
Kansliavdelningen 
Mikael Daxberg,  
mikael.daxberg@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-30 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 11 december 2018 klockan 

08:30 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop

 Val av justerare

Ärende Anteckningar

1. Ekonomisk uppföljning 2018 -

Socialnämndens presidium

Dnr 2018-000039

08:30 

Socialnämndens presidium 

Silja Savela 

2. Firmatecknare för mandatperioden 2015-2018

Dnr 2015-000008 ADM

09:00 

Silja Savela 

3. Ansökan om sponsring AMO HK

Dnr 2018-000412

PAUS 09:20-09:40

09:10 

Silja Savela 

4. Kravprofil kommunchef

Dnr 2018-000354

09:40 

Cecilia Bülow 

5. Kravprofil förvaltningschef

samhällsserviceförvaltningen

Dnr 2018-000355

09:50 

Cecilia Bülow 

6. Förslag till bestämmelser om

omställningsstöd och pension för

förtroendevalda (OPF-KL)

Dnr 2018-000403

10:00 

Cecilia Bülow 

7. Taxa för prövning och tillsyn inom

miljöområdet

Dnr 2018-000407

8. Planuppdrag för Klavreda 3:8

Dnr 2018-000401

10:20 

Chrisa Liota 
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Ärende Anteckningar 

9.  Upprustning av hållplatser 2019 i Kronobergs 

län inom ramen för landsbygdssatsning och 

tillgänglighetssatsning 

Dnr 2018-000333  

10:30 

Chrisa Liota 

10.  Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Dnr 2017-000348  

10:40 

Chrisa Liota 

11.  Svar på medborgarförslag om att 

tillgänglighetsgöra ljudnivån för personer 

med hörselnedsättning 

  

11:00 

Förslagställare 

12.  Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 

(socialkontor) 

Dnr 2017-000392  

 

13.  Retroaktiv utbetalning Kommunalt Partistöd 

för år 2018 till Vänsterpartiet 

Dnr 2018-000129  

11:20 

Mikael Daxberg 

14.  Förslag på nytt reglemente kommunalt 

partistöd 

Dnr 2018-000398  

11:30 

Mikael Daxberg 

15.  Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Dnr 2018-000026  

 

16.  Meddelande till Kommunstyrelsen 2018 

Dnr 2017-000416  

 

 

Åke Carlson 

ordförande 

Mikael Daxberg 

kommunsekreterare 
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§ 191 Dnr 2018-000039  

Rapport ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporten är delgiven. 

Socialnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde 11 

december för samråd kring nämndens underskott.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 19,4 miljoner kronor, en 

försämring med 6,3 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos.  

Socialnämndens prognos försämras med 2,4 miljoner kronor till följd av 

ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen för ekonomiskt 

bistånd och placeringar samt inom äldreomsorgen där vårdtyngden 

fortsätter att vara högre än budgeterat. Kommunstyrelsens prognos 

försämras med 2,8 miljoner kronor till följd av avvecklingskostnader för 

personal samt fortsatt höga kostnader inom kostverksamheten. Barn- och 

utbildningsnämndens prognos försämras med 1,1 miljoner kronor till följd 

av avvecklingskostnader för personal. Miljö- och byggnadsnämnden har 

fått ökade intäkter för bygglov och ändrar därmed sin prognos från minus 

150 tusen kronor till plus 200 tusen kronor.   

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 

Landsting innebär något försämrad skatteunderlagsutveckling för 2018, 

vilket ger en negativ ekonomisk effekt på cirka 400 tusen kronor.  

Det negativa resultatet på 19,4 miljoner kronor innebär en negativ 

budgetavvikelse på 20 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består av:  

Socialnämnden minus 12 280 tkr 

Kommunstyrelsen minus 5 000 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden minus 770 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden plus 200 tkr 

Skatter och utjämning minus 2 150 tkr  

  

Ekonomiska konsekvenser 

Det prognostiserade resultatet innebär ett negativt balanskravsresultat. 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år.                     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2018-11-08 

Ekonomisk uppföljning 2018-11-08   

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 158 Dnr 2015-000008 ADM 

Firmatecknare för mandatperioden 2015-2018 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Avtal, kontrakt, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ska undertecknas 

av kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) eller vid dennes förfall 

av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Jonsson (S) och 

kontrasigneras av förvaltningschef Anna Lindholm eller vid dennes förfall 

av Silja Savela, ekonomichef.  

2. Kommunstyrelsen kan i varje enskilt ärende besluta om andra 

firmatecknare.  

3. Ovanstående beslut om firmatecknare gäller från och med den 10 oktober 

2018.                      

Sammanfattning av ärendet 

I flera ärenden som handläggs av kommunen krävs det flera personer som 

har möjlighet att teckna firman. Med anledning av att kommunstyrelsen 

beslutade 2018-10-10, § 157 om kommunchefs Christer Lindberg 

entledigande behöver firmatecknarna revideras.                

        

      

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 

Förvaltningschef 
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Ansökan om sponsring AMO HK 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Sponsra AMO HK med 100 000 kronor för säsongen 2018/2019  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelen beslutade den 9:e juni 2015, § 96, att sponsra AMO HK 

(tidigare Alstermo IF Hanboll) med 100 000 kronor i samband med att 

föreningen gick upp i allsvenskan. Kommunen har sponsrat föreningen 

årligen med 100 000 kronor för säsongerna 2015/2016, 2016/2017 samt 

2017/2018. 

AMO HK har i november 2018 inkommit med ansökan om sponsring på 

120 000 kronor för säsongen 2018/2019. Vid beredning av ärendet föreslås 

oförändrad sponsringsnivå på 100 000 kronor för säsongen 2018/2019.   

Ekonomiska konsekvenser 

Inryms inom kommunstyrelsens budgetram för sponsring   

Beslutsunderlag 

Ansökan om sponsring från AMO HK, daterat 2018-11-27  

Beslutet skickas till 

AMO HK 

Ekonomichef Silja Savela   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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2018-11-29 
Referens 

KS 2018-000354 

  

 

Kravprofil kommunchef 

Personalavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kravprofil för tjänsten som kommunchef.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför tillsättning av tjänsten som kommunchef har förslag till kravprofil 

tagits fram. Fackliga organisationer har fått möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-29, personalchef  

Beslutet skickas till 

Personalchef   

 

 

 

Cecilia Bülow 
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§ 205 Dnr 2018-000354  

Kravprofil kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalavdelningen får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens 

presidium lämna förslag på kravprofil för kommunchef. 

Rapportering ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 11 december.        

Sammanfattning av ärendet 

Rekrytering ska ske av ny kommunchef. Kommunstyrelsen beslutar om 

tillsättande. Innan rekrytering sker måste en kravprofil för tjänsten 

fastställas.                          

Beslutet skickas till 

Personalavdelning 
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§ 207 Dnr 2018-000355  

Kravprofil förvaltningschef 
samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Personalavdelningen får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens 

presidium lämna förslag på kravprofil för förvaltningschef 

Samhällserviceförvaltningen. 

Rapportering ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 11 december.        

Sammanfattning av ärendet 

Rekrytering ska ske av ny förvaltningschef för 

samhällsserviceförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar om tillsättande. 

Innan rekrytering sker måste en kravprofil för tjänsten fastställas.                          

Beslutet skickas till 

Personalavdelning 

  

 



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

Personalavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att 

gälla för förtroendevalda.   

Sammanfattning av ärendet 

OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 

eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller 

PRF-KL i kommunen eller kommunalförbund. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 

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-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och 

landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av 

bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL18 har delar om 

familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser 

tillförts. 

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse personalchef, 2018-11-26 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18)  

Beslutet skickas till 

Personalchef 

Ekonomichef 

HUL   

 

 

Cecilia Bülow 

Personalchef 
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Taxebilaga 2, Avgiftsklasser för miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 
 

Följande förkortningar används i tabellen: 

 

MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)  

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod  

AK= Avgiftsklass enligt SKL’s förslag 

PN= Prövningsnivå  

ÅT=Årlig tillsynstid 

-i = omfattas av Industriutsläppsförordningen (2013:250) 

 

A och B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt 
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- 28.4001 1 U 2 Anläggning för 
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk  
ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 m3 avloppsvatten per  
kalenderår, eller  
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger  
upphov till högst 10 m3 avloppsvatten per kalenderår. 

16 kap 6 § 28.50 
 
 
 

28.50-1 
 

28.50-2 
 

28.50-3 
 

28.50-4 
 

28.50-5 
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28.50-7 
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15 
 

10 
 
8 

Anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning eller termisk  
sprutning med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår. 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §. 
 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och  
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår 
utan uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår utan 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår utan  
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och  
filter. 
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår 
med uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per kalenderår med 
uppsamling och filter. 
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100 ton per kalenderår med  
uppsamling och filter. 

16 kap 7 § 28.71 1 C 4 Blästra mer än 500 m2 yta. 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt  
16 kap 10 §. 

- 28.7101 1 U 2 Blästra högst 500 m2 yta. 

16 kap 8 § 28.80 9 B 25 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår 
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt  
19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 9 § 28.90 7 C 15 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack 
eller färg 
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt  
16 kap 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §. 

16 kap 10 
§ 

28.95 
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28.95-2 
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Anläggning för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 m3 avloppsvatten per 
kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt  
19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §, 
2. betning med mer än 50 kg betpasta per kalenderår, om verksamheten ger  
upphov till avloppsvatten, 
3. blästring av mer än 500 m2 yta per kalenderår, 
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än  
1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men högst  
2 ton per kalenderår, eller 
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av mer än  
500 kg per kalenderår. 
 
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan. 
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan. 

- 28.9501 1 U 2 Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för 
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 m3 avloppsvatten per  
kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt  
någon av beskrivningarna under koderna 39.10–39.50, 
2. betning med högst 50 kg betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov 
till avloppsvatten, 
3. blästring av högst 500 m2 yta per kalenderår, 
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst  
1 ton gods per kalenderår, 
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kg per kalenderår, 
eller 
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för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kate-
gori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering  
kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande 
för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, 
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet 
kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,  
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,  
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori  
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hante-
ring av mer än 5 000 000 ton per kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen 
lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 500 000 
ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 2 000 
000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 250 000 ton men högst 500 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000 ton 
per kalenderår,enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 25 000 ton men 
högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men 
högst 500 000 ton per kalenderår, eller  
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton men högst 2 000 
000 ton vid ett och samma tillfälle. 
 
- Anläggning för lagring eller annan hantering enligt punkt 1 om anläggningen har 
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000 ton vid ett och 
samma tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per 
kalenderår, enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton men 
högst 25 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men 
högst 250 000 ton per kalenderår, eller enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras 
mer än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle. 

20 kap 2 § 39.70 6 C 12 Anläggning för lagring av 
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter  
eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och 
samma tillfälle, 
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser verksamhet 
för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet för lagring av mer än 
1 ton vid ett och samma tillfälle och 
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen 
har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”,  
”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk”  
eller ”miljöfarlig”, eller 
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller kriterierna för att 
klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, 
”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 
1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden 
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”, 
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet  
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, 
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”,  
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, 
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori akut 1”, 
”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori  
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön 
kategori kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”, eller 
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras 
mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle. 
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Kommunledningsförvaltningen  
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken  

  

Planuppdrag för Klavreda 3:8 

Kansliets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att ta fram 

en detaljplan för rubricerat område. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Dagens strandskyddslagstiftning tillåter ingen nybyggnation inom 100 

meter från strandlinjen om det inte föreligger särskilda skäl enligt 7 

kap. 18 c § Miljöbalken. För att kunna ge dispens eller upphäva 

strandskyddet i en detaljplan måste minst ett av dessa skäl vara 

aktuellt. Ett av skälen som anges är så kallade LIS-områden 

(landsbygdsutveckling i strandnära lägen). För att kunna upphäva 

strandskyddet genom att hävda landsbygdsutveckling i strandnära läge 

ska ett antal kriterier uppfyllas. Kriterierna anses uppfyllda då området 

1) är lämpligt för utveckling av landsbygden, 2) är av sådant slag och 

har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande 

tillgodoses långsiktigt och 3) endast har en liten betydelse för att 

tillgodose strandskyddets syften, i eller i närheten av en tätort. 

 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-11-20 
 

KS 2018-000401 
Sida 

2(2) 

 

Kommunledningsförvaltningen · Kommunledningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-47025 Mobil: 072-9870901  

christer.lindberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

Det aktuella området ligger i Klavreström och angränsar i väster och 

söder till Norrsjön. Uppvidinge kommun är ägare till fastigheten 

Klavreda 3:8 som utgör merparten av området. Det aktuella området 

har varit föremål för diskussion tidigare när studenter på 

Byggnadsutformnings- och byggingenjörsprogrammet fick i uppdrag 

att visualisera en framtida exploatering av området.  

Blandad bostadsbebyggelse kan på sikt tillgodose en del av en 

efterfrågan på strandnära boende som finns i kommunen, samtidigt 

som pendlingsmöjligheterna till både Växjö och Vetlanda är goda.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Planerare/utvecklare, 2018-11-20. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsen står för de kostnader som uppstår i samband med 

planläggningen. 

 

Beslutet skickas till 

Kansliet  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 

 

 

Chrisa Liota  

Planerare/utvecklare 
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Kommunledningsförvaltningen  
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken  

  

Skrivelse angående Upprustning av hållplatser för 2019 i 
Kronobergs län inom ramen för landsbygdsatsning och 
tillgänglighetssatsning  
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Förslå att Kommunsstyrelsen ska fatta beslut om huruvida kommunen går in 

med ny upprustning av befintliga hållplatser för 2019. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt gällande ansvarsuppdelning mellan Region Kronoberg och länets 

kommuner som framgår av Region Kronobergs hållplatshandbok har 

kommunerna ansvar för viss utrustning på hållplatser längs statlig väg. Inför 

den planerade ombyggnaden av prioriterade hållplatser inom länet erbjuder 

Trafikverket berörda kommuner möjlighet till samordning av arbetena så att 

också kommunal utrustning kan monteras av den entreprenör Trafikverket 

anlitar för hållplatsombyggnaderna. Förutsatt att kommunen på 

överenskommen tid tillhandahåller den kommunala utrustning kommunen 

önskar tillföra hållplatsen, så svarar Trafikverket för uppsättning/montering av 

denna kommunala utrustning i samband med att Trafikverkets genomför 

hållplatsombyggnaden. 

Skrivelsen gäller ett beslut om i vilken mån och på vilka hållplatser kommunen 

önskar montering av ny eller utbyte av kommunal utrustning. Kommunen är 

också ansvarig att täcka kostnader för hållplatser som har brister om 

väderskydd, cykelparkering och belysning. För att komma med i 

upphandlingsunderlaget önskas svar från kommunen senast 15:e december 

2018. Ytterligare uppgifter finns också i arbetsmaterial. 

Beslutet gäller:  

1. Nytt väderskydd vid Hållplatsen Majorsgatan (Busslinje 345) 
2. Belysning på riksvägen vid Hållplatsen Bedeboda på båda sidor av 

vägen (Busslinje 310/320/332) 
3. Ny cykelparkering vid Hållplatsen Nottebäck terminal (Busslinje  

310/311/320/332/335/345)  
4. Nytt väderskydd i Läge B och belysning i Läge A och B vid Hållplatsen 

Riksvägen (Busslinje 331/332) 
5. Nytt väderskydd i Läge A och B och cykelparkering i Läge B vid 

Hållplats Järnvägsgatan (Busslinje 331) 

 

 



Kommunledningsförvaltningen 

Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-20 

Ekonomiska konsekvenser 
Det beräknas att kosta runt 200 000 SEK. Kostnaden sker via KS disponibla 

investeringsmedel. 

Beslutet skickas till 
Kommunsstyrelsen  

Kommunfullmäktige 

Ekonomichef 

Trafikverket 
 
 
 
 
Chrisa Liota      
Planerare/Utvecklare    
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Trafikverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Kungsgatan 8 Växjö 

Texttelefon: 010-123 50 50 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.traf kverket.se 

Bo Svensson 
SSYbs 
Direkt: 010-123 61 21 
bo.k.svensson@traf kverket.se 
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 Till: 
-Kommuner inom Kronobergs län 
-Kommunala kontaktpersoner i 
IKA-gruppen, Kronobergs län 
 
 
 
 

För kännedom: 
Per Hansson  
Region Kronoberg 

Upprustning av hållplatser 2019 i Kronobergs 
län inom ramen för landsbygdsatsning och 
tillgänglighetssatsning. – Fråga om 
Kommunal medverkan 
 

Trafikverket planerar för upprustning av drygt 80 hållplatslägen under 2019 till den 

standardnivå som anges i hållplatshandboken gällande Trafikverkets ansvarsdel för 

dessa hållplatser. Urvalet av hållplatser som åtgärdas är främst baserad på länstrafikens  

resandestatistik och inventering av hållplatsstandard och berör hållplatser i länets 

samtliga åtta kommuner. 

Enligt gällande ansvarsuppdelning mellan Region Kronoberg och länets kommuner som 

framgår av Region Kronobergs hållplatshandbok har kommunerna ansvar för viss 

utrustning på hållplatser längs statlig väg. Inför den planerade ombyggnaden av 

prioriterade hållplatser inom länet erbjuder Trafikverket berörda kommuner möjlighet 

till samordning av arbetena så att också kommunal utrustning kan monteras av den 

entreprenör Trafikverket anlitar för hållplatsombyggnaderna. Förutsatt att kommunen 

på överenskommen tid tillhandahåller den kommunala utrustning kommunen önskar 

tillföra hållplatsen, så svarar Trafikverket för uppsättning/montering av denna 

kommunala utrustning i samband med att Trafikverkets genomför hållplatsom-

byggnaden. 

Inför upprättande av upphandlingsunderlaget önskar Trafikverket därför få besked om i 

vilken mån och på vilka hållplatser kommunen önskar nyttja möjligheten som erbjuds 

om samordnad montering av ny kommunal utrustning eller, om så kan vara aktuellt, 

utbyte av kommunal utrustning i samband med att Trafikverket utför hållplatsarbeten.  

För att komma med i upphandlingsunderlaget önskas svar från kommunen 

senast 15:e december 2018. Svar lämnas via mail till följande adress: 

caisa.wolff@trafikverket.se  

Trafikverket vill i detta sammanhang påminna om kommunens möjlighet att hos 

kollektivtrafikmyndigheten på Region Kronoberg ansöka om statsbidrag för 

kollektivåtgärder för standardförbättringar på hållplatser. Ansökan för 2019 skall 

vara inlämnad till Region Kronoberg senast 2019-12-01. OBS förlängd 

ansökningstid för åtgärder med koppling till denna hållplatssatsning.   

Enligt hållplatshandboken ansvarar kommunen för följande hållplatsutrustning längs 

statliga vägar: 

[   [ e t u  
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 Väderskydd 

 Ev belysning i väderskydd 

 Hållplatsutrustning (Fristående möbler, bänkar, papperskorg och cykelställ) 

 

Önskad utrustningsnivån är avhängig av vilken hållplatskategori hållplatsen tillhör: 

Hållplatskategori C skall vid ny- och ombyggnad förses med följande utrustning med 

kommunalt ansvar: 

 Väderskydd med sittbänk 

 Cykeluppställningsplats 

 

Hållplatskategori D skall vid ny- och ombyggnad förses med följande utrustning med 

kommunalt ansvar: 

 Väderskydd vid minst 10 påstigande 

 

Bifogas: 

 Åtgärdsförslag för respektive prioriterad hållplats inom er kommun. I underlaget 

framgår om hållplatsen klassats som ”C” eller ”D”-hållplats. Kontrollera gärna om 

åtgärdsförslaget tolkat behovet av kommunal utrustning rätt. 

 Utdrag från Region Kronobergs hållplatshandbok s 7, 16-19 

 

Undertecknat  

 

Caisa Wolff 

Projektledare IVsy1 

caisa.wolff@trafikverket.se  

010 - 123 36 71  

 

 

 

 

 

 

 

 



ARBETSMATERIAL 
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Hållplats Järnvägsgatan ......................................................................................................................... 13 

 

  

















ARBETSMATERIAL 

Åtgärdsförslag läge A och B: 
Befintlig hållplats och plattform rustas upp till typhållplats B. Plattformen behöver kompletteras med 
taktila plattor.  
  
Befintlig cykelparkering ersätts med ny. 
 
Eftersom befintlig bussficka och plattform utnyttjas och ombyggnaden är begränsad minskar 
omkostnaderna, i form av minskad inmätning och mindre behov av TA-plan.  
 
  







ARBETSMATERIAL 

Åtgärdsförslag läge A: 
Befintligt hållplatsläge kompletteras med en plattform för hållplatstyp D. Befintlig ficka behålls och 
ny plattform bedöms inrymmas i befintlig ficka.  

Åtgärdsförslag läge B: 
Befintligt hållplatsläge kompletteras med en plattform för hållplatstyp D. Befintligt väderskydd bör 
inte behållas på grund av dåligt skick. Befintlig ficka behålls och ny plattform bedöms inrymmas i 
befintlig ficka.  
 

  







ARBETSMATERIAL 

Åtgärdsförslag läge A: 
Hållplatsläget kompletteras med plattform för hållplatstyp C. Befintligt väderskydd rivs på grund av 
dåligt skick och ersätts med ett nytt. Befintlig cykelparkering bevaras. 

Åtgärdsförslag läge B: 
Hållplatsläget kompletteras med plattform för hållplatstyp C samt väderskydd. Cykelparkering kan 
anläggas vid korsningen med Spårgatan för att minimera markintrånget. 
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Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Kansliets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunkansliet att påbörja en 

aktualitetsprövning av översiktsplanen. 

2. Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp för ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommuns översiktsplan antogs i april 2011. Enligt plan‐ och 

bygglagen ska kommunen minst en gång per mandatperiod ta ställning till 

om planen är aktuell eller om den behöver arbetas om, helt eller delvis. För 

Uppvidinge kommuns del innebär detta att aktualitetsprövning ska ske 

under innevarande mandatperiod. Det är kommunfullmäktige som ska 

fatta beslut om planens aktualitet och för detta behövs ett beslutsunderlag. 

Beslutsunderlaget ska arbetas fram bland annat i samråd med samtliga 

förvaltningar och bolag i kommunen. Länsstyrelsen ska genom en så kallad 

sammanfattande redogörelse redovisa sina synpunkter i fråga om statliga 

och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för planens 

aktualitet. Det finns också ett behov av att samråda med andra kommuner 

som kan beröras av översiktsplanens ställningstaganden.  

Beslutsunderlag 

Översiktsplan 2011-2016, 2017-09-20 

Tjänsteskrivelse av planerare/utvecklare, 2017-09-20  

Beslutet skickas till 

Planerare/utvecklare 

 

Vikarierande planerare 

Oskar Johansson 

 











     

               

                 
            
                
  
    

              
              

                
                

               
    

                
       
               

                 
              

               
            

                
     
                  

                
             

         
               

              
             

                 
          

                    
              

       

Fotografer omslagsbilderna:
Stora bilden: 
 Alsterån: Hans Boman
Små bilder fr.v: 
 Fröseke, Diana Ortscheid
 Alstermo, Diana Ortscheid
 Klavreström, Diana Ortscheid
 Hageskruv, Hans Boman
 Granhult, Hans Boman
 Åseda, Hans Boman
 Lenhovda, Hans Boman

ÖVERSIKTSPLAN  FÖR UPPVIDINGE KOMMUN

I arbetet med översiktsplanen har följande personer deltagit:

Arbetsgrupp: 
Ingegärd Widerström, Arkitekt och Projektledare, Wilark Konsult AB
Hans Boman, Stadsarkitekt, Uppvidinge kommun
Lars Göran Elm, konsult, Åseda (t.o.m. hösten 2010).
Annie Öhman, planeringsarkitekt, Uppvidinge kommun (fr.o.m. hösten 2010).

Styrgrupp:
Uppvidinge kommun: 
Lena Karlsson, ordf kommunstyrelsen (t.o.m. 2009-12-31).
Åke Carlson, ordf kommunstyrelsen (2010-01-01).
Peter Skog Lindman, vice ordf kommunstyrelsen.
Ingemar Hugosson, ordf miljö- och byggnadsnämnden. 
Bernt Adolfsson, vice ordf miljö- och byggnadsnämnden.

Uppvidinge kommun, tjänstemän:
Ulf Bardh, kommundirektör (t.o.m. 2009-11-30).
Per Olof Ekelund, Kommundirektör (fr.o.m. hösten 2010).
Karin Holst, förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen
Annika Persson, avdelningschef kultur och fritid
Kicki Svensson, näringslivssamordnare

Hans Boman har tagit fram kartorna i samarbete med GIS ansvarig Roger Wilsborn.
Layout: Hans Boman.

Tjänstemän från kommunens berörda förvaltningar har därtill bidragit med underlagsmaterial, 
texter och redigeringar, t.ex. Olle Rosenqvist, Lars-Eric Hammarström, Per-Ove Oscarsson, 
Kim Granqvist, Staffan Åberg, Annica Carlsson, Henry Björklund. Lisa Viberg, m.fl.

Torsten Zaar på Skogsstyrelsen i Lenhovda har bidragit med texter i kapitel 2.

Uppvidinge kommun
Box 79
360 70 Åseda
www.uppvidinge.se













































































































































































































































































































UPPVIDINGE - var tusan ligger det?

Citat: Lars Thor - barnfödd i Enskede, Stockholm, med sina rötter i Uppvidinge. Boende i Kia-
näs.

Jag var för en tid sedan på en stor konferens i Linköping med deltagare från hela vårt av-
långa land. Alla gick omkring med namnskyltar där även respektive hemkommun visades. 
Bland flera hundra deltagare var det en och annan som tittade närmare på min skylt och 
ställde frågan: 

”Var ligger Uppvidinge?, I Uppland?”
Jag svarade givetvis med artighet på de frågor som ställdes och förklarade att Uppvidinge 

kommun är den nordöstra delen av Kronobergs län. Jag berättade också att Småland under 
äldre tid var ”de små landen” söder om Linköping samt att det gamla Uppvidinge härad var 
den del av ”smålandet” Värend, med Växjö i centrum. De som frågade upplystes även om att 
namnet Uppvidinge ungefär ska tolkas som skogarna i norr och att området till största delen 
koloniserades först under tidig medeltid.

Efter denna min ”föreläsning” hade ändå en och annan svårt att orientera sig i rummet. Då 
ställde jag i min tur en motfråga: 

”Har ni någon gång besökt glasriket? Eller åtminstone hört talas om det?” Då nickade alla 
och jag kände plötsligt att här fanns något att ta fasta på. Jag berättade att Uppvidinge härad, 
som reducerades med flera socknar vid kommunreformen 1970, inom sig rymde de allra flesta 
av de småländska glasbruk som existerat en gång i världen. Jag berättade också att Älghults 
socken, som fortfarande ligger kvar i Uppvidinge kommun, var den mest glasbrukstäta sock-
nen med inte mindre än 14 glasbruk under olika epoker. I den nuvarande kommunen har det 
genom åren funnits sammanlagt 26 glasbruk.

Efter de förklaringar jag levererade kände jag att nu är det dags att tänka till en smula. Något 
glasrike existerar inte längre, bara några få rester återstår. Men det som finns kvar är grunden 
för glastillverkningen, nämligen de stora skogarna. Bränslet till glasugnarna var ju ved och 
skogarna i norr var därför den viktigaste lokaliseringsfaktorn för glastillverkningen.

Om vi i fortsättningen ska slippa frågan var Uppvidinge ligger, så måste en ny sorts mark-
nadsföring bedrivas. Den utgår lämpligen från de stora skogarna, de många sjöarna och de 
storslagna naturupplevelserna och det Vilda Uppvidinge. Men om vi med de argumenten ska 
kunna locka till oss turister från när och fjärran så krävs också att det finns bra matställen, 
iordningsställda cykel- och vandringsleder, butiker, övernattning och annan service. Jovisst, 
en hel del av detta finns redan, men det kan bli mycket bättre. Därför är det bara att kavla upp 
ärmarna och köra igång. Många små företag kan tillsammans skapa den trivsel som turisterna 
från Danmark, Holland och Tyskland förväntar sig. 
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Kommunledningsförvaltningen  
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken  

  

Skrivelse angående Aktualitetsförklaring av 
översiktsplan 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen förslå för arbetsgrupp utses bestående av 

presidierna från kommunstyrelse samt miljö och byggnadsnämnd. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram en ny översiktsplan. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunen. För att säkerställa 
översiktsplanens aktualitet ska det varje mandatperiod göras en översyn i 
enlighet med 3 kap. 27 § plan- och bygglagen. Kommunstyrelsen beslutade 
2017-000348 § 175 att en aktualitetsprövning av planen skulle göras.  
 
Av den aktualitetsprovning som gjorts framgår att flera delar av den nuvarande 
översiktsplanen är att betrakta som inaktuella. Det rör sig bland annat om 
målformuleringar, fysiska förutsättningar och nya lagar och regler som 
behöver tas i beaktning. Att revidera de inaktuella delarna och ersätta dem 
med tillägg eller ändringar bedöms som olämplig då det skulle göra 
översiktsplanen svåröverskådlig. Bedömningen är därför att en ny 
översiktsplan bör tas fram. 

Beslutsunderlag 
Beslut 2017000348 KS § 175 

Översiktsplan 2011-2016, Antagen 2011-04-26 

Beslutet skickas till 
Kommunsstyrelsen  

 
 
Planerare/Utvecklare  
Chrisa Liota    
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Medborgarförslag om att tillgänglighetsgöra ljudnivån för 
personer med hörselnedsättning 

Presidiets förslag till beslut 

Köp av portabel hörselslinga avvaktas med hänvisning till att 

socialförvaltningen har en portabel hörselslinga samt att hörselslinga finns i 

flera kommunala lokaler. 
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Svar på medborgarförslag att tillgänglighetsgöra 
ljudnivån för personer med hörselnedsättning 
 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att köpa in en portabel hörslinga 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag kom in 2017-06-16 där det föreslås att all offentlig 

information som Uppvidinge kommun är organisatör eller är delaktig i är 

tillgänglig för personer med hörselnedsättning. Högtalare och hörslinga ska 

användas. 

Hörslinga, teleslinga eller T-slinga är ett hjälpmedel för hörselskadade. Den 

består av en ledning, även kallad magnetantenn, som monteras längs 

väggarna i en lokal. När en specialförstärkares audioutgång ansluts till slingan 

genereras elektromagnetiska svängningar som en speciell telespole i 

hörapparater kan uppfånga. Den hörselskadades hörapparat uppfattar då 

svängningarna från hörslingan och omvandlar dem till förstärkta ljud. 

Hörslingor finns både som fasta installationer i lokaler samt portabla. 

I Uppvidinge kommuns lokaler finns hörslinga på: 

Storgården 

Lingården 

Olofsgården 

Lenhovda dagcenter 

Det är naturligtvis önskvärt att alla lokaler hos Uppvidinge kommun har fasta 

hörslingor. Samtidigt är det en kostnad som måste ställas mot andra 

prioriterade kostnader inom kommunen. En portabel hörslinga finns på 

socialförvaltningen i Lenhovda. Ett sätt att ytterligare tillgänglighetsgöra fler 

offentliga möten för hörselnedsatta åhörare/deltagare är att 
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kommunledningsförvaltningen köper in en portabel hörslinga som är 

tillgänglig i Åseda. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Ekonomiska konsekvenser 

En portabel hörslinga kostar cirka 15000-20000 kr. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Förslagsställaren 

 

Mikael Daxberg     

kommunsekreterare     
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Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 

Presidiets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås bifalla samhällsserviceförvaltningens förslag samt 

att kommunfullmäktige ska informeras om köpet. 
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Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bilagt förslag till köpekontrakt avseende 

fastigheten Lenhovda 72:1 (socialkontoret).   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-06-26, § 70, att . 

upphäva tidigare beslut om att AB Uppvidingehus ska förvärva aktierna i 

fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB samt att uppdra till kommunstyrelsen 

att, direkt eller indirekt, förvärva fastigheten Lenhovda 72:1.  

I början av september månad fick samhällsserviceförvaltningen i uppdrag 

att genomföra förvärvet som ett fastighetsförvärv, d v s som ett direkt 

förvärv.  

Ett förslag till köpekontrakt har förhandlats fram med fastighetsägaren, 

bilaga. Av detta framgår bl a att köpeskillingen uppgår till 6 900 000 kronor 

samt övriga villkor för förvärvet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Framförhandlad köpeskilling för fastighetsförvärvet uppgår till 6 900 000 

kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-18 

KÖPEKONTRAKT överlåtelse av Kommersiell fastighet, 2018-11-22 

 

Beslutet skickas till 

Fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB 

Ekonomichef Silja Saleva 

Socialchef Annie-Lie Jarhult   

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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                                                Samhällsserviceförvaltningen 
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KÖPEKONTRAKT överlåtelse av Kommersiell fastighet   

 

 Säljare: Fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB org.nr 559037-1182 

                Engaholms Gård 

                342 34 Alvesta 

                [nedan ”Säljaren”] 

 

Köpare: Uppvidinge kommun  org.nr 212000-0605 

                Box 59  

               360 70 Åseda  

               [nedan ”Köparen”] 

  

 

 

1. Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen fastigheten Uppvidinge 

Lenhovda 72:1 [nedan ”Fastigheten”] för en överenskommen köpeskilling 

om sexmiljonerniohundratusen (6.900.000) kronor och på följande övriga 

villkor. 

 

2. Fastighetens skick 

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har beretts tillfälle att med 

sakkunnigt biträde besiktiga Fastigheten innan detta köpekontrakts 

undertecknande.   

 

3. Inteckningar 

Säljaren garanterar att Fastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av 

sökta eller beviljade inteckningar utöver de som framgår av 

fastighetsregistret på kontraktsdagen, bilaga. 

  



2(4) 

 

                                               Samhällsserviceförvaltningen 

Adress: Box 59, 364 21 Åseda, telefon: 0474-47001 E-post ledningskontoret@uppvidinge.se 

www.uppvidinge.se 

  

4. Köpeskillingens erläggande  

 

Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen genom insättning på bankkonto 

som Säljaren anvisar.  

 

5. Tillträdesdag  

 

Tillträdesdag [nedan ”Tillträdesdagen”] är den första vardagen i den 

första kalendermånaden efter det att kommunstyrelsens  i Uppvidinge 

kommun beslut att godkänna detta avtal vinner laga kraft.   

 

6. Utgifter och inkomster 

Driftskostnader, skatter, räntor och avgifter, som belöper på Fastigheten 

skall för tiden fram till Tillträdesdagen betalas av Säljaren och för tiden från 

och med Tillträdesdagen av Köparen. 

Inkomster från Fastigheten fördelas på motsvarande sätt som utgifterna 

enligt ovan. 

Parterna ska på Tillträdesdagen upprätta en sedvanlig likvidavräkning för 

reglering av detta. 

 

7. Avtal 

Säljaren förbinder sig att informera hyresgäster och leverantörer om 

ägarbytet.  

 

8. Köpebrev 

Sedan köpeskillingen erlagts ska Säljaren till Köparen för dennes 

undertecknande överlämna kvitterat köpebrev och övriga handlingar som 

krävs för lagfart.  

 

9. Lagfart  

   

Köparen ska söka lagfart på fastighetsförvärvet.  

 

Köparen ska svara för samtliga kostnader förenade med lagfart på 

förvärvet, såsom stämpelskatt och expeditionsavgifter.  
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10. Förvaltning 

 

Fram till Tillträdesdagen får Säljaren endast vidta sedvanliga 

förvaltningsåtgärder avseende Fastigheten. Säljaren får inte teckna några 

avtal avseende Fastigheten utan Köparens föregående skriftliga 

godkännande.    

 

11. Handlingar 

Säljaren skall senast på Tillträdesdagen till Köparen överlämna för lagfart 

erforderliga handlingar samt i den mån de innehas av Säljaren, tomtkarta, 

byggnadsritningar och övriga handlingar som kan vara av betydelse för 

Köparen. 

 

12. Villkor  

 

Avtalet förutsätter för sin giltighet att kommunstyrelsens i Uppvidinge 

kommun beslut att godkänna detta avtal vinner laga kraft.   

 

Om villkoret inte uppfylls är detta avtal utan verkan, varvid ingen part har 

rätt att väcka ekonomiska anspråk på motparten till följd härav.   

 

 

13. Tillämplig lag  

 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.  

 

14. Ändringar och tillägg  

 

Detta avtal med bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla 

frågor som avtalet berör och ersätter parternas eventuella tidigare muntliga 

eller skriftliga överenskommelser. Ändringar och tillägg till detta avtal ska 

vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara gällande. 

 

------------------------  

 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 

tagit var sitt.  

 

 

Åseda den 2018-____-____      
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Säljare   Köpare 

Fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB Uppvidinge Kommun 

  

 

___________________________ ____________________________ 

Anders Koskull  Åke Carlsson, KS Ordförande 

 

_________________________ ___________________________ 

Malin Koskull  Lars Engqvist, t f Kommunchef 

 

 

Säljarnas och Köparnas egenhändiga namnteckning bevittnas 

 

 

_____________________________   

 

______________________________ 
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§ 70 Dnr 2017-000392  

Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Upphäva tidigare beslut om att UppvidinegHus AB ska förvärva aktierna 

i fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB.   

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, direkt eller indirekt, förvärva 

fastigheten Lenhovda 72:1.                      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-19 § 144 att: 

Uppvidingehus AB i uppdrag att förvärva aktierna i fastighetsbolaget 

Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull Förvaltning AB till en köpeskilling av 

högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt) 

UppvidingeHus AB har 2018-02-14 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt UppMod AB ska utföra köpet, vilket inte är möjligt.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-12 § 105 beslutades det 

följande:  

1. Föreslå kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut om att 

UppvidinegHus AB  ska förvärva aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 

72:1 AB.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt UppMod AB att förvärva 

aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull 

Förvaltning AB 

Ekonomichef Silja Savela redogör för fullmäktige om ärendet och de 

eventuella risker som finns att genomföra köpet på det vis 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta, samt de 

administrativa arbetsuppgifterna som kommer bli till följd, vilket inte är att 

rekommendera.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Carlson (C): Bifall till punkt 1 till förslag till beslut och avslag på punkt 

två till förslag till beslut och med tillägg till att Kommunstyrelsen ges i 

uppdrag att, direkt eller indirekt, förvärva fastigheten Lenhovda 72:1. 
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

första (1) punkten från kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 

kommunfullmäktige besluta så.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

andra (2) punkten från kommunstyrelsens förslag till beslut och finner 

kommunfullmäktige avslå förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan beslut i enlighet med Åke 

Carlson (C) förslag till beslut och finner kommunfullmäktige besluta så.                       

Beslutsunderlag 

Protokoll KS 2018-06-12 §       

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Kommunalt partistöd 2018 för Vänsterpartiet 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att betala ut 31 964 kr i partistöd till 

Vänsterpartiet för 2018. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalt partistöd får varje år delas ut av kommunfullmäktige enligt 

kommunallagen. Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade om 

regler för kommunalt partistöd den 26 augusti 2014. Enligt reglerna är de 

partier som är representerade i kommunfullmäktige berättigade till stöd 

under förutsättningen att respektive parti lämnar in en redovisning om vad 

partistödet använts till samt ett granskningsintyg som intygar att 

redovisningen stämmer. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att inte betala ut partistöd till 

Vänsterpartiet pga att redovisning inte lämnats in. Reglerna för partistöd 

medger att medel kan betalas ut nästkommande år om redovisning lämnats 

in. Vänsterpartiet har lämnat in ansökan för verksamhetsåret 2016.  

 

Detta har inte uppmärksammats av kommunledningsförvaltningen vid 

handläggningen av 2019 års partistöd, vilket föranleder att ett kompletterande 

beslut behöver fattas. 

 

Mikael Daxberg     

kommunsekreterare   
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Reglemente kommunalt partistöd 

Presidiets förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås bifalla kommunledningsförvaltningens förslag. 



Regler Reglemente om kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun KF 2017 11 28, § 131 

I kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd. I Uppvidinge kommun ska därutöver gälla. 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Uppvidinge kommun utgår till partier som är representerade i enligt vad som 

föreskrivs i 2 kap. 9§ andra stycket 4 kap. i kommunallagen. Det innebär att Partistöd utbetalas till 

partier som genom representation i fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens självstyre. Partistöd 

får bara ges till ett parti som är juridisk person. 

X § Partistödets syfte 

Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska partier stärka 

deras ställning i den kommunala demokratin. Stödet ska användas för politisk verksamhet med 

anknytning till Uppvidinge kommun. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av 

- Ett grundstöd om 10% av aktuell budgetsumma fördelas lika per parti och år. 

- Resterande aktuell budgetsumma fördelas lika per mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 

kap. vallagen (2005:837). 

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti anses ha obesatt 

mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det mandatbundna stödet 

reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att de inte kan fastställa ledamot för 

mandat. Reglering av utbetalt mandatbundet stöd görs i samband med nästkommande utbetalning i 

februari. 

Partistöd utgår till dess att representationen i fullmäktige upphör. Representationen anses upphöra 

när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning. 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen av partistöd i 

den stund länsstyrelsen till fullmäktige meddelat att partiet inte längre är representerat. Det 

partistöd som är utbetalt återkrävs av Uppvidinge kommun. 

Partistöd utgår under högst 12 månader efter att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 

använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9§ 4 kap. 29§ i kommunallagen, dvs för att stärka deras 

ställning i den lokala demokratin samt partistödets syfte enligt detta reglemente. 



Redovisningen ska ske per kalenderår och ges in till fullmäktige senast den 30 juni året efter det år 

partistödet avsåg. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Granskningsintyget ska inlämnas 

av en annan person än den som lämnat in redovisningen. Partierna utser själva sin granskare som 

årligen ska lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av 

hur partistödet använts. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till kommunstyrelsen 

senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång, dvs senast 30 juni. 

Av redovisningen ska det framgå: 

 Organisationsnummer för partiet 

 Partiföreningens stadgar 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år. 

 Årsredovisning med verksamhetsberättelse från föregående år samt protokoll från årsmöte 

som visar att ansvarsfrihet har beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå till vilka ändamål 

partistödet har använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiföreningens kontaktperson avseende partistöd. 

En av mottagaren utsedd revisor ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 

mottagaren har använt partistödet. Det innebär att redovisningen ska omfatta allt partistöd som har 

använts, både det som mottagits för det senaste året och det som eventuellt sparats från tidigare år. 

Revisorns rapport ska bifogas redovisningen. 

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka partiets 

ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat ska det framgå i vilken mån 

överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför Uppvidinge kommun samt vilka 

motpresentationer som i så fall erhållits. 

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter beslut av fullmäktige. Det innebär 

att redovisningen av partistödet för 2015 redovisas i kommunfullmäktige under 2016. Utifrån denna 

redovisning fattas det beslut om utbetalning av partistöd för 2017. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 4 kap. 29§ kommunallagen 

och inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande 

år. 

En mottagare av partistöd som inte har lämnat in en skriftlig redovisning och granskningsintyg för 

exempelvis 2015 och därmed inte får partistöd för 2017 har möjlighet att lämna in redovisningen för 

2015 vid beslut om utbetalning ar partistöd för 2018. 





 

 

 

 

 

 

Till kommunstyrelsen 11/12 

 

 

 

Meddelanden till kommunstyrelsen den 11 december  2018: 

1. Ägar- och ledningsprövning nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola, 

cirkulär 18:41 SKL 

2. Värdsesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som 

inte har fått försäkringsksydd enligt AGS-KL, cirkular 18:45 SKL 

3. Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom 

förvaltningsbesvår, cirkulär 18:46 SKL 

4. Månadsrapport jan-oktober 2018, MBN 2018-11-22, §§ 145 

5. Val av dataskyddsombud, MBN 2018-11-22, § 147 

 




