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KALLELSE

1(2)

Datum

2020-05-20

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde torsdagen den 28 maj 2020 kl. 19:00 i
Foodhills samlingslokal, Billesholmsvägen 4 Bjuv för att behandla
följande ärenden:
Ärende
1.

Upprop

2.

Val av justerare
Justering onsdag 3 juni kl 16:00

3.

Godkännande av dagordning

4.

Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig investering fastighetsinvesteringar
Dnr 2020-00277

5.

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten
Dnr 2020-00270

6.

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2019
Dnr 2020-00280

7.

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020
Dnr 2020-00276

8.

Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs kommun
Dnr 2020-00283

9.

Förslag till val av kommunalråd 50 procent
Dnr 2020-00301

10.

Förslag till val av ägarrepresentant och ersättare vid Sydvatten AB bolagsstämma för
perioden till ordinarie bolagsstämma 2023
Dnr 2020-00306

11.

Avsägelse från Stefan Svalö (S) som ledamot i AB Bjuvsbostäder samt val av ny
ledamot
Dnr 2020-00300

12.

Avsägelse från Alf Nilsson (S) som ledamot i AB Bjuvsbostäder samt val av ny
ledamot
Dnr 2020-00302

13.

Avsägelse från Bert Roos (S) som ersättare i AB Bjuvsbostäder samt val av ny
ersättare
Dnr 2020-00305
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KALLELSE
Datum

2020-05-20

Ärende
14.

Anmälningar
A: Länsstyrelsen: Beslut om ny ersättare efter Denise Berendji (S) i
kommunfullmäktige
B: Länsstyrelsen: Beslut om ny ledamot och ersättare efter Irena Alm (S) i
kommunfullmäktige

Pia Trollehjelm
Ordförande
pia.trollehjelm@bjuv.se
0730-58 87 15

Susan Elmlund
kommunsekreterare
susan.elmlund@bjuv.se
042-458 50 45

GRUPPSAMMANTRÄDEN
Socialdemokratiska
fullmäktigegruppen
V-gruppen
Moderaterna
Centern, Kristdemokraterna,
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Foodhills AB, Bjuv

2020-05-28 kl 17:30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

§ 79

Dnr 2020-00277

Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig
investering fastighetsinvesteringar
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar
(generella/underhållsplan) för 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas
tilläggsanslaget.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-27
Tekniska nämnden, 2020-04-21, § 29

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar
(generella/underhållsplan) för 2020.
Bakgrunden är att ytterligare medel krävs utöver de avsatta 4 mnkr för att
förvaltningen ska kunna genomföra nödvändiga underhåll i befintliga
fastigheter enligt planering. I plan för 2021 finns avsatt 9,5 mnkr och för
2022 10 mnkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas
tilläggsanslaget, därmed höjs anslaget från 4 till 9 mnkr för 2020.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

Yrkande
Anders Månsson (S) och Ulrika Thulin (S) yrkar bifall eftersom
fastighetsunderhållets budget varit underfinansierad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att:
Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 88

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar bifall eftersom fastighetsunderhållets budget varit
underfinansierad.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Samuel Sköld, ekonomichef
samuel.skold@bjuv.se

1(2)

Datum

Referens

2020-04-27

KS 2020-00277

Ert datum

Er referens

Tilläggsäskande tekniska nämnden avseende årlig
investering fastighetsinvesteringar
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar
(generella/underhållsplan) för 2020.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas
tilläggsanslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Christer Pålsson och Samuel Sköld, 2020-04-27
Tekniska nämnden, 2020-04-21, § 29

Ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 21 april att tilläggsäska 5 mnkr för
investeringsprojekt 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar
(generella/underhållsplan) för 2020.
Bakgrunden är att ytterligare medel krävs utöver de avsatta 4 mnkr för att
förvaltningen ska kunna genomföra nödvändiga underhåll i befintliga
fastigheter enligt planering. I plan för 2021 finns avsatt 9,5 mnkr och för
2022 10 mnkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tekniska nämnden beviljas
tilläggsanslaget, därmed höjs anslaget från 4 till 9 mnkr för 2020.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:
Tilläggsbudgetera anslag 158 Årlig investering fastighetsinvesteringar med
5 mnkr från 4 till 9 mnkr för 2020.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Samuel Sköld
ekonomichef

Datum

Bjuvs kommun

Beslutet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden
Diariet

2020-04-29

Sida

KS 2020-00277
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-21
Tekniska nämnden

§ 29

Dnr 2020-00043

Tilläggsäskande investeringar 2020 Tekniska nämnden
Sammanfattning
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag enligt bifogad bilaga tilläggsbudget
2020. I tilläggsbudget begärs även ett utökat anslag för investeringsprojekt
nr 158 med ytterligare 5 MSEK för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef
Bilaga tilläggsbudget 2020

Ärendet
Tilläggsbudget enligt bilaga där påbörjade men ej färdigställa investeringar
flyttas över till 2020 för genomförande. I underlaget ingår ett tilläggsäskande
för investeringsprojekt nr 158 ”Årlig investering fastighetsinvesteringar
(generella / underhållsplan), som krävs för att förvaltningen ska kunna
genomföra nödvändiga underhåll i befintliga fastigheter enligt plan.

Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att begära
tilläggsanslag till budget 2020 enligt bilaga tilläggsbudget 2020 och att
besluta att äska för 2020 med ytterligare 5 MSEK till investeringsprojekt nr
158 ”Årlig investering fastighetsinvesteringar (generella / underhållsplan)”.

Yrkande
Alf Nilsson (S) yrkar att S och Samarbetspartierna ser med glädje att man
från den styrande sidan nu har upptäckt att man har lagt en
underfinansierad budget på fastighetsunderhåll och yrkar därför bifall till
förslaget.

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att begära tilläggsanslag till budget 2020 enligt
bilaga tilläggsbudget 2020 och att besluta att äska för 2020 med ytterligare

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-21
Tekniska nämnden

5 MSEK till investeringsprojekt nr 158 ”Årlig investering
fastighetsinvesteringar (generella / underhållsplan)”.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Nämnd
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
Delsumma

Projekt
125
127
131
149
156
172
192
197
201
209
210
216
221
224
225

Text
LSS-boende fristående, Bjuv 4:4
Varagårdsskolan entrén
Utemiljö kommunalhuset
Storgatan Bjuv
Förnyelse av gamla lekplatser
Brogårda 8:4 / Slutstycket
Köket matsal Brogårdaskolan
Lärcenter (fd Futurum)
Kyrkskolan
Skolutredning (lokaler)- Jens Billeskolan

Budget
Utfall
Avvikelse TA äskande
18,000
104
17,896
17,896
250
87
163
163
866
541
325
325
500
346
154
154
1,000
385
615
615
591
13
578
578
646
603
43
43
27,500
1,267
26,233
26,233
7,200
231
6,969
6,969

81
61
Trafiklösning vid Brogårdaskolan
2,510
1,579
Investeringar för VA- översvämning efter sommaren
4,6002016 2,084
Nytt omklädningsrum Jens Billeskolan
4,788
2,483
Nya Brogårda förskola
34,938
22,404
Utemiljö Bofinken
750
571
104,220
32,759

20
931
2,516
2,305
12,534
179
71,461

20
931
2,516
2,305
12,534
179
71,461

EK
Not
17,896
163
325
154
615
578
43
26,233 *
6,969
20
931
2,516
2,305
12,534 *
179
71,461

Ändring av projektkoder för Ekeby skola projektkod 121 och Fsk i Ekeby projektkod 122 - dessa ska skifta plats eftersom redovisning
redan har skett på Fsk projekt 121 och Ekeby skola projektkod 122. De anslag som finns i budget 2019 förs ej över utan det har
skett ombudgetering utifrån nya uppgifter.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Tekniska förvaltningen
Thorsten Schnaars,
thorsten.schnaars@bjuv.se

1(1)

Datum

Referens

2020-04-01

TN 2020-00043

Ert datum

Er referens

Tilläggsäskande investeringar 2020 Tekniska nämnden
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag enligt bifogad bilaga tilläggsbudget
2020. I tilläggsbudget begärs även ett utökat anslag för investeringsprojekt
nr 158 med ytterligare 5 MSEK för 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01, Thorsten Olow Schnaars, förvaltningschef
Bilaga tilläggsbudget 2020

Ärendet
Tilläggsbudget enligt bilaga där påbörjade men ej färdigställa investeringar
flyttas över till 2020 för genomförande. I underlaget ingår ett tilläggsäskande
för investeringsprojekt nr 158 ”Årlig investering fastighetsinvesteringar
(generella / underhållsplan), som krävs för att förvaltningen ska kunna
genomföra nödvändiga underhåll i befintliga fastigheter enligt plan.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut
Tekniska Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att besluta att begära
tilläggsanslag till budget 2020 enligt bilaga tilläggsbudget 2020 och att
besluta att äska för 2020 med ytterligare 5 MSEK till investeringsprojekt nr
158 ”Årlig investering fastighetsinvesteringar (generella / underhållsplan)”.

Thorsten Olow Schnaars
Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelning

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2020-00270

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet
Medelpunkten
Sammanfattning
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten 2019 inklusive
revisionsberättelse, granskningsrapport

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 89

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:
(Kommunfullmäktige)
Diariet

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)
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Kommunstyrelsens förvaltning
Samuel Sköld, ekonomichef
samuel.skold@bjuv.se

1(1)

Datum

Referens

2020-04-27

KS 2020-00270

Ert datum

Er referens

Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet
Medelpunkten
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27
Årsredovisning för Kommunförbundet Medelpunkten 2019 inklusive
revisionsberättelse, granskningsrapport

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning för 2019 för Kommunförbundet Medelpunkten
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
direktionen i sin helhet för räkenskapsåret 2019.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kommunalförbundet Skåne
Diariet

Samuel Sköld
ekonomichef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 2020-00280

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund
2019
Sammanfattning
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2019 inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 90

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

2 (2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Samuel Sköld, ekonomichef
samuel.skold@bjuv.se

1(1)

Datum

Referens

2020-04-27

KS 2020-00280

Ert datum

Er referens

Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund
2019
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport avseende verksamhetsåret
2019 har inkommit till Bjuvs kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Samuel Sköld, 2020-04-27
Årsredovisning för Söderåsens samordningsförbund 2019 inklusive
revisionsberättelse och granskningsrapport

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2019 för Söderåsens samordningsförbund
samt i enlighet med revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för
styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 2019.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Söderåsens samordningsförbund
Diariet

Samuel Sköld
ekonomichef

3\/ISICI1S

tt

\J

för Söderåsens samordningsförbund, org. nr 222000-2642

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Söderåsens samordningsförbund för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Söderåsens samordningsförbund för år
2019.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen i Söderåsens samordningsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

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

Hrlsingborg den 23 april 2020

Anna Lönnberg
Auktoriserad revisor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2020-00276

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020
Sammanfattning
På sitt sammanträde den 16 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att
föreslå en tillfällig förändring av förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd
(LOK-stöd). Coronaviruset har medfört att många föreningar har fått ställa in
träningar och aktiviteter och de förlorar därmed sitt LOK-stöd för de inställda
tillfällena. För att mildra föreningarnas ekonomiska förlust föreslår kulturoch fritidsnämnden att föreningarna under första halvåret 2020 är
garanterade samma bidrag som de mottog för samma period 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson. 2020-04-27
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-16, §14 (med bilaga)

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår enhälligt kommunfullmäktige besluta att
tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsens förvaltning
Klas Nilsson, utredare
klas.nilsson@bjuv.se
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Datum

Referens

2020-04-27

KS 2020-00276

Ert datum

Er referens

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020
Sammanfattning av ärendet
På sitt sammanträde den 16 april beslutade kultur- och fritidsnämnden att
föreslå en tillfällig förändring av förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd
(LOK-stöd). Coronaviruset har medfört att många föreningar har fått ställa in
träningar och aktiviteter och de förlorar därmed sitt LOK-stöd för de inställda
tillfällena. För att mildra föreningarnas ekonomiska förlust föreslår kulturoch fritidsnämnden att föreningarna under första halvåret 2020 är
garanterade samma bidrag som de mottog för samma period 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning har inget att erinra mot detta förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Klas Nilsson. 2020-04-27
Kultur- och fritidsnämnden, 2020-04-16, §14 (med bilaga)

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
tillfälligt ändra förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar
under första halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar
föreningens LOK-stöd för samma period 2019.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
Diariet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-16
Kultur- och fritidsnämnden

§ 14

Dnr 2020-00031

Tillfällig ändring av lokalt aktivitetsstöd våren 2020
Sammanfattning
På grund av Coronaviruset är det många idrottsföreningar som har fått ställa
in träningar och aktiviteter. Det beror dels på insatser för att minska
smittspridningen, dels på sjukdom hos ledare och andra. När en träning
eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få Lokalt
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan detta
komma att innebära en betydande ekonomisk förlust till hösten.
För att minimera denna förlust finns en möjlighet att garantera LOK-stöd
upp till den nivån som respektive förening rapporterade för motsvarande
period 2019. Det är den nivån som varit riktmärke inför budget 2020.
Förändringen innebär att föreningen ansöker som vanligt senast den 25
augusti för de deltagartillfällen de registrerat under första halvåret 2020. De
deltagartillfällena jämförs sedan med antalet deltagartillfällen för
motsvarande period 2019. Föreningen erhåller bidrag för det högsta antalet
deltagartillfällen.
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet som vanligt när krisen är över.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tillfällig ändring av Lokalt Aktivitetsstöd våren 2020

Förvaltningens förslag till beslut
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar under första
halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar föreningens LOKstöd för samma period 2019.

Yrkanden
Bo Hallqvist (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-16
Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar under första
halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar föreningens LOKstöd för samma period 2019.
Beslutet skickas till
Diariet
Kommunfullmäktige

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kultur- och fritidsförvaltningen
Martin Lind, 042-458 54 62
martin.lind@bjuv.se
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Datum

Referens

2020-04-02

KOF 2020-00031

Ert datum

Er referens

Tillfällig förändring av Lokalt aktivitetsstöd våren 2020
Sammanfattning av ärendet
På grund av Coronaviruset är det många idrottsföreningar som har fått ställa
in träningar och aktiviteter. Det beror dels på insatser för att minska
smittspridningen, dels på sjukdom hos ledare och andra. När en träning
eller aktivitet ställs in innebär det att föreningen inte kan få Lokalt
Aktivitetsstöd (LOK-stöd) för det tillfället. För vissa föreningar kan detta
komma att innebära en betydande ekonomisk förlust till hösten.
För att minimera denna förlust finns en möjlighet att garantera LOK-stöd
upp till den nivån som respektive förening rapporterade för motsvarande
period 2019. Det är den nivån som varit riktmärke inför budget 2020.
Förändringen innebär att föreningen ansöker som vanligt senast den 25
augusti för de deltagartillfällen de registrerat under första halvåret 2020. De
deltagartillfällena jämförs sedan med antalet deltagartillfällen för
motsvarande period 2019. Föreningen erhåller bidrag för det högsta antalet
deltagartillfällen.
Genom insatsen mildras föreningarnas ekonomiska förlust och ger dem
bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet som vanligt när krisen är över.

Beslutsunderlag
-Tjänsteskrivelse Tillfällig ändring av Lokalt Aktivitetsstöd våren 2020

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut
Att kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tillfälligt ändra
förutsättningarna för Lokalt Aktivitetsstöd så att föreningar under första
halvåret 2020 är garanterade LOK-stöd som motsvarar föreningens LOKstöd för samma period 2019.

Josefine Wahlström
Tf. Förvaltningschef

Beslutet ska skickas till
Diariet
Kommunfullmäktige

Martin Lind
Administrativ samordnare
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§ 83

Dnr 2020-00283

Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs
kommun
Sammanfattning
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18) gäller för förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 eller
senare. Reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun är uppdaterade med hänsyn till OPF-KL.
Dock saknas i de ekonomiska reglerna en uttrycklig bestämmelse om vilken
instans som ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Denna
uppgift återfinns i nuläget i kommunens pensionspolicy för medarbetare, där
det anges att kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda. Enligt SKR:s kommentarer till OPF-KL18 förutsätts det att
kommunfullmäktige, utser en nämnd som ska vara pensionsmyndighet för
de förtroendevalda.
Mot bakgrund av denna rekommendation från SKR och då kommunens
pensionspolicy riktar sig till anställda i kommunen föreslår
kommunstyrelsens förvaltning att det i reglerna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda införs en bestämmelse om vilken instans som ska vara
pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda.
Kommunstyrelsen har redan idag uppdraget att tolka och tillämpa reglerna
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Förvaltningens förslag innebär
att meningen om pensionsmyndighet för förtroendevaldas pension som
återfinns på ställen i policyn, stryks ur pensionspolicyn för medarbetare.
När en förtroendevald beviljas ekonomiskt omställningsstöd uppstår en
kostnad. När det gäller hur kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till
förtroendevalda ska fördelas föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
kostnaderna belastar den verksamhet (kommunfullmäktige, styrelse eller
nämnd) där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. Ett sådant
beslut skulle innebära att rådande praxis formellt slås fast.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Julia Pietrek 2020-04-27
Pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun, förslag på strykningar i p 1
och 2.2 (rödmarkerad text)
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2020-05-13
Kommunstyrelsen

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18) från SKR 2018-09-14

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Bjuvs kommun
anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i
punkterna 1 och 2.2.
kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Bjuvs kommun
anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i
punkterna 1 och 2.2.
kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-06, § 92

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Bjuvs kommun

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i
punkterna 1 och 2.2.
kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag.

Justerarnas signaturer
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Datum

Referens

2020-04-27

KS 2020-00283

Ert datum

Er referens

Pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs
kommun
Sammanfattning av ärendet
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL18) gäller för förtroendevalda som har tillträtt efter valet 2014 eller
senare. Reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun är uppdaterade med hänsyn till OPF-KL.
Dock saknas i de ekonomiska reglerna en uttrycklig bestämmelse om vilken
instans som ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Denna
uppgift återfinns i nuläget i kommunens pensionspolicy för medarbetare, där
det anges att kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda. Enligt SKR:s kommentarer till OPF-KL18 förutsätts det att
kommunfullmäktige, utser en nämnd som ska vara pensionsmyndighet för
de förtroendevalda.
Mot bakgrund av denna rekommendation från SKR och då kommunens
pensionspolicy riktar sig till anställda i kommunen föreslår
kommunstyrelsens förvaltning att det i reglerna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda införs en bestämmelse om vilken instans som ska vara
pensionsmyndighet för de förtroendevalda. Förvaltningen föreslår att
kommunstyrelsen ska vara pensionsmyndighet för de förtroendevalda.
Kommunstyrelsen har redan idag uppdraget att tolka och tillämpa reglerna
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Förvaltningens förslag innebär
att meningen om pensionsmyndighet för förtroendevaldas pension som
återfinns på ställen i policyn, stryks ur pensionspolicyn för medarbetare.
När en förtroendevald beviljas ekonomiskt omställningsstöd uppstår en
kostnad. När det gäller hur kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till
förtroendevalda ska fördelas föreslår kommunstyrelsens förvaltning att
kostnaderna belastar den verksamhet (kommunfullmäktige, styrelse eller
nämnd) där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag. Ett sådant
beslut skulle innebära att rådande praxis formellt slås fast.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Julia Pietrek 2020-04-27
Pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun, förslag på strykningar i p 1
och 2.2 (rödmarkerad text)
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun
Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda (OPF-KL18) från SKR 2018-09-14

Datum

Bjuvs kommun

2020-04-27

Sida

KS 2020-00283

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
kommunstyrelsen blir pensionsmyndighet för de förtroendevalda i Bjuvs
kommun, och att meningen ”Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda” förs in sist i § 18 i reglerna om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Bjuvs kommun
anta reviderad version av pensionspolicy för medarbetare i Bjuvs kommun
där en mening om pensionsmyndighet för förtroendevalda har strukits i
punkterna 1 och 2.2.
kostnaderna för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda ska
belasta den verksamhet där den förtroendevalda haft sitt eller sina uppdrag.

Christer Pålsson
Kommundirektör

Beslutet ska skickas till
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Sammanfattning

Beslutsordning






Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn och är pensionsmyndighet för de
förtroendevalda.
Kommunstyrelsens personalutskott är högsta beslutande instans när det gäller
anställdas pensionsvillkor.
HR-chefen beslutar om minskad arbetstid, särskild avtalspension enligt
överenskommelse, pensionsavgift vid samtidiga anställningar och
pensionsförstärkning i enlighet med pensionspolicyn.
Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden.

Pension till anställda








Pensionsavgift vid samtidiga anställningar för de som omfattas av AKAP-KL.
Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda kan beviljas efter individuell
prövning.
Pensionsförstärkning vid förtida uttag.
Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer
beviljas efter individuell prövning.
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pensionsförsäkring.
Förvaltningschefer och motsvarande har möjlighet att välja alternativ KAP-KL.
Individuell överenskommelse kan träffas om möjlighet att omfattas av AKAP-KL
istället för KAP-KL.

Tryggande av pensionsförmåner


Kommunen tryggar pensioner delvis med pensionsförsäkring och delvis genom
beskattningsrätten.

Information till anställda



Kommunen har fastställt riktlinjer för muntlig och skriftlig information till anställda om
pensionsrätt i anställningen.
Anställda ska lämna skriftlig ansökan om pension till närmaste chef senast tre
månader före planerad pensionering.
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2

Allmänt

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller möjligheter till lokala beslut och
överenskommelser. Pensionsriktlinjerna beskriver vad kommunen beslutat ska gälla i
specifika pensionsfrågor samt vilka pensionsmöjligheter anställda omfattas av.
Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens personalpolitik i syfte att
stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal.

2.1

Uppdatering

Pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras vid behov. Vid
större förändringar i kommunen, eller i lagar och kollektivavtal som har påverkan på
pensionsområdet, kan pensionsriktlinjerna ses över med tätare intervall.

2.2

Beslutsordning

Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn och är pensionsmyndighet när det gäller
förtroendevaldas pensionsvillkor.
Kommunstyrelsens personalutskott är högsta beslutande instans när det gäller anställdas
pensionsvillkor.
HR-chefen beslutar om minskad arbetstid, särskild avtalspension enligt överenskommelse,
pensionsavgift vid samtidiga anställningar, pensionsförstärkning och alternativ KAP-KL i
enlighet med pensionsriktlinjerna. Vid eventuella avsteg tas beslut av kommunstyrelsens
personalutskott.
Pensionshandläggaren beslutar i normala och löpande ärenden.

3

Pension till anställda

Inom kommunsektorn gäller två tjänstepensionsavtal för anställda. AKAP-KL som gäller för
anställda födda 1986 eller senare, och KAP-KL som gäller för anställda födda 1985 eller
tidigare.
Äldre pensionsavtal kan i vissa fall fortfarande gälla för enskilda anställda på grund av
särskilda omständigheter, till exempel då sjukersättning beviljats innan pensionsavtalet
börjat gälla.

3.1

Pensionsavgift vid samtidiga anställningar

Nedanstående möjlighet gäller endast anställda som omfattas av AKAP-KL.
Bjuvs kommun erbjuder möjlighet till särskild beräkning av pensionsavgiften för
avgiftsbestämd ålderspension vid samtidiga anställningar hos olika arbetsgivare.
Anställningarna ska ha ett nära samband med varandra och vara av intresse för kommunen.
Syftet är att den anställdes pensionavgifter inte ska försämras vid samtidiga anställningar på
deltid. Detta sker genom att gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp sänks i förhållande till den
nedsatta sysselsättningsgraden i anställningen i kommunen. En förutsättning är att den
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pensionsgrundande lönen vid heltidsanställning i kommunen skulle ha överstigit 7,5
inkomstbasbelopp.
Särskild beräkning av pensionsavgiften är ingen rättighet, utan beviljas efter beslut i varje
enskilt fall.
Den särskilda beräkningen av pensionsavgiften ska följa de rekommendationer parterna har
utarbetat.

3.2

Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda

I syfte att underlätta kommunens arbete med kompetens- och generationsväxling kan
kommunen erbjuda möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda. Arbetstidsminskningen
beviljas efter individuell prövning med hänsyn tagen till förutsättningarna i verksamheten.
Arbetstidsminskning är ett arbetsgivarinstrument och ska användas restriktivt.
Möjligheten gäller tillsvidareanställda och innebär att den anställde tillåts minska sin
arbetstid. Med hänsyn till möjligheten att planera arbetet inom verksamheten, ska den
anställdes arbetstid efter minskningen vara minst 75 procent av heltid. Lön betalas ut efter
den faktiska arbetstiden, men det fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls oförändrat.
Den anställde ska ha uppnåt 61 års ålder och ha varit anställd i kommunen fortlöpande i
minst 10 år före arbetstidsminskningen. Möjligheten gäller till 65 års ålder, men kan efter
särskilt beslut förlängas till längst 67 års ålder.
Som pensionsgrundande lön för tjänstepensionen tillgodoräknas den fasta lönen före
arbetstidsminskningen. Denna lön ska förändras procentuellt med faktiska löneökningar.
I samband med arbetstidsminskningen omregleras anställningen. Den anställde ska så långt
det är möjligt behålla tidigare arbetsuppgfiter, men i mindre omfattning.
Arbetstidsminskningen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom den kontanta
lönen blir lägre. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan.

3.3

Pensionsförstärkning vid förtida uttag

Pensionförstärkning innebär att ett tilläggsbelopp betalas ut som en förstärkning av
ålderspensionen före 65 år. Pensionsförstärkning är ett arbetsgivarinstrument och ska
användas restriktivt.
Pensionsförstärkning kan övervägas vid övertalighet, organisatoriska förändringar eller vid
individuella fall av särskild karaktär. Beslut fattas efter individuell prövning.
Den anställde ska ha uppnått 63 års ålder och ha varit anställd i kommunen fortlöpande i
minst 10 år före pensionsavgången. Den anställde ska dessutom avgå från sin anställning i
kommunen med förtida uttag av tjänstepensionen före 65 års ålder.
Tilläggsbeloppet är 15 procent av den överenskomna månadslönen vid avgångstillfället,
dock maximalt 10 procent av prisbasbeloppet per månad. Beloppet är detsamma under hela
utbetalningstiden, ingen indexering ska ske.
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Beloppet betalas ut kontant varje månad från avgången till 65 års ålder. Anställningen
upphör i samband med pensionsavgången. Inget ytterligare tjänstepensionsintjänande sker
därefter.

3.4

Särskild avtalspension enligt överenskommelse

Särskild avtalspension kan beviljas på heltid eller deltid efter särskild överenskommelse
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Särskild avtalspension kan övervägas vid verksamhetsförändringar, omorganisationer,
effektiviseringar och andra förändringar som kan innebära personalnedskärningar. Särskild
avtalspension på deltid kan användas i syfte att behålla kompetens inom kommunen.
Särskild avtalspension ska användas med stor restriktivitet. Beslut fattas i varje enskilt fall.
Respektive förvaltning svarar för kostnaden.
Särskild avtalspension ska följa reglerna i KAP-KL respektive AKAP-KL, men med hänsyn till
de preciseringar och undantag som anges nedan.
Riktlinjer




Den anställde ska ha fyllt 61 år.
Vid partiell pension ska sysselsättningsgraden efter arbetstidsminskningen vara minst
50 procent av heltid. Anställningen omregleras till den lägre sysselsättningsgraden.
Särskild avtalspension bör inte betalas ut till en anställd som har eller skulle kunna få
sjukersättning från Försäkringskassan.

Pensionsnivå
Pensionen beräknas på pensionsunderlaget (genomsnittslönen) enligt KAP-KLs respektive
AKAP-KLs regler.
Vid hel pension fastställs pensionsnivån utifrån den anställdes födelseår enligt principerna i
KAP-KL § 34 mom 2 och gäller även dem som omfattas av AKAP-KL. Vid partiell pension
betalas pensionen ut i en omfattning som motsvarar arbetstidsminskningen.

Utbetalning
Hel pension
Hel pension betalas ut till och med månaden innan den anställde fyller 65 år, eller den
tidigare tidpunkt då intjänad pension från arbetsgivaren börjar betalas ut.
Vid särskild avtalspension enligt AKAP-KL, kan pensionsutbetalningen, efter särskild
överenskommelse, förlängas till som längst åldern enligt LAS § 32 a.
Partiell pension
Partiell pension betalas ut till och med månaden innan den anställde fyller 65 år, eller den
tidigare tidpunkt då sysselsättningsgraden ändras, anställningen upphör på arbetstagarens
begäran eller intjänad pension hos arbetsgivaren börjar tas ut.
Pensionutbetalningen kan, efter särskild överenskommelse, förlängas till som längst 67 år
(enligt KAP-KL) eller åldern enligt LAS § 32 a (enligt AKAP-KL).
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Fortsatt pensionsintjänande
Under den tid särskild avtalspension betalas ut fortsätter kommunen att betala
pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften beräknas på det
pensionsunderlag som fastställts för särskild avtalspension.
När det gäller KAP-KL forsätter pensionsgrundande tid i förekommande fall att
tillgodoräknas för förmånsbestämd ålderspension och rätten till efterlevandepension
bibehålls.
Samordning med förvärvsinkomst
Pensionen ska samordnas med förvärvsinkomst enligt reglerna i KAP-KL § 36. Samordning
ska inte göras om förvärvsinkomsten för ett år är lägre än 24 procent av samma års
prisbasbelopp. Samordning ska inte heller göras med inkomster från arbete som den
anställde hade innan beslutet om särskild avtalspension.
Påverkan
Avgång eller arbetstidsminskning med särskild avtalspension kan komma att påverka den
anställdes allmänna pension, socialförsärkingsförmåner och ersättningar från
avtalsförsäkringarna. Kommunen kompenserar inte för denna påverkan.

3.5

Löneväxling till pension

Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet
månatligt bruttolöneavdrag.
Överenskommelse om löneväxling kan träffas i samband med införandet av
löneväxlingserbjudandet, samt vid nyanställning, löneöversyn eller medarbetarsamtal. Det
överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Vid löneväxling betalar kommunen
särskild löneskatt istället för sociala avgifter och får därmed en lägre kostnad. Anställda som
löneväxlar får därför ett premietillägg som i princip ska motsvara skillnaden mellan sociala
avgifter och särskild löneskatt. För närvarande (2017) är premietillägget 5,82 procent av
bruttolöneavdraget. Premietilläggets storlek ska ses över och fastställas inför varje årsskifte.
Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med 1000 kronor, avsätts 1058 kronor
till en tjänstepensionsförsäkring.
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes
ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara
pensionsgrundande för tjänstepensionen.
Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid
beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och
sjukavdrag.
Lägsta belopp att växla är 500 kronor per månad och högsta är 10 000 kronor per månad,
dock maximalt 20 procent av bruttolönen.
Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring
och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Återbetalningsskydd innebär att
pensionkapitalet betalas till familjen om den anställde avlider.
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Försäkringbolag anvisas av arbetsgivaren.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från.
Om det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet
eller tjänstledighet, görs ett tillfälligt uppehåll i löneväxlingen.
Den anställde kan ändra löneväxlingssbelopp efter en varseltid om tre månader.
Kommunen och den anställde har en ömsesidig rätt att avsluta löneväxlingen efter en
uppsägningstid på tre månader. Om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras
på grund av ändringar i lag eller centralt kollektivavtal har den anställde och kommunen en
ömsesidig rätt att säga upp löneväxlingen med omedelbar verkan.
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och den anställde. För
Kommunals medlemmar krävs lokalt kollektivavtal.
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension,
socialförsäkringsförmånder och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa
ersättningar baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst.
Löneväxling bör därför endast göras av den som efter växlingen har en lön som överstiger
8,07 inkomstbasbelopp.

4

Alternativa pensionslösningar

I syfte att stärka kommunens möjlighet att rekrytera och behålla högre chefer och
nyckelpersoner i konkurrens med andra arbetsgivare, erbjuder kommunen möjlighet till
alternativ pensionslösning enlig nedanstående modeller.

4.1

Alternativ KAP-KL

Erbjudandet om alternativ KAP-KL omfattar endast förvaltningschefer och anställda med
motsvarande funktion.
Den anställde ska vara född 1985 eller tidigare och omfattas av pensionsavtalet KAP-KL.
Alternativ KAP-KL innebär därmed att hela ålderspensionen blir avgiftsbestämd och att den
anställde själv ansvarar för utfallande pensionsbelopp. Övriga pensionsförmåner inom KAPKL behålls oförändrade eller följer kommunens pensionsriktlinjer.
Jämfört med den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen innebär alternativ KAP-KL
större flexibilitet och självbestämmande för den anställde.
Alternativ KAP-KL är kostnadsneutral för kommunen. Pensionsförmånen tryggas genom
tjänstepensionsförsäkring och har löpande premiebetalning. Premien motsvarar den som
kommunen skulle ha betalat för förmånsbestämd ålderspension.
En anställd som omfattas av erbjudandet väljer själv om hen ska ansluta till alternativ KAPKL eller fortsätta att omfattas av den ordinarie förmånsbestämda ålderspensionen. En
anställd som valt att omfattas av alternativ KAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så
länge anställningen i kommunen består.
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Den anställde väljer själv om premien ska placeras i traditionell försäkring eller
fondförsäring, samt om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd.
Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet betalas till familjen som en månadsvis
pension om den anställde avlider.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Kommunen ska ge möjlighet till individuell pensionsrådgivning i samband med att den
anställde ska fatta beslut om alternativ KAP-KL.
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse för
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstid är vanligen fem år.

4.2

Erbjudande om AKAP-KL

En individuell överenskommelse kan träffas om att anställda ska omfattas av AKAP-KL
istället för KAP-KL i anställningen.
Möjligheten gäller anställda som är födda 1985 eller tidigare och som har en
överenskommen fast kontant lön över 62,5 procent av inkomstbasbeloppet.
AKAP-KL innebär att ålderspensionen blir helt avgiftsbestämd vilket därmed innebär att den
anställde själv ansvarar för utfallande pensionsbelopp. Övriga pensionförmåner följer AKAPKLs regler.
En anställd som omfattas av erbjudandet om AKAP-KL beslutar själv om hen ska tacka ja till
erbjudandet eller forsätta att omfattas av ordinarie pensionsregler enligt KAP-KL.
En anställd som valt att omfattas av AKAP-KL kan inte återgå till ordinarie KAP-KL så länge
anställningen i kommunen består.
Den anställde väljer själv, inom ramarna för det individuella valet enligt AKAP-KL, om
pensionsavgiften ska placeras i traditionell försäkring eller fondförsäkring, samt om
försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd.
Vid byte av pensionsavtal från KAP-KL till AKAP-KL rekommenderar parterna att den
anställde ges möjlighet att genom prognoser se hur den egna pensionen påverkas av bytet.
Om pensionen påverkas negativt rekommenderar parterna att arbetsgivaren ska betala
tilläggsavgifter, det vill säga högre pensionsavgifter på lön över 7,5 inkomstbasbelopp, än
vad som följer av ordinarie AKAP-KL.
Inför överenskommelse om byte av pensionsavtal ska kommunen se till att jämförande
prognoser tas fram och på grundval av prognoserna fatta beslut i det individuella fallet om
tilläggsavgifter ska betalas.
Pensionen betalas ut tidigast från 55 års ålder efter individuell överenskommelse för
försäkringsbolaget. Pensionen kan tas ut under en begränsad tid eller livslångt. Kortaste
utbetalningstid är vanligen fem år.
Den anställde ska informeras om eventuella konsekvenser av att byta från KAP-KL till
AKAP-KL.
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Kommunen ska informera berörd lokal facklig organisation minst 21 dagar innan åtgärden
ska träda i kraft.

Tryggande av pensionsåtagandet
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, Intjänad
pensionsrätt 1997-12-31 och pension till efterlevande med pensionsförsäkring. Premie
betalas löpande.
Kommunen tryggar särskild avtalspension enligt överenskommelse genom
beskattningsrätten.

Information till medarbetare om pensionförmåner
Vartannat år ska HR-avdelningen ordna pensionsinformationsträffar med representater från
KPA. Informationsträffarna är gratis för medarbetarna och sker utanför arbetstid.
Under våren, vanligtvis i mars, publiceras medarbetarnas värdebesked på Mina sidor på
www.kpa.se.
Pensionshandläggare på HR-avdelningen informerar medarbetare vid behov.
Pensionhandläggare svarar på frågor som rör tjänstepensionen. Frågor som rör den
allmänna pensionen svarar Pensionsmyndigheten på. Privata pensioner svarar respektive
försäkringsbolag på.

Ansökan om pension
Anställda ska lämna skriftlig ansökan om pension till närmaste chef senast tre månader före
planerad pensionering. Vid avgång från tjänsten ska dessutom skriftlig uppsägning lämnas.
Har uppsägning inte gjorts till 65 års ålder, fortsätter anställningen att löpa tillsvidare som
längst till 67 års ålder.
För begäran om utbetalning av den avgiftsbestämda ålderspensionen ska den anställde
vända sig till det försäkringsbolag som valts.
För begäran om utbetalning av allmän pension ska den anställde vända sig till
Pensionsmyndigheten.
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a.
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPFKL18.
För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPFKL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14
har antagits.

Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.
OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting,
regioner och kommunalförbund.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk.
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner,
landsting, regioner och kommunalförbund.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i
regelverket följer av AKAP-KL.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som
anställda.

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde
PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas.
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.
OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag”
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).
Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.
PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).

2

2018-09-14

Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.
En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller
hon omfattas av OPF-KL.
Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i
tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser
Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPFKL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd
Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.
Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.
Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställandet av det lokala regelverket.
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit
fram.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar.
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller
föräldraledighet.
Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag.
Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte
motverkar detta syfte.
Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt
omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som
påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för
regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska
omställningsstödet inte samordnas under detta år.
Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter
ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen
nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i
jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör
då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:
a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,
b. lämnat sitt (sina) uppdrag och
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från
avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.

Samordning (§ 6)
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat,
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersättning.
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Uppgiftsskyldighet (§ 7)
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och
sammanträdesersättning mm.
Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdragets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav
på minsta omfattning av uppdraget.
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt
efterlevandeskydd (§ 2).
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.
Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.

Pensionsavgifter (§ 5)
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en
pensionsbehållning.
Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela
den pensionsgrundande inkomsten.
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka
sitt kapital.
Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.
En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska
inte anses vara en begränsning av denna princip.
För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten.
Även här avses även endast en uppräkning.
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången
av kalenderåret (t+1).
Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala
pensionsmyndigheten tagit fram.
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.
Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började
betalas ut.

Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande
omfattning på uppdraget fastställas.
Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva
årsarvodet.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning
dividerat med uppdragets omfattning.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.

Efterlevandeskydd (§ 11)
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.
Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid om 40 %.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från
samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.
Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.
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Antagna av kommunfullmäktige
2014-06-12, § 54
rev kommunstyrelsen 15-01-14, §§ 7-8
rev kommunstyrelsen 15-02-11, § 37
rev kommunfullmäktige 16-09-29, § 100
rev kommunfullmäktige 16-12-15, § 149
rev kommunfullmäktige 18-11-29, § 115
rev kommunfullmäktige 18-12-13, § 126

Regler om ekonomisk ersättning
till förtroendevalda i Bjuvs kommun

Grundarvode riksdagsledamot rev 2019-11-01
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§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga
nämnder och i avdelningar och organ för beredning som omtalas i 3 kap 1-3 §
kommunallagen samt för revisorer som utsetts enligt 9 kap 1 § kommunallagen.
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd/oppositionsråd finns
särskilda bestämmelser.
§ 2 Ersättningsformer/ersättningarnas storlek
Ersättning utgår i form av månadsarvode, sammanträdesarvode,
förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för
förlorad arbetsförtjänst/A-kassa.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av
förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 14 § kommunallagen.
Ersättningarna baseras på grundarvode för riksdagsledamot
(68 400 kr från 2019-11-01).
§ 3 Månadsarvoden
Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser.

§ 4 Sammanträden
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ
som angetts i § 1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen
eller där protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens
bestämmelser.
Med dagsammanträde menas sammanträden som börjar före kl 17.00.
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§ 5 Sammanträdesarvoden
För sammanträde utgår arvode för första timmen i form av grundarvode (dubbelt
timarvode) och för varje därpå följande timme såsom timarvode. Arvodet för del av
timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av
timarvodet.
Till förtroendevalda, som mister arbetsförtjänst utöver de timmar som sammanträdesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för denna
tid förlorad arbetsförtjänst.
Notering om förlorad arbetsförtjänst skall göras av de förtroendevalda på
närvaroförteckningen för sammanträdet.
§ 6 Resekostnadsersättning
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet
från den förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till
sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer.
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår, med
ovanstående begränsning, enligt de grunder som fastställts för kommunens
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
§ 7 Förrättning
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i
1. protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför,
2. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan
nämnd som förtroendemannen ej är ledamot av,
3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet,
4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör,
6. besiktning eller inspektion,
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
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8. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
För ersättning enligt punkterna 3 - 8 krävs särskilt uppdrag/beslut.
§ 8 Förrättningsersättning
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma
grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde.
Förättningar som varar 0,5 timmar registreras 0,5. Ersättningen blir dock för en
timma då första timmen ger dubbelt timarvode.
§ 9 Handikappad förtroendevald
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande.
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje
tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande
kommunala organ.
§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte
fyller 12 år.
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. Ersättning
utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av sammanboende på
dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning utgår för kostnader med högst 75 kr per tillsynstimma.
Utbetalning av ersättning skall samordnas med utbetalning av övriga ersättningar
till förtroendevald.
Ersättning för barntillsynskostnader utgår även till närvarande ersättare.
§ 11 Tolkning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
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§ 12 Månadsarvoden till ordförande i:
Organisation
Fullmäktige

ordf
10%

1:e vice ordf 2:e vice ordf kommentar
3%
4%

Kommunstyrelsen

110%*

10%

50%*

3%

-

3,5%

6%

5%

10%

Utskottet för arbete och
tillväxt
15%**
Tekniska nämnden
18%
Vård- och
omsorgsnämnden
40%*,**

Barn- och
utbildningsnämnden

40%*,**

5%

10%

Byggnadsnämnden

15%

3,5%

5%

Kultur- och
fritidsnämnden
Revisionen

10%
5%

3,5%
sammanträdesarvode
Överförmyndar4%
sammannämnden
trädesarvode
Valnämnden
förrättnings- sammanarvode
trädesarvode
Fullmäktiges valförrättnings- sammanberedning
arvode
trädesarvode
Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot

*enligt nya bestämmelser om
omställningsstöd och
pension för förtroendvalda
(OPF-KL)
**inklusive jourersättning

*enligt nya bestämmelser om
omställningsstöd och
pension för förtroendvalda
(OPF-KL)
**inklusive jourersättning
*enligt nya bestämmelser om
omställningsstöd och
pension för förtroendvalda
(OPF-KL)
**inklusive jourersättning

5%
sammanse även
trädesarvode Övriga månadarvode
sammanträdesarvode
sammanträdesarvode
sammanträdesarvode

Övriga månadsarvode:
Ledamot kommunstyrelsens
1%
arbetsutskott
Ledamot i övriga styrelser/nämnders 0,5%
utskott
Ledamot i revisionen
2,5%
Naturvårdsombud
0,6%
Avser procent av grundarvode för riksdagsledamot

Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-11, § 37, om följande tolkning av § 12 Övriga
månadsarvoden angående vem som ska ersättning som ledamot
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kommunstyrelsens arbetsutskott respektive ledamot i övriga styrelser/nämnders
utskott:
Samtliga ledamöter i aktuellt utskott ska ha ersättning som ledamot förutom
styrelsens/nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens
arbetsuppgifter och täckas av månadsarvode (för förrättning utom kommunen utgår
ersättning):
•

Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete

•

Överläggning med tjänsteman eller annan anställd

•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl.

•

Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling

•

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl.

•

Utövande av delegationsbeslut

•

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ

•

Uppvaktningar

Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i månadsarvodet för
ordförande:
•

Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande
upprättas

•

Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd

•

Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande.

•

2:e vice ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
(oppositionsråd).

•

Kurser, seminarier och konferenser

•

Alla förrättningar utanför kommunen

För ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer) gäller samma regler
som för kommunalråd och oppositionsråd för ersättning vid förrättningar.
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§ 13 Arvoden och ersättningar förtroendevalda i Bjuvs
Stadsnät AB:s styrelse
Ordförande 4,6 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot, samt
sammanträdesarvode och förrättningsarvode.
Ledamot och ersättare 0,25 % per månad av grundarvode för riksdagsledamot,
samt sammanträdesarvode och förrättningsarvode.
Sammanträdesarvode, förrättningsarvode och andra ersättningar enligt Bjuvs
kommuns Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun.

§ 14 Borgerlig vigselförättare
Borgerlig vigselförättare, (som utses av Länsstyrelsen), får utföra vigslar i
Bjuvs och andra kommuner.
Vigselförättaren får 110 kronor av Länsstyrelsen per förättad vigsel, har de fler
vigslar samma dag får de 30 kronor i ersättning per vigsel.
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och
förättningsarvoden samt bilersättning.
Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska ersättningen bekostas av
brudparet.

§ 15 Sammanträdes- och förrättningsarvoden
Sammanträdes- och förrättningsarvodet är 0,33% av grundarvode för
riksdagsledamot per timme.
Grundarvodet för första timmen skall vara dubbelt så högt. Inläsningsarvode ingår i
grund- och timarvode. Semesterersättning utgår ej.

§ 16 Ersättning för jourtjänstgöring
Jourersättning betalas ut som en ersättning per dygn för de dygn då den
förtroendevalde haft jour med 0,1% av grundarvode för riksdagsledamot per dygn.
Ersättning utgår inte till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och
tillväxt eller ordförande i barn- och utbildningsnämnden eftersom jourersättningen
ingår i deras månadsarvode.

10

§ 17 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har styrkt förlorad
arbetsförtjänst skall ersättning utgå enligt följande alternativ:
- Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad
arbetsförtjänst.
- Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor
angående beräknad förlorad arbetsförtjänst.
- Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på
grund av förtroendeuppdraget.
Följande förtroendevalda –kommunalråd, oppositionsråd, ordförande barn- och
utbildningsnämnden samt ordförande vård- och omsorgsnämnden - som fullgör
uppdragen på heltid eller deltid från 40 % av heltid har ej rätt till ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.

§ 18 Pensionsförmån
Förtroendevald erhåller 4,5% på utbetald ersättning för månadsarvode,
sammanträde samt andra i uppdraget utgivna kontanta ersättningar tex vid
förrättning.
Ersättning som betalas ut för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån,
tjänstepenionsförmån, traktamente eller kostnadsersättningar är inte
pensionsgrundande.
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), se § 23.

§ 19 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad
semesterförmån.

§ 20 Arvoden vid deltagande i kurser och konferenser
Förtroendevalda som deltar vid kurser och konferenser mer än 6 tim/dygn erhåller
ersättning motsvarande ett grundarvode och sju timarvoden. Ersättning för körtid
ingår i detta belopp. Vid deltagande i kurser och konferenser kortare än 6 tim/dygn
erhåller förtroendevalda förrättningsarvode och ersättning för körtid om avståndet
från bostaden eller arbetsplatsen till förrättningsplatsen överstiger 5 km.
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§ 21 Ersättning till icke tjänstgörande ersättare
Hel sammanträdesersättning skall utgå till icke tjänstgörande ersättare vid
deltagande i såväl dag- som kvällssammanträden.

§ 22 Reseersättning vid gruppmöte
1. Bilersättning utbetalas till ledamöter och ersättare i fullmäktige för deltagande i
partiernas gruppsammanträden enligt samma regler som gäller för deltagande i
fullmäktiges sammanträden.

2. Ersättning utbetalas för högst ett gruppsammanträde före varje
fullmäktigesammanträde.

3. Respektive partis gruppledare lämnar till kansliet bestyrkt förteckning över
deltagande ledamöter och ersättare med angivande av sammanträdesplats, ev
medåkande samt totalt antal kilometer för var och en av de ersättningsberättigade deltagarna.

§ 23 Arvode till kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande
med uppdrag på minst 40%
Kommunalråd/oppositionsråd samt ordförande med uppdrag på minst 40%
arvoderas enligt tabell i § 12.
Kommunalråd/oppositionsråd: Sammanträdesersättningar och förrättningsarvoden
utgår inte för kommunstyrelsen, dess utskott och kommittéer.
Ordförande med uppdrag på minst 40%: Sammanträdesersättningar och
förrättningsarvoden utgår inte för nämnden, dess utskott och kommittéer.
De regler som gäller för kommunens tjänstemän angående semester och
tjänstledighet samt samordning med sjukpenning skall äga tillämpning på
kommunalråd och oppositionsråd, dock att arvode icke skall utgå för tid som tas i
anspråk för fullgörande av uppdrag för regionen och såsom nämndeman.
Reglerna ska även gälla ordförande med betydande del av heltid (40% eller mer).
Pensionreglemente gäller enligt nya bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendvalda (OPF-KL)
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§ 24 Omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18)
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor.
§ 1. Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun 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.
Bjuvs kommun 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.
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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 borde inse att utbetalningen var oriktig, ska
det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
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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.

§ 25 Pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor.
§ 1. Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos Bjuvs kommun.
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 omfattas 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 förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2. Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
§ 3. Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4. Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
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Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar 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).
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från Bjuvs kommun endast om den för
kalenderåret är högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då
förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar Bjuvs kommun 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.
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Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7. Information
Bjuvs kommun 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.
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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 Bjuvs kommun.
§ 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
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inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än
sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.

§ 26 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall (OPF-KL18)
För fullständiga bestämmelser hänvisas till OPF-KL18 med tillhörande bilagor.
§ 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.
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§ 5. 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 Bjuvs kommun har tagit emot ett fullständigt underlag för
utbetalningen.
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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 Bjuvs kommun 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.

§ 27 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för förtroendevalda
Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada
(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala
huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med
den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde, för vilket han
utsetts samt färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan
verksamhet.
Även skada orsakad genom misshandel som uppenbart (bestyrkt genom
polisutredning) har samband med det politiska uppdraget.
I TFA-KL ingår följande moment:
Ersättning under akut sjukdomstid för förlorad arbetsinkomst, sveda och värk samt
kostnader i samband med skadan.

Ersättning för lyte och men samt vid invaliditet med livränta eller ett engångsbelopp.
Ersättning för rehabilitering till annat yrke med skäliga kostnader.
Ersättning vid dödsfall för begravningskostnader och för förlust av underhåll till
efterlevande.
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Ersättningsbeloppens storlek prövas i varje enskilt fall och baseras på normer
godkända av SAF, LO och PTK.
Kontakta personalavdelningen för handledning angående webbformulär.

§ 28 Gratifikationsregler
1. Förtroendevald som under minst 25 år innehaft förtroendeuppdrag för Bjuvs
kommun tilldelas ett guldur med inskription. Gulduret kan utdelas endast en
gång till en och samma person. Förtroendevald äger rätt att tillgodoräkna sig tid
för förtroendeuppdrag i de tre tidigare delkommunerna för erhållande av guldur.
2. På gratifikationsur som tilldelats förtroendevald skall graveras texten: "För
gagnerik kommunal gärning, Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn.
3. I de fall mottagaren bestämt avsäger sig ovanstående inskription skall följande
text graveras: "Bjuvs kommun" samt vederbörandes namn.
4. Utdelningen beslutas av kommunstyrelsen, som har rätt att i undantagsfall frångå
kravet beträffande längden på ovannämnda tidsrymd.
5. I de fall mottagaren framför önskemål därom kan i stället för guldur annan
personlig gratifikation av motsvarande värde utdelas.
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§ 29 PRAKTISKA ANVISNINGAR
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst fordras följande:
Intyg från arbetsgivaren angående förlorad arbetsinkomst och förlorad
tjänstepension
ska lämnas till Bjuvs kommun årligen senast 15 februari.
Den förtroendevalde inlämnar intyg från A-kassa angående faktisk förlorad
ersättning på grund av uppdraget.
Uppgift vid varje sammanträde/förrättning på hur många timmar ersättningen ska
utgå.
Enligt reglerna fordras även intyg på förlorad semesterersättning.
Respektive sekreterare tillhandahåller blanketter och vidarebefordrar uppgifterna till
löneavdelningen.

Utbetalning
Alla ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott i samband med kommunens
ordinarie löneutbetalning i slutet av varje månad.

Skatteuppgifter
För att skatteavdraget skall bli riktigt med hänsyn till annan inkomst, avdrag,
kvarskatt etc bör den förtroendevalde före varje årsskifte lämna uppgift på
skatteavdrag.
Respektive sekreterare har en blankett för detta. Får inte löneavdelningen in
uppgiften görs skatteavdrag med 30 %.
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§ 108

Dnr 2020-00137

Förslag om inrättande av en ny kommunalrådstjänst
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade på sammanträde den 27 februari, genom
minoritetsåterremiss, att återremittera § 91 Förslag om inrättande av
kommunalrådstjänst. Motiveringen till återremissen är att det är oklart i
handlingen vilka arbetsuppgifter det nya kommunalrådet ska ha och att det
klart ska framgå vilka arbetsuppgifter och uppdrag som detta nya
kommunalrådsuppdrag gäller.
Som framgår av underlaget i ärendet är avsikten med att inrätta ett
kommunalråd att skapa så goda förutsättningar som möjligt till insyn i, och
möjligheter att påverka, beredningsprocessen för partierna som ingår
valteknisk samverkan. Det finns en uttalad avsikt att åstadkomma mer
politiskt arbete i termer av fler politiska initiativ, fler ärenden, politiska projekt
och processer än ett kommunalråd kan åstadkomma. Med att ”avlasta
kommunstyrelsens ordförande arbetsuppgifter och uppdrag” som det
uttrycks i ärendet avses således att åstadkomma mer, än mindre.
Som framgår av beslutsunderlaget till kommunfullmäktige ingår ett särskilt
ansvar för det nya kommunalrådet att samordna och företräda majoritetens
politik samt värna och utveckla demokrati.
Exempel på uppdrag inledningsvis är en översyn av den politiska
organisationen samt utvecklingen av en reviderad näringslivsplan, med
särskild betoning på ett nytt näringslivsråds utveckling.

Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson, 2020-03-03
Kommunfullmäktige, 2020-02-27, § 91
Tjänsteskrivelse, Christer Pålsson och Julia Pietrek, 2020-02-03
Regler om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs kommun 201501-01 (uppdaterad 2019-11-04)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförandes förslag till beslut
I likhet med mitt förslag till beslut på kommunfullmäktiges sammanträde den
27 februari föreslår jag kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent
inrättas från och med den 1 april 2020.
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april
2020 ha följande lydelse:
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive
jourersättning.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar följande:
Avslag på ärendet i sin helhet.
Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen yrkar vi på:
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Att en utökning med ett nytt kommunalråd på 35% tas av nuvarande
kommunstyre ordförandes 110% arvodering. På detta sätt ökas inte
arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år och
förhållandet mellan majoritet/minoritet förändras inte.
Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) yrkar bifall till Anders Månsson (S)
yrkande.
Lisbeth Madsen (M) och Claes Osslén (SD) yrkar bifall till ordförandes
förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Anders Månssons
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
ordförandes förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens
förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå
kommunfullmäktige besluta
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent
inrättas från och med den 1 april 2020.
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse fo?r
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april
2020 ha följande lydelse:
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med
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50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive
jourersättning.

Reservation
Anders Månsson (S), Christer Landin (S) och Nils Nilsson (C) reserverar sig
till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-03-04, § 40

Jäv
Jörgen Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

Yrkande
Anders Månsson (S) yrkar följande:
Avslag på ärendet i sin helhet.
Faller yrkandet om avslag på ärendet i Kommunstyrelsen yrkar jag på:
Att en utökning med ett nytt kommunalråd på 35% tas av nuvarande
kommunstyre ordförandes 110% arvodering. På detta sätt ökas inte
arvoderingskostnaden för Bjuvs kommun med 500 000:- per år och
förhållandet mellan majoritet/minoritet förändras inte.
Urban Berglund (KD) yrkar bifall till andra delen av yrkandet.
Nils Nilsson (C), Ulrika Thulin (S), Kenneth Bolinder (S) och Christer Landin
(S) yrkar bifall till Anders Månssons (S) yrkande.
Patric Fors (M), Lisbeth Madsen (M) och Christel Hedlund (SD) yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Månssons (S) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå avslagsyrkandet.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders
Månssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent
inrättas från och med den 1 april 2020.
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.
att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april
2020 ha följande lydelse:
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive
jourersättning.

Reservation
Ledamöterna från (S) och (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Urban Berglund (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande
(avslagsyrkandet).
Skriftlig reservation.

Beslutsunderlag kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen, 2020-03-11, § 45
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Jäv
Jörgen Johnsson (M) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) anmäler jäv
och deltar inte i ärendet.

Revidering
Beslutformuleringen ändras i första stycket och i femte stycket från 1 april
2020 till 1 maj 2020.

Yrkanden
Anders Månsson (S, Krister Nilsson (C)) och Maria Berglund (KD) yrkar
avslag till kommunstyrelsens förslag.
Lisbeth Madsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och på Anders
Månsson (S) yrkande, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och ska genomföras.
JA = kommunstyrelsens förslag NEJ = enligt Anders Månssons (S)
avslagsyrkande

Omröstningsresultat
./.

Omröstningen gavs följande resultat vilket framgår av voteringslistan:
16 JA-röster och 13 NEJ-röster

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att en ny tjänst som kommunalråd med en tjänstgöringsgrad om 50 procent
inrättas från och med den 1 april 2020.
att tjänsten ska innehas av företrädare för den styrande majoriteten
att ansvarsområdet innefattar att uppmärksamt följa frågor av betydelse för
kommunens utveckling och ekonomiska intressen, samordna och företräda
majoritetens politik samt värna och utveckla demokratin.
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att kommunalrådstjänsten finansieras med 15 procent av arvodet som utgår
till ordförande i kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt och med
resterande 35 procent av kommunstyrelsens anslag till förfogande.
att reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma
bestämmelser och arbetsformer ska revideras och från och med 1 april
2020 ha följande lydelse:
17 § Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige två kommunalråd
och ett oppositionsråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens och
oppositionsrådets uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.
att § 12 i reglerna om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Bjuvs
kommun ska revideras så att månadsarvodet till ordförande i utskottet för
arbete och tillväxt ändras från 15 % till 0 % och att det under rubriken övriga
månadsarvoden tillförs uppdraget kommunalråd och att det arvoderas med
50 % av grundarvode för riksdagsledamot. Arvodet är inklusive
jourersättning.

Reservation
Tjänstgörande ledamöter från (S), (V), (C) och (KD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till:
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Irena Alm (S)
Kenneth Bolinder (S)
Inga Bakken (S)
Christer Landin (S)
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Bert Roos (S)
(S)

Denise Berendji (S)
Peter Persson (S)
Gull-Brittt Gren (S)
Lars Karlsson (S)
Leif Johansson (V)
Emil Lord (V)
Eva Roos Johansson (V)
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Bjuvs kommunfullmäktige
Box 501
26725 Bjuvs kommun

Vi kan konstatera stora brister i det politiska ledarskapet för AB Bjuvsbostäder gällande
försäljning av minst 30 procent av lägenhetsbeståndet samt ägarutdelning om två miljoner kr
årligen utöver vad som stipuleras om aktieägarutdelning.
Ordföranden ger inte den tid och de förutsättningar som krävs i dessa komplicerade processer,
presenterar inte de genomgripande analyser som skall belysa framtida personalorganisation,
konsekvenser för våra hyresgäster, konsekvenser för underhållsplaner, uppfyller inte sin
skyldighet att presentera de ekonomiska kalkyler och dess konsekvenser av dels försäljningen
av minst 30 procent av lägenhetsbeståndet, dels ägarutdelning om två miljoner kr under åren
2020, 2021 och 2022 enligt SD:s budget beslutad i Kommunfullmäktige 2019 i samverkan
med M.
Dessa för oss i styrelsen så grundläggande dokument förvägras oss i Ordförandes iver att
tillfredsställa Ägaren Bjuvs kommun!
Förutsättningar ges inte för AB Bjuvsbostäders styrelse att fatta de bästa besluten för AB
Bjuvsbostäder och det framgår tydligt i Aktiebolagslagen att det är styrelsens skyldighet att
tillvarataga Bolagets bästa i alla situationer.
Vi ser heller inte förutsättningarna för styrelsen att agera för AB Bjuvsbostäders och dess
hyresgästers bästa med hänsyn tagen till de ägardirektiv som den Nuvarande majoriteten
bestående av SD och M ger AB Bjuvsbostäder.
Utifrån Aktiebolagslagen som tydligt påtalar det personliga ansvaret som gäller i en
bolagsstyrelse ställer det, det personliga ansvaret i en omöjlig situation.

Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag i AB Bjuvsbostäder med dagens datum.

Bjuv 2020-05-18

Stefan Svalö

Bjuvs kommunfullmäktige
Box 501
26725 Bjuvs kommun

Vi kan konstatera stora brister i det politiska ledarskapet för AB Bjuvsbostäder gällande
försäljning av minst 30 procent av lägenhetsbeståndet samt ägarutdelning om två miljoner kr
årligen utöver vad som stipuleras om aktieägarutdelning.
Ordföranden ger inte den tid och de förutsättningar som krävs i dessa komplicerade processer,
presenterar inte de genomgripande analyser som skall belysa framtida personalorganisation,
konsekvenser för våra hyresgäster, konsekvenser för underhållsplaner, uppfyller inte sin
skyldighet att presentera de ekonomiska kalkyler och dess konsekvenser av dels försäljningen
av minst 30 procent av lägenhetsbeståndet, dels ägarutdelning om två miljoner kr under åren
2020, 2021 och 2022 enligt SD:s budget beslutad i Kommunfullmäktige 2019 i samverkan
med M.
Dessa för oss i styrelsen så grundläggande dokument förvägras oss i Ordförandes iver att
tillfredsställa Ägaren Bjuvs kommun!
Förutsättningar ges inte för AB Bjuvsbostäders styrelse att fatta de bästa besluten för AB
Bjuvsbostäder och det framgår tydligt i Aktiebolagslagen att det är styrelsens skyldighet att
tillvarataga Bolagets bästa i alla situationer.
Vi ser heller inte förutsättningarna för styrelsen att agera för AB Bjuvsbostäders och dess
hyresgästers bästa med hänsyn tagen till de ägardirektiv som den Nuvarande majoriteten
bestående av SD och M ger AB Bjuvsbostäder.
Utifrån Aktiebolagslagen som tydligt påtalar det personliga ansvaret som gäller i en
bolagsstyrelse ställer det, det personliga ansvaret i en omöjlig situation.

Jag avsäger mig härmed mitt uppdrag i AB Bjuvsbostäder med dagens datum.

Bjuv 2020-05-18

Bert Roos

