtaxa)  

Hemtjänstavgift för korttidsboende per dag d.v.s. 1/30 del av högsta avgift (maxtaxa) 

 

Trygghetslarm 

Trygghetslarm: 15% av högsta avgift (maxtaxan) 

Trygghetslarm, personnr 2: 100 kr per månad (maxtaxa) 
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Hemsjukvård/rehab: 15% av högsta avgift (maxtaxan) 

 

Ändring av avgifter, belopp och kostnader, punkt 3. 

Flera belopp för beräkning av avgifter är knutna till av regeringen årligen fastställt prisbasbelopp 

enligt 8 kap socialtjänstlagen: 

- högsta avgift för hemtjänst i ordinärt, särskilt boende, trygghetslarm, hemsjukvård 

 

Beloppen består av procentuell andel av prisbasbeloppet. Regeringen fastställer prisbasbeloppet 

enligt 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken. 

 

Avgiftsunderlag, punkt 4. 

Fastställande av avgiftsbeslut 

Om brukaren väljer att lämna in aktuella inkomstuppgifter och boendekostnader på blanketten 

”Inkomstförfrågan” sker en individuell beräkning för att rätt avgiftsutrymme 

(betalningsförmåga) ska kunna fastställas. Vid avsaknad av avgiftsgrundande uppgifter eller 

felaktiga uppgifter, uttas högsta avgift för insatsen. Brukare kan även välja att betala högsta 

avgift för insatserna. 

 

Den årliga utskickade inkomstförfrågan ska besvaras inom 15 dagar från utskicket.  

 

Makar, registrerade partners och sambo 

För makar och registrerade partners skall inkomsten beräknas utgöra hälften av deras 

sammanlagda inkomster vid bestämmande av brukarens avgiftsunderlag. Dvs inkomsterna 

räknas ihop och delas sedan lika mellan makarna. Motsvarande gäller inte sambors inkomster, 

då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. 

 

Om en av makarna bor i särskilt boende räknas avgiften på det sätt som är mest ekonomiskt 

fördelaktigt för makarna. 

 

Skyldighet att meddela förändringar 

Avgiftens storlek kan påverkas av både ändrade inkomster och ändrade förhållanden. Den 

enskilde har ansvar för att meddela förändringar som kan påverka avgiften, till exempel ändrad 

inkomst, ändrade familjeförhållanden och flytt till annan bostad. 

 

Förbehållsbelopp, punkt 5. 

Minimibelopp, 5.1 enligt 8 kap 7 § socialtjänstlagen 

Minimibelopp är kopplat till prisbasbeloppet och fastställs varje kalenderår. 

Beloppet ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, 

telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, 

resor, möbler, husgeråd och läkemedel. I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel. Om 

brukare har bistånd på insats där matkostnad faktureras av kommunen, ska kommunen enligt 

socialtjänstlagen höja förbehållsbeloppet med skillnaden mellan matkostnaden och den 

beräknade livsmedelskostnaden enligt Konsumentverkets årliga beräkningar. Mellanskillnaden 

benämns tillagningskostnad. 

 

Höjt minimibelopp enligt 8 kap 8 § 1st. socialtjänstlagen. 

Alla brukare inom socialförvaltningen som har ett pågående biståndsbeslut och har ett 

individuellt beräknat avgiftsbeslut kan ansöka om höjt minimibelopp vid fördyrande 

levnadsomkostnader. SoL 8 kap. 8 § 1st, reglerar när kommunen kan höja minimibeloppet om 
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den enskilde har kostnader som inte täcks av det ordinarie minimibeloppet i 8 kap. 7 §. 

Kostnaderna ska vara varaktiga och regelbundet återkommande under större delen av ett år. 

Kostnaderna ska styrkas med skriftliga underlag. t ex läkarintyg och/eller kvitton. 

 

 

Bostadskostnad, 5.2. 

I bostadskostnad inräknas: uppvärmning, elkostnader, sophämtning, vatten och avlopp, sotning, 

fastighetsförsäkring och fastighetsskatt.  

För gifta/sambo/registrerat partnerskap i eget boende delas boendekostnaden på hälften. Bor det 

fler än två vuxna personer i hushållet, delas hyran på antalet vuxna/myndiga personer med egen 

inkomst. 

 

Sammanfattning: 

Förbehållsbelopp består av ett lagstadstadgat minimibelopp, eventuellt med ett tillägg av ett 

individuellt prövat minimibelopp samt den faktiska bostadskostnaden. 

 

Matkostnader, punkt 6.1. 

Särskilt boende 

För brukare som bor på särskilt boende betraktas matkostnaden som helinackordering. I 

kostnaden för maten ingår samtliga måltider som behövs för att täcka energi- och 

näringsbehovet, dvs. både huvudmåltider och mellanmål/nattmål. 

 

Beräkning matkostnader 

Matkostnaderna regleras inför nytt avgiftsår med en höjning av 2% av föregående års pris. Bas 

för matkostnad är priset per månad på särskilt boende. 

 

Beräkning av matkostnad: 

Måltid på särskilt boende - vid del av månad 1/30 del av månadskostnaden. 

Måltid på korttidsboende - 1/30 del av månadskostnad av matkostnaden i särskilt boende. 

Måltid på dagverksamhet - 50 % av matkostnad på korttidsboende. 

Måltid från matdistribution - 50 % av matkostnad på korttidsboende. 

Måltid från Södergården för anhöriga och pensionärer utan biståndsbeslut betalar per portion 70 

kr inklusive moms 12%. 

 

Livsmedelskostnadsposten utgår ifrån Konsumentverkets beräkningar med livsmedelskostnader 

för kvinnor/män 61-74 år. Det är konsumentverkets siffror för året som ligger till grund för 

bestämmande av livsmedelskostnaden. (Publiceras i dec) 

 

Tillagningskostnaden är resterande belopp av matkostnaden. 

 

Beräkningsfaktor tillagningskostnad: (fastställs efter publicering i december) 

Beräkning av 2023 år pris per månad avseende mat i särskilt boende: av pris 3810 kr/månad. 

Belopp avseende livsmedel och tillagningskostnad är inte klart förrän Konsumentverkets 

publicerar ”Koll på pengarna” i december.    

 

Reducering av boendekostnad, punkt 8. 

Ny boende som tackar ja till erbjuden plats i särskilt boende kan ansöka om särskilda skäl för att 

få reducerad hyra om den boende hamnar i en situation med dubbel avgift/hyra. En ekonomisk 

beräkning ligger till grund för att en reducering ska kunna ske enligt nedan: 
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Ansökan måste vara inlämnad till förvaltningen senast inom tre månader från det datum 

hyra/boendekostnaden faktureras för det särskilda boendet. 

Aktuell inkomstförfrågan ska vara ifylld med redovisade inkomster, och vara inlämnad till 

förvaltningen eller lämnas in vid inflyttning. 

Ensamstående: Bostaden ska vara uppsagd eller lämnad till försäljning. Kopia på bekräftelse av 

uppsägning/avflyttningsbekräftelse eller uppdrag om försäljning ska bifogas ansöka. 

När maka/make/sambo bor kvar i bostaden är det halva boendekostnaden som det tas hänsyn till 

vid reducering. 

I de fall där bostaden blir uthyrd eller såld innan reduceringsperioden löpt ut, ska detta meddelas 

till avgiftshandläggare på förvaltningen då detta påverkar utfallet för reducering. 

Reducerat belopp kan högst uppgå till den lägsta hyran/boendekostnaden. 

Sökanden får ej ha banktillgodohavande av kontanta medel, fonder eller aktier överstigande två 

prisbasbelopp vid det datum då sökanden tackar ja till erbjudet boende. 

Kopia på bekräftelse om sökt bostadstillägg ska bifogas ansökan. 

 

Betalning avgift och matkostnad, punkt 9. 

Faktureringsperiod 

För att kunna fakturera brukare för insatser och matkostnader som brukare nyttjat sker 

fakturering en månad i efterskott. Underlag från utförare och verksamheter redovisas per 

kalendermånad första vardagen i varje månad. 

Detta innebär att en insats som erhållits för tiden 1 mars till 31 mars faktureras den enskilde i 

mitten av april med förfallodag den sista vardagen i april. 

Exempel på avgifter och matkostnad: 

avgift för schablontid för hemtjänstinsatser 

avgift för trygghetslarm 

avgift hemsjukvård/rehab 

matportioner som brukare ätit eller beställt (matdistribution) 

måltider på särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet 

hemtjänstavgift särskilt boende, korttidsboenden.  



        

Bilaga: Beräkning av avgifter och matkostnader 2023 

Prisbasbelopp 2023: 52 500 kr 
 

 

Minimibelopp per månad  

Ensamstående i ordinärt boende 1,4789*prisbasbeloppet/12 6470 kr per 
månad 

Gifta i ordinärt boende 1,2066*prisbasbeloppet/12 5279 kr per månad 

Ensamstående i särskilt boende   81,32 % av 6470 kr  5261 kr per månad 

 

 
Högkostnadsskydd – högsta avgift/månad 0,5392*prisbasbeloppet/12  2359 kr per månad  

 

Förslag, år 2023                                                                                                                                Nuvarande 

Hemtjänstavgift i ordinärt boende per timme 
för omsorgsinsatser 
 
Hemtjänstavgift i ordinärt boende per   timme 
för serviceinsatser (städ, tvätt, inköp) 

12 % av högsta avgift 
 
 
15 % av högsta avgift 

283 kr per 
timme 
 
354 kr per 
timme 

 
284 kr/tim 

Avgift i särskilt boende omsorg 100% av högsta avgift 2359 kr per 

månad 

Samma  

Avgift i särskilt boende vid del av månad 1/30 del av högsta 
avgift 

79 kr per dag Samma  

Avgift för korttidsboendeomsorg 1/30 del av högsta 
avgift 

79 kr per dag 132 kr per dag 

Trygghetslarm 15 % av högsta avgift 354 kr per 

månad 

300 kr/månad 

Trygghetslarm person 2  100 kr per 

månad 

50 kr per månad 

Hemsjukvård/rehab                                                                                                                                                     15 % av högsta avgift 354 kr per 

månad 

300 kr per månad 

 

Matkostnad 

Höjning med 2 % av föregående års pris.  Bas för matkostnad är priset per månad på särskilt boende. 

 

Förslag nya belopp, år 2023: 

Helkost per månad på särskilt boende 2023=3810 kr       

Nuvarande: 

3180 kr/månad 

 

Helkost på särskilt boende - vid del av månad 3810 kr/30 =127 kr 106 kr per dag 

Helkost på korttidsboende vid del av månad    3810 kr/30 =127 kr 106 kr per dag 

Lunch på dagverksamhet Sol och LSS             50% av 127 kr = 64 kr 39 kr per portion 

Måltid från matdistribution                                  50 % av 127 kr = 64 kr 60 kr per portion 

Lunch från servicehus-personer och anhöriga utan beslut per portion inkl. moms 

12%                                                        70 kr + 12%= 78 kr/portion 

65 kr inkl moms 

  Korttids Fritids LSS Frukost, lunch och kvällsmat=(Oförändrad taxa)                                      
10 kr, 20 kr och 15 kr 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post 
Örkelljunga Kommun Örkelljunga Kommun 0435-55 000               kommunkontor@orkelljunga.se 
 Biblioteksgatan 10 
286 80 Örkelljunga 286 34 Örkelljunga

 



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(7) KLK.2023.28

Omställningsstöd till förtroendevalda

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att kostnader för omställningsstöd
till förtroendevalda som avsätts 2022 ska belasta
finansförvaltningen.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-22 § 195 att anta bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
Beslutet innebär att avgående förtroendevalda som innehaft ett eller
flera uppdrag om minst 40 procent av heltid och som lämnar uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid, kan ansöka om
omställningsstöd.

Örkelljunga kommun har 2022-11-30 fått in en ansökan om ekonomiskt
omställningsstöd från Christian Larsson (M), kommunalråd 2019-2022.

Enligt OPF-KL uppgår det ekonomiska omställningsstödet till 85
procent av årsarvodet året före avgångstidpunkten. Aktuellt
omställningsstöd ska betalas ut månadsvis under 2023. Enligt
beräkning uppgår stödet inklusive personalomkostnader till totalt 914
210 kronor för 2023. Kostnaden har inte kunnat förutses, vilket innebär
att det inte finns någon avsättning i budgeten. Då detta utgör en legal
förpliktelse bör RKR:s rekommendation R9 tillämpas, vilket innebär att
en avsättning ska göras på 2022 års resultat.

Ekonomichefen gör bedömningen att oförutsedda centrala kostnader
ska läggas på finansförvaltningen. Ekonomichefen föreslår att
kostnader som avsätts 2022 ska belasta finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 39.
Kommunstyrelsen föreslår att kostnaderna för omställningsstöd till
förtroendevalda som avsätts 2022 ska belasta finansförvaltningen.
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) reserverar
sig till förmån för eget yrkande om att kostnaderna ska avsättas för
2023.



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 39
Tjänsteskrivelse angående omställningsstöd till förtroendevalda.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse - KLKP.2014.14.pdf
____________

Expedieras till:
Ekonomichef (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 39 KLK.2023.28

Omställningsstöd till förtroendevalda

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
kostnader för omställningsstöd till förtroendevalda som avsätts
2022 ska belasta finansförvaltningen.

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutar 2014-12-22 § 195 att anta bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
Beslutet innebär att avgående förtroendevalda som innehaft ett eller
flera uppdrag om minst 40 procent av heltid och som lämnar uppdrag
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid, kan ansöka om
omställningsstöd.

Örkelljunga kommun har 2022-11-30 fått in en ansökan om ekonomiskt
omställningsstöd från Christian Larsson (M), kommunalråd 2019-2022.

Enligt OPF-KL uppgår det ekonomiska omställningsstödet till 85
procent av årsarvodet året före avgångstidpunkten. Aktuellt
omställningsstöd ska betalas ut månadsvis under 2023. Enligt
beräkning uppgår stödet inklusive personalomkostnader till totalt 914
210 kronor för 2023. Kostnaden har inte kunnat förutses, vilket innebär
att det inte finns någon avsättning i budgeten. Då detta utgör en legal
förpliktelse bör RKR:s rekommendation R9 tillämpas, vilket innebär att
en avsättning ska göras på 2022 års resultat.

Ekonomichefen gör bedömningen att oförutsedda centrala kostnader
ska läggas på finansförvaltningen. Ekonomichefen föreslår att
kostnader som avsätts 2022 ska belasta finansförvaltningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2023-01-18 § 6 att
kostnaderna för omställningsstöd till förtroendevalda som avsätts 2022
ska belasta finansförvaltningen.



Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) yrkar att kostnaderna ska avsättas för 2023.

Anneli Eskilandersson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar at det finns två motstridiga yrkanden, och
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 6
Tjänsteskrivelse angående omställningsstöd till förtroendevalda.pdf
Bilaga till tjänsteskrivelse - KLKP.2014.14.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27
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Omställningsstöd till avgående förtroendevalda 

Förslag till beslut 

Att medel för kostnaden som avsätts 2022 belastar finansförvaltningen.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt gällande beslut KLKP.2014.14 024 har kommunfullmäktige antagit 

bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-

KL). Beslutet innebär att avgående politiker som innehaft ett eller flera 

uppdrag om minst 40% av heltid och som lämnar sitt (sina) uppdrag efter 

minst ett års sammanhängande uppdragstid, kan ansöka om 

omställningsstöd. Kommunen har 2022-11-30 fått in en ansökan om 

ekonomiskt omställningsstöd.   

Enligt OPF-KL uppgår det ekonomiska omställningsstödet till 85% av 

årsarvodet året före avgångstidpunkten. Aktuellt omställningsstöd ska 

betalas ut månadsvis under 2023 och enligt beräkning uppgår stödet 

inklusive personalomkostnader till 914 210 kronor.  

Då kostnaden för ekonomisk omställning inte kunnat förutses i budgetarbetet 

så finns inga medel avsatta och därmed behöver förvaltningen besked om var 

kostnaden ska påföras. Det finns en tradition inom kommunen att lägga 

oförutsedda centrala kostnader på finansförvaltningen vilket här föreslås.  

 

Då detta utgör en legal förpliktelse bör RKRs rekommendation R9 tillämpas 

och en avsättning i 2022 års resultat göras.  

 

Konsekvenser för barn 

Ärendet berör inga barn och unga.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär en utökad kostnad om 914 210 kronor som inte finns 

budgeterade.  

  



Örkelljunga kommun 
Datum 

2023-01-09 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Ärendet riskerar inte att diskriminera någon.  

 

Anna Lindström  Carita Gustafsson 

Ekonomichef   Kansli-/HR-chef 

 

Bilagor 

KLKP.2014.14 



Ärendeinformation

Kommentar 1

Diarieplan

Staffan Roos

Pension - förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda - OPF-KL

024 Löner, pensioner, arvoden, arb.giv.avgifter

Skede

Delegation

Akt hos

Kommentar 2

Status

Objekt

Fastighet

Handläggare

Ärendemening

Pågående

Fastighet

Initierare

2022-12-13KLKP.2014.14



Handlingar

Avsändare\Mottagare

1375802014-04-25

PostidDatum

Beskrivning

Pension- förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda - OPF-KL

A(0)

Avsändare\Mottagare

1375812014-04-25

PostidDatum

Beskrivning

Bestämmelser OPF-KL

A(0)

Avsändare\Mottagare

1375822014-04-25

PostidDatum

Beskrivning

Information - Kommentarer till bestämmelser OPF

A(0)

Avsändare\Mottagare

1430452014-12-03

PostidDatum

Beskrivning

Protokoll 2014-12-03 - PU § 51

M(0)

Avsändare\Mottagare

1432482014-12-10

PostidDatum

Beskrivning

Protokoll 2014-12-03 - KS § 206

M(0)

Avsändare\Mottagare

1436912014-12-29

PostidDatum

Beskrivning

Protokoll 2014-12-22 - KF §195

M(0)

Sidan 1 av 1den 13 december 2022
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CIRKULÄR 13:75 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Niclas Lindahl 
Pia Svensson 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, omställning och pension 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  
 

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 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 

till förtroendevalda (OPF-KL) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

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 flera) 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 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som 

i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre 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 pensionsbehållningen. För 

att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 

tidigare rekommenderade regelverk. 

Bestämmelserna gäller inte för 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 aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.   

mailto:info@skl.se
file:///C:/Users/kjoh4/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QF9X8ZB8/www.skl.se
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Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

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

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Maria Dahlberg 

 

 Pia Svensson 

 

  

 

  

 



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

  



Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 1   Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § 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 för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
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 första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag.  

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 
verkar för att få ett nytt arbete. 

Omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald 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 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 



arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning.  

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

 

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst 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 första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.  

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

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

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

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
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. 

 

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

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



utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde fyller 65 år.  

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

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen 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 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 

8   Ansökan om omställningsstöd 

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

 

§ 9   Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

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



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

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

  



Pensionsbestämmelser 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången 
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  

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

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald 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 egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle 
kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan för 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 
pensionsbestämmelserna. 

 

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

d. familjeskydd 

 



§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 
pensionsbestämmelserna.  

 

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

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

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt 
föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från 
sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad 
som avdragits. 

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

 

§ 5   Pensionsavgifter 

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

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

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

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 



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

 Anmärkning 

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

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den förtroendevalde 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 förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och fullmäktige. 



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

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

 

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

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

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp 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 inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

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

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

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

 



Anmärkningar 
1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

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

 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd för 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 
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension 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 första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande 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 förmånsberättigade barn. 

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

 

§ 12   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)  

 

 

 



§ 13   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

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

  

§ 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 utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

 

§ 16   Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis.  

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör 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 lämna 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 förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

 

I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10–20) om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett 
(eller flera) 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 pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre 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 pensionsbehållningen 
samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer 
publiceras under november månad). 

Bestämmelserna gäller inte för 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.  

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

 

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

Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller för förtroendevald som avses i 
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller 
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
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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 förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för 
omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

 

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som 
utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för 
förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för 
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt.  

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

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

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer 
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 förutses att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd 
som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna.  

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. 

För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade reglementen och bestämmelser. 
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Bestämmelser om omställningsstöd  

Allmänt 

Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. 

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

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

 

Tillämpningsområde (§ 1) 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § 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 förutsättningar, exempelvis 
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i 
samband med fastställandet av det lokala regelverket. 

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

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

 

Stöd för återgång till arbete (§ 2) 

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

 

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  
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Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald 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 förtroendevaldes 
förutsättningar. 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 för förtroendevald 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 förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  

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

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

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region.  Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald 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 förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  

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

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 
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Övrigt (§ 7) 

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

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

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning 
och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde 
av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.  

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

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.  

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

 

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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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 
beräknas 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 
nytillträder 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 utfästelser 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 för sin del av pensionsintjänandet.  

Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, 
landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda 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 s.k. fritidspolitiker 
omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges.  
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Pensionsförmånernas omfattning (§ 2) 

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. 
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om 
familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om 
AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt 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 införts. 

 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP-
KL till 30 inkomstbasbelopp.  

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

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 omräknas/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. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning.  

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

För en förtroendevald 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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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 § 
11. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
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. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

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

 

Sjukpension (§ 10) 

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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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 beräkning 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 förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.  

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

 

Familjeskydd (§ 12) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.  Kansliet har förutsatt att 
bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. 
Familjeskydd ska gälla för förtroendevald 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. 



Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

PU § 51 KLKP.2014.14 024

Pension - förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda - OPF-KL

SKL:s 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 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 pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

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

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

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-01-01
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun. För att
äga giltighet krävs ett lokal antagande av bestämmelserna.

Omställningen tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL (för kommunalt anställda).
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) bifogas cirkuläret, 13:75.



Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsens personalutskott

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Pension- förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda - OPF-KL
Information - Kommentarer till bestämmelser OPF
Bestämmelser OPF-KL

Kommunstyrelsens personalutskott beslutar

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

____________

Expedieras till: Kommunstyrelsen



Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 206 KLKP.2014.14 024

Pension - förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda - OPF-KL

SKL:s 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 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 pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
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 pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några
övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade
regelverk.

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-01-01
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

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

Omställningen tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL (för kommunalt anställda).
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) bifogas cirkuläret, 13:75.



Sammanträdesprotokoll 2014-12-03
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Information - Kommentarer till bestämmelser OPF
Bestämmelser OPF-KL
Protokoll 2014-12-03 - PU § 51
Pension- förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda - OPF-KL

Personalchef Staffan Roos informerar kommunstyrelsen om ärendet.

Yrkande i kommunstyrelsen
Clas Engström yrkar bifall till personalutskottets förslag, vilket
tillstyrkes.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Sammanträdesprotokoll 2014-12-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

KF §195 KLKP.2014.14 024

Pension - förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda - OPF-KL

SKL:s 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 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 pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
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 pensionsbehållningen. För att förenkla hanteringen finns inte några
övergångsbestämmelser, till skillnad från tidigare rekommenderade
regelverk.

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-01-01
eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.

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

Omställningen tar sikte på aktiv omställning, med aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsat ekonomiskt omställningsstöd.

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar
pensionsavtalet AKAP-KL (för kommunalt anställda).
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) bifogas cirkuläret, 13:75.



Sammanträdesprotokoll 2014-12-22
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-12-03 - KS § 206
Information - Kommentarer till bestämmelser OPF
Bestämmelser OPF-KL
Pension- förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda - OPF-KL

Kommunfullmäktige beslutar

att anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga.

Noteras att Carina Zachau, m, inte deltar i beslutet på grund av
jäv. Kenneth Jacobsson, deltar i stället för Carina Zachau.
____________

Expedieras till:
Staffan Roos
Christer Olsson
Carina Zachau



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(8) KLK.2022.409

Medelpunkten - Utökad låneram

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till att låneramen
utökas.

Sammanfattning
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten behandlar 2022-11-
29 § 9 ett ärende om förbundets finansiering. Direktionen beslutar att
verksamheten ska ansöka om utökad låneram hos Helsingborgs stad till
60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner). Direktionen beslutar att
skicka till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut
i respektive kommunfullmäktige. Bakgrundsinformation och analys
framgår av dokumentet "Kommunalförbundet Medelpunkten -
Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet".

På begäran från kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-18 har
kontakt tagits med Medelpunkten om den utökade låneramen leder till
något förändrat ekonomiskt åtagande för Örkelljunga kommun. .
Medelpunkten svarar att respektive medlemskommun gör ett
borgensåtagande för sin del av lånet. Andelen beräknas på respektive
medlemskommuns omsättning de senaste tre åren jämfört med
Medelpunktens totala omsättning. Fördelningen mellan
medlemskommunerna för de senaste tre åren, rensat för försäljning och
medlemsavgift, ger att Örkelljunga kommuns andel i Medelpunkten
ligger på 2,97 procent. 2,97 procent av 60 miljoner är 1 782 000 kronor.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 33.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa sig
positiv till att låneramen utökas.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 33
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-
11-29.pdf
Kommunalförbundet Medelpunkten - Fördjupad bakgrundsinformation
om verksamhetens likviditet.pdf



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

____________

Expedieras till:
Kommunalförbundet Medelpunkten
Ekonomichef (för kännedom/åtgärd)



Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 33 KLK.2022.409

Medelpunkten - Utökad låneram

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
ställa sig positiv till att låneramen utökas.

Sammanfattning
Direktionen för kommunalförbundet Medelpunkten behandlar 2022-11-
29 § 9 ett ärende om förbundets finansiering. Direktionen beslutar att
verksamheten ska ansöka om utökad låneram hos Helsingborgs stad till
60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner). Direktionen beslutar att
skicka till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut
i respektive kommunfullmäktige. Bakgrundsinformation och analys
framgår av dokumentet "Kommunalförbundet Medelpunkten -
Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet".

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-01-18 § 12.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag om att ställa sig positiv till att
låneramen utökas.

Arbetsutskottet bestämmer även att det ska undersökas om den utökade
låneramen leder till något förändrat ekonomiskt åtagande för
Örkelljunga kommun.

Kontakt har tagits med Medelpunkten angående frågeställningen från
arbetsutskottet. Medelpunkten svarar att respektive medlemskommun
gör ett borgensåtagande för sin del av lånet. Andelen beräknas på
respektive medlemskommuns omsättning de senaste tre åren jämfört
med Medelpunktens totala omsättning. Fördelningen mellan
medlemskommunerna för de senaste tre åren, rensat för försäljning och
medlemsavgift, ger att Örkelljunga kommuns andel i Medelpunkten
ligger på 2,97%. Det ger ett borgensåtagande på 1 782 000 kronor vid
en låneram om 60 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 12
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Direktionen för Medelpunkten 2022-
11-29.pdf



Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunalförbundet Medelpunkten - Fördjupad bakgrundsinformation
om verksamhetens likviditet.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27



PROTOKOL    
Direktionen   Sida 8 av 12 
2022-08-30 
 

§ 9 Finansiering 

Förbundet har haft ett möte med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank. 
Syftet med mötet var tvådelat. Dels behövde vi diskutera det nuvarande lånet om 30 mkr som 
förfaller 28 mars 2023 och dels önskade vi rådgivning gällande likviditetsfrågan. 

Det befintliga lånet kommer att skrivas om under våren 2023. Det är möjligt att göra det redan nu 
men med tanke på det osäkra ränteläget avrådde Göran från detta och att lånet istället bör tecknas 
om under mars 2023.  

Gällande finansiering diskuterade vi två olika scenarion; dels en budget med högre marginal (i 
enlighet med önskemål från direktionen) och dels en utökad låneram. 

Det första scenariot ansåg Göran inte vara en tillräckligt snabb eller effektiv lösning. Kapitalet 
kommer med denna metod in i alltför långsamt tempo och ett nyttjande av checkkrediten kommer 
därmed att bli långvarigt. Han förespråkade att vi snarast möjligt får direktionens beslut att begära 
en utökning av låneramen till 60 miljoner kronor (mot dagens 40 miljoner kronor). Detta skulle, så 
fort alla instanser fattat beslut, kunna innebära att förbundet omgående slutar använda 
checkkrediten och istället lånar pengarna genom ett långfristigt lån till en lägre ränta. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 
denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med anledning av 
detta samt att det är en relativt långdragen process att få en utökning av låneramen var hans råd att 
”ta i ordentligt” och begära en utökning till 60 miljoner kronor, istället för de 50 miljoner kronor som 
tjänstemännen hade tänkt sig. 

Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 
återbetala delar av lånet utan kostnad. 

Ytterligare en parameter att ta hänsyn till är att förbundet sannolikt kommer att behöva ett 
kapitaltillskott inom fem år när det närmar sig en flytt till andra lokaler. Med en väl tilltagen låneram 
redan nu kan vi förhoppningsvis undvika att genomgå hela processen i medlemskommunernas 
fullmäktige en gång till. 

En fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet bifogas protokollet.  

 

Direktionen beslutade  

att verksamheten ska ansöka om utökning av låneramen till 60 miljoner hos Helsingborgs stad 

att beslut om utökningen skickas till samtliga medlemskommuner för vidare hantering och beslut i 
respektive kommunfullmäktige 

 

  

 

 

 



Kommunalförbundet Medelpunkten 

Fördjupad bakgrundsinformation om verksamhetens likviditet 

 

Kommunalförbundet bedriver i första hand en uthyrningsverksamhet till våra medlemskommuner. 

Våra produkter har en avskrivningstid på 3-9 år där de dyraste generellt ligger i den högre delen av 

skalan. Det innebär att vi binder upp mycket kapital i våra hjälpmedel under en längre tid. 

Under 2022 har förbundet sett en stor ökning i efterfrågan av hjälpmedel. Samtidigt har vi befunnit 

oss i en situation där reservdelar varit en bristvara som ett resultat av covid-19 restriktioner i främst 

Asien, världsomfattande containerbrist och, efter kriget i Ukraina, brist på ett flertal råvaror. För att 

hantera dessa olika delar har förbundet tvingats investera i nya hjälpmedel i en långt högre 

utsträckning än vad vi behövt göra tidigare. Ovan på detta har vi under senare delen av 2022 börjat 

märka av den kraftiga inflationen när nya avtal ingås. Vidare har vi efter påtryckningar från våra 

medlemskommuner utökat hyressortimentet med exempelvis digitala kognitiva hjälpmedel som 

tidigare endast erbjöds som försäljningsprodukter. 

Ovanstående orsaker har gjort att vi under 2022 har bundit mycket kapital i hyreshjälpmedel, där vi 

såg en topp så sent som september 2022 med ett inköpsbehov om 2,4 mkr. 

 

 

Under perioden januari till november 2022 har Medelpunkten behövt köpa in nya hjälpmedel för 20 

mkr. Under samma period 2021 var summan 12 mkr. Vi har således sett ett ökat inköpsbehov om 

67% jämför med föregående år. Detta samtidigt som förbundets resultat de senaste åren varit gott 

och inga större prishöjningar mot medlemskommunerna kunnat göras. 
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De kommande åren ser ut att präglas först fortsatt inflation och höjda räntekostnader för att sedan 

följas av en kraftig ökning av åldersgrupperna över 65. För att kunna möta våra medlemskommuners 

efterfrågan framöver såväl gällande utökat hyressortiment som en växande, åldrande befolkning 

måste Kommunalförbundet Medelpunktens likviditet stärkas. 

Efter samråd med Göran Heimer som är ansvarig för Helsingborg Stads internbank har 

kommunalförbundets tjänstemän landat i att Medelpunktens låneram bör utökas från nuvarande 40 

mkr (för närvarande bestående av 30 mkr i långfristigt lån och 10 mkr i checkkredit) till 60 mkr. 

Låneramen i sig kostar inget utan kostnaden uppstår först när förbundet väljer att ta upp lån inom 

denna, och då baseras kostnaden enbart på det belopp som nyttjas av låneramen. Med tanke på att 

vi i nuläget använder en stor del av checkkrediten blir det sannolikt en räntekostnadssänkning om 

det långfristiga lånet utökas. 

Det ska även påpekas att om vårt lånebehov skulle minska genom en stärkt likviditet kan vi alltid 

återbetala delar av lånet utan lösenkostnad. 

 

Ovanstående graf belyser utvecklingen för förbundets likviditet under 2022. Från att i början av året 

ha legat på en genomsnittsbehållning på kontot om närmare 2 mkr låg vi i november på en 

genomsnittbehållning om ca -2 mkr. I början av året behövde checkkrediten endast utnyttjas till en 

mindre del och då enbart någon enstaka dag. Under november månad översteg behållningen på 

kontot nollstrecket vid endast ett tillfälle och då endast en dag.  
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Om denna utveckling fortsätter bedömer förbundets tjänstemän att checkkrediten kommer att vara 

fullt utnyttjad under en längre tid redan under första tertialet och att det finns en överhängande risk 

att nya hjälpmedel inte kan köpas in i samma takt som kommunerna önskar. I sådana fall kommer 

det att resultera i längre väntetider för kommunernas invånare innan de kan få sina hjälpmedel. 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(9) KLK.2022.243 828

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för
motorintresserade ungdomar

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, med
motiveringen att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i
kommunen som skulle kunna erbjudas de motorintresserade
ungdomarna.

Sammanfattning
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har 2022-08-
17 lämnat in följande motion.

"Ordna en mötesplats för motorintresserade ungdomar
Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar och vuxna i
Örkelljunga kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på
parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet.

Kommunledningsförvaltningen angav i det yttrande daterat 2022-05-05
som följde KDs motion "Erbjud motorintresserade ungdomar en plats
att träffas på" att det fanns 118 registrerade a-traktorer i Örkelljunga.
Därutöver färdas de motorintresserade ungdomarna på mopeder, i
mopedbilar och i vanliga personbilar. En del av ungdomarna har inte
egna fordon, utan färdas med kompisar. De motorintresserade
ungdomarna är således en stor målgrupp i kommunen. Vidare
förtydligades bland annat svårigheterna med att erbjuda en lokal för
denna målgrupp.

Kristdemokraterna ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett
lättillgängligt motorområde för dessa ungdomar. Även vi ser
svårigheterna som uppstår med att ta fram lokaler för ändamålet. Dock
efterfrågar Kristdemokraterna en plats att vara på, alltså mark att vistas
och umgås på med sina fordon, vi efterfrågar inte några lokaler i ett
inledande skede.

Det är dags att vi politiker uppmärksammar det faktum att alla inte är
stöpta i samma form och att vi har olika intressen som bör tas till vara
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signatur

Utdragsbestyrkande

på i den mån det är möjligt. Att investera i våra ungdomars intressen
idag, är en investering för framtiden.

Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att:
- Att ordna en mötesplats (mark) för våra motorintresserade ungdomar
att vistas och umgås på tillsammans med sina fordon."

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 68 att överlämna motionen
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-14 § 212 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att utreda motionen, inklusive att
samordna med berörda förvaltningar och andra aktörer. Ärendet ska
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2023.

Kommunledningsförvaltningens utredning
Kommunledningsförvaltningens utredare skriver följande i sin
tjänsteskrivelse:
"I den analys (se bilaga) som lämnats av kommunledningsförvaltningen
framgår det att i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen
som skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. Detta
beror främst på den låga sannolikheten att ungdomarna skulle vistas på
platsen utifrån betydande faktorer, men också med hänsyn till
bidragande av negativa konsekvenser för de boende i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen menar vidare att det fortfarande är
önskvärt att vara lyhörd för de motorintresserade ungdomarnas
önskemål och att fler aktiviteter i kommunen bör utformas efter deras
intresse. Kommunen bör således i framtiden även se över om det finns
lämplig mark för motorintresserade ungdomar att vistas på med sina
fordon."

I tjänsteskrivelsen föreslås att motionen ska avslås, med motiveringen
att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen som
skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-18 § 3 föreslår att motionen
ska avslås, med motiveringen att det i dagsläget inte finns någon
lämplig mark i kommunen som skulle kunna erbjudas de
motorintresserade ungdomarna.
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Kommunstyrelsen 2023-02-01
Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 44.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås, med motiveringen
att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen som
skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. Vid
kommunstyrelsens sammanträde genomförs omröstning som utfaller
med sju röster för att avslå motionen, tre röster för att bifalla motionen
och en som avstår att rösta. Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian
Stjärneblad (KD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för yrkande
om att bifalla motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 44
Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för motorintresserade
ungdomar
Tjänsteskrivelse - Ordna en mötesplats för motorintresserad
ungdom.pdf
Bilaga: Analys av mötesplats (mark) för motorintresserad ungdom.pdf
____________

Expedieras till:
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KS § 44 KLK.2022.243 828

Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för
motorintresserade ungdomar

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen, med motiveringen att det i dagsläget inte finns någon
lämplig mark i kommunen som skulle kunna erbjudas de
motorintresserade ungdomarna.

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) reserverar
sig mot beslutet, till förmån för yrkande om att bifalla motionen.

Sammanfattning
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har 2022-08-
17 lämnat in följande motion.

"Ordna en mötesplats för motorintresserade ungdomar
Vi ser ett stort antal motorintresserade ungdomar och vuxna i
Örkelljunga kommun. I nuläget träffas man inne i centrum på
parkeringar och områden som inte är framtagna för ändamålet.

Kommunledningsförvaltningen angav i det yttrande daterat 2022-05-05
som följde KDs motion "Erbjud motorintresserade ungdomar en plats
att träffas på" att det fanns 118 registrerade a-traktorer i Örkelljunga.
Därutöver färdas de motorintresserade ungdomarna på mopeder, i
mopedbilar och i vanliga personbilar. En del av ungdomarna har inte
egna fordon, utan färdas med kompisar. De motorintresserade
ungdomarna är således en stor målgrupp i kommunen. Vidare
förtydligades bland annat svårigheterna med att erbjuda en lokal för
denna målgrupp.

Kristdemokraterna ser fördelarna med att kunna tillhandahålla ett
lättillgängligt motorområde för dessa ungdomar. Även vi ser
svårigheterna som uppstår med att ta fram lokaler för ändamålet. Dock
efterfrågar Kristdemokraterna en plats att vara på, alltså mark att vistas
och umgås på med sina fordon, vi efterfrågar inte några lokaler i ett
inledande skede.
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Det är dags att vi politiker uppmärksammar det faktum att alla inte är
stöpta i samma form och att vi har olika intressen som bör tas till vara
på i den mån det är möjligt. Att investera i våra ungdomars intressen
idag, är en investering för framtiden.

Därför vill Kristdemokraterna ge Kommunfullmäktige i uppdrag att:
- Att ordna en mötesplats (mark) för våra motorintresserade ungdomar
att vistas och umgås på tillsammans med sina fordon."

Kommunfullmäktige beslutar 2022-08-29 § 68 att överlämna motionen
till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2022-09-14 § 212 att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att utreda motionen, inklusive att
samordna med berörda förvaltningar och andra aktörer. Ärendet ska
återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2023.

Kommunledningsförvaltningens utredning
Kommunledningsförvaltningens utredare skriver följande i sin
tjänsteskrivelse:
"I den analys (se bilaga) som lämnats av kommunledningsförvaltningen
framgår det att i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen
som skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. Detta
beror främst på den låga sannolikheten att ungdomarna skulle vistas på
platsen utifrån betydande faktorer, men också med hänsyn till
bidragande av negativa konsekvenser för de boende i kommunen.

Kommunledningsförvaltningen menar vidare att det fortfarande är
önskvärt att vara lyhörd för de motorintresserade ungdomarnas
önskemål och att fler aktiviteter i kommunen bör utformas efter deras
intresse. Kommunen bör således i framtiden även se över om det finns
lämplig mark för motorintresserade ungdomar att vistas på med sina
fordon."

I tjänsteskrivelsen föreslås att motionen ska avslås, med motiveringen
att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen som
skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-18 § 3 föreslår att motionen
ska avslås, med motiveringen att det i dagsläget inte finns någon
lämplig mark i kommunen som skulle kunna erbjudas de
motorintresserade ungdomarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen avslås, med
motiveringen att det i dagsläget inte finns någon lämplig mark i
kommunen som skulle kunna erbjudas de motorintresserade
ungdomarna.

Förslag vid sammanträdet
Sebastian Stjärneblad (KD), Gunnar Edvardsson (KD) och Martin
Gustafsson (C) yrkar att beslutsförslaget till kommunfullmäktige ska
vara att bifalla motionen.

Arne Silfvergren (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Omröstning begärs.

Ja-röst för arbetsutskottets förslag.
Nej-röst för yrkandet om bifall till motionen.

Omröstningen utfaller med sju ja-röster, tre nej-röster och en ledamot
som avstår att rösta.

Det antecknas att Arne Silfvergren (S), Henrik Nilsson (M), Anneli
Eskilandersson (SD), Mattias Nirvén (M), Stefan Svensson (SD),
Kristofer Nennestam (M) och Niclas Bengtsson (SD) röstar ja, att
Martin Gustafsson (C), Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian
Stjärneblad (KD) röstar nej, samt att Minette Jansson (S) avstår att
rösta.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 3
Motion från (KD) - Ordna en mötesplats för motorintresserade
ungdomar
Tjänsteskrivelse - Ordna en mötesplats för motorintresserad
ungdom.pdf
Bilaga: Analys av mötesplats (mark) för motorintresserad ungdom.pdf
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27
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Motion från KD – Ordna en mötesplats för 
motorintresserade ungdomar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att avslå 

motionen, med motiveringen att det i dagsläget inte finns någon lämplig 

mark i kommunen som skulle kunna erbjudas de motorintresserade 

ungdomarna.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-09 KF §68 att överlämna 

Kristdemokraternas (KD) motion Ordna en mötesplats för motorintresserade 

ungdomar till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. I motionen 

framgår det att Kristdemokraterna vill ge Kommunfullmäktige i uppdrag att: 

- Att ordna en mötesplats (mark) för våra motorintresserade ungdomar 

att vistas och umgås på tillsammans med sina fordon. 

I den analys (se bilaga) som lämnats av kommunledningsförvaltningen 

framgår det att i dagsläget inte finns någon lämplig mark i kommunen som 

skulle kunna erbjudas de motorintresserade ungdomarna. Detta beror främst 

på den låga sannolikheten att ungdomarna skulle vistas på platsen utifrån 

betydande faktorer, men också med hänsyn till bidragande av negativa 

konsekvenser för de boende i kommunen.  

Kommunledningsförvaltningen menar vidare att det fortfarande är önskvärt 

att vara lyhörd för de motorintresserade ungdomarnas önskemål och att fler 

aktiviteter i kommunen bör utformas efter deras intresse. Kommunen bör 

således i framtiden även se över om det finns lämplig mark för 

motorintresserade ungdomar att vistas på med sina fordon.   

 

Konsekvenser för barn 
I analysen har de motorburna ungdomarnas behov och önskemål vägts mot 

frågor som trygghet och allmänhetens välbefinnande. Det förslag som lämnas 

kan därför anses ha negativa konsekvenser för barn. Det är därför av vikt att 

målgruppens önskemål och behov tillgodoses i framtiden i den grad det är 

möjligt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inte några ekonomiska konsekvenser. 
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Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Förslaget anses inte missgynna någon enligt 1§ diskrimineringslagen.  

Louise Johansson 

Utredare 
 

 

 

Bilagor 

Analys av mötesplats (mark) för motorintresserad ungdom 
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Analys av mötesplats (mark) för motorintresserad 
ungdom 

Kommunledningsförvaltningen har inom ramen för beredningen av 

Kristdemokraternas (KD) motion Ordna en mötesplats för motorintresserade 

ungdomar genomfört en analys av mark inom kommunens geografiska 

område. Syftet med analysen är att ge förslag på mark som skulle kunna 

användas som mötesplats för motorintresserad ungdom i Örkelljunga.   

I Örkelljunga fanns vid årsskiftet 2021/2022 118 A-traktorer och 18 

mopedbilar registrerade i kommunen. I den dialog som genomfördes med 

motorburna ungdomar under våren 2022 framkom det att ungdomarna 

brukar befinna sig på parkeringen vid ICA och Coop i centrala Örkelljunga 

för att sedan köra vidare till Skåneporten och McDonalds. I samtal med 

bland annat fältsekreterare är det mindre vanligt att ungdomarna vistas i de 

övriga tätorterna i kommunen. Mobila teamet i Klippan uppger att det är 

vanligt att motorintresserade ungdomar från andra kommuner rör sig till 

Örkelljunga, men att detta har stannat av till följd av ökade 

drivmedelskostnader. De ökade drivmedelskostnaderna har även bidragit till 

att ungdomarna i lägre utsträckning rör sig mellan tätorterna i Örkelljunga.  

Polisens trygghetsmätning undersöker bland annat i vilken grad invånarna i 

Örkelljunga upplever att buskörning med mopeder och motorcyklar är ett 

problem. Invånarna upplever i högre utsträckning att buskörning är ett 

problem i Örkelljungas tätort (30 %) i jämförelse med invånare i övriga delar 

av kommunen (16 %). Även detta tyder på att ungdomarna mestadels vistas i 

centralorten. 

Platsens betydelse för motorintresserad ungdom 

Forskning kring motorburen ungdom i Sverige är begränsad, men de studier 

som finns att tillgå visar att platsens utformning har en betydelse för var de 

motorintresserade ungdomarna vistas1. Följande faktorer anses vara 

avgörande för att motorintresserade ungdomar ska vilja vistas på platsen:  

• Platsen ska vara anonym och lätt att tolka som ”öde”, exempelvis en 

kundparkering efter stängningstid.  

• Platsen ska vara nära till genomfartsleder.  

• Det ska finnas möjlighet att tanka inom ett kort avstånd.  

 
1 Se exempelvis Wilund L. (2020), The crime in “turning a car from a tool for getting 

somewhere into a tool for unmistakably being somewhere.” 
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Dessutom är närheten till mat viktig, men inte avgörande. Det är vanligast att 

ungdomar samlas fredags- och lördagskvällar klockan 20.00-03.59.  

Både ungdomarna i Örkelljunga och den forskning som finns att tillgå menar 

att spelandet av hög musik är en del av den motorburna kulturen och således 

viktig för målgruppen. Samtidigt visar både polisens trygghetsmätning och 

inlämnade synpunkter att de motorburna ungdomarna bidrar till 

ordningsstörningar, nedskräpning och otrygghet på de platser där de vistas 

idag. Forskningen visar också att ungdomarna inte vill störa allmänheten, 

utan att huvudsyftet är att ha kul, hänga med likasinnade och skapa identitet.   

Möjlig mötesplats för motorintresserad ungdom i Örkelljunga 

Kartläggningen över mark som skulle kunna fungera som mötesplats för 

motorintresserade ungdomar har genomförts i dialog med mark- och 

exploateringsingenjör, stadsarkitekt, VD för Örkelljunga näringsliv, 

fältsekreterare samt tf. rektor för Kungsskolan.  

 

Ungdomarnas identifierade rörelsemönster tyder på att platsen behöver ligga 

centralt i Örkelljunga, gärna i centralorten. En mötesplats i centralorten 

möjliggör det även för ungdomar som inte själva kör A-traktor eller moped 

att träffa andra med liknande intressen. Platsen behöver dessutom enligt 

forskning har nära till genomfartsleder, vara lätt att tolka som anonym och 

öde samt möjliggöra tankning inom rimligt avstånd. Platsen behöver även 

ligga på ett behörigt avstånd från bostadsområde för att undvika att 

allmänheten blir störd. Tillgängligheten till mat ökar sannolikheten för att 

ungdomarna ska vilja vistas på platsen. 

 

Med hänsyn till tidigare nämnda faktorer har enbart en möjlig mötesplats 

kunnat identifieras. På baksidan av Forum finns en grusplan som idag är 

avstängd med en grind. Grusplanen ligger relativt centralt i Örkelljunga (ca 

0,8 km fågelvägen från parkeringen vid ICA och COOP) och möjliggör plats 

för flera fordon. Det går snabbt att ta sig ut på Kungsvägen, vilken är en av 

de större vägarna i tätorten. Avståndet till möjlighet att tanka och äta mat 

ökar dock något.  

 

Trots att grusplanen är en möjlig mötesplats, finns det flera faktorer som 

talar emot att kommunen borde erbjuda platsen till motorburen ungdom. Den 

största faktorn är det bostadsområde som ligger ca 100 meter ifrån platsen, 

där de boende riskerar att bli störda av hög musik och motorljud. Med 

hänsyn till resultaten i polisens trygghetsmätning är detta inte önskvärt. 

Grusplanen används även av kommunen vid evenemang så som utomhusbio 

och som extra parkeringsplatser.  

 

Det finns till viss del indikatorer som tyder på att platsen kan vara 

brottsalstrande, vilket bekräftas av ordningsvakternas rapportering om 

buskörning samt den skadegörelse som tidigare skett på fastigheten. 

Grusplanens avsaknad av belysning och placering bakom forum gör det svårt 

för allmänheten att få en överblick över platsen, vilket kan bidra till en ökad 

känsla av otrygghet.  

 

Den sammantagna bedömningen av mark i kommunen visar således att det i 

dagsläget inte finns någon lämplig plats att erbjuda motorintresserad 
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ungdom, främst på grund av ungdomarnas egna rörelsemönster, men även 

med hänsyn till allmänhetens välbefinnande och trygghet. En ny analys bör 

genomföras i framtiden för att undersöka om förutsättningarna för lämplig 

mark har förändrats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Johansson 

Utredare 

 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(10) KLK.2022.393 00

Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en
solcellsanläggning för att trygga vår kommunala
energiförsörjning

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, med
motiveringen att det redan finns planer på att sätta upp solceller
på flera kommunala fastigheter.

Sammanfattning
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har lämnat
följande motion.

"Anlägg en solcellsanläggning för att trygga vår kommunala
energiförsörjning

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har tidigare erhållit en summa på 2,5
miljoner kronor för att bygga solceller i egen regi. Kristdemokraterna i
Örkelljunga vill nu att kommunen investerar ytterligare 10 miljoner
kronor i en egen solcellsanläggning. Detta för att möta de höga
energipriserna som kommer att finnas kvar under överskådlig tid
framöver och för att bidra till en tryggare energiförsörjning.

Att varje år enbart kompensera för ökade energikostnader är inte en
hållbar lösning i längden. Solceller har sedan en tid tillbaka blivit
hållbart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför vill
vi att Örkelljunga kommun ska trygga sin energiförsörjning genom en
solcellsinvestering för att få kontroll över energikostnaderna i
framtiden.

Kristdemokraterna vill ge kommunfullmäktige i uppdrag:
- Att investera 10 miljoner kronor för att bygga en solcellsanläggning i
syfte att reducera kostnaderna för den kommunala elkonsumtionen."

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-12-12 § 160.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beredning.



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen behandlar ärendet 2023-02-01 § 45.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås, med motiveringen
att det redan finns planer på att sätta upp solceller på flera kommunala
fastigheter. Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD)
reserverar sig mot beslutet, till förmån för yrkande om att bifalla
motionen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-02-01 - KS § 45
Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en solcellsanläggning för att
trygga vår kommunala energiförsörjning
____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KS § 45 KLK.2022.393 00

Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en
solcellsanläggning för att trygga vår kommunala
energiförsörjning

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen, med motiveringen att det redan finns planer på att sätta
upp solceller på flera kommunala fastigheter.

Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) reserverar
sig mot beslutet, till förmån för yrkande om att bifalla motionen.

Sammanfattning
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) har lämnat
följande motion.

"Anlägg en solcellsanläggning för att trygga vår kommunala
energiförsörjning

Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB har tidigare erhållit en summa på 2,5
miljoner kronor för att bygga solceller i egen regi. Kristdemokraterna i
Örkelljunga vill nu att kommunen investerar ytterligare 10 miljoner
kronor i en egen solcellsanläggning. Detta för att möta de höga
energipriserna som kommer att finnas kvar under överskådlig tid
framöver och för att bidra till en tryggare energiförsörjning.

Att varje år enbart kompensera för ökade energikostnader är inte en
hållbar lösning i längden. Solceller har sedan en tid tillbaka blivit
hållbart både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför vill
vi att Örkelljunga kommun ska trygga sin energiförsörjning genom en
solcellsinvestering för att få kontroll över energikostnaderna i
framtiden.

Kristdemokraterna vill ge kommunfullmäktige i uppdrag:
- Att investera 10 miljoner kronor för att bygga en solcellsanläggning i
syfte att reducera kostnaderna för den kommunala elkonsumtionen."



Sammanträdesprotokoll 2023-02-01
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-12-12 § 160.
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsens
arbetsutskott för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet 2023-01-18 § 4.
Arbetsutskottet lämnar beslutsförslag om att avslå motionen, med
motiveringen att det redan finns planer på att sätta upp solceller på flera
kommunala fastigheter.

Förslag vid sammanträdet
Gunnar Edvardsson (KD) och Sebastian Stjärneblad (KD) yrkar att
beslutsförslaget till kommunfullmäktige ska vara att bifalla motionen.

Kristofer Nennestam (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två motstridiga yrkanden, och
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsens
beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-18 - KSAU § 4
Motion från Kristdemokraterna - Anlägg en solcellsanläggning för att
trygga vår kommunala energiförsörjning
___________

Expedieras till:
Kommunfullmäktige 2023-02-27
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Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(11) KLK.2022.411 1

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
kostnader kring renovering av Södergården

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Minette Jansson (S) har för socialdemokratiska gruppen lämnat
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

"Kostnader kring renovering av Södergården

Med stigande inflation fattade kommunfullmäktige nyligen beslut om
täckning för utökade kostnader vid renoveringen av Södergården.
Utifrån detta föddes nedanstående frågeställningar kring vilka
kostnader som kan finnas utöver de kostnader som är direkt relaterade
till bygget.

- Hur följs förvaltningarnas kostnader som uppstår på grund av
renovering av Södergården upp? Så som bemanning, eventuella köp av
vårdplatser, hyror, merkostnader för kostenheten eller dylikt.
- Hur redovisas sådana kostnader för kommunstyrelse samt
kommunfullmäktige?
- Hur ser dessa kostnader ut idag och hur prognostiserar förvaltningarna
att det kommer se ut framåt?"

Beslutsunderlag
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om kostnader kring
renovering av Södergården
____________

Expedieras till:





Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

(12) KLK.2023.76

Fråga till socialnämndens ordförande om
konsekvensanalys av besparingsförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Martin Gustafsson (C) har lämnat följande fråga till socialnämndens
ordförande.

"Knappt hann bläcket torka efter kommunfullmäktige 28 november där
budgeten för 2023 presenterades och Samstyrets förslag vann. Under
denna kväll fick ledamöter från Samstyret liknande fråga, både
gällande Socialnämnd och Utbildningsnämnd.

- "För att få ihop er underfinansierade budget, kommer ni att säga upp
personal?"

Svaret var lika under hela kvällen: Vår budget bygger på
effektiviseringar och ingen personal kommer sägas upp, bara trams att
säga så!

Nåja, på Socialnämnden 6 december, alltså 8 dagar efter detta
kommunfullmäktige, beslöt en majoritet i Socialnämnden att anta ett
besparingsförslag där man kan läsa att 29,3 årsarbetare skall sparas in
under 2023, alltså i klartext: 29,3 årsarbetare kommer behöva sägas
upp. Detta är ett beslut helt i motsats till det besked som gavs under
kommunfullmäktige. Givetvis hade man redan bestämt detta internt
innan budgeten antogs, men valde att inte berätta sanningen för övrigt
kommunfullmäktige. Tragiskt!

Så till min fråga:
Har man gjort en konsekvensanalys av detta besparingsförslag hur det
drabbar våra brukare?"

Beslutsunderlag
Fråga till socialnämndens ordförande om konsekvensanalys av
besparingsförslag
____________

Expedieras till:





Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(13) SN.2022.288

Rapportering av ej verkställda beslut 2022

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktiges beslut:

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Socialnämnden har 2023-01-31 § 27 godkänt socialförvaltningens
sammanställning av ej verkställda beslut jämte statistikrapport
avseende fjärde kvartalet 2022, daterad 2023-01-24, och överlämnar
sammanställningen till kommunfullmäktige som fullgörande av
socialnämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 h §
socialtjänstlagen respektive enligt 28 f-i § § LSS.

Beslutsunderlag
Protokoll 2023-01-31 - SN § 27
Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 -
2022.pdf
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 år 2022 - bilaga 2 till
kommunfullmäktige.pdf
____________

Expedieras till:



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

SN § 27 SN.2022.288

Rapportering av ej verkställda beslut 2022

Socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens sammanställning av ej

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (2001:453) respektive enligt 9 § LSS
(1993:387) samt verkställda gynnande beslut som tidigare
rapporterats ej verkställda avseende fjärde kvartalet 2022,
daterad 2023-01-24, och överlämna sammanställningen till
kommunrevisorerna som fullgörande av socialnämndens
rapporterings- och anmälningsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-g
§§ socialtjänstlagen respektive enligt 28 f-i § § LSS, samt

att godkänna socialförvaltningens sammanställning av ej
verkställda beslut jämte statistikrapport avseende fjärde
kvartalet 2022, daterad 2023-01-24, och överlämna
sammanställningen till kommunfullmäktige som fullgörande
av socialnämndens rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6
h § socialtjänstlagen respektive enligt 28 f-i § § LSS.

Sammanfattning
Rapportering från socialförvaltningen av gynnande nämndbeslut enligt
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen respektive 9 § LSS, som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som
inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då
verkställigheten avbröts.

Rapporteringen avser fjärde kvartalet 2022.

Socialförvaltningen har på socialnämndens vägnar för det fjärde
kvartalet 2022 rapporterat totalt tre ärenden enligt socialtjänstlagen till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Två beslut avser
kontaktfamilj till barn och unga, där dröjsmålet beror på svårigheter att
rekrytera lämpliga familjer. Ett ärende avser kontaktperson till barn, där
dröjsmålet beror på svårighet att hitta uppdragstagare.

Efter rapporteringen för kvartal tre 2022 har ett ärende verkställts,
vilket har återrapporterats till IVO.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut kvartal 4 -
2022.pdf



Sammanträdesprotokoll 2023-01-31
Socialnämnden

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 år 2022 - bilaga 1 till
revisorerna.pdf
Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 år 2022 - bilaga 2 till
kommunfullmäktige.pdf

____________

Expedieras till:
Revisionen
Kommunfullmäktige
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Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt 
sanktionsavgift 2022, kvartal 4 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens sammanställning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) respektive enligt 9 § LSS (1993:387), samt verkställda 

gynnande beslut som tidigare rapporterats ej verkställda avseende fjärde 

kvartalet 2022 daterad den 24 januari 2023 och överlämnar den till 

kommunrevisorerna som fullgörande av nämndens rapporterings- och 

anmälningsskyldighet enligt 16 kap. 6 f-g §§ SoL respektive enligt 28 f-

i § § LSS. 

 

2. Socialnämnden godkänner förvaltningens sammanställning av ej 

verkställda beslut jämte statistikrapport avseende fjärde kvartalet 2022 

daterad den 24 januari 2023 och överlämnar den till 

kommunfullmäktige som fullgörande av nämndens 

rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 h § SoL respektive enligt 28 f-i 

§ § LSS. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande 

nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL respektive 9 § LSS som inte har 

verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, samt beslut som inte har 

verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts 

Rapportering ska göras dels till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 

samt till revisorerna.  

 

Vidare är nämnden skyldig att till fullmäktige lämna en statistikrapport en 

gång per kvartal över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL respektive 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från 

dagen för respektive beslut.  

 

Förvaltningen har på socialnämndens vägnar för det fjärde kvartalet 2022 

rapporterat totalt 3 ärenden till IVO, samtliga avser SoL. Två beslut avser 

kontaktfamilj till barn och unga, där dröjsmålet beror på svårigheter att 

rekrytera lämpliga familjer. Ett ärende avser kontaktperson till barn där 
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dröjsmålet även i detta fall beror på svårighet att hitta uppdragstagare. Efter 

den förra rapporteringen (kvartal 3 2022) har ett ärende verkställts, vilket har 

återrapporterats till IVO.  

 

Med anledning av nämndens rapporteringsskyldighet till kommunens 

revisorer och till kommunfullmäktige har förvaltningen upprättat en 

sammanställning, vilken föreslås godkännas av nämnden och överlämnas till 

kommunrevisorerna som fullgörande av nämndens rapporterings- och 

anmälningsskyldighet till revisorerna, samt en sammanställning jämte 

statistikrapport, vilken föreslås godkännas av nämnden och överlämnas till 

kommunfullmäktige som fullgörande av nämndens rapporteringsskyldighet 

till fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Rapporteringsskyldighet och anmälningsskyldighet till IVO och revisorerna 

Socialnämnden har skyldighet att kvartalsvis till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) och kommunens revisorer rapportera gynnande nämndbeslut 

enligt 4 kap. 1 § SoL respektive 9 § LSS som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. Nämnden ska vidare dels till IVO, dels till 

revisorerna rapportera gynnande nämndbeslut som inte har verkställts på nytt 

inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut 

ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet 

gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapporteringen ske en 

gång per kvartal. När nämnden har verkställt ett gynnande beslut som har 

rapporterats som ej verkställt ska detta anmälas till IVO och revisorerna. 

Datum för verkställigheten ska då anges.  

 

Vidare är nämnden skyldig att till fullmäktige lämna en statistikrapport över 

hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL respektive 9 

§ LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive 

beslut. Nämnden ska ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 

lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Nämnden ska 

också till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens 

gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den 

dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska ange vilka typer av bistånd 

dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för 

respektive beslut. Rapportering till fullmäktige ska ske en gång per kvartal.  

 

Syftet med reglerna om rapporteringsskyldighet är att stärka den enskildes 

rättssäkerhet genom en förbättrad uppföljning av kommunernas beslut. En 

kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § 

respektive 9§ LSS som någon är berättigad till enligt ett nämndbeslut ska 

åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun som inte 

inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten 

av ett sådant beslut avbrutits.  

 

Inrapportering till IVO görs kvartalsvis på individnivå via en e-tjänst under 

av IVO bestämda rapporteringsperioder. Nyheter i e-tjänsten från april 2022 
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är att individens behov av kompenserande insatser under väntetiden skall 

anges och en fördjupning i ärendet av tidigare rapporterade individer skall 

göras. Datum för när insatsen erbjuds eller verkställs samt hur många timmar 

som utökas anges i kronologisk ordning med en beskrivning hur 

verkställigheten ser ut. Om insatsen delvis verkställs skall datum anges från 

när den verkställdes samt hur verkställigheten genomförts exempelvis 

verkställt två av fem dagar eller timmar. Om en anhörig har ett beslut 

exempelvis parboende eller medboende som inte har verkställts skall det 

anges. 

 

Förvaltningen har på socialnämndens vägnar för det fjärde kvartalet 2022 

rapporterat totalt 3 ärenden till IVO, samtliga avser SoL. Två beslut avser 

kontaktfamilj till barn och unga, där dröjsmålet beror på svårigheter att 

rekrytera lämpliga familjer. I ett av dessa ärenden har socialsekreterare 

arbetat tillsammans med familjen för att använda de resurser som visat sig 

finnas nätverket. Ett ärende avser kontaktperson för barn, där även i detta fall 

beror dröjsmålet på svårighet att hitta uppdragstagare i kombination med 

specifika önskemål från den enskilde. I detta ärende finns nu en tilltänkt 

uppdragstagare. Efter den förra rapporteringen (kvartal 3 2022) har ett 

ärende avseende kontaktperson till vuxen verkställts, vilket har 

återrapporterats till IVO. 

  

Med anledning av nämndens rapporteringsskyldighet till kommunens 

revisorer och till kommunfullmäktige har förvaltningen upprättat en 

sammanställning, vilken föreslås godkännas av nämnden och överlämnas till 

kommunrevisorerna som fullgörande av nämndens rapporterings- och 

anmälningsskyldighet till revisorerna, samt en sammanställning jämte 

statistikrapport, vilken föreslås godkännas av nämnden och överlämnas till 

kommunfullmäktige som fullgörande av nämndens rapporteringsskyldighet 

till fullmäktige. 

 

Sanktionsavgift 

Av gällande regelverk följer att en kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § respektive 9 § LSS som någon är 

berättigad till enligt ett nämndbeslut ska åläggas att betala en särskild avgift. 

Detsamma gäller en kommun som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller 

biståndet efter det att verkställigheten av ett sådant beslut avbrutits. Frågor 

om särskild avgift prövas efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg 

av den förvaltningsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen.  

 

Med avseende på förslaget till bestämmelser om sanktionsavgift anförs i 

förarbetena bl.a. följande. Det ligger i sakens natur att det inte kan anses 

rimligt att kommunen alltid ska kunna tillhandahålla ett visst bistånd 

omedelbart, och att skyldigheten att betala sanktionsavgift därför inte kan 

anknytas till dagen för beslutet eller dagen då verkställigheten av ett beslut 

avbrutits. Verkställighet av beslut enligt socialtjänstlagen ska istället ske 

inom skälig tid från tidpunkten för det gynnande beslutet, för att en ansökan 

om åläggande av sanktionsavgift inte skall göras. Regeringen anser att det 
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inte är lämpligt att ange någon generell tidsfrist för vad som är skälig tid, 

eftersom det alltid måste göras en bedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet och man vidare vanligen måste räkna med att det tar längre tid 

att verkställa vissa typer av bistånd jämfört med andra. Regeringen vill i 

detta sammanhang understryka att tidsfristen på tre månader från beslutet till 

dess att rapporteringsskyldigheten inträder inte innebär att det är den tid 

nämnden skäligen har på sig att verkställa ett beslut. En bedömning av hur 

lång tid socialnämnden skäligen bör få på sig måste alltid avgöras utifrån en 

individuell bedömning. Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet 

kan anses vara skälig tid torde kunna beaktas om det finns sådana särskilda 

omständigheter som kan utgöra grund för nedsättning eller eftergift av 

sanktionsavgiften (ibid., s. 124).  

 

I fråga om förutsättningar för eftergift av avgiftsskyldighet anförs i 

förarbetena bl.a. följande. Avgiftsskyldigheten ska bygga på ett strikt ansvar. 

På motsvarande sätt som gäller vid kommunalt domstolstrots måste det dock 

enligt regeringen finnas en möjlighet att sätta avgiften lägre än normalt eller 

att efterge den helt, när det finns särskilda omständigheter. Utgångspunkten 

måste vara att kommunen i princip skall vidta alla åtgärder som är möjliga 

för att verkställa ett gynnande beslut. Sanktionsavgiften skall enbart kunna 

sättas ned eller bortfalla om synnerliga skäl föreligger. Om den enskilde, 

innan tidpunkten för skälig tid överskridits, har fått ett godtagbart erbjudande 

om en bostad som han eller hon tackat nej till anser regeringen att synnerliga 

skäl för eftergift av sanktionsavgiften kan finnas. Det anförs vidare att de 

omständigheter som bör kunna anses utgöra synnerliga skäl är 

omständigheter som legat utanför kommunens kontroll och att man i sin 

ekonomiska planering prioriterat medlen på ett sådant sätt att resurserna inte 

räckt till för att tillhandahålla insatser enligt den förevarande lagen kan 

sålunda inte utgöra skäl för eftergift. Däremot torde det inte vara helt 

uteslutet att – inom snäva ramar – som en faktor beakta svårigheter med 

ekonomisk omprioritering då det gäller att bedöma om ett dröjsmål är 

oskäligt eller då fråga blir om att bestämma den särskilda avgiftens storlek 

(ibid., s. 127). 

 

Konsekvenser för barn 

När socialnämnden inte kan verkställa gynnande beslut finns en risk att barn 

inte får sina behov tillgodosedda fullt ut. Både rapporteringen till nämnden 

samt socialförvaltningens löpande arbete med att verkställa beslut bedöms 

vara viktiga delar i att begränsa risken för detta.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser i nuläget. I det fall 

socialnämnden åläggs att betala en särskild avgift innebär detta en 

ekonomisk konsekvens. 

 

Konsekvenser med anledning av diskriminering 

Ärendet berör inte diskrimineringslagstiftningen. 
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Gabriela Arvidsson, socialchef                               

Sofie Hjälte, myndighetschef 
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Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och enligt 9 § LSS 

(1993:387), jämte statistikrapport avseende kvartal 4 2023-01-24 

Tabell 1. Ej verkställda beslut 

Kön Beslutsdatum  Typ av bistånd                                            Lagrum    Väntetid antal dagar_  

M 2022-04-11 Kontaktfamilj SoL                                289 dagar 

M 2022-04-19 Kontaktfamilj SoL   281 dagar 

M 2022-06-08 Kontaktperson SoL                               231 dagar 

          

Kommentar till tabell 1: Avser gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Tabell 2.  Avbrott i verkställighet av beslut = 0 

Kön Beslutsdatum  Typ av bistånd    Datum för avbrott Väntetid antal dagar_ 

           

Kommentar till tabell 2: Avser gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen vilkas verkställighet avbrutits, och som inte har verkställts på nytt inom tre 

månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

 

Tabell 3. Ärenden (beslut) som avslutats utan att ha verkställts = 0  

Kön Beslutsdatum  Typ av bistånd    Avslutsdatum  Väntetid antal dagar_____

     

           

Kommentar till tabell 3: Avser ärenden som avslutats utan att det har verkställts. Orsaker till detta kan exempelvis vara återtag av ansökan, att sökande avlidit eller att 

nämnden fattat nytt beslut efter ny ansökan. Att sökande tackat nej till erbjudande är ej skäl att avsluta ärende. 
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Tabell 4. Andel ej verkställda beslut av samtliga beslut uppdelat på insatskategori, kvinnor 

Typ av bistånd  Totalt antal beslut Ej verkställda beslut Andel ej verkställda beslut  

Kontaktfamilj SoL BoU 2  0  0 %  

Kontaktperson SoL BoU 5  0  0 % 

Summa  7  0  0 %___________________ 

Kommentar till tabell 4: Avser hur stor andel av gynnande nämndbeslut där sökande är kvinna och som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Tabell 5. Andel ej verkställda beslut av samtliga beslut uppdelat på insatskategori, män 

Typ av bistånd  Totalt antal beslut Ej verkställda beslut Andel ej verkställda beslut  

Kontaktfamilj SoL BoU 3  2  67 %  

Kontaktperson SoL BoU 3  1  33 % 

Summa  6  3  50 %_________________ 

Kommentar till tabell 5: Avser hur stor andel av gynnande nämndbeslut där sökande är man och som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. 

Tabell 6. Avbrott i verkställighet av beslut uppdelat på insatskategori, andel kvinnor respektive män 

Typ av bistånd  Totalt antal  Kvinnor Andel kvinnor  Män Andel män  

 

Kommentar till tabell 6: Av tabellen framgår det totala antalet gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen vilkas  

verkställighet avbrutits, hur många av dessa som avser kvinnor respektive män samt andel kvinnor respektive män. 

Tabell 7. Ärenden (beslut) som avslutats utan att ha verkställts uppdelade på insatskategori, andel kvinnor respektive män 

Typ av bistånd  Totalt antal  Kvinnor Andel kvinnor  Män Andel män  

 

Kommentar till tabell 7: Avser ärenden som avslutats utan att beslut verkställts. Orsaker till detta kan exempelvis vara återtag av ansökan 

Att sökande avlidit eller att nämnden fattat nytt beslut efter ny ansökan. Att sökande tackat nej till erbjudande är ej skäl att avsluta ärende. 

 



Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(14) KLK.2023.55 00

Motion från (S) - Det behövs en offentlig toalett i
Skånes Fagerhult

Kommunfullmäktiges beslut

Sammanfattning
Socialdemokraternas fullmäktigegrupp genom Minette Jansson (S),
Gunilla Edman (S), Thomas Bjertner (S), Ingemar Svensson (S),
Tommy Helgesson (S), Tommy Håkansson (S), Tyrone Stebner (S),
Patric Carlsson (S) och Arne Silfvergren (S) har lämnat följande
motion.

"Det behövs en offentlig toalett i Skånes Fagerhult

Det har nu gått ett antal år sedan Skånes Fagerhult fick sin vackra och
påkostnade omdaning av stationsområdet. I takt med att evenemangen i
parken stadigt ökar, så som spök-rundan med 600-700 deltagare,
flaggdagar, musikuppträden och dylikt, där både unga och äldre är
aktiva, har en trängande fråga gjort sig gällande.

Det handlar om en offentlig toalettinrättning som efterfrågas av allt fler.
En del måste avstå gemenskapen och de sociala träffarna, just för att
ingen offentlig toalett finns i hela byn. Det gagnar inte de verksamheter
som i ännu större omfattning skulle kunna bedrivas i vår vackra park.

Härmed yrkas att Örkelljunga kommun låter uppföra en offentlig
toaliettinrättning i, eller strax i anslutning till, Järnvägsparken i Skånes
Fagerhult, inom det snaraste. Till yrkandet ansluter sig styrelsen från
Fagerhults framtid och styrelsen för PRO Skånes Fagerhult, samt en
stor del av folket i norra kommundelen."

Beslutsunderlag
Motion från (S) - Det behövs en offentlig toalett i Skånes Fagerhult
____________

Expedieras till:





Sammanträdesprotokoll 2023-02-27
Kommunfullmäktige

Justerandes
signatur

Utdragsbestyrkande

(15) KLK.2023.48

Avsägelse från Birgit Svensson (S) från uppdrag i
direktionen för Söderåsens miljöförbund

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse NN till ledamot i direktionen
för Söderåsens miljöförbund.

Sammanfattning
Birgit Svensson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i direktionen
för Söderåsens miljöförbund.

Beslutsunderlag
Avsägelse från Birgit Svensson (S), från uppdrag i direktionen för
Söderåsens miljöförbund.pdf
____________

Expedieras till:
Söderåsens miljöförbund
Den valde (för kännedom)
Troman (för åtgärd)



1

Anders Svensson

Från: Birgit och Pär Svensson <pergit@outlook.com>
Skickat: den 24 januari 2023 11:13
Till: Anders Svensson
Ämne: Avsägelse av uppdrag

Hej Anders! 
Jag måste tyvärr avsäga mig min plats i Söderåsens Miljöförbundet.  
 
Vänligen  
Birgit Svensson  
Socialdemokraterna  
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