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Datum
2018-11-29

Kommunfullmäktige
Björn Arrias

Kommunfullmäktiges ledamöter
Ersättare för kännedom

Kommunfullmäktige

Kommunhuset Plenisalen Tisdagen den 11 december 2018 kl. 18.30

Ärenden med förslag till beslut

1 Taxa för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med 

förslaget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut. 

2018/1551

2 Ekonomisk kompensation till förtroendevalda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta Bestämmelser om ekonomisk kompensation till 

förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022, i enlighet med 
förslaget.

2. Bestämmelserna enligt första punkten börjar gälla den 1 januari 
2019, då Bestämmelser om ekonomisk kompensation till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2015-2018, antagna av 
fullmäktige 2015-02-16 § 13, upphör att gälla. 

2017/1716

3 Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga.

2. Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet enligt avtalet.

2018/1301

1



2

4 Utökning av verksamhetsområde för VA i Hjulbäck
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, 
för fastigheterna Hjulbäck  enligt bilaga.

2018/1394

5 Gemensamt projekt för e-arkiv i Dalarna
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Anta samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna, i enlighet 
med förslaget.

2016/237

6 Svar på motion om 6 timmars arbetsdag
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.

2018/471

7 Anmälan av motion om utökad insyn i utskotten
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta motionen och överlämna den till kommunstyrelsen för 
beredning.

2018/1648

8 Anmälan av medborgarförslag om skyltar med 
information om tomgångskörning förbjuden
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget och överlämna till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

2018/1588

9 Anmälan av medborgarförslag om utrensning och 
gallring av buskage mellan Leksandsbröd och Övermo 
längs med riksväg 70
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Uppta medborgarförslaget och överlämna till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.

2018/1576

10 Val av revisorer till bolag, stiftelser m.m.
Handlingar lämnas vid sammanträdet.

2018/1486
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11 Val av ledamöter och ersättare till nämnder, styrelser, 
kommunala bolag och övriga förtroendeuppdrag
Handlingar lämnas vid sammanträdet.

2018/1486

12 Avsägelse förtroendeuppdrag - Elina Olsen Houkko (KD)
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Bevilja avsägelse som ersättare i fullmäktige.

2. Skicka ärendet till Länsstyrelsen i Dalarnas län för ny 
sammanräkning.

2018/1486

13 Lokal demokrati - Medborgarnas förslagslåda
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
1. Avveckla kommunens medlemmars möjlighet att väcka ärende i 

kommunfullmäktige genom medborgarförslag från och med 
2018-12-31.

2. Upphäva § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige, som 
handlar om medborgarförslag, att gälla från och med 
2018-12-31.

3. Införa medborgarnas förslagslåda från och med 2019-01-01.

2017/769

14 Årsberättelse Leksands naturvårdsfond 2017
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges beslut
Ta årsberättelsen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2017 som 
en information till protokollet.

2018/971

Per-Erik Ingels (C)
Ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 139 Dnr 2018/1551

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)

Beskrivning av ärendet
Från 1 januari 2019 kommer kommunalförbundet Brandkåren i Norra 
Dalarna att bedriva fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalens kommuner). Innan förbundet startar krävs att 
respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar om taxa för förbundet att 
gälla från och med 1 januari 2019. Ett förslag till taxa har utarbetats av de 
fem kommunernas brandchefer.

Direktionen för BRAND behandlar taxan 23 november men för att hinna 
med beslut i respektive kommunfullmäktige innan årsskiftet rekommenderas 
beslutet under förutsättning av att förbundets direktion beslutar om taxan. 
För att taxan ska gälla krävs även likalydande beslut i samtliga 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, inkommet 2018-11-13

Förslag till taxa, inkommet 2018-11-13

Beskrivning av taxor, inkommen 2018-11-13

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta taxa för Brandkåren Norra Dalarna, i enlighet med förslaget.

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 
likalydande beslut. 

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Vansbro kommun/Medborgarhuset/780 50 Vansbro/Tel. 0281- 750 00
Fax. 0281- 750 30/E-post: vansbro.kommun@vansbro.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ärende

Ekonomi- och IT-funktionen 2018-11-12 KS 2018/825

Ekonomichef Catarina Willman
catarina.willman@vansbro.se

0281-75003

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna (BRAND)

Rekommendation till beslut
Kommunfullmäktige antar taxa för Brandkåren Norra Dalarna (under förutsättning av 
att direktionen för Brandkåren i Norra Dalarna rekommenderar föreslagen taxa)

Sammanfattning
Från 1 januari 2019 kommer kommunalförbundet Brandkåren i Norra Dalarna att bedri-
va fem kommuners räddningstjänst (Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens kom-
muner). Innan förbundet startar krävs att respektive kommuns kommunfullmäktige be-
slutar om taxa för förbundet att gälla from 1 januari 2019. Ett förslag till taxa har utar-
betats av de fem kommunernas brandchefer.

Direktionen för BRAND behandlar taxan 23 november men för att hinna med beslut i 
respektive kommunfullmäktige innan årsskiftet rekommenderas beslutet under förutsätt-
ning av att förbundets direktion beslutar om taxan. För att taxan ska gälla krävs även li-
kalydande beslut i samtliga kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna samt förklaring till taxan.

Beslutet expedieras till :
Brandkåren i Norra Dalarna

5



Taxa för Brandkåren Norra Dalarna

MOA Leksand Vansbro BRAND
Personal
Personalkostnad (07-16) 
vardagar

530 447 550 Enligt RVR
573 kr

Personalkostnad (övrig tid) 663 573 945 Enligt RVR x 1,5
859 kr

Hyra fordon och utrustning Enligt MSB
Brandfordon, maskinstege, 
hävare, specialfordon, tankbil 
(exkl. personal)

439 kr /h

Båt, fordon, motorsprutor (exkl. 
personal)

240 kr/h

Brandslang per längd 146 kr/dygn
Brandredskapskontroll 
(tjänsteköp)

400 + 100 
kr/enhet

- - Tjänsteköp 
enligt sep. avtal

Myndighetsutövning
Myndighetsutövning tillsyn 
grundavgift

1600 1956 1890 1800 kr

Myndighetsutövning tillsyn 
timpris

800 978 945 900 kr

Myndighetsutövning tillstånd 
grundavgift

1600 1800 kr

Myndighetsutövning tillstånd 
timpris

800 900 kr

Utbildning
Kommunintern utb. (HLR) 250 kr/p 250 kr/p 250 kr/p
Övrig uppdragsutbildning Kostnad 

personal + mtrl.
Brandskyddsutbildning för 
kommunal bolag

250 kr/p + 
personalkostnad

Kommunintern utb. brandskydd Ingår i medlemsbidrag
Larmhantering automatiska larm
Anslutningsavgift engång 1800 kr 1913 kr 1890 kr 1900 kr
Årlig avgift direkt till BRAND 3000 kr 3000 kr
Årlig avgift via SOS alarm 1760 kr 1913 kr 1890 kr 1900 kr
Årlig avgift mottagning 
inbrottslarm direkt till BRAND

1549 kr 1600 kr

Årlig avgift per ytterligare 
larmbesked direkt till BRAND

400 kr 450 kr

Kommunintern service 
larmanläggning 

3223 
kr/år

Tjänsteköp 
enligt sep. avtal

Automatlarm utryckning 5165 kr 7318 kr 6500 kr 1+4 x 2 + fordon 
(1 tungt)
6169 kr 

Övriga nödlägen
Bärhjälp 1000 kr 2435 kr 1635 3 x Deltid 1:a 
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timma + PO
1222 kr

Hissnödläge 800 kr 2435 kr 1635 kr Tjänsteköp 
enligt sep. avtal

Inbrottslarm 800 kr Tjänsteköp 
enligt sep. avtal
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2018-11-04

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna

 Personal
Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid 
efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag 
som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor.

 Hyra av fordon och utrustning
Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt, 
exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra 
uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av 
fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för 
personal och ska godkännas av ansvarig chef.

 Myndighetsutövning
Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd 
mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor. 

 Utbildning
Kommunintern brandskyddsutbildning ingår i kommunernas medlemsbidrag till 
Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning. 
För utbildning i hjärt- och lungräddning inom kommunkoncernerna ska taxan täcka 
kostnader för personal och utbildningsmaterial såsom litteratur, dockor och 
utbyteslungor etc. Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och 
materialkostnad, t.ex. utrymningsövningar m.m.

 Larmhantering automatiska larm
-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i 
brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd.
-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning 
för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera 
information om nycklar, kontaktpersoner m.m.
-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i 
händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på 
objektet. Omfattar personal och fordonskostnader.

 Övriga nödlägen
Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har 
några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts. 
Avgiften baseras på utryckning med tre brandmän. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 149 Dnr 2017/1716

Ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Beskrivning av ärendet
I kommunens bestämmelser om ekonomisk kompensation till 
förtroendevalda regleras i vilken utsträckning olika förtroendeuppdrag inom 
kommunen berättigar ersättning.

Ärendet lyftes för inledande dialog inför den kommande mandatperioden vid 
kommunstyrelsens sammanträde den 9 april 2018, § 41, och har därefter 
beretts politiskt. Framför allt har kraven på förtroendevalda med 
ordförandeuppdrag och som oppositionsråd ökat och det ansvar och den tid 
som uppdragen tar i anspråk anses överstiga arvoderingen. Med uppdragen 
följer även andra förtroendeuppdrag. Enligt förslaget ska de ändrade 
arvodesbestämmelserna gälla från den 1 januari 2019.

I det nya förslagets bilaga finns ändringar i förhållande till tidigare lydelse 
innebärande följande:

- Minskad ersättningsnivå i mandatstöd (del av partistödet) för partier i 
fullmäktige med 10 mandat eller fler.

- Borttaget gruppledararvode.

- Borttaget särskilt arvode för 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

- Ersättning till kommunstyrelsens ordförande motsvarande den för 
riksdagsledamot.

- Ökad arvodering för oppositionsråd till 75 %.

- Ökad arvodering för ordförande i utskott till 75 %. 

- Borttaget grundarvode för ledamöter i valnämnden och jävsnämnden 
som inte är ordförande eller vice ordförande.

Förutom ändringar i bilagan finns endast redaktionella ändringar i det nya 
förslaget.

Beslutsunderlag
Förslag till Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i 
Leksands kommun 2019-2022
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Yrkanden
Jörgen Winther (BP) yrkar till avslag i fråga om kommunstyrelsens och 
utskottens ändrade ersättningar och i övrigt bifall till liggande förslag.

Inga Westlund (V) och Åke Arnesson (BP) yrkar bifall till Jörgen Winthers 
(BP) yrkande.

Karin Byström (C), Mats Stenmark (M), Kerstin Marits (M), Erica Strid 
(KD) och Ingrid Rönnblad (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i 

Leksands kommun 2019-2022, i enlighet med förslaget.

2. Bestämmelserna enligt första punkten börjar gälla den 1 januari 2019, då 
Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i 
Leksands kommun 2015-2018, antagna av fullmäktige 2015-02-16 § 13, 
upphör att gälla. 

Reservationer
Jörgen Winther (BP), Inga Westlund (V) och Åke Arnesson (BP) reserverar 
sig mot ovanstående beslut till förmån för egna yrkanden.  

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Bestämmelser om ekonomisk kompensation (arvoden) till 
förtroendevalda i Leksands kommun 2019-2022
Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-XX

Allmänna bestämmelser

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
(2017:725).

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller endast 8 § 
samt 10-20 §§. 

Kommunens bolagsstyrelser ska använda dessa bestämmelser.

§ 2 Ersättningsberättigade protokollförda sammanträden m.m. 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt 
erhåller ersättning enligt vad som närmare anges i 4-7 §§, 9-16 §§ för:

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 
dess utskott, övriga nämnder och styrelser, nämndutskott och styrelseutskott samt dess 
beredningar, revisorernas sammanträden. 

2. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

Anmärkning
Närvarande ersättare som inte är tjänstgörande, erhåller i kommunfullmäktige samma 
ersättning som ordinarie ledamot. I kommunstyrelsen samt dess utskott erhåller icke 
tjänstgörande ersättare halvt mötesarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
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§ 3 Ersättningsberättigade förrättningar

1. Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför

2. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 
med det kommunala förtroendeuppdraget.

3. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen.

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda 
själv tillhör.

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.

6. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalda själv tillhör.

7. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, nämnd eller 
utskott.

8. Besiktning eller inspektion.

9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisorsuppdrag.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorad pensions/ 
semesterförmån

§ 4 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenninggrundande inkomsten för dag som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

§ 5 Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det belopp 
som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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§ 6 Förlorad semesterförmån

Förtroendevald erhåller ersättningar för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen 
faktiskt påverkats men inte på vilket sätt erhåller en schablonersättning på sätt som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

§ 7 Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

Rätten till ersättning enligt 2-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider (exempelvis nattarbetande personer med schemalagd arbetstid, 
körtidsregler etc.) eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt (exempelvis egna företagare) när 
det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 2-6 §§ omfattar även tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande. 

Arvoden m.m.

§ 8 Årsarvoden

Förtroendevalda som fullgör sitt/sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid erhåller 
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Förtroendevald som fullgör sitt/sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid erhåller begränsat 
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ordförande i kommunstyrelsen erhåller ledighet enligt kommunala avtal avseende semester.

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

§ 9 Arvode för protokollfört sammanträde

Förtroendevalda, som inte uppbär årsarvode enligt 8 §, har rätt till arvode med belopp och på 
så sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Till kommunstyrelsens ordförande, utskottsordföranden och oppositionsråd utgår inget 
sammanträdesarvode vid sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller dess 
utskott eller motsvarande.

§ 10 Förrättningsarvoden

Förrättningsarvoden ersätts enligt samma grunder för deltagande i sammanträde. 
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Till ordförande, med fast årsarvode enligt § 8 ska följande förrättningar inom kommunen ingå 
inom ramen för årsarvodet.

1. Protokollsjustering.

2. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete.

3. Överläggningar med tjänsteman eller anställd.

4. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan 
anställd i anledning av sammanträdet, besiktning, förrättning eller dylikt.

5. Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handlingar.

6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

7. Utövande av delegationsbeslut.

8. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ.

9. Överläggningar med icke kommunalt organ.

10. Uppvaktningar, mottagningar, representation eller dylikt inom kommunen.

För samtliga förtroendevalda utgår ersättning enligt följande:

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande krävs särskilt uppdrag för att 
ersättning ska utgå. Det förutsätts att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller 
motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollfört sammanträde med 
annat kommunalt organ.

Förrättningar för vilka ordförande begär ersättning ska delges respektive kommunalt organ för 
kännedom, såvida inte särskilt beslut erfordras.

För övriga ledamöter och ersättare krävs för rätt till ersättning att särskilt uppdrag föreligger.

Vid förrättning utom kommunen utgår timersättning även för restid med av 
kommunfullmäktige fastställt belopp. Med restid ska endast den av förrättningen föranledda 
frånvaron beaktas.

§ 11 Kommunal pension

För årsarvoderad förtroendevald finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
kommunens riktlinjer vid pensionsavgångar.
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Ersättning för kostnader

§ 12 Resekostnader

Kostnader för resor och traktamenten till och från sammanträden, förrättningar eller 
motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det 
kommunala reseavtalet, förutsatt att avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller 
dennes arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger 6 km.

Förtroendevald, som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
(enl. § 2) får resekostnadsersättning såsom vid fullmäktigesammanträde, vid deltagande i det 
partigruppsmöte, som hålls med anledning av och i anslutning till sammanträde med 
kommunstyrelsen och fullmäktige. 

För sammanträden och förrättningar som ligger i, eller i nära anslutning till varandra utgår 
endast reseersättning en gång. 

§ 13 Kostnader för barntillsyn

Ersättningar betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn och vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning 
utges även för äldre.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende och 
ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

§ 14 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

Ersättningen betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i 
den förtroendevaldes bostad.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller sammanboende.

§ 15 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnaders som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts 
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handling och liknande.

§ 16 Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i 12-15 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
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Övriga ersättningar kan också utgå om detta särskilt beslutats generellt för förtroendevalda, i 
dessa fall utgår inte ersättningar till enskilda ledamöter (ex. ersättningar för utskrifter).

Gemensamma bestämmelser

§ 17 Hur man begär ersättning

För att få ersättning enligt 4-7 §§ och 10-16 §§ ska den förtroendevalda rapportera sina 
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges, styrelse, 
nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot den.

Arvode enligt 8-9 §§ betalas ut utan föregående anmälan.

§ 18 Senaste datum för inlämnande av yrkanden om ersättning

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller dylikt ska framställas senast inom tre 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån och/eller semesterförmån ska framställas 
senast inom arton månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig.

§ 19 Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

§ 20 Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad avrundat till närmast högre hundratal.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Dock senast sex veckor efter 
genomfört sammanträde/förrättning.
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Bilaga till bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Leksands kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2018-12-XX

Nya arvoden och partistöd fr.o.m. 2019-01-01
Under mandatperioden justeras ersättningarna samtidigt som de belopp/den ersättning som 
den hänför sig till ändras. Ersättningar som anges i belopp räknas årligen upp med samma 
procent som riksdagsledamöternas ersättning.
 
Prisbasbelopp 2019 = 46 500 kronor. 
Ersättning till riksdagsledamot fr.o.m. 2018-11-01 = 66 900 kronor. 

Benämning Nivå/år om inget annat 
anges

Anmärkning

Partistöd
Grundstöd (per parti) ¼ prisbasbelopp
Mandatstöd Mandat 1-9:

1/4 prisbasbelopp
Mandat 10- :
1/6 prisbasbelopp

Per mandat i kommunfullmäktige

Partigruppsammanträde 136 kr/möte För förtroendevalda

Kommunfullmäktige
Ordförande 1 prisbasbelopp
1:e vice ordförande ½ prisbasbelopp
2:e vice ordförande ½ prisbasbelopp
Ersättning ledamot 
Fullmäktigesammanträde

531 kr/möte

Kommunstyrelsen
Ordförande (KSO) 100 % av ersättning till 

riksdagsledamot
100 % arvodering

Oppositionsråd 75 % av KSO 75 % arvodering

Utskotten
Ordförande 75 % av KSO 75 % arvodering
1:e vice ordförande ¼ prisbasbelopp
2:e vice ordförande ¼ prisbasbelopp

Övriga uppdrag
Revisionen 
sammankallande

2/5 prisbasbelopp

Revisorer ¼ prisbasbelopp
Jävsnämnd ordförande
Jävsnämnd vice ordförande

1/5 prisbasbelopp
1/10 prisbasbelopp

Valnämnd ordförande
Valnämnd vice ordförande

1/5 prisbasbelopp
1/10 prisbasbelopp

Endast valår

Generellt
Förlorad arbetsförtjänst Max 2 061 kr/dag
4 timmars mötesarvode 531 kr
8 timmars mötesarvode 1 062 kr
Protokollsjustering 271 kr/tillfälle
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Ersättningsprinciper i kommunstyrelsen och utskotten
Tjänstgörande: Mötesarvode + förlorad arbetsförtjänst
Ersättare: Halvt mötesarvode + förlorad arbetsförtjänst

§ 4 Förlorad arbetsinkomst
1. Verifierat belopp upp till 2 061kr/dag
2. Schablonberäknat belopp: Sjukpenninggrundandeinkomst/8=timersättning (dock högst 

2 061 kr/dag)

§ 5 Förlorad pensionsförmån
1. Verifierat belopp

§ 6 Förlorad semesterförmån
1. Verifierat belopp
a) förlorade semesterdagar, maximalt samma som maxbelopp för förlorad 

arbetsinkomst/dag
b) förlorad semesterersättning, maximal ersättning enligt gällande semesterlag för 

förlorad arbetsinkomst.

2. Schablonberäknat belopp, procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 143 Dnr 2018/1301

Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt  
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

Beskrivning av ärendet
Ärendet gäller förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 
varit det nu gällande OPF-KL (även kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs 
styrelse 2013-10-20.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-11-06, 
§ 86

Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson daterat 2018-09-
25 

Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)  

Cirkulär 18031 Bilaga 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Cirkulär 18031 Bilaga 2 Kommentar till Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL18) med tillhörande bilaga.

2. Utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet enligt avtalet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(2)

Datum
2018-09-25

Referens
Dnr 2018/1301  

Verksamhetsstöd 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 0247-801 13
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, 
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-
KL18)

Beskrivning av ärendet
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd 
till förtroendevalda (OPF-KL18).

Sektorns/avdelningens bedömning

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har 
varit det nu gällande OPF-KL (även kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs 
styrelse 20131020.

Förslag till beslut
I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås 
att kommunen beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPFKL) med tillhörande bilaga.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson daterat 2018-09-
25 

Cirkulär 18:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18)  

Cirkulär 18031 Bilaga 1 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Cirkulär 18031 Bilaga 2 Kommentar till Förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson för vidare distribution till berörda

Sektorchef Lennart Ljungemo
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Leksands kommun

Datum
2018-09-25 Referens

Dnr 2018/1301
Sida
2(2)
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

  

 

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

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 

förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 

omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 

av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 

OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-

31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 

egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 

fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 

För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 

omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 

nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 

20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 

bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 

innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 

för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 

kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

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

KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

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

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 

Wennström 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Victoria Bergner 

 

  

 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 

2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

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

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

kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

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

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

KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

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

bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 

från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 

heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

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

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 

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

kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 

ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 

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

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

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

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

förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 

omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 

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

rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

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

uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 

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

beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 

under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 

förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 

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

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

eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 

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

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 

tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 

att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 

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

kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 

angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 

förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 

förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 

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

får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

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

förvärvsinkomster om inte annat anges. 
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 

förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 

samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 

ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 

förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 

genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 

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

oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

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

delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

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

anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

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

förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 

bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 

efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 

2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 

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

andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 

omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 

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

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

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

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 

begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 

sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 

(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

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

under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 

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

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

förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 

semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 

traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 

inkomst enligt § 4. 

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

och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 

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

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

procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

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

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

aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 

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

mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 

förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 

socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

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

den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 

den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 

landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 

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

tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 

kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 

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

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

200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

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

pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 

pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 

hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 

anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 

eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 

pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 

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

allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 

förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 

pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 

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

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 

förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 

inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 

begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 

pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 

besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 

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

kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 

pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 

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

sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 

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

mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 

den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 

beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 

anställda enligt AGS-KL. 

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

aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 

upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 

(uppdragen).  

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

gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

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

efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 

sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 

eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 

tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 

pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 

sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

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

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

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 

delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 

förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 

värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 

utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 

framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 

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

§ 13  Finansiering 

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

kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 

som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 

förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 

tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 

uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 

sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 

fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 

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

förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 

medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

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

kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 

eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 

sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

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

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

Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 

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

pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 

och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 

förtroendevalde avlider: 

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

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

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 

förtroendevalde avlider: 

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

uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

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

eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 

uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 

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

dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

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

ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

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

med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  

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

med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 

delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 

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

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

har rätt till barnpension enligt SFB. 

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

förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 

och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

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

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

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

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

prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 

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

dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

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

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

inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 

efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 

årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 

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

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

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 

utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 

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

kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 

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

anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 

kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

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

lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 

pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 

nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 

Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 

familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 

kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 

förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 

var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 

beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 

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

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

§ första stycket FAL.  
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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 OPF-

KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-

KL18 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-KL18-

liknande 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 AKAP-

KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 

vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) 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).  
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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 OPF-

KL18 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. 

 

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  

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. 
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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. socialförsäkrings-

balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 

aktivitetsersättning. 

 

 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 %. 
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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. 

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. 
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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 pensions-

behållningen 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.  

 

 

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 
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 140 Dnr 2018/1394

Utökning av verksamhetsområde för VA i Hjulbäck

Beskrivning av ärendet
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår en utökning av verksamhetsområdet 
för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheterna Hjulbäck 55:1, 55:2, 
53:1 och 53:4.

Tidpunkten för investeringens genomförande är planerad till vintern 2019, 
men kommer att bero på det totala behovet av investeringar, reinvesteringar 
och prioriteringar, samt tillgängliga resurser hos Dala Vatten och Avfall AB.

Leksand Vatten AB:s bedömning
Området borde redan vid VA-utbyggnaden till Hjulbäck ingått i 
verksamhetsområdet. 

Anläggningsavgifterna täcker kostnaden för utbyggnaden till de aktuella 
fastigheterna.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-11-06, 
§ 81

Tjänsteutlåtande från Dala Vatten och Avfall AB, daterat 2018-09-19 
inklusive två kartbilagor.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Utöka verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för 

fastigheterna Hjulbäck 55:1, 55:2, 53:1 och 53:3 enligt bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 
1(1) 

Datum 
2018-09-19 

På uppdrag av Leksand Vatten AB 

Till: 
Kommunfullmäktige 
Leksands kommun 

VA - Utökning av verksamhetsområde i Hjulbäck 

Rekommendation till beslut 
Styrelsen i Leksand Vatten AB föreslår till kommunfullmäktige om utökning av 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, för fastigheterna 
Hjulbäck 55:1, 55:2, 53:1 och 53:4, enligt bilaga 1. 

Tidpunkten för investeringens genomförande är planerad till vintern 2019, men 
kommer att bero på det totala behovet av investeringar, reinvesteringar och 
prioriteringar, samt tillgängliga resurser hos Dala Vatten och Avfall AB. 

Bakgrund 
Fastigheterna ligger centralt i Hjulbäck, mellan vägarna Alsargattu och 
Pjonstägtsgattu. Området består av två stycken bebyggda fastigheter och två 
obebyggda tomter. Fastigheterna lämnades vid VA-utbyggnaden i Hjulbäck 
utanför verksamhetsområdet och omges idag av verksamhetsområdet på alla 
sidor, se bilaga 2. Fastigheterna är idag anslutna till Hjulbäcks 
vattenledningsförening vilken uppges vara på väg att läggas ned. 

Önskemål om VA-anslutning har, enligt fastighetsägarna, framförts då och då 
under årens lopp. 

Efter förnyad framställan från fastighetsägarna 2018 har Dala Vatten och Avfall 
AB utrett kostnader och möjligheter. 

Slutsats 
Området borde redan vid VA-utbyggnaden till Hjulbäck ingått i 
verksamhetsområdet. 

Anläggningsavgifterna täcker kostnaden för utbyggnaden till de aktuella 
fastigheterna. 

Henrik Valgma 
VD 

Tjänsteutlåtande utökning av verksamhetsområde i Hjulbäck 
Dala Vatten och Avfall AB, Box 234, 793 25 Leksand • Besöksadress Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand 

Kundservice 020-200 210 · E-post info@dvaab.se · Hemsida dalavattenavfall.se • Organisationsnummer 556714-8555 
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VATTEN AB 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

Sida 
1(14) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB Dnr 2018/3 

Plats och tid Onsdag 19 september 2018, kl. 13.30 
Dala Vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand 

Beslutande Pär Andersson 
Mats Oscarsson 
Mats Rönnblad 
Elisabet Ingels 

Ordf. 

Ersättare 

Övriga närvarande Henrik Valgma 
Anders Hellman 
Lisbeth Martinsson Skinnar 
Petra Gunnarsson 
Ulla Simonsson 

VD 
AO-chef VA 
AO-chef Avfall 
Ekonomichef 
Sekr. 

Justerare 

Paragrafer 

Underskrifter 

Elisabet Ingels 

28-40 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Pa,Aode~ 

~ 
Elisabet In 

Justerandes slcn I Utdraqsbestvrkande ...,._; n.icr: C 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

Sida 
10(14) 

Styrelsen för Leksand Vatten AB 
Dnr 2018/3 

§ 36 

Utökning av verksamhetsområde i Hjulbäck 
Fastigheterna Hjul bäck  ligger centralt i Hjul bäck, mellan 
vägarna Alsargattu och Pjonstägtsgattu. Området består av två stycken bebyggda 
fastigheter och två obebyggda tomter. Fastigheterna lämnades vid VA-utbyggnaden i 
Hjulbäck utanför verksamhetsområdet och omges idag av verksamhetsområdet på alla 
sidor. Fastigheterna är idag anslutna till Hjulbäcks vattenledningsförening vilken uppges 
vara på väg att läggas ned. 

Önskemål om VA-anslutning har, enligt fastighetsägarna, framförts då och då under årens 
lopp. Efter förnyad framställan från fastighetsägarna 2018 har DVAAB utrett kostnader och 
möjligheter. 

DVAAB anser att området redan vid VA-utbyggnaden till Hjulbäck borde ha ingått i 
verksamhetsområdet. Anläggningsavgifterna täcker kostnader för utbyggnaden till de 
aktuella fastigheterna. 

DVAAB rekommenderar styrelsen för Leksand Vatten att föreslå till kommunfullmäktige om 
utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilaga 6. 
Tidpunkten för investeringens genomförande är planerad till vintern 2019, men kommer att 
bero på det totalt behovet av investeringar, reinvesteringar och prioriteringar samt 
tillgängliga resurser hos DVAAB. 

Styrelsen beslutar 

1. Ge VD i uppdrag att föreslå kommunfullmäktige att besluta om utökat 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten, ej dagvatten, enligt bilaga 6. 

I""'""'""'"''°'' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 142 Dnr 2016/237

Samverkansavtal för e-arkivcentrum i Dalarna

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörerna/kommuncheferna för Dalarnas kommuner beslutade 
den 14 mars 2017 att bedriva projektet ”Digitalt långsiktigt bevarande (e-
arkiv)” med målet att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, 
näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital 
information. Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna 
användas mest kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt 
verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet 
och utveckling.

I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna, daterad 11 
december 2017, rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning 
och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas kommuner har givit avsiktsförklaringar 
om att samverka i anskaffandet och förvaltning av e-arkivet samt att ge 
Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum 
Dalarna. Ett leverantörsavtal har tecknats mellan alla kommuner och 
leverantören av e-arkivsystemet, Ida Infront.

I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens 
innehåll, organisation och beslutsbefogenheter, ersättning och tvister.

Förslaget till samverkansavtal beslutades av Säters kommunfullmäktige 15 
oktober 2018 och har nu skickats till övriga 14 kommuner för att antas av 
respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-10-26

Förslag till samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säters kommun 2018-10-15 § 11

Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna, version 0,5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
2(2)

Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Anta samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna, i enlighet med 

förslaget.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

57



TJÄNSTEUTLÅTANDE
Sida
1(1)

Datum
2018-10-26

Referens
Dnr 2016/237  

Administrativ service
Andriette Ivarsson, 0247-801 28
andriette.ivarsson@leksand.se

Samverkansprojekt för E-arkivcentrum Dalarna

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörerna/kommuncheferna för Dalarnas kommuner beslutad 
2017-03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långsiktigt bevarande (e-arkiv)” 
med målet att kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, 
forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig digital information. 
Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 
kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå 
öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.

I delrapporten för projektet Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 
rekommenderades en avtalssamverkan kring anskaffning och förvaltning av 
e-arkiv. Dalarnas kommuner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i 
anskaffandet och förvaltning av e-arkivet samt att ge Säters kommun 
uppdraget att inneha värdskap för tjänsten E-arkivcentrum Dalarna. Ett 
leverantörsavtal har tecknats mellan alla kommuner och leverantören av e-
arkivsystemet, Ida Infront.

I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens 
innehåll, organisation och beslutsbefogenheter, ersättning och tvist.

Ett första förslag till samverkansavtal togs fram av Säters kommun. 
Styrgruppen beslöt 2018-09-14 att remittera samverkansavtalet till 
kommundirektörerna i kommunerna. Utifrån inkomna synpunkter 
reviderades samverkansavtalet av projektets styrgrupp och därefter 
fastställdes ett nytt förslag. Detta nya förslag till samverkansavtal beslutades 
av Säters kommunfullmäktige 2018-10-15 och har nu skickats till övriga 14 
kommuner för att antas av respektive kommunfullmäktige.

Förslag till beslut
Anta samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande daterat 2018-10-26

Förslag till samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Säters kommun 2018-10-15 § 11

Delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna, version 0.5

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Säters kommun
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Samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Dalarna 

 

§ 1 Avtalsparter 

Mellan Säters kommun, org nr 21 20 00-2247, nedan kallad värdkommun, och kommunerna i tabellen 

nedan, har följande avtal träffats.  

 

Avtalsparter Organisations-nummer 
Borlänge kommun 212000 - 2239 

Falu kommun 212000 - 2221 

Gagnefs kommun 212000 - 2155 

Ludvika kommun 212000 - 2270 

Hedemora kommun 212000 - 2254 

Avesta kommun 212000 - 2262 

Leksands kommun 212000 - 2163 

Malung-Sälens kommun 212000 - 2148 

Mora kommun 212000 - 2213 

Orsa kommun 212000 - 2189 

Rättviks kommun 212000 - 2171 

Smedjebackens kommun 212000 - 2205 

Vansbro kommun 212000 - 2130 

Älvdalens kommun 212000 – 2197 

 

§ 2 Bakgrund 

Kommuncheferna/ kommundirektörerna för alla ovan nämnda samverkanskommuner beslutade 

2017-03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet att kommuner i 

Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång till offentlig 

digital information. Genom kommunsamverkan kan de gemensamma resurserna användas mest 

kostnadseffektivt och kommunerna får ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, 

rättssäkerhet, ökad effektivitet och utveckling.  

Projektet har i sin delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 rekommenderat 

samverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas kommuner har givit 

avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och förvaltning av e-arkivet samt att ge 

värdkommun i uppdrag att inneha värdskap för tjänsten e-arkiv.  

Kommuner som ej ingår i Upphandlingscenter, har lämnat fullmakt till UHC för att genomföra 

upphandling och teckna avtal med leverantör för system för digitalt långtidsbevarande (e-arkiv). 

Nedan beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, värdkommunens ansvar, kommunens 

ansvar, ersättning och tvist.  
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§ 3 Tjänstens innehåll 

Tjänsten E-arkivcentrum Dalarna innehåller 

- Kontakt gentemot systemleverantör 

- Daglig drift av systemet  

- Förvaltning av systemet  

- Användarstöd/utbildning 

- Resurs för att upprätta och följa upp gemensamma strategier och riktlinjer för långsiktigt 

bevarande (styrdokument på operativ nivå) 

- Stödja kommunala projekt vid skapandet av inleveranspaket  

- Resurser för att ta emot inleveranspaket 

- Bemanning inom fastställd budget 

Tjänsten bemannas under ordinarie kontorstid. 

 

§ 4 Organisation och beslutsbefogenheter 

E-arkivcentrum Dalarna är ingen arkivmyndighet, utan myndighetsansvaret finns kvar i respektive 

kommun. Det är levererande myndighet som äger den information som levererats till systemet för 

bevarande.  

För E-arkivcentrum Dalarna gäller följande organisation: 

Kommunstyrelsen i respektive kommun har det politiska ansvaret för tjänsten. För denna 

avtalssamverkan gäller också tillämpliga delar av kommunallagen. 

Majoritetsbeslut gäller i grupperna 1-3 nedan de fall parterna är oeniga. Ordförande har utslagsröst. 

 

1. I avvaktan på att länets kommuner bildar Dalarnas Kommunförbund, med 

kommunstyrelsernas ordförande, ansvarar kommundirektörerna för att: 

- utse en styrgrupp 

- besluta den årliga förvaltningsplanen senast juni året innan verksamhetsår. 

- rapportera till kommunstyrelserna 

- fastställa årets resultat samt reglering av över- eller underskott senast mars 

- budget för nästkommande budgetår fastställs senast juni månad. 

 

Ansvar och befogenheter enligt punkterna ovan övergår till Dalarnas Kommunförbund när 

den har bildats. 

 

2. Kommundirektörerna i Dalarnas utser: 

- styrgrupp 

Styrgruppen ska vara partsgemensam och operativ. Värdkommunen innehar 

ordförandeskapet i styrgruppen.  

Styrgruppen ansvarar för att:  

- styra och följa upp samverkansavtalet 

- följa upp och föreslå årliga förvaltningsplaner 

- rapportera till Dalarnas kommunförbund 
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3. Samrådsgruppen, som består av de lokala e-arkivorganisationerna, ansvarar för att:  

- fastställa strategier och riktlinjer för långsiktigt bevarande (styrdokument på operativ nivå) 

- fastställa/prioritera inleveransprojekt 

  

4. Enhetschef vid E-arkivcentrum Dalarna ansvarar för att: 

- verkställa förvaltningsplanerna  

- inrätta samrådsgrupp, med representanter från alla parter, för planering och genomförande 

av det operativa arbetet 

 

§ 5 Värdkommunens ansvar 

Värdkommunen ansvarar för att ha en organisation som ger kommunerna tillräcklig vägledning, stöd 

och rådgivning i arbetet med e-arkivering, både i skapandet av leveranspaket och för att bevara 

informationens läsbarhet och autenticitet på lång sikt. Värdkommunen ansvarar för att upprätta 

förslag till gemensamma strategier och riktlinjer för långsiktigt bevarande (styrdokument på operativ 

nivå). Värdkommunen ska tillhandahålla användarstöd för systemet till samverkanskommunerna. 

Värdkommunen ska hitta samordningsmöjligheter för ett mer effektivt sätt att arbeta med e-

arkivering. 

Värdkommunen har ansvaret för systemets funktioner. Värdkommunen är kontakt gentemot 

leverantör av mjukvara och tjänst. Värdkommunen är huvudman för driftlösning, men anlitar 

Borlänge kommun för utförandet enligt separat avtal.   

Värdkommunen ansvarar för att förvaltning och organisation organiseras och dokumenteras på ett 

sådant sätt så att det ger en god insyn i hur arbetet bedrivs.  

Värdkommunen är anställningsmyndighet för personal som arbetar vid E-arkivcentrum Dalarna. 

 

§ 6 Samverkanskommunernas ansvar  

Kommunerna är arkivmyndighet för sina arkivhandlingar enligt gällande lagstiftning. Kommunen 

ansvarar för arkivhantering vilket bland annat avser arkivredovisning, utlämnande av allmänna 

handlingar och gallringsutredningar.  

Kommunen ansvarar fullt ut för skapandet och kostnader för inleveranspaketen. Kommunen 

förbinder sig att tillämpa de standarder, strategier och riktlinjer för långsiktigt bevarande 

(styrdokument på operativ nivå) som man i samråd gemensamt fastställer. 

Kommunen förbinder sig att ingå i, och aktivt bidra till arbetet i, den organisation som beskrivs i 4§ 

Organisation och beslutsbefogenheter. 

  

63



§ 7 Finansiering 

E-arkivcentrum Dalarna finansieras av kommunerna. Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för 

den gemensamma organisationen ska fördelas mellan kommunerna. Självkostnadsprincipen gäller. 

Budget och fördelning uppdateras årligen. 

Värdkommunen lämnar ett budgetförslag till avtalskommunerna senast april månad året innan 

budgetår. Budgetförslaget grundar sig på gjorda leverantörsavtal samt värdkommunens 

planeringsgrunder för budget gällande löner, hyror och övriga kostnader. 

Värdkommunen fakturerar kommunerna halvårsvis i förskott enligt detta avtal.  

Avtalsparterna ska meddela värdkommunen sina faktureringsuppgifter. 

 

 

*Kostnaderna är exklusive moms och kr. 

  

Införande* Förvaltningsår*

Avesta 8,11% 137 815            405 339           

Borlänge 18,15% 308 485            907 309           

Falun 20,37% 346 362            1 018 710        

Gagnef 3,59% 61 069              179 614           

Hedemora 5,44% 92 400              271 766           

Leksand 5,45% 92 698              272 641           

Ludvika 9,45% 160 633            472 449           

Malung-Sälen 3,53% 59 992              176 447           

Mora 7,14% 121 322            356 830           

Orsa 2,41% 41 006              120 606           

Rättvik 3,80% 64 591              189 974           

Smedjebacken 3,80% 64 549              189 851           

Säter 3,91% 66 519              195 643           

Vansbro 2,39% 40 631              119 503           

Älvdalen 2,47% 41 928              123 318           

100,00% 1 700 000         5 000 000        
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§ 8 Underlag för kostnadsfördelning 

Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler och utrustning för personal vid E-arkivcentrum Dalarna, 

samt svarar för att erforderliga investeringar avseende lös egendom görs inom gällande budget.   

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan kommunerna tas utifrån följande 

kostnader: 

• Löne- och personalomkostnader 

• Drift Borlänge 

• Lokaler 

• System 

• Overhead-kostnader (kontorsmaterial, litteratur, resor mm) 

 

§ 9 Ekonomisk redovisning och överskott 

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående 

års räkenskaper. Beslut om reglering av överskott/underskott i årsresultatet enligt 4§ Organisation 

och beslutsbefogenheter, fördelas enligt 7§ Finansiering. 

Om överskott/underskott uppstår och samverkanskommunerna anser att överskott/underskott är 

orimligt stora gäller vad som stadgas avseende 10§ utvärdering/omförhandling.   

 

§ 10 Utvärdering/omförhandling 

Avtalet (inkluderar verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas senast mars. Att särskilt beakta 

vid utvärderingen är att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och rättssäkerhet; de 

gemensamma strategier och riktlinjer för långsiktigt bevarande som tas fram ska, när det är 

tillämpligt, ta hänsyn till standarder, Riksarkivets föreskrifter samt lagstiftning som rör informations- 

/dokumenthantering.  

Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är samverkanskommunernas 

gemensamma ansvar att säkerställa att årlig utvärdering sker.  

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till den 

gemensamma organisationen. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan 

endast tas av samtliga samverkanskommuner gemensamt efter samråd dem emellan.  

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet 

på oförändrade villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i 

bestämmelsen om Upplösning av samverkan. 

Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet. 

Alla ändringar eller tillägg till avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande.  

 

§ 11 Tvist och tillämplig lag 

Tvist vid tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand avgöras av den partsgemensamma 

styrgruppen. I andra hand i dialog med samtliga kommundirektörer i Dalarna och i slutgiltigt skede 

skall tvist avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.  
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§ 12 Sekretess och behandling av personuppgifter 

Värdkommunen är införstådd med offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser (2009:400) och 

är skyldig att informera berörd personal och leverantörer.  

Personuppgiftsbiträdes- och sekretessavtal tecknas separat med berörda parter. De myndigheter 

som levererar information till systemet för långtidsbevarande är personuppgiftsansvariga och 

tecknar avtal med Kommunstyrelsen i Säters kommun, som är personuppgiftsbiträde. 

Kommunstyrelsen i Säters kommun är personuppgiftsbiträde, och tecknar avtal med Borlänge 

kommun, som är underbiträde. Underbiträdets eventuella biträden ska redovisas för, och godkännas 

av, Säters kommun. 

 

§ 13 Giltighetstid och uppsägning 

Detta avtal gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av alla samverkande parter. 

Avtalet gäller t.o.m. 2023-12-31.  Skriftlig uppsägning av avtalet ska ske tolv (12) månader innan 

avtalsperioden löper ut. Därefter förlängs avtalet med två (2) år i taget, med samma uppsägningstid.  

 

§ 14 Upplösning av samverkan 

Önskar någon part lämna samverkansavtalet kan det ske endast i samband med avtalets 

upphörande, förlängning eller omformulering. Någon fordran på kvarvarande värden kan aldrig 

uppstå i de fall någon part lämnar samverkansavtalet och samverkansavtalet fortsätter verka mellan 

två eller flera parter.  

Uppsägning skall ske skriftligt till värdkommun. 

Samverkansavtalet skall avvecklas om endast en part är villig att betala de kostnader som uppstår till 

följd av e-arkivtjänsten. Vid sådan avveckling ska resterande värden fördelas, enligt modell för 

kostnadsfördelning, mellan de parter som under senaste avtalsperiod/förlängning bidragit till 

finansieringen (betald faktura avseende debiterad avgift). 

Vid en upplösning av samverkan ska E-arkivcentrum Dalarna vara behjälplig med att överlämna den 

arkiverade informationen till respektive informationsägare.  

 

§ 15 Avtalets giltighet  

Detta avtal gäller under förutsättning att alla femton kommuner väljer att ingå samverksavtal.  
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Detta avtal har upprättats i femton exemplar varav parterna tagit vart sitt.  

 

Datum 2018-       

Borlänge kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018- 

Falu kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Gagnef kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Ludvika kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Hedemora kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

Datum 2018-       

Avesta kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Malung-Sälens kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Mora kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Orsa kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Rättviks kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

Datum 2018-       

Smedjebackens kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Vansbro kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Älvdalens kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Leksands kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

Datum 2018-       

Säters kommun 

 

____________________ 

Kommunstyrelsens ordf. 
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1 Sammanfattning

Projekt-, styr- och kommunchefs-grupp förordar att samverka kring ett länsgemensamt e-arkiv genom 
interkommunalt avtal. 

För att anskaffningsprocessen av e-arkiv ska ske utan tidsavbrott behövs ett beslut snarast avseende 
fortsatt arbete samt vilken kommun som skall ha värdskap för e-arkivet. Återstående leveranser från 
projektet, bl.a. krav på e-arkiv, har planerad färdigtidpunkt 2018-04-30. Värdkommunen bör vara med i 
slutgranskning av upphandlingsunderlaget och förbereda avrop under första kvartalet 2018. 

2 Bakgrund

Kommuncheferna/ kommundirektörerna beslutade 2017-03-14 att bedriva projektet ”Digitalt 
långtidsbevarande ( e-arkiv)” med kommundirektörerna/kommuncheferna som projektägare och 
Borlänge kommun som värdkommun.  

Enligt uppdragsdirektivet skall projektet vara ettårigt och leda till ett underlag med förslag till lösning/ar 
för långsiktigt digitalt bevarande med tekniska, organisatoriska, juridiska och ekonomiska 
förutsättningar. Ambitionen är att hitta någon form av samverkanslösning för kommunerna. Vidare ska 
det i projektet utarbetas en kravspecifikation och ett upphandlingsunderlag inför en eventuell 
upphandling av ett system för digitalt långtidsbevarande. 

Projektet har genomförts med representanter från de 14 deltagande kommunerna. Specialistkompetens 
har konsulterats i juridiska-, It- och upphandlingsfrågor. Styrning och uppföljning har skett genom 
regelbundna styrgruppsmöten och återrapportering till kommunchefsgruppen. 

3 Vision och mål för ett länsgemensamt e-arkiv

Kommuner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning enkel tillgång 
till offentlig digital information.  

Detta förverkligas genom ett länsgemensamt e-arkiv, som är en funktion för att ta emot, långtidsbevara 
och tillhandahålla digital information. E-arkivet skall uppfylla krav på riktighet, tillgänglighet och 
konfidentialitet enligt gällande lagstiftning.  Informationens egenskaper som ska bevaras är autenticitet, 
tillförlitlighet, integritet och användbarhet.

Genom kommunsamverkan kan våra gemensamma resurser användas mest kostnadseffektivt och 
kommuner får ett funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivitet 
och utveckling.

4 Konsekvenser av att inte införa e-arkiv
 
Digitalisering av kommunal verksamhet försvåras
I dagens samhälle lagras allt mer information i kommunernas IT-system. För att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter fullt ut är det nödvändigt att införa en hållbar digital 
informationshantering. Idag sker arbetet till stora delar med digital ärendehantering, men när 
informationen ska bevaras så sker arkivering fortfarande i pappersform. För att få ett helt digitalt flöde 
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krävs tillgång till ett e-arkiv. E-arkivet ska ses som en viktig och nödvändig del i utvecklingen av e-
förvaltningen och e-samhället. 

Lagbrott
Information är en av de viktigaste strategiska tillgångarna för en organisation. Därför är det viktigt att 
medvetandegöra vilka konsekvenserna blir av att inte införa ett system för digitalt långtidsbevarande.  
Den övergripande risken med att inte införa ett digitalt slutarkiv är att inte klara av de juridiska krav 
som läggs på kommunerna enligt arkivlagen och offentlighetslagstiftningen, t.ex. att ej beslutat gallring 
sker när äldre it-system läggs ned eller ersätts.  

Informationsförlust
De senaste decenniernas utveckling inom digital informationshantering har medfört att mycket 
information som ska bevaras ligger i förvaltningarnas verksamhetssystem. När dessa system slutar 
användas behöver informationen arkiveras. Att skriva ut ett verksamhetssystem från digitalt format till 
papper är arbetstidskrävande och dyrt, och dessutom så tappar man också möjligheten att återsöka och 
sammanställa informationen. Riksarkivet rekommenderar att informationen ska bevaras på det medium 
som den skapats så långt det går. Detta eftersom ett byte av lagringsmedium är att jämställa med gallring 
i och med att information kan gå förlorad. Om det inte finns något e-arkiv och man inte skriver ut det 
som ska bevaras på papper blir det ingen arkivering av information som borde bevaras. Detta leder till 
informationsförlust som i sin tur kan ge allvarliga konsekvenser, inte bara för kulturarvet utan även för 
privatpersoner. Till exempel om det saknas informationen om hur en anställd har arbetat så kan det leda 
till att personen i fråga inte får den pension den har rätt till. SKL har konstaterat att en hållbar digital 
informationshantering måste komma högre upp på prioriteringslistan för att inte offentlig information 
ska gå förlorad.2 

Många verksamhetssystem, som till exempel bygglovshantering och skolhälsojournaler, är byggda för 
att behandla informationen flexibelt och användarvänligt, men inte att lagra den effektivt. Det finns en 
risk att systemen blir långsammare om de aldrig töms eller rensas på information. Förvaring i 
arkivmoduler i verksamhetssystemen är inte arkivering i egentlig mening utan att jämföra med förvaring 
i ett närarkiv. Kommunerna kommer att få ökade kostnader för licenser och driftskostnader för system 
som blivit föråldrade. På sikt försvinner verksamhetens kompentens om systemen och dessutom upphör 
leverantörernas support vilket riskerar informationsförluster. Om bevarandeinformationen istället 
överförs till ett e-arkiv kan systemen stängas ner och informationen säkras genom e-arkivet. 

Svårt att ställa krav på nya verksamhetssystem
Kravställning vid anskaffning av IT-tjänster och verksamhetssystem försvåras då man inte kan beskriva 
hur den elektroniska informationen ska hanteras vid gallring, avställning, leverans till och bevarande i e-
arkivet. Att inte heller gallra information som ska gallras betyder ökade kostnader för lagringsutrymme, 
och kan i vissa fall bryta mot lagen.  

5 Nyttor med e-arkiv

Säkrad informationsförsörjning
Ett av huvudsyftena med e-arkiv, precis som med ett pappersarkiv, är att säkra 
informationsförsörjningen över tid. Det gäller både gentemot allmänheten och mot de kommunala 
verksamheterna. En snabb och säker informationshantering bidrar till att stärka förtroendet mellan 
kommun och allmänhet, andra myndigheter och näringsliv. För de enskilda kommunala verksamheterna 
kommer hanteringen och åtkomsten av handlingar att förenklas, vilket är en nödvändighet för en säker 
handläggning och för att kunna fatta välgrundade beslut.  
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Lagefterlevnad
E-arkivet kommer att medföra en ökad tillgång till information, både internt och externt, vilket i sin tur 
stärker kommuninvånarnas demokratiska rättigheter. När man undersöker nyttorna och de positiva 
effekterna med e-arkiv så är det inte rimligt att ställa det mot att fortsätta med dagens pappersrutiner, 
eftersom e-arkiv är en nödvändighet för kommunerna ska kunna uppfylla de lagar som finns på området, 
bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Effektivare förvaltning
Dessutom får man en minskad arbetstid för pappershantering samt effektivare och enklare bevarande. 
Genom digitala handlingar minskar också tillväxten i pappersarkivet vilket ger en indirekt besparing i 
att man inte behöver öka lokalytorna för arkivering. 
Arbetstid kommer fortfarande att behöva läggas på arkivering – mindre analogt och mer digitalt. 
Införandet av e-arkiv kommer dock att förutsätta en intensivare uppstartsperiod. Arbetsinsatsen kommer 
förmodligen att trappas av något i takt med att allt fler verksamhetssystem upphandlas med en funktion 
för leverans till e-arkiv, vilket få system/IT-tjänster idag har. 

Man kommer att se stora nyttor i form av en effektivare förvaltning, samtidigt som den långsiktiga 
digitala informationsförsörjningen säkerställs. Det finns ett flertal nyttokalkyler för e-arkiv utförda (se 
referensförteckning). Projektet har valt att göra mindre modifieringar och redovisa den nyttostruktur 
som beskrivs i Jönköpings län1 (med inspiration av PENG-modellen ®, nedan)

 
 
 

Ökad inre 
effektivitet

Minskade 
kostnader

Effektivare 
kommun

Ökad 
medborgarnytta

Snabbare tillgång 
till information

Stärkt demokrati

Möjlighet att 
stänga ner
IT-system

Underlätta 
forskning

En obruten digital 
kedja

 långtidsformat.
Lagring i digitalt 

(ej på papper)

Enklare 
återsökning av 
information

Säkrare
informations -

försörjning

Förbättrade e-
tjänster

Minskad risk för 
informations -

förlust.

Säkrare 
informations -

försörjning på lång 
sikt

Ökad 
medborgarservice

Ger nytta

 

Ökad medborgarnytta och underlätta forskning
Strukturen ovan är en sammanfattning och beskriver sambanden mellan identifierade nyttoområden. När 
strukturen läses från höger till vänster ger varje steg nytta till kommunen. 

Förenklad 
arkivläggning/vård

Minskad utbyggnad 
av arkivlokaler 
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6 Samverkan   

6.1 Rekommenderad samverkansform
Huvudalternativen för samverkansformerna är kommunalförbund, gemensam nämnd, interkommunalt 
avtal eller bolagsbildning. En detaljerad beskrivning av alternativen finns i referensdokumentet FAIS 
Samverkansformer_bilagor 7. 

Det är idag inte möjligt för den enskilda kommunen att ha två olika organisationer som arkivmyndighet, 
vilket medför att arkivhantering för pappersdokument och den digitala informationen måste utföras i en 
och samma juridiska organisation. Om man väljer att bilda en länsgemensam arkivmyndighet i form av 
kommunalförbund eller gemensam nämnd, måste den också ta över ansvaret för kommunernas 
traditionella pappersarkiv. Detta kräver en mer omfattande omstrukturering av personal och 
ansvarsområden. Det är därför inget som projektet rekommenderar i nuläget. Men vi anser att man bör 
ha en öppenhet i framtiden för en länsgemensam arkivmyndighet som ett nästa steg i utvecklingen. 

Projektgruppen rekommenderar att den fortsatta samverkan sker i formen av interkommunalt avtal där 
funktionen för arkivmyndigheten ligger kvar i resp. kommun.   

6.2 Organisation

6.2.1 Målbild

E-arkiv Dalarna består av ett system för bevarande, en central organisation och lokala organisationer i 
varje kommun.  
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6.2.2 Central organisation 

Den centrala organisationen fungerar som en depå för den digitala informationen. Det betyder att 
ansvaret för innehållet i arkivet behålls i respektive kommun. 

Den centrala organisationens huvudsakliga uppgifter är att ta fram de gemensamma riktlinjerna för 
digitalt bevarande, ansvara för drift och förvaltning av IT-lösningen. Utöver detta, ska den centrala 
organisationen vara behjälplig vid leverans till systemet för bevarande och kunna erbjuda 
specialistkompetens i e-arkivfrågor. Den centrala organisationen bör även kunna utbilda de lokala 
organisationerna i relevanta frågor. 

Det krävs olika kompetenser i den centrala organisationen för att utföra önskade uppgifter. 
Applikationstekniker som ansvarar för drift, uppgraderingar och validering/laddning av levererat 
material. Leveranssamordnarna/projektledare för att samordna kommunernas leveranser. I den centrala 
organisationen behövs även en e-arkivspecialist för att utarbeta riktlinjer, föreslå gemensamma 
arkivvårdsinsatser och kunna stödja kommunerna i arbetet kring arkiveringen av digital information, till 
exempel med gallringsutredningar, informationsträffar. 

Ansvaret för den centrala organisationens funktioner kan innehas av en eller flera värdkommuner. 

6.2.3 Lokal organisation 

Arkivmyndigheten i varje kommun är ansvarig för sin information i e-arkivet.   

Det krävs också flera olika roller i arkivsamverkans lokala organisation. E-arkivarie som ansvarar för att 
vårda kommunens information i arkivet och stöder verksamhetens leveransprojekt i frågor om metadata, 
gallring m.m. It-tekniker som har kunskap om förutsättningarna för arkivering av informationen från de 
lokala systemen och stöder skapandet av leveranspaketen. Även i den lokala organisationen krävs en 
samordnande roll gentemot den centrala organisationen och kommunens verksamheter. 

6.3 Styrning
Ekonomiska förutsättningar, organisation, beskrivningar av tjänster och servicenivåer anges i 
samverkansavtal mellan parterna. En värdkommun ansvarar för avtalet med leverantör av systemet för 
bevarande.

En operativ styrgrupp utses av kommunchef/direktörsgruppen. Styrgruppen följer upp och föreslår årliga 
förvaltningsplaner som beslutas av kommunchef/direktörsgrupp. Förvaltningsledarna ansvarar för 
verkställandet av förvaltningsplanerna. 

Förvaltningsledarna inrättar samrådsgrupper, med representanter från alla parter, för planering och 
genomförande av det operativa arbetet.

Verksamhetsnära 
förvaltning

IT-nära förvaltning

Systemägare
Budgetnivå

Kommunchef/direktörsgrupp
Operativ Styrgrupp 

Verkställande nivå Central 
Systemförvaltningsledare

Central 
IT-
Systemförvaltningsledare

Operativ nivå Leveranssamordnare Applikationstekniker
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Central e-arkivarie
Lokala e-arkivarier och 
samordnare

Basdriftstekniker
Lokala leveranstekniker
Helpdesk

6.4 Ekonomi

När man inför e-arkiv så minskar kostnader för licenser och underhåll av föråldrade system som drifts 
för att säkerställa åtkomst till information. På sikt kommer e-arkivet leda till minskade kostnader för 
konverteringar i samband med systembyten. Ett e-arkiv medför att man inte behöver bygga ut 
arkivlokalerna i samma takt som tidigare. Dessutom kommer e-arkivet skapa nyttor för kommunens 
verksamheter bland annat i mindre handpåläggning när det gäller registrering och arkivering samt 
frigöra personalresurser som kan lägga mer energi på sin kärnverksamhet. 

Hittills gjorda studier av andra kommuner har visat på stor spännvidd för anskaffnings- och 
förvaltningskostnader (se bilaga 2). Nedanstående siffror är ett försök att visa på en kostnadsbild. En 
osäkerhetsfaktor är kostnaden för IT-lösningen. SKL har en pågående ramavtalsupphandling som 
beräknas vara tillgänglig i februari 2018.  

Anskaffningskostnader och fasta förvaltningskostnader delas av deltagande kommuner. Ju fler 
deltagande kommuner, desto lägre kostnader per kommun. 

Exempel  

 Anskaffa/upphandla och etablera (Införandeprojekt)
o Investering: 500 – 3 000 kkr 

 Förvalta och ansluta/leverera:  
o Fasta kostnader (e-arkivspecialist, licens etc.) : 2 000 – 5 000 kkr/år 
o Leverans (drivs som projekt) 50 – 500 kkr/system. Man får göra antagande att en 

kommun levererar 1-3 system/år under de kommande 10 åren.  

Varje kommun ansvarar för resurstillsättning i den lokala organisationen. Kommunen ansvarar också för 
de kostnader som kan uppkomma i samband med leverans av ett verksamhetssystem till e-arkivet. 
Exempel på en sådan kostnad är anlitande av konsulter från systemleverantören i de fall det utvecklas 
lösningar för att exportera eller transformera bevarandeinformationen. Denna typ av kostnad kan 
minimeras om riktlinjer för bevarande tidigare följts vid anskaffning av systemet och i det löpande 
verksamhetsarbetet.

Införandeprojektet och förvaltningskostnader i den centrala organisationen samfinansieras av deltagande 
kommuner. Om kostnadsuppskattningarna fördelas mellan de deltagande kommunerna enligt 
befolkningsstatistik ges följande tabell(de högre värdena för kostnadsuppskattningarna har använts):
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7 Krav på IT-lösningen, system för bevarande 
Grundläggande krav är att lösningen ska hantera information från flera arkivmyndigheter. Vidare ska det 
vara möjligt att lagra information i mellan- och slut-arkiv. Med mellanarkiv avses här att verksamheten 
är informationsägare, medan  lagringsstruktur och funktioner är samma som i slutarkivet.  

Lösningen ska anskaffas som en produkt där IT-driften ska ske av en kommun som ingår i samverkan. 

Systemet ska kunna hantera information som har olika säkerhetsklasser. Däremot ska inte hemlig 
information, skyddas för rikets säkerhet,  lagras i systemet.  

Övriga krav redovisas i projektets slutrapport. Beräknad färdigtidpunkt 2018-04-30.

8 Arbetet inom den enskilda kommunen
Redovisas inte i denna delrapport. Beräknad färdigtidpunkt 2018-04-30

9 Fortsatt arbete

Vid tidpunkten för denna delrapport fortsätter projektarbetet med kravställning på e-arkiv och 
kommunernas enskilda arbete för att förbereda leveranser.  

9.1 Behov av beslut 
Vid tidpunkten för denna delrapport behövs beslut om vilken kommun som skall vara värdkommun för 
den gemensamma e-arkivtjänsten samt en avsiktsförklaring från kommunerna avseende deltagande i 
upphandling- och införande-fasen.  

10 Referenser
 
1 Förstudie e-arkiv i Jönköpings län, 2014-01-31 
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2  SKL Rapport, Framgång med e-arkiv
3 Förstudie e-arkiv, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping kommuner
4 E-arkiv 2018, Hässleholm kommun
5 Förstudie för ett centralt e-arkiv, Mölndal stad
6 E-arkiv Förstudie; Kumla Kommun, Askersunds Kommun, Laxå Kommun, Lekebergs Kommun, 
Hallsbergs Kommun och Karlskoga Kommun
7 FAIS Samverkansformer_bilagor  

Bilagor: 
Bilaga 1: Värdskap för e-arkiv (separat fil)

Bilaga 2: Sammanställning av kostnadsuppskattningar från andra e-arkivförstudier. (se nedan)

Bilaga 3: Bedömning av antal system och volymer. (se nedan)

Bilaga 2.
Andra e-arkivförstudier har fått fram olika siffror när det gäller kostnaden för förvaltning av e-arkiv.  Projekten 
har haft olika beräkningsgrunder och därmed inte helt jämförbara mellan varandra.

Följande tabell ger en bild av förvaltningskostnad per år efter genomfört upphandling o implementeringsprojekt:
  

Drift och förvaltning Projekt för 
leveranser till e-
arkivet

Underhåll 
Support

IT-
drift

Admin. 
resurser

Specialistkompetens 
kring e-arkiv 

Helsingborg 400 kkr. 260 kkr./system

Nacka 2 400 kkr. 1600 kkr.

Mölndal 280 kkr.   
Sydarkivera*  4400 kkr 7 300 kkr. ingår
Gävle m.fl. 1000 kkr 2700 kkr 1 500 kkr. 700 kkr.

Hässleholm 115 – 2000 kkr 1 640 kkr. 50 – 400 kkr./system 
Malmö 50 – 200 kkr 50 – 300 kkr./system

FREDA ** 2000 – 3000 kkr 1000 kkr

* Kommunalförbund i Blekinge – Kronoberg

** Samverkan mellan 12 kommuner i Jönköpings län

Alternativa kostnader Att det kostar pengar att införa e-arkiv är ett känt faktum. Men vad kostar det att 
låta bli ? Om det inte finns lösningar för elektroniskt bevarande kommer det att finnas ett fortsatt behov 
av arkivering på papper. Det innebär fortsatt ökade kostnader för manuell hantering och arkivering.

Bilaga 3: Bedömning av antal system och volymer.  
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Författare: Lennart Larsson, Projektledare  Version:0.5   Datum: 2017-12-11

Delrapport, Länsgemensamt e-arkiv 11 (11)

Bedömningen är att det antal system som arkiveras under avtalsperioden kan beräknas till 10 - 30  per 
år. Datavolymerna för dessa system är extremt varierande. De bedöms dock att vara i storleksordningen 
GB snarare än TB. 

Slutsatsen är då att det handlar om arkivering av tiotals system med en lagringsvolym som ökar i 
storleksordningen hundratals GB per år.   

Ändringslogg

 Version Dokumentdatum Ändring Namn
0.1   Utkast kap 2,3,4,5   Lennart Larsson

0.2 Utkast kap 6 och bilaga 1,2 Lennart Larsson

0,3 2017-10-25 Delrapport Lennart Larsson

0,4 2017-11-15 Tillägg avseende 
grundläggande krav i kap. 7

Lennart Larsson

0,5 2017-12-11 Små justeringar inför 
inriktningsbeslut av 
upphandling

Lennart Larsson
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Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 145 Dnr 2018/471

Motion om 6 timmars arbetsdag

Beskrivning av ärendet
Motion från Vänsterpartiet gällande 6 timmars arbetsdag. I motionen yrkar 
Vänsterpartiet att en förstudie för att utreda i vilken verksamhet arbetstids-
förkortningen ska genomföras. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har i uppdrag att införa ”Heltid som norm” och kommer under 
2019 att erbjuda alla inom Kommunals avtalsområde heltid. Detta är ett 
omfattande arbete som kommer att kräva alla tillgängliga resurser.

På grund av att kommunen i dagsläget arbetar med ovanstående anser vi att 
motionen inte kan bifallas.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-11-06, 
§ 81 

Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, daterat 
2018-10-17

Motion från Vänsterpartiet, daterad 2018-03-22

Yrkanden
Ulrika Liljeberg (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut, 
som är att avslå motionen.

Inga Westlund (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer allmänna utskottets förslag till beslut mot Inga 
Westlunds (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med allmänna utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avslå motionen.
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Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

Reservationer
Inga Westlund (V) reserverar sig mot ovanstående beslut till förmån för eget 
yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2018-10-17

Referens
Dnr 2018/471  

Verksamhetsstöd 
Hanna Trädgårdh Oscarsson, 0247-801 13
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se

Motion om 6 timmars arbetsdag

Beskrivning av ärendet
Motion från Vänsterpartiet gällande 6 timmars arbetsdag. I motionen yrkar 
Vänsterpartiet att en förstudie för att utreda i vilken verksamhet arbetstids-
förkortningen ska genomföras. 

Sektorns/avdelningens bedömning
Förvaltningen har i uppdrag att införa ”Heltid som norm” och kommer under 
2019 att erbjuda alla inom Kommunals avtalsområde heltid. Detta är ett 
omfattande arbete som kommer att kräva alla tillgängliga resurser.

På grund av att kommunen i dagsläget arbetar med ovanstående anser vi att 
motionen inte kan bifallas.

Förslag till beslut
Avslå motionen.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson, daterat 
2018-10-17

Motion från Vänsterpartiet, daterad 2018-03-22

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Motionären

HR-chef Hanna Trädgårdh-Oscarsson
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Motion från Vänsterpartiet i Leksand 180322 

 

 

Sex tim arbetsdag/arbetstidsförkortning är framtiden! 

Vänsterpartiet vill påbörja övergången till sex timmars arbetsdag.  

Vi måste bygga ett arbetsliv för alla. Ett arbetsliv där vi har makt och inflytande över våra 
jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Ett arbetsliv där alla 
ryms och där inte stora grupper hamnar utanför. Ett arbetsliv där det är självklart att vi vet 
våra scheman i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen på tillfälliga inhopp. 

Åtta timmars arbetsdag lagstadgades för nästan 100 år sedan och normalarbetstiden har 
varit 40 timmar i veckan sedan 1973. Sedan dess har produktiviteten skjutit i höjden. 
Organisationer har slimmats och effektiviserats. Heltidsanställningar har alltmer ersatts av 
deltider och visstidsanställningar, främst i kvinnodominerade yrken. För många präglas 
dagens arbetsliv av stress och högt tempo. Det leder till att sjukskrivningstalen ökar, kvinnor 
drabbas särskilt hårt. Sjukskrivningstalen i den offentliga sektorn ligger mycket högre än 
inom den privata. 

Runt om i landet pågår eller inleds i kommuner och landsting, projekt med att införa sex tim 
arbetsdag/arbetstidsförkortning, med bibehållen lön, för anställda inom vissa verksamheter.  

Det finns många anledningar att förkorta arbetstiden: 

- Friskare personal, fler jobb och en bättre balans mellan jobb och fritid är 
några. Att kunna erbjuda kortare arbetstid kan bli ett trumfkort, tillsammans 
med andra åtgärder, för att locka personal till exempelvis vård- och omsorgen 
eller socialtjänsten. 
 

- Ett exempel projekt med 6 tim arbetsdag är äldreboendet i Svartedalen, 
Göteborg. Det tidsbegränsade projektet avslutades förra året och visade konkret 
att kortare arbetstid gjorde folk friskare samt att personalen fick mer tid med de 
äldre. 
 

- Ett annat är i Västerbottens läns landsting där man testar arbetstidsförkortning 
hos städpersonal med goda resultat, bla annat har antalet sjukskrivningar 
minskat. 
 

- Ett tredje exempel är i Östersund, Sundsvall och Vingåkers kommuner där 
man testar förkortad arbetstid för socialsekreterare, en yrkesgrupp under hård 
press. 

Inom Leksands kommun har vi möjlighet att gå före och visa hur andra prioriteringar och en 
annan organisation av arbetslivet är möjlig. 

Därför vill vi: 
 
Att en förstudie genomförs för att utreda i vilken verksamhet 

arbetstidsförkortningen ska genomföras. 

 

82



Att ett projekt med att förkorta arbetstiden inleds i Leksands Kommun. 

Förutsättningen ska vara att inom en sammanhållen verksamhet förkorta normalarbetstiden 
till 6 timmar, dvs 30 timmarsvecka, med bibehållen lön. Val av verksamhet ska ske där 
förbättring av arbetsförhållanden och arbetsmiljö är mest angelägen.  

Det kan till exempel vara där sjukfrånvaron är hög, deltider är fler, inom verksamheter där 
hög stress förekommer. Omfattningen av arbetstidsförkortningen ska vara av den storlek 
som medger att generella erfarenheter av projektet kontinuerligt kan ges.  

Finansiering av arbetstidsförkortningen kan ske genom ökat anslag i budgeten. Hänsyn ska 
tas till de dokumenterade positiva ekonomiska och mänskliga effekterna i form av minskad 
stress, ökad kvalitét i arbetet, lägre kostnader för sjukskrivningar, övertider samt inhyrd 
personal.  

Förstudien bör pågå under ca ett halvår och därefter fattas beslut om i vilken verksamhet och 
form arbetstidsförkortningen kan ske. 

 

Kajsa Fredholm, Inga Westlund, Saga Vass 

Vänsterpartiet Leksand 
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From:                                 Elina Olsen Huokko
Sent:                                  6 Nov 2018 00:59:56 +0100
To:                                      Andriette Ivarsson;Björn Arrias
Subject:                             Uppsägning ers KF

Hej! 
Härmed säger jag upp min plats som ersättare för Kristdemokraterna i 
kommunfullmäktige. 

Med vänliga hälsningar,
Elina Olsen Huokko 
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From:                                 Elina Olsen Huokko
Sent:                                  6 Nov 2018 00:59:56 +0100
To:                                      Andriette Ivarsson;Björn Arrias
Subject:                             Uppsägning ers KF

Hej! 
Härmed säger jag upp min plats som ersättare för Kristdemokraterna i 
kommunfullmäktige. 

Med vänliga hälsningar,
Elina Olsen Huokko 
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Sammanträdesdatum
2018-11-19

Kommunstyrelsen

Justeras Utdrag bestyrks

§ 141 Dnr 2017/769

Lokal demokrati - förslag till åtgärder

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig fullmäktige-
beredning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 2018.

Beredningens uppdrag var att:

- kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande lokal 
demokrati, och

- utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap. 

I slutrapporten, som redovisades för fullmäktige våren 2018 (KF 180607, 
§ 36), presenterade beredningen nio förslag hur den lokala demokratin kan 
utvecklas. Förvaltningen har berett beredningens förslag nummer 1, 3 och 9: 

1. Ersätta nuvarande medborgarförslag med medborgarnas förslagslåda. 

3. Utveckla kommunens information till medborgarna så att den lämnas i 
ett tidigare skede så att medborgarna vet vad som är på gång.

9. Göra en bra hemsida bättre genom att förenkla för besökare att enkelt få 
reda på hur de kan vara med och påverka.

Allmänna utskottet har beslutat i fråga om åtgärder gällande förslagen 3 och 
9. 

Avdelningens bedömning avseende medborgarnas förslagslåda
Sedan 11 februari 2008 har Leksands kommun tillämpat möjligheten för 
kommunens mantalsskrivna medborgare att lämna ett s.k. medborgarförslag. 
I beredningens slutrapport föreslås att ersätta nuvarande medborgarförslag 
med medborgarnas förslagslåda. Förvaltningen anser att det är ett bra och 
genomförbart förslag.

Tanken är att det ska bli enklare för medborgarna att lämna egna förslag till 
politikerna. Förslagslådan ska finnas på kommunens hemsida. Den som vill 
lämna ett förslag fyller i ett webbformulär. Sedan registreras förslaget och 
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lämnas vidare till samtliga partier i kommunfullmäktige. Partierna har då 
möjlighet att driva frågan vidare.

Beslutsunderlag
Utdrag ur allmänna utskottets sammanträdesprotokoll, daterat 2018-11-06, 
§ 83

Tjänsteutlåtande från administrativ chef och kommunikationschef, daterat 
2018-10-17

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Avveckla kommunens medlemmars möjlighet att väcka ärende i 

kommunfullmäktige genom medborgarförslag från och med 2018-12-31.

2. Upphäva § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige, som handlar 
om medborgarförslag, att gälla från och med 2018-12-31.

3. Införa medborgarnas förslagslåda från och med 2019-01-01.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Datum
2018-10-17

Referens
Dnr 2017/769  

Verksamhetsstöd 
Andriette Ivarsson, 0247-801 28
andriette.ivarsson@leksand.se
Maria Bond, 0247-801 10
maria.bond@leksand.se

Slutrapport Lokal demokrati - förslag till åtgärder 
punkterna 1, 3 och 9

Beskrivning av ärendet
Fullmäktige beslutade den 12 juni 2017 att tillsätta en tillfällig fullmäktige-
beredning i ämnet Lokal demokrati under tiden juni 2017 - maj 2018.

Beredningens uppdrag var att:

 kartlägga och beskriva befintliga arbetssätt och strukturer gällande 
lokal demokrati 

 utarbeta förslag till utvecklade arbetssätt och strukturer i syfte att 
uppmuntra och möjliggöra ett jämlikt och aktivt medborgarskap 

I slutrapporten kom beredningen för lokal demokrati fram till nio förslag hur 
den lokala demokratin kan utvecklas. Detta tjänsteutlåtande behandlar 
förslag nummer 1, 3 och 9. 

1. Ersätta nuvarande medborgarförslag med medborgarnas förslagslåda. 

3. Utveckla kommunens information till medborgarna så att den lämnas i 
ett tidigare skede så att medborgarna vet vad som är på gång.

9. Göra en bra hemsida bättre genom att förenkla för besökare att enkelt få 
reda på hur de kan vara med och påverka.

Sektorns/avdelningens bedömning
1. Sedan 2008-02-11 har Leksands kommun tillämpat möjligheten för 

kommunens mantalsskrivna medborgare att lämna ett s.k. 
medborgarförslag. I beredningens slutrapport föreslås att ersätta 
nuvarande medborgarförslag med medborgarnas förslagslåda.

Förvaltningen anser att det är ett bra och genomförbart förslag.

3. I syfte att utveckla kommunens information till medborgarna så att de i 
ett tidigare skede vet vad som är på gång förslås en ny rutin vid varje 
utskotts beredning. Detta innebär att en enkel checklista fylls i för att 
fånga upp vad som är på gång i ett tidigt skede. Se bilaga.

9. Under 2018 pågår arbetet med att bygga en ny hemsida, leksand.se. Idag 
finns det en sida på webben som heter dialog och synpunkter. Där 
beskrivs hur du som medborgare kan komma i kontakt med kommunen 
för att lämna förslag och påverka.
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Leksands kommun

Datum
2018-10-17 Referens

Dnr 2017/769
Sida
2(2)

Förvaltningen föreslår att den sidan utvecklas med ytterligare ingångar 
och att medborgarens påverkansmöjligheter lyfts fram tydligare på 
webbens startsida.

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Avveckla kommunens medlemmars möjlighet att väcka ärende i 

kommunfullmäktige genom medborgarförslag från och med 2018-12-31.

2. Införa medborgarnas förslagslåda från och med 2019-01-01.

Allmänna utskottets beslut
1. Införa rutinen att vid varje utskotts beredning använda en checklista för 

information.

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken
Tjänsteutlåtande från administrativ chef och kommunikationschef, daterat 
2018-10-17

Checklista för information

Slutligt beslut expedieras (skickas) till
Administrativ chef

Kommunikationschef

Samtliga utskotts presidium

Samtliga utskottssekreterare
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Justeras Utdrag bestyrks

§ 144 Dnr 2018/971

Årsberättelse Leksands naturvårdsfond 2017

Beskrivning av ärendet
I stadgarna för Leksands naturvårdsfond står att stiftelsens verksamhets-/ 
årsberättelse ska delges kommunfullmäktige. 

Stiftelsen Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av 
värdefull natur i Leksands kommun.

Beslutsunderlag
Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2017, registrerad 2018-06-13

Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige
1. Ta årsberättelsen för Stiftelsen Leksands naturvårdsfond 2017 som en 

information till protokollet.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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