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KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2019-02-19 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 februari 2019 klockan 

18:30 i Borgen, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Allmänhetens frågestund år 2019

Dnr 2019-000048

2. Information till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige från kommunens

förvaltningar

Dnr 2019-000046

3. Medborgarförslag Bjud in till invånardialog

4. Medborgarförslag belysning vid

återvinningsstationen i Alstermo

5. Martina Gustafsson avsägelse som ledamot i

barn- och utbildningsnämnden

Dnr 2019-000047

6. Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i

barn- och utbildningsnämnden efter Martina

Gustavsson (S)

Dnr 2019-000058

7. Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

2019

Dnr 2018-000434

8. Förslag till bestämmelser om

omställningsstöd och pension för

förtroendevalda (OPF-KL)

Dnr 2018-000403



Uppvidinge kommun 

Datum 

2019-02-19 
Sida 

2(2) 

Ärende Anteckningar

9. Revidering av Normer för bidrag till ideella

föreningars lokala verksamhet inom

Uppvidinge kommun

Dnr 2019-000003

10. Inkallelseordning till styrelser och nämnder

2019-2022

Dnr 2019-000022

Peter Skog Lindman 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Planering av informationstillfällen 

 

Kommunfullmäktige 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunfullmäktige.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Jan Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Feb Kommunsekreterare 

Beredskapssamordnare 

 

Mars Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

Personalchef 

 

April Socialförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

Maj Barn- och utbildningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

 

Juni Uppcom 

Uppvidingehus 

 

Aug IT-chef/Upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

 

Sept HUL 

RÖK 

 

Okt Överförmyndare 

GDPR-jurist 

 

 

 

  

2018-12-11 
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Kommunstyrelsen 2019 

 
Utbildning/information till politiker i kommunstyrelsen.  

Tidpunkt Ansvarig Innehåll 

Feb Kommunchef Info om kommunens 

organisation 

Rollen som kommunchef 

Utbildningsplan 

Mars  Kommunsekreterare  

April Ekonomichef 

Kvalitetsstrateg 

 

Maj Personalchef 

Beredskapssamordnare 

 

Juni IT-chef/upphandling 

Näringslivsutvecklare 

Planerare 

 

 

 

 











Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 4 Dnr 2018-000434 

Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 

Räddningstjänsten Östra Kronobergs taxor och avgifter enligt 

förbundsdirektionens beslut i punkt 1 och 2.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg fastställer årligen taxor och avgifter för 

verksamheten på delegation av respektive medlemskommun. De 

förändringar av taxor och avgifter som inte stöds av delegationen behöver 

fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

Förbundsdirektionen har den 6:e december 2018 föreslagit förändringar 

som är utanför delegationen. Syftet med förändringarna är att skapa 

samsyn och likartad hantering av flera förekommande 

räddningstjänstärenden inom Kronobergs län.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förbundsdirektionen redogör inte för ekonomiska konsekvenserna i 

ärendet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet t 

ekonomischefens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så 

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 2018-12-06, § 49, Taxor 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-01-25 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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Silja Savela SASA

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-25 
Referens 

KS 2018-000434 

Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019 

Ekonomichefens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa Räddningstjänsten Östra 

Kronobergs taxor och avgifter enligt förbundsdirektionens beslut i punkt 1 

och 2  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg fastställer årligen taxor och avgifter för 

verksamheten på delegation av respektive medlemskommun. De 

förändringar av taxor och avgifter som inte stöds av delegationen behöver 

fastställas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.  

Förbundsdirektionen har den 6:e december 2018 föreslagit förändringar 

som är utanför delegationen. Syftet med förändringarna är att skapa 

samsyn och likartad hantering av flera förekommande 

räddningstjänstärenden inom Kronobergs län.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förbundsdirektionen redogör inte för ekonomiska konsekvenserna i 

ärendet   

Beslutsunderlag 

Förbundsdirektionens sammanträdesprotokoll 2018-12-06, § 49, Taxor 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2019-01-25  

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg  

Ekonomichef 

Silja Savela 



Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 8 Dnr 2018-000403 

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

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att

gälla för förtroendevalda.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse

Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Uppvidinge kommun.

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet om antagande av OPF-KL 18 återremitterades från 

kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen för analys av 

förändring av OPF-KL 18 jämfört med OPF-KL 14.  

Familjeskydd 

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd saknats. Med anledning av det har 

ett kapitel om familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall lagts till i OPF-KL 

18. Se kapitel 4 i OPF-KL 18.

Tillgodoräknande av pensionsavgift 

I OPF-KL 14 tillgodoräknas den förtroendevaldes pensionsavgift från 

kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 

samma års inkomstbasbelopp. I OPF-KL tillgodoräknas pensionsavgift från 

kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma 

års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift 

betalar kommunen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Samma hantering görs 

enligt OPF-KL 14. Nytt i OPF-KL 18 är att belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår inte utbetalas. Från och med 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

Den förtroendevalde kan, i enlighet med OPF-KL 18, erbjudas möjlighet att 

välja bort efterlevandeskydd i anslutning till ansökan om uttag.  

Beräkning av 40-procentsgränsen 

I Uppvidinge kommun har extra sammanträden inte räknats med i utbetalt 

omställningsstöd. 

Om OPF-KL inte antas 



Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Om Kommunfullmäktige beslutar avslå förslag till att anta OPF-KL 18 

gäller OPF-KL 14, då det avtalet sedan tidigare är antaget av 

Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att kapitel 2 Omställningsstöd stryks. 

Patrik Davidsson (C) och Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till Christina 

Lindqvists (KD) yrkande. 

Anders Ljungqvist (SD) och Kerstin Lungqvist (SD) yrkar bifall till Christina 

Lindqvists (KD) yrkande. 

Jerker Blomqvist (M) yrkar bifall till personalavdelningens förslag till 

beslut.  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enlighet med 

personalavdelningens förslag till beslut. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta att föreslå 

Kommunfullmäktige att utse Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för 

Uppvidinge kommun. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-01-03 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelse 2018-12-11, § 224 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) 

Bilaga: Vissa förtydliganden till OPF-KL 



Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till 

Personalchef 

HUL 



2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-

KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser

 Pensionsmyndighet

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

2. Omställningsstöd

 Aktiva omställningsinsatser

 Ekonomiskt omställningsstöd

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

3. Pensionsbestämmelser

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning

 Sjukpension

 Efterlevandeskydd

4. Familjeskydd



Kapitel 1 

Inledande bestämmelser 

§ 1   Pensionsmyndighet

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 

Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 



Kapitel 2 

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 

sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  



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

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 

hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 

förvärvsinkomster om inte annat anges. 



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 



Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a. avgiftsbestämd ålderspension

b. sjukpension

c. efterlevandeskydd

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension

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

§ 4   Pensionsgrundande inkomst

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten 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, arbetsskada eller 



föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 

motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

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

sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  



§ 6   Pensionsbehållning

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 



§ 10   Sjukpension

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget

(uppdragen).

2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 

partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 



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

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis. 

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m.

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  



Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m.

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 

antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen

och

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

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

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

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

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

uppdrag.

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna 

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.



§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 

har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 

månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 

samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 

med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 

och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 

betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen. 

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 

förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 

§ första stycket FAL.



Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 §
kommunallagen

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

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

2. Heltid och betydande del av heltid

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

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

3. Efterskydd

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning

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



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

Normer 

Innan pension betalas ut 

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

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

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 
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Personalavdelningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att

gälla för förtroendevalda.

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att utse

Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet för Uppvidinge kommun.

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet om antagande av OPF-KL 18 återremitterades från 

kommunstyrelsen till kommunledningsförvaltningen för analys av 

förändring av OPF-KL 18 jämfört med OPF-KL 14.  

Familjeskydd 

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd saknats. Med anledning av det har 

ett kapitel om familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall lagts till i OPF-KL 

18. Se kapitel 4 i OPF-KL 18.

Tillgodoräknande av pensionsavgift 

I OPF-KL 14 tillgodoräknas den förtroendevaldes pensionsavgift från 

kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 

samma års inkomstbasbelopp. I OPF-KL tillgodoräknas pensionsavgift från 

kommunen endast om den för kalenderåret är högre än 3 procent av samma 

års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift 

betalar kommunen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Samma hantering görs 

enligt OPF-KL 14. Nytt i OPF-KL 18 är att belopp understigande 200 kr 

avseende ett kalenderår inte utbetalas. Från och med 2019 uppräknas nivån 

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  

Den förtroendevalde kan, i enlighet med OPF-KL 18, erbjudas möjlighet att 

välja bort efterlevandeskydd i anslutning till ansökan om uttag.  

Beräkning av 40-procentsgränsen 

I Uppvidinge kommun har extra sammanträden inte räknats med i utbetalt 

omställningsstöd. 

Om OPF-KL inte antas 

Om Kommunfullmäktige beslutar avslå förslag till att anta OPF-KL 18 

gäller OPF-KL 14, då det avtalet sedan tidigare är antaget av 

Kommunfullmäktige.  
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NORMER FÖR BIDRAG TILL IDEELLA FÖRENINGARS LOKALA 

VERKSAMHET INOM UPPVIDINGE KOMMUN 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Bidrag enl §§ 1 - 4 erhålles av förening som: 

 är uppbyggd efter demokratiska principer

 har antagit skriftligt utformade stadgar

 har huvudsaklig verksamhet i kommunen

 har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts

 har verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 - 20 år

 har minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år.

Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad

som medlem och erlagt av föreningen beslutad medlemsavgift.

 bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdom under större delen av året

 har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy

 är ansluten till riksorganisation som erhåller statligt stöd till sin centrala verksamhet

Bidrag enligt §§ 5 - 10 erhålles av förening som: 

 är uppbyggd enligt demokratiska principer

 är huvudsakligen verksam inom kommunen

 har antagit skriftligt utformade stadgar

 har haft årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse godkänts.

 har antagen och godkänd drog- och mobbningspolicy

Efter Kommunstyrelsens prövning kan förening, vars verksamhet bedöms som synnerligen 

angelägen, erhålla bidrag även om den ej helt uppfyller ovanstående bestämmelser. 

Aktuella bidragsnivåer finns i särskild bilaga. 

Särskild hänsyn ska tas vid bidragsgivningen till särskild kostnadskrävande verksamhet på 

sätt som Kommunstyrelsen beslutar.(Exempel på sådan verksamhet kan vara ridsporten och 

handikappidrotten). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet ska vara riktat för att 

minska deltagarnas egna ekonomiska insatser. 

Bidrag beviljas ej till föreningar som för sin ungdomsverksamhet erhåller bidrag av annan 

kommunal instans. Den som erhåller medlemskap av mera tillfällig natur som 

bingomedlem, dansmedlem, supportermedlem eller liknande, ska ej anses som medlem. 

Nivån på bidragen beslutas av Kommunstyrelsen på grundval av storleken på det för varje 

år av Kommunfullmäktige anvisade anslaget. 
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Kommunstyrelsen förbehåller sig rätten att varje år pröva hur de anvisade medlen ska 

fördelas. 

Ansökningshandlingar 

Ansökan om bidrag ska sökas av huvudstyrelse och vara styrkt av föreningens 

kassör/revisor. Bidrag utbetalas till huvudföreningens post- eller bankgiro. Förening som 

har beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar 

till förfogande för granskning på sätt som Kommunstyrelsen bestämmer. Räkenskaper, 

redovisnings- och ansökningshandlingar skall hållas tillgängliga för granskning i fyra år hos 

föreningen. 

Kommunstyrelsen förbehåller sig även rätt att granska avtal som föreningar ingår med 

annan part och som har betydelse för anläggningar som Kommunstyrelsen lämnar bidrag 

till. 

Förseelse gentemot förutsättningar och normer för bidrag kan medföra att förening avstängs 

viss tid, som Kommunstyrelsen bestämmer, från fortsatt bidragsgivning. 

Förening som vill komma i åtnjutande av kommunalt bidrag ska före den 31 mars till kultur- 

och fritidskontoret redovisa verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse och 

årsmötesprotokoll från det senaste verksamhetsåret. Även verksamhetsplan och budget för 

nästkommande verksamhetsår samt antagen och godkänd drog- och mobbnings-policy 

ska redovisas.  

Drog- och mobbningspolicy 

Vision 

Inga droger och ingen mobbning förekommer i idrotts- och fritidsliv där barn och 

ungdomar medverkar.  

Riktlinjer angående drog- och mobbningspolicy 

All barn- och ungdomsverksamhet ska vara drogfri. Alla inom barn- och 

ungdomsverksamheterna i föreningar i Uppvidinge kommun, såväl ledare som medlem, 

ska ha goda kunskaper om droger och mobbning.  

Kommunstyrelsens definition av droger och mobbning är följande: 

Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande. Droger är med 

denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel och drogpreparat. 

Mobbning är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen, blir utsatt för kränkande 

ord eller handling från en eller flera personer. 

Föreningens drog- och mobbningspolicy ska innehålla: 

 Föreningens ställningstagande när det gäller droger och mobbning

 Föreningens inställning till droger vid representation och fester
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 Hur föreningen och dess ledare kan ta ansvar och vara föredöme för barn och

ungdomar

Krav på policyns förankring inom föreningen 

Policyn ska vara:  

 antagen på ett årsmöte och bifogas i årsmötets handlingar.

 vara en obligatorisk fråga på föreningens årsmöten och dokumenteras i protokoll.

 vara väl förankrad hos föreningens ledare genom obligatorisk återkommande

utbildning.

Föreningens drog- och mobbningspolicy ska godkännas av Kommunstyrelsen. 

I föreningens verksamhetsberättelser ska framgå att en årlig träff med policyn som tema har 

hållits för ledare i föreningen där antal närvarande samt ledare för träffen anges. 

I verksamhetsberättelserna ska tydligt framgå att varje ledare minst två gånger per 

verksamhetsår har informerat sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande till droger 

och mobbning. 

Utbildning 

Uppvidinge kommun och SISU Smålandsidrotten kommer att ha årliga informationsmöten 

för föreningar och dess ledare. 

Uppvidinge kommun erbjuder föreningarna ledarutbildningsbidrag för framtagande av 

föreningens drog- och mobbningspolicy. 

BIDRAG 

§ 1.

STARTBIDRAG 

Nystartad förening eller förening som varit vilande i minst 3 år kan erhålla startbidrag. 

För att erhålla startbidrag skall föreningen: 

 antagit skriftligt utformade stadgar

 ha verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 5 – 20 år

 ha minst 10 medlemmar i åldern 5 - 20 år

 haft planerad verksamhet i minst tre månader.
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§ 2.

AKTIVITETSSTÖD 
Aktivitetsbidraget är avsett att stötta och uppmuntra föreningen i sin strävan att bedriva 

ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern 5 - 20 år. 

Särskild hänsyn ska tas till särskild kostnadskrävande verksamhet på sätt som 

Kommunstyrelsen beslutar. (Exempel på särskild kostnadskrävande verksamhet kan vara 

ridsport och handikappidrott). Bidraget till kostnadskrävande verksamhet skall vara riktat 

för att minska deltagarnas egna ekonomiska insats. 

Med bidragsberättigad aktivitet menas en sammankomst 

 med minst tre deltagare i åldern 5 - 20 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas

som deltagare

 som varar minst en timme (60 minuter)

 som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller

motsvarande

 som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas

av riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.

Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och aktivitetens 

längd. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 

medräknas vid en av dessa sammankomster. 

Bidrag utbetalas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som 

exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag utbetalas ej till studiecirkelsammankomster, 

vilka får bidrag i annan ordning. 

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledaren eller biträdande gruppledare 

ska vara närvarande under sammankomsten och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för 

flera grupper under samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är 

riktiga. 

Föreningen lämnar två gånger per år in senast den 15 augusti (perioden 1 jan - 30 juni) och 

15 februari (perioden 1 juli - 31 december) en redovisning över antalet genomförda 

sammankomster och antalet deltagaraktiviteter. Denna redovisning sker på särskild 

ansökningsblankett. 

En kopia av ansökningsblanketten ska av föreningen förvaras tillsammans med 

närvarokorten under minst fyra år. Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av 

antalet bidragsberättigade sammankomster och deltagaraktiviteter från ett eller flera 

närvarokort. Uppgifterna på blanketten ska gälla aktuell tidsperiod (senaste halvåret). 

Ansökningsblanketten är densamma som används vid ansökan till riksorganisation. 

Ordförande och endera revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på 

ansökningsblanketten är riktiga. 

För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.  
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§ 3.

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG 
Bidraget avser att ekonomiskt stödja föreningarnas ledarutbildning. 

Bidraget erhålles till kurser som arrangeras av riks- eller distriktsorganisation och som 

bedrivs efter godkänd kursplan. 

Bidrag erhålles med högst 75 % av godkänd kurskostnad med ett maximalt bidrag per 

förening. Nivå för maximalt bidrag återfinns i bilaga för aktuella bidragsnivåer. 

I kurskostnad inräknas 

 kursavgift

 resekostnader enligt billigaste färdsätt. Vid bilersättning erhålles bidrag baserad på

den ersättning som föreningen utbetalar dock högst den bilersättning som

kommunen tillämpar

 förlorad arbetsförtjänst om kursen omfattar minst 5 dagar. Utbetalas med högst det

arvode som kommunal förtroendeman erhåller.

Bidrag erhålles i princip ej för deltagande i specialkurs där deltagaren senare har ekonomisk 

vinning av utbildningen. 

För domarutbildning erhålles bidrag endast till ungdomsdomarutbildning. 

Ansökan om ledarutbildningsbidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och 

fritidskontoret tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. Till ansökan skall bifogas 

intyg i vilken framgår vilka som deltagit, kursinnehåll samt kurskostnader. För erhållande 

av bidrag till förlorad arbetsförtjänst ska intyg från arbetsgivaren bifogas. 

§ 4.

LOKALBIDRAG 

Grundförutsättningen för att få lokalbidrag är att föreningen erhåller aktivitetsbidrag. 

Bidrag utgår till lokalen/anläggningens driftkostnad med det belopp som kommunstyrelsen 

anser som skälig del av kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten. 

För lokaler där kommunen är fastighetsägare, t ex sporthallar eller skollokaler, uttages en 

grundhyra (grundtaxa) för alla användare. 

Bidragsberättigad förening kan få lokalbidrag till sin ungdomsverksamhet för den del som 

överstiger grundtaxan om man hyr utanför kommunens lokaler. För att aktiviteten ska 

bedömas som ungdomsverksamhet skall minst hälften av deltagarna vara mellan 5 - 20 år. 



8 

Utnyttjande av lokaler ska ske enligt Kommunstyrelsens principbeslut angående 

lokalutnyttjande vilket innebär: 

1. Föreningar med egna lokaler utnyttjar dessa enligt tidigare praxis.

2. Föreningar utan egna lokaler hänvisas till Folkets Hus-föreningarna samt Borgen i

Lenhovda och Degeln i Älghult eller övriga lokaldrivande föreningar.

Då lokalutnyttjande enligt ovanstående ej är möjligt, hänvisas till kommunägda lokaler. 

För att få lokalbidrag ska Kommunstyrelsen godkänna såväl lokal som lokalkostnad. 

Dessutom ska föreningen ha haft minst 10 bidragsberättigade sammankomster i redovisning 

till aktivitetsstöd under föregående verksamhetsår. 

För lokalkostnader i samband med tävlingar, matcher och andra speciella arrangemang (t ex 

läger, turneringar mm) erhålles ej lokalbidrag. 

Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras lokalbidraget i 

motsvarande utsträckning. 

Ansökan om bidrag görs på avsedd blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 mars. Ansökan ska avse bokförda kostnader under senaste 

verksamhetsår. 

§ 5.

BIDRAG TILL FÖRENINGSDRIVNA ANLÄGGNINGAR 

Bidraget syftar till att ge föreningarna möjlighet att driva sin egen eller arrenderad 

anläggning. 

Bidraget avses till löpande driftkostnader samt till underhåll av anläggningen. 

Som löpande driftkostnader räknas: 

 Uppvärmning

 Elström

 Vatten/avlopp, sophämtning, sotning

 Fastighetsförsäkring

 Arrende

För att bidrag till underhåll ska kunna erhållas, ska underhållsplan över minst tre år 

upprättas, där det upptas beräknat årligt underhåll samt beräknad kostnad för utförandet. 

Kommunstyrelsen förbehåller sig möjligheten att revidera i uppgjord underhållsplan efter 

att kostnadskontroll har gjorts av Kommunstyrelsen. 
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Grundförutsättningen för att få anläggningsbidrag är att föreningen erhåller 

aktivitetsbidrag. Bidrag utgår till anläggningens driftkostnad med det belopp som 

kommunstyrelsen anser som skälig del för barn- och ungdomsverksamheten. 

Underlag för bidrag beräknas utifrån antalet medlemmar mellan 5 - 20 år i förhållande till 

det totala medlemsantalet i föreningen. 

Bidrag för egna och arrenderade anläggningar utgår i förhållande till antalet 

bidragsberättigade sammankomster för medlemmar mellan 5 - 20 år och 

beräkningsunderlaget av medlemsantalet 

Överskrider ansökningarna summan av budgetramen reduceras anläggningsbidraget i 

motsvarande utsträckning. 

Vid beslut om bidragsbeloppets storlek ska även hänsyn tas till de hyresintäkter som influtit 

till anläggningen enligt inlämnad ekonomisk berättelse. 

Bidrag kan utgå till förening som driver kommunal eller egen badplats. Bidraget utbetalas 

som ett årligt driftbidrag. 

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 mars. 

§ 6

ANORDNINGSBIDRAG 

INVESTERINGSSTÖD TILL FRITIDSFÖRENINGAR 

Bidraget är avsett till att ge möjlighet för föreningar att anlägga egna anläggningar eller 

genomföra större renoveringar. Till underhåll av lokaler/anläggningar beviljas ej detta 

bidrag. 

Bidrag erhålles endast till förenings- och kommunägd anläggning eller förhyrd anläggning 

där hyrestiden löper på minst 10 år. 

Förening är skyldig att utnyttja eventuellt andra bidragsmöjligheter, t ex RF:s 

anläggningsstöd och fonder. Dessa eventuella bidrag frånräknas totalkostnaden av det 

kommunala bidraget. 

Arbetet med anläggningen får ej påbörjas innan Kommunstyrelsen fattat beslut. 

Igångsättningstillstånd kan beviljas efter ansökan, men omfattar inte löfte om bidrag. 

Bidrag kan erhållas med maximalt 50 % av den av Kommunstyrelsen godkända 

totalkostnaden. 
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Bidrag till orienteringskartor kan erhållas med maximalt 90 % av Kommunstyrelsen 

godkända kostnader. Bidrag kan endast sökas av föreningar som ingår i Uppvidinge 

kartkommitté. 

Till ansökan om bidrag ska bifogas kostnadsberäkning och finansieringsplan samt offerter, 

ritningar och eventuella hyresavtal för fastighet/mark. 

Efter beslut om beviljat bidrag ska objektet genomföras inom två år. Se riktlinjer kultur- och 

fritidsnämnden § 214/96.  

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett och ska vara kultur- och fritidskontoret 

tillhanda senast den 31 oktober för erhållande av bidrag nästa kalenderår. 

§ 7.

BIDRAG TILL KOORPORATIONSIDROTTSFÖRENINGAR 

Kommunalt bidrag kan erhållas av lokal koorporationsidrottsförening som tillhör Svenska 

Koorporationsidrottsförbundet och visat sådan stabilitet i sin verksamhet att 

kommunstyrelsen godkänt föreningen som bidragsberättigad. 

§ 8.

FÖRENINGSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 

Bidraget är avsett att stödja föreningar som bedriver verksamhet inom kulturområdet. 

Föreningar som bedriver egen kulturverksamhet eller arrangerar kulturprogram eller 

kulturverksamhet kan söka bidrag. 

§ 9.

BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUNDEN 

1. SYFTE
Bidraget syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive förbunds

idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folkbildning och

kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen;

att genom sin verksamhet främja och fördjupa demokrati och jämlikhet 
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att stimulera intresset för nya kunskapsområden och för folkligt förankrad bildnings- och 

kulturverksamhet 

att skapa engagemang för deltagande i samhällsutvecklingen 

att bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället 

att särskilt uppmärksamma och aktivera grupper som av olika skäl har begränsade  

möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet samt barn och ungdom 

att främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen  

antagna kulturmålen 

2. FÖRUTSÄTTNING
Bidraget utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala organisation

godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet.

Grundbidraget är en schablonmässig procentuell fördelning mellan studieförbunden. 

Denna procentuella andel beräknas på de tre senaste årens erhållna bidrag. 

Vid en omfattande minskning av ett studieförbunds verksamhet kan bidraget omprövas 

under pågående period. 

3. UTVÄRDERING
Utvärdering ska ske varje år i anslutning till ansökan om kommunalt grundbidrag. För

studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna ska vara så

utformade att verksamheten i kommunen klart kan urskiljas.

I utvärderingen ska bl. a följande granskas; 

 Hur har verksamheten lyckats i förhållande till egna och kommunens mål och

riktlinjer

 Har kvalitetsaspekter varit viktiga för utvecklingen av innehållet i verksamheten

 Hur många cirklar, kulturarrangemang och andra aktiviteter har ägt rum

 Hur många har deltagit i de olika aktiviteterna uppdelade på ämnesområden

 Hur stor del av resurserna har använts till verksamhet respektive administration

 Har nya former för verksamheten prövats

Utvärderingen tar även hänsyn till den utvärdering och uppföljning som Folkbildningsrådet   

gör. 

Om ett studieförbunds verksamhet minskat påtagligt och varaktigt, samt att inga påvisbara 
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kvalitetsförbättringar skett ska stödet minskas. Dessa frigjorda medel förs över till de   

studieförbund som ökat i verksamhet eller kvalitet.  

4. ANSÖKAN
Ansökan om bidrag görs på särskild blankett som ska vara kultur- och

fritidskontoret tillhanda senast den 31 mars. Till ansökan ska bifogas verksamhets-     

och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande

år.

Ansökningshandlingarna ska undertecknas av avdelningens ordförande och revisor. 

§ 10.

KULTURBIDRAG TILL BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Föreningar som bedriver kulturverksamhet för barn- och ungdom hänvisas till att söka 

kulturföreningsbidrag. 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 19 Dnr 2019-000003 

Revidering av Normer för bidrag till ideella föreningars 
lokala verksamhet inom Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 

av Normer för bidrag till ideella föreningars.  

Sammanfattning av ärendet 

Datum för insändande av kommunens ideella förenigars handlingar och 

bidragsansökningar finns idag angivna i normerna för bidrag.  

Ett av bidragen, anordningsbidrag söks av föreningar 31 oktober och beslut 

om bidrag tas av Kultur- och föreningsutskottet i november. 

Handläggningstiden är väldigt kort från ansökningsstopp till beslut och det 

förekommer risk att föreningar ej hinner sända in kompletterande uppgifter 

vilket kan göra att beredning av bidrag blir bristfällig. 

För att säkra processen kring anordningsbidraget, som för Uppvidinge 

kommun är ett viktigt sätt att ge föreningar möjlighet att anlägga egna 

anläggningar eller genomföra renoveringar föreslår 

Samhällsserviceförvaltningen att ansökan till anordningsbidrag, som från 

och med 1/1 2018 föreslås heta Investeringsbidrag till fritidsföreningar 

tidigareläggs för att hinna beredas i kommunen samt samberedas med 

Smålands idrottsförbund. Ansökningstid för Aktivitetsstöd föreslås flyttas 

fram för att förenkla för föreningslivet, och följa SISU idrottsutbildarnas 

datum för insändande av ansökan.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår vidare att alla datum som idag finns 

angivna i Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom 

Uppvidinge kommun tas bort ur normerna och att samtliga datum istället 

anges i en av Kultur- och fritidsavdelningen framtagen särskild bilaga.   

Denna skall sändas ut till samtliga föreningar före den 31 mars 2019 och 

vara giltig från och med 1 januari 2019. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kultur- 

och föreningsutskottets förslag till beslut. 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Normer för bidrag till ideella föreningars verksamhet inom Uppvidinge 

kommun 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2019-02-

05, § 9  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Berörda föreningar 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 24 Dnr 2019-000022 

Inkallelseordning till styrelser och nämnder 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar inkallelseordning 

enligt följande: 

Kommunstyrelsen: 

Ordinarie ledamot Ersättare 

S V, S, M, C, KD, SD 

SD SD, C, KD 

C C, KD, SD 

M M, S, V 

V V, S, M 

KD KD, C, SD, M, S, V 

Övriga styrelser och nämnder: 

Ordinarie ledamot Ersättare 

S S, V, M, C, KD, SD 

SD SD, C, KD 

C C, KD, SD 

M M, S, V 

V V, S, M 

KD KD, C, SD, M, S, V 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 6 kap. 16 § kommunallagen ska fullmäktige bestämma i vilken 

ordning ersättare ska tjänstgöra, om ersättarna inte valts proportionellt. 

Om fullmäktige inte fastlagt någon inkallelseordning ska ersättare inträda i 

den ordning de finns upptagna i det fullmäktigeprotokoll som fördes när de 

valdes in i den aktuella nämnden.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar tillägg till föreslagen inkallelseordning 

avseende Kristdemokraternas ordning: 

KD-C-SD-M-S-V 



Kommunstyrelsen  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-02-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt föreslagen 

inkallelseordning med Christina Lindqvist (KD) tilläggsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Inkallelseordning till styrelser och nämnder  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 




