
 
 

 
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 25 september 
2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande 
ärenden: 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  KS.2014.4  Fastställande av dagordning  

 
   

2  KS.2014.1  Valärenden  
 

   

3  KS.2014.161  Tilläggsanslag för investering i 
rökdykarradiosystem för 
räddningstjänsten  
 

   

4  KS.2014.160  Ny taxekonstruktion för sotning 
och brandskyddskontroll  
 

   

5  KS.2014.155  Arbetsordning för 
kommunfullmäktige  
 

   

6  KS.2014.151  Regler för kommunalt partistöd  
 

   

7 KS.2014.152 Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda i 
Gislaveds kommun 
 

 

8  KS.2014.128  Antagande av detaljplan för 
fastigheten Henja 10:13 i Gislaved, 
Bruksvillan  
 

   

9  KS.2008.187  Borgen för Stiftelsen 
Isabergstoppen  
 

   

10  KS.2013.157  Svar på motion om att öka 
produktionen av energi av hög 
kvalité  
 

   

11  KS.2014.66  Svar på motion om att styrelser i 
kommunala bolag och stiftelser 
ska bestå av minst hälften kvinnor 
  

   



12  KS.2014.48  Svar på motion om att bygga ut 
Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved 
  

   

13  KS.2014.50  Svar på motion om allemansrätt 
och strandskydd 
 

   

14 KS.2012.197 Tilläggsavtal till 
markanvisningsavtal gällande 
Aplagården 1:3 m. fl. i 
Smålandsstenar (Weland) 
 

 

15  Nya motioner 
 

 

16  KS.2014.5  Interpellationer  
 

   

17 KS.2014.6 Svar på fråga angående tillåten 
trafik på Stationsallén/Södergatan 
och nyttjande av det offentliga 
rummet 
 

 

18  KS.2014.6  Frågor  
 

   

19  KS.2014.4  Meddelande  
 

   

 
  



 
 
 
Gislaved den 9 september 2014 
 
 
 
 
Agneta Karlsson 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §340 Dnr: KS.2014.161

Begäran om tilläggsanslag för investering 2014, rökdykarradio

Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2014 beslutat att hos
kommunfullmäktige begära utökad investeringsbudget med 160 tkr för
rökdykningsradio, kapitaltjänstkostnaderna tas inom ram.

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift för rök- och kemdykning samt den
rutin inom RäddSam F som reglerar det gemensamma arbetssättet ska det
alltid finnas kommunikation mellan rökdykarna och rökdykarledaren (den som
ansvarar för rökdykningen på utsidan). Fallerar kommunikationen ska
rökdykningen avbrytas.

Under ett flertal år har sambandsutrustningen varit bristfällig. I väntan på
ekonomiska möjligheter och bättre teknisk utveckling, exempelvis via Rakel, så
har de inköpsansvariga avvaktat en helhetslösning och endast lagat söndrig
materiel. I samband med kårövningarna i våras så uppmärksammas att den
sambandsutrustning som användes inte fungerade vid tre tillfällen.

Kommunikationsproblematiken p.g.a. tekniska problem i sambandsutrustningen
är ett känt problem i organisationen. Den övningsansvarige har i en
tillbudsrapport (bilaga 1) dokumenterat en av händelserna.

RäddSam F avser att genomföra ett gemensamt inköp av nya rökdykradio.
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö behöver ny sambandsutrustning och avser
därför att medverka i upphandlingen. För att alla stationer ska kunna
genomföra en rökdykning tillsammans så behöver hela beståndet av apparater
bytas ut samtidigt. Detta beräknas kosta 160 tKr.

Investeringen för rökdykarapparaterna ligger utanför beslutad investeringsram
för 2015 varpå nämnden äskar om ett tilläggsanslag. Kapitaltjänstkostnaderna
tas inom ram.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att det beviljas ett tilläggsanslag till
räddningsnämnden med 160 tkr avseende utökad investeringsbudget för
rökdykningsradio. Finansiering sker genom disponering av rörelsekapitalet. Den
ökade kapitalkostnaden täcks inom räddningsnämndens befintliga
driftbudgetram för 2014.

Beslutsunderlag
Räddningsnämnden den 27 augusti 2014, § 34
Bilaga 1 Tillbudsrapport daterad den 3 maj 2014

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 340 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja ett tilläggsanslag till räddningsnämnden med 160 tkr avseende
utökad investeringsbudget för rökdykningsradio. Finansiering sker genom
disponering av rörelsekapitalet, samt

att den ökade kapitalkostnaden täcks inom räddningsnämndens befintliga
driftbudgetram för 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2014-08-27     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §34    Dnr: RN.2014.23      
 
Tilläggsanslag för investering i rökdykarradio  
 
Ärendebeskrivning 
I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift för rök- och kemdykning samt den 
rutin inom RäddSam F som reglerar vårt gemensamma arbetssätt ska det alltid 
finnas kommunikation mellan rökdykarna och rökdykarledaren (den som 
ansvarar för rökdykningen på utsidan). Fallerar kommunikationen ska 
rökdykningen avbrytas.  
 
Under ett flertal år har sambandsutrustningen varit bristfällig. I väntan på 
ekonomiska möjligheter och bättre teknisk utveckling (exempelvis via Rakel) så 
har de inköpsansvariga avvaktat en helhetslösning och endast lagat söndrig 
materiel. I samband med kårövningarna i våras så uppmärksammas att den 
sambandsutrustning som användes inte fungerade vid tre tillfällen. 
 
Kommunikationsproblematiken p.g.a. tekniska problem i sambandsutrustningen 
är ett känt problem i organisationen. Den övningsansvarige har i en 
tillbudsrapport (bilaga 1) dokumenterat en av händelserna.  
RäddSam F avser att genomföra ett gemensamt inköp av nya rökdykradio. 
 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö behöver ny sambandsutrustning och avser 
därför att medverka i upphandlingen. För att alla stationer ska kunna 
genomföra en rökdykning tillsammans så behöver hela beståndet av apparater 
bytas ut samtidigt. Detta beräknas kosta 160 tKr.  
 
Investeringen för rökdykarapparaterna ligger utanför beslutad investeringsram 
för 2015 varpå nämnden äskar om ett tilläggsanslag men 
kapitaltjänstkostnaderna tas inom ram.  

 
Beslutsunderlag 
Räddningstjänstens tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2014 
Bilaga 1 Tillbudsrapport, daterad den 12 april 2014 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna äskandet till utökad investeringsbudget med 160 tkr för 

rökdykningsradio, kapitaltjänstkostnaderna tas inom ram, samt 
  
att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget.  
 
 
 

 
 

Expedieras till: 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
 
 



 

 

Datum 

2014-09-01 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

Handläggare: Johan Rönmark 

Telefon: 0371-827 16 

E-post: johan.ronmark@gislaved.se 

 

 

 

Jämförelse ny och gammal taxa 2014, privatpersoner 
Nuvarande timkostnad (september 2014) = 563,50 kr inkl moms efter indexuppräkning.  
 

Nuvarande taxemodell, sotning 
Inställelsetid  
Helårsboende: 13 minuter, fritidsboende 23 minuter 
 

Objektsavgift för sotning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rök- och 

förbindelsekanal   
Oljeeldad värmepanna 25 
Oljeeeldad värmepanna Pulsonex 25 
Värmepanna fastbränsle 30 
Värmepanna fastbränsle (Miljögodkänd) 33 
Braskamin 23 
Lokaleldstad 20 
  

Ovanstående gäller för alla anläggningar, även om fler än en (1) per fastighet.  
 
Exempel 1) Kostnad för sotning av en värmepanna fastbränsle (miljögodkänd) i helårsbostad: 13+33 
min = 46 min � (46/60) h x 563,50 kr/h = 432 kr inkl moms, per tillfälle. 
 
Exempel 2) Kostnad för sotning av en braskamin i fritidsboende: 23+20 min = 43 min � (43/60) h x 
563,50 kr/h = 404 kr inkl moms, per tillfälle.  
 

Ny taxemodell, sotning 
Grundtid  
20 minuter, oavsett helårsboende eller fritidsboende  
 

Arbetstid 
28 minuter, oavsett typ av anläggning 
 
Nuvarande timkostnad (september 2014) = 563,50 kr inkl moms  
 
Exempel 3) Kostnad för sotning av en värmepanna fastbränsle (miljögodkänd) i helårsbostad: 20 + 28 
min = 48 min � 451 kr inkl moms, per tillfälle.  
 
Exempel 4) Kostnad för sotning av en braskamin i fritidsboende: 20 + 28 min = 48 min � 451 kr inkl 
moms, per tillfälle.  
 



 

 

Datum 

2014-09-01 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Nuvarande taxemodell, brandskyddskontroll 
Nuvarande timkostnad (september 2014) = 893,70 kr inkl moms  

  

Inställelsetid 

Helårsboende: 18,86 minuter, fritidsboende 34,86 minuter 
 
Objektsavgift 

För första anläggningen: 45 min 
Tillkommande anläggningar och samma skorsten som första: 20 min 
 
Exempel 5) Kostnad för kontroll av en anläggning i en helårsbostad: 18,86+45 min = 63,86 min � 
(63,86/60) h x 893,70 kr/h = 951,20 kr, per tillfälle. 
 
Exempel 6) Kostnad för kontroll av en anläggning i fritidsboende: 34,86+45 min = 79,86 min � 
(79,86/60) h x 893,70 kr/h = 1189,50 kr, per tillfälle. 
 
 

Ny taxemodell, brandskyddskontroll 
Grundtid 
27 minuter 
 
Arbetstid  

1:a anläggning inkl rökkanal: 45 min 
Tillkommande anläggningar och samma skorsten som första: 20 min 
Kontroll av lättbesiktad anläggning (en rökkanal direkt till det fria, ej i schakt), oavsett antal: 20 min 
 
Nuvarande timkostnad (september 2014) = 893,70 kr inkl moms  
 
Exempel 7) Kostnad för kontroll av en anläggning i en helårsbostad: 27+45 min = 72 min � (72/60) h 
x 893,70 kr/h = 1072,40 kr, per tillfälle. 
 
Exempel 8) Kostnad för kontroll av en anläggning i fritidsboende: 27+45 min = 72 min � (72/60) h x 
893,70 kr/h = 1072,40 kr, per tillfälle.  
 

 

Jämförelse med Värnamos nya priser 
Nuvarande pris i Värnamo (fr o m 2014-01-01) 
436 kr/h inkl moms för sotning 
626 kr/h inkl moms för brandskyddskontroll 
 

Nuvarande pris i Gislaved 
563,50 kr/h inkl moms för sotning 
893,70 kr/h inkl moms för brandskyddskontroll 
 



 

 

Datum 

2014-09-01 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

 

Detta ger att en sotning i Gislaved enligt exempel 3 (dvs nya taxemodellen) men med Värnamos priser 
skulle kosta 349 kr mot dagens 432 kr (nuvarande, gällande taxemodell) = en minskad kostnad på 83 
kr. Med sotningsfrist 3 ggr/år skulle det totalt innebära 249 kr inkl moms i skillnad i årskostnad.  
 
Motsvarande för en braskamin (sotningsfrist vart fjärde år i fritidshus) ger enligt exempel 2 en kostnad 
på 349 kr mot dagens 404 kr inkl moms. Det gör en besparing om 55 kr vart fjärde år.  
 
Motsvarande för brandskyddskontrollen ger en kostnad för exempel 7) om 751 kr vartannat år för 
permanentboende vilket är en besparing på 200 kr vartannat år eller 100 kr per år. För fritidshuset i 
exempel 8 skulle besparingen bli 438 kr vartannat år eller ca 220 kr per år.  
 

Slutsats 
En konkurrensutsättning kan visa sig ha positiva effekter genom sänkta kostnader för den enskilde då 
timpriset är avgörande för hur stor taxan faktiskt blir. Totalkostnaden för den enskilde är beroende på 
dels sotningsfrist och dels frist för brandskyddskontroll.  
 
Kostnaden för nyttan med att anläggningar sotas och brandskyddskontrolleras regelbundet väger väl 
över för vad en sotrelaterad brand orsakar i samhällskostnader.  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2014-08-27     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §40    Dnr: RN.2014.22      
 
Ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds 
kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande avtal med entreprenör för sotning och brandskyddskontroll i 
Gislaveds kommun löper ut per den 1 april 2015. Räddningstjänsten och 
upphandlingsenheten har påbörjat ett arbete inför tjänstekoncession av ny 
entreprenör och räddningstjänsten har därför sett över taxorna för sotning och 
brandskyddskontroll. Då den nuvarande taxekonstruktionen skiljer sig från det 
nya förslaget så måste den nya taxekonstruktionen antas av kommunfullmäktige 
innan tjänstekoncessionen kan påbörjas.  
 
Skillnaden mellan nuvarande taxekonstruktion och förslaget till den nya är i 
stora drag att de flesta anläggningar får samma tidsåtgång för sotning medan 
större anläggningar (över 60 kW samt imkanaler) debiteras per faktisk timme. 
Skillnaden i tidsåtgång för grundavgift är i princip oförändrad. För 
brandskyddskontrollen har mindre justeringar gjorts i tidsåtgången.  
 
Inom länets räddningstjänstsamarbete, Räddsam F, genomfördes en gemensam 
upphandling under 2013 avseende sotning och brandskyddskontroll. 
Räddningstjänsten har därför använt detta som underlag till den nya 
taxekonstruktionen.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds 
kommun, daterad 2014-08-18 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna förslaget till ny taxekonstruktion för sotning och 

brandskyddskontroll i Gislaveds kommun, daterat den 18 augusti 2014, 
samt 
 

att  föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget.  
 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §339 Dnr: KS.2014.160

Ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll för
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Räddningsnämnden har vid sammanträde den 27 augusti 2014 beslutat att

föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxekonstruktion för sotning
och brandskyddskontroll i Gislaveds kommun, daterat den 18 augusti 2014.

Nuvarande avtal med entreprenör för sotning och brandskyddskontroll i
Gislaveds kommun löper ut per den 1 april 2015. Räddningstjänsten och
upphandlingsenheten har påbörjat ett arbete inför tjänstekoncession av ny
entreprenör och räddningstjänsten har därför sett över taxorna för sotning
och brandskyddskontroll. Då den nuvarande taxekonstruktionen skiljer sig från
det nya förslaget så måste den nya taxekonstruktionen antas av
kommunfullmäktige innan tjänstekoncessionen kan påbörjas.

Skillnaden mellan nuvarande taxekonstruktion och förslaget till den nya är i
stora drag att de flesta anläggningar får samma tidsåtgång för sotning medan
större anläggningar (över 60 kW samt imkanaler) debiteras per faktisk timme.
Skillnaden i tidsåtgång för grundavgift är i princip oförändrad.

För brandskyddskontrollen har mindre justeringar gjorts i tidsåtgången.
Inom länets räddningstjänstsamarbete, Räddsam F, genomfördes en gemensam
upphandling under 2013 avseende sotning och brandskyddskontroll.
Räddningstjänsten har därför använt detta som underlag till den nya
taxekonstruktionen.

Beslutsunderlag
Förslag till ny taxekonstruktion för sotning och brandskyddskontroll i Gislaveds
kommun, daterad den 18 augusti 2014
Räddningsnämnden den 27 augusti 2014, § 40
Jämförelse ny och gammal taxa, daterad den 1 september 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslaget till ny taxekonstruktion för sotning och
brandskyddskontroll i Gislaveds kommun, daterat den 18 augusti 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

 

 

 

  

 

    Förslag 2014-08-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrdokument 
Dokumenttyp: Regler 

Beslutat av: Kommunfullmäktige 

Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-xx-xx 

Ansvarig: Kanslichefen 

Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod 

Följas upp: Minst vart 4:e år 

  

 

 

 

 

 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-xx-xx, § xx 

Dnr KS.2014.155 

 
 

 

 

 



 

 

Innehåll 
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Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter (5 kap 1-3 §§  i kommunallagen, KL) 

 

1 § 

Fullmäktige har 49 ledamöter. Bestämmelser om antalet ersättare finns i vallagen. 

 

Ordförande och vice ordförande, presidium (5 kap 6 § KL) 

 

2 § 

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige på det 

första sammanträdet i november bland ledamöterna en ordförande samt en förste och 

en andre vice ordförande (presidium) för den löpande mandatperioden.  

 

Avgår ordföranden eller vice ordförandena som ledamot eller från sin presidiepost, 

bör fullmäktige så snart som möjligt välja annan ledamot i den avgångnes ställe. 

 

 

Interimsordförande 

 

3 § 

Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i kommunfullmäktiges sammanträde 

fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter, d.v.s. den som har varit ledamot 

längst tid eller – om två ledamöter har lika lång tjänstgöringstid – den äldste av dem. 

 

Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första 

sammanträde till dess presidievalen har förrättats. 

 

 

Sammanträdesordning (5 kap 7, 11 §§ KL ) 

 

4 § 

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad, dock med undantag av ett 

sommaruppehåll i juli. Fullmäktige fastställer sammanträdesordningen för varje 

nästkommande år. 

 
Dag för extra sammanträde bestäms av ordföranden efter samråd med presidiet. 

 

Kommentar [EG1]: Förenklat 
skrivningen i första stycket ingen ändring i 

innehåll. 
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En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska 

innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra 

sammanträdet. 

 

Uppgift om beslutet ska utan dröjsmål och minst en vecka före den bestämda 

sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla samt kommunens hemsida och 

snarast sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige. 

 
Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med presidiet besluta 

att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 

för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot 

och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt. 

 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober.  

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

 

5 § 

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdes-

dagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall 

beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. Om sammanträdet 

ska fortsätta inom en vecka, behöver någon ny kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall 

ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 

sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar 

ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 

 

Sammanträdesplats 

 

6 § 

Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är fullmäktiges sessionssal, Kommunhuset, 

Gislaved.  

 

Kommentar [EG2]: Dessa två stycken 
har flyttats upp för att hänga ihop med 

stycket ovan om extra sammanträde. 

Kommentar [EG3]: Nytt stycke hämtat 
från SKL:s grundförslag från 2011 för att 

förtydliga stycket ovan. 

Kommentar [EG4]: Ändrat från 
november till oktober enligt ändringarna i 

KL. 
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Fullmäktiges presidium kan besluta om att sammanträden kan läggas på annan plats. 

 

I anslutning till sammanträden kan studiebesök eller fördjupad information ordnas om 

en aktuell fråga eller ett pågående ärende. 

 

 

Kungörelse (5 kap 8-10 §§ KL) 

 
7 § 

Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid 

och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i 

vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i 

ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska annonseras. 

 

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på kommunens 

hemsida. 

 

 

Ärenden och handlingar till sammanträden m.m. (5 kap 8-10§) 

 

8 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet när fullmäktige ska behandla ett 

ärende, om inte annat följer av lag. 

 

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (kungörelse) – ska vara åtföljd 

av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på dennes uppdrag 

sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska ställas till varje ledamot och 

ersättare i fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 

som tagits in i kungörelsen bör ställas till varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. 

 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdes-

lokalen under sammanträdet och på kommunens hemsida. 

 

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för närvarande ledamöter och 
ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 

 

 

Kommentar [EG5]: Nyhet enligt 

parlamentariska kommitténs förslag och 
enligt antaget PM av KF 23 juni 2014, § 94 

Kommentar [EG6]: Anpassat till hur vi 

gör. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 
(5 kap 12-17§§ KL) 

 

9 § 

Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i helt sammanträde eller del av 

sammanträde, ska denne utan dröjsmål anmäla detta till fullmäktiges kansli, som ska 

kalla den ersättare, som står i tur att tjänstgöra.  

 

Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter 

anmälan om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på 

ordförandens anmodan i ledamotens ställe den ersättare, som är närvarande vid 

sammanträdet och står i tur att tjänstgöra. Endast om det föreligger särskilda skäl för 

det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

Det som sagts om ledamot i § 9 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

 

Placeringsordning 

 

10 § 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, sekreteraren och 

kommunstyrelsens ordförande särskilda platser vid presidiebordet. 

 

Fullmäktiges ledamöter placeras i den ordning de invalts i kommunfullmäktige. 

 

Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden 
av mandatperioden den plats, som innehafts av den ledamot som ersatts. 

 

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt 

anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats. 

 

Fullmäktiges presidium får besluta om möblering av sessionssalen och om annan 

placering till följd av ändring av möbleringen. 

 

 

Upprop 

 

11 § 

En uppropslista, som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 

 

Kommentar [EG7]: Nytt taget från 
SKL:s grundförslag från 2011. 



 

7 

 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska han 

anmäla sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten 

inträda i tjänstgöring. 

 

 

Protokollsjusterare (5 kap 61§ KL) 

 

§ 12 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

 

Sedan uppropet har förrättats enligt 11 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en 

bör representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid omröstningar. 

 

 

Turordning för handläggning av ärendena 

 

13 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

 

Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet 

 
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i kungörelsen. 

 

Föredragningslistan ska fastställas efter det att ordföranden redovisat anmälda 

tillkommande eller utgående ärenden. 

 

 

Yttranderätt (4 kap 18 § första stycket och 19 §, 5 kap 21-22, 31,  

53 och 56 §§ KL)  

 

14 § 

Ordföranden, vice ordföranden i en nämnd/styrelse eller gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet. 

 

Kommentar [EG8]: Plockat in 
gemensam nämnd enligt SKL:s 
grundförslag från 2011. 
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Ordföranden i en nämnd/styrelse, i kommunala företag/stiftelser och kommunförbund 

eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 

överläggning som hålls med anledning av svaret. 

 

Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisions-
berättelsen och årsredovisningen. 

 

Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som berör revisorernas egen förvaltning. 

 

Ordföranden låter, efter samråd med presidiet, i den utsträckning som det behövs kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda hos 

kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 

samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden 

och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande 

kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

presidiet i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 

Kommundirektören får delta i överläggningar i alla ärenden. 

 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena. 

 

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena (5 kap 39 § KL) 

 

15 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

 

Ledamots första inlägg begränsas till 10 minuter. Behöver ledamot mer än 10 minuter 

för sitt första inlägg ska ledamoten anmäla det till presidiet innan sammanträdet och få 

det prövat av presidiet. Tiden för uppläsning av interpellationer och svar räknas inte 

som inlägg. 

 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett inlägg på 

högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Replik ska 

begäras senast innan talarens inlägg avslutats. Inlägget görs omedelbart efter den talare 

Kommentar [EG9]: Nytt stycke enligt 

SKL:s grundförslag från 2011. 

Kommentar [EG10]: Nytt stycke enligt 

SKL:s grundförslag från 2011. 

Kommentar [EG11]: Nytt stycke infört 
enligt förslag från parlamentariska 

kommittén i PM fastställt av KF 23 juni 

2014, § 94 
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som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Rätt till genmäle (svar) på 

repliken för talaren med ytterligare två minuter finns då. Rätt till replik på genmäle 

finns då med högst två minuter. 
 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta 

en talare under hans eller hennes anförande. 

 
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

upplösa sammanträdet. 

 

 

Yrkanden  

 

16 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen. Yrkanden ska vara 

skriftliga och överlämnas till ordföranden när de framställts. 

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

 

 

Deltagande i beslut (4 kap 20 § första stycket KL) 

 

17 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattat det med acklamation. 

 

 

Återremiss m.m. (5 kap 36 § KL) 

 

18 § 

Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare 

utredning. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 

tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts 

eller återremitterats på detta sätt. 

 

Kommentar [EG12]: Kompletterat med 
ajournera enligt SKL:s grundförslag från 

2011. 

Kommentar [EG13]: Kompletterat 

enligt SKL:s grundförslag från 2011 
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Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet 

en gång. 

 

Ett beslut om återremiss ska ha en tydlig motivering, som kan utgöra direktiv för 

ärendets fortsatta beredning. 

 

 

Omröstningar och valsedlar (4 kap 20 § andra stycket, 5 kap 42-
44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag (1992:339) om proportionellt 

valsätt) 

 

19 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 
 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 

återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 

En valsedel är ogiltig 

 

1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

2 om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

 

 

 

 

Kommentar [EG14]: Slagit ihop 

omröstning och valsedlar till ett avsnitt 

enligt SKL:s grundförslag och därmed är 
allt samlat på ett ställe. 
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Motion (5 kap 23 § 2 p KL) 

 

20 § 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

 

En motion väcks genom att den lämnas in till fullmäktiges kansli. 

 

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober. 

 

 

Företagens initiativrätt (3 kap 17 § och 5 kap 23 § 6 p KL) 

 
21 § 

Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta 

ställning till. 

 

 

Interpellation (5 kap 49-53 §§) 

 

22 § 

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 

nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 

 

1. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. 

Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och 

ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller styrelses 

handläggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon 

enskild. 

 

2. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot. 

Den ska skickas in till fullmäktiges kansli senast dagen före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

 

3. Ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet och om interpellationen genom hans 

Kommentar [EG15]: Nytt avsnitt enligt 

SKL:s grundförslag från 2011. Företaget 

måste genom ett beslut av fullmäktige eller 
en bestämmelse i arbetsordningen beredas 

den möjligheten. Det kan även enligt 3 kap 

18 § KL finnas delägda bolag av vars 
bolagsordning det följer att de är skyldiga 

att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i 

vissa ärenden. På samma sätt kan denna 
skyldighet ha tagits in i stadgarna för en 

stiftelse som kommunen bildat med någon 

annan.  
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försorg är tillgänglig för fullmäktiges ledamöter. En ersättare som har ställt en 

interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas, 

bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. 

 

4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. Om interpellationen lämnas 

senast 14 dagar innan det sammanträde då den ställs bör den besvaras vid detta 

sammanträde. 
 

5. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift, om att 

interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde, bör tas in i 

kungörelsen. 

 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få tillfälle att ta del av svar 

dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. 

 

6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 

17 eller 18 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har 

ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att 

besvara interpellationen. 

 

7. Ordföranden i en nämnd/styrelse till vilken en interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i 

ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt 

uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

8. Ordföranden i en styrelse/nämnd till vilken interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till annan ordförande i styrelse/nämnd i den 

egna kommunen om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 

förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

9. Interpellationerna bör tillsammans med frågor behandlas före andra ärenden 

men efter att dagordningen har fastställts. 

 

 

Fråga (5 kap 54-56 §§) 

 

23 § 

Fråga får ställas av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden 

i en nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 

 

En fråga ska skriftligen lämnas in till fullmäktiges kansli senast två timmar före 

sammanträdets början. Detta kan ske via personligt besök, papperspost eller e-post. I 

det senare fallet ska ledamoten signera e-postutskrift senast vid sammanträdets början.  

 

Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.  

 

Kommentar [EG16]: Ny punkt tagen 
från SKL:s grundförslag från 2011. 

Kommentar [EG17]: Ny punkt. Finns 
inte med i SKL:s grundförslag men har 
diskuterats hos oss när ordförande i en 

annan nämnd har haft större kunskap och 

ansvar för den interpellation/fråga som 
ställts. I kommentarerna för SKL en 

diskussion om att det är viktigt att 

interpellationen besvaras av den som kan 
utkrävas ett politiskt ansvar man säger t.ex 

att revisorer och KF:s presidium inte ska 

kunna interpelleras. 

Kommentar [EG18]: Förslag från den 
parlamentariska kommittén i PM antagen 

av KF 23 juni 2014, § 94. Tas även upp av 

SKL i deras kommentarer som en möjlighet 
för de kommuner som vill ha det så. 
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En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds/styrelses handläggning. 

Den får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. 

 

Frågor får ställas i syfte att inhämta upplysningar och inte kräva ett omfattande 

utredningsarbete för att kunna besvaras.  

 

Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 

förklaring. 
 

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 

överläggningen.  

 

Frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Frågor bör tillsammans med interpellationer behandlas före andra ärenden men efter 

att dagordningen har fastställts. 

 

 

Allmänhetens frågestund (5 kap. 21 §, 8 kap. 20 § KL) 

 

24 § 

Allmänheten ska ges möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 

sammanträde med fullmäktige när årsredovisningen behandlas. 

 

Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges 

presidium bedöms som särskilt angelägna och som inte berör myndighetsutövning mot 

enskilda eller företag. 

 
I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska 

också införas i ortstidningen samt på kommunens hemsida. 

 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet, om och hur frågestunden ska 

genomföras, och låter kalla de förtroendevalda hos kommunen som behövs för att 

lämna upplysningar under den. 

 

Frågor får endast ställas till kommunalråden samt till ordförande samt andre vice 

ordföranden i kommunal nämnd/styrelse. 

 

Allmänhetens frågestund hålls maximalt i 30 minuter, innan fullmäktige behandlar det 

ärende där frågor från allmänheten får förekomma. 

 

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att 

den kan framföras upp till två minuter. Den som svarar disponerar fem minuter. 

Frågeställaren har rätt till en följdfråga på högst en minut med anledning av svaret och 

den som svarar får två minuter för att svara på replikfrågan. 

 

Kommentar [EG19]: Se kommentar 
ovan vid interpellationer. 

Kommentar [EG20]: Detta är inte nytt 

men det togs upp av den parlamentariska 
kommittén att det skulle hållas en allmän 

frågestund i samband med behandlingen av 

årsredovisningen. Första tycket i § är något 
omformulerad för att bli tydligare. 
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Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i en fråga och 

som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Ordföranden kan 

även besluta att avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 

Ytterligare debatt av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. 

 
 

Beredning av ärenden (5 kap 26-34 §§ KL) 

 

25 § 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 

av sådana ärenden. 

 
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden 

som kommit in efter det närmaste föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 

om beredning och remiss av sådana ärenden som fattats. 

 

 

Återredovisning från nämnderna (3 kap 15 § KL) 

 
26 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 
nämnds reglemente. 

 

 

Beredning av revisorernas budget 

 
27 § 

Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena revisorernas budget. 

 

 

Beredning vid ansvarsprövning och förklaring vid 

revisionsanmärkning (5 kap 25 a § och 31 § samt 9 kap 17 § KL) 

 

28 § 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

 

Kommentar [EG21]: Förslag om 

komplettering utifrån SKL:s grundförslag 

från 2011. I praktiken är det så här det 

fungerar. Sista stycket har  Kf däremot inte 

praktiserat tidigare. SKL säger så här – ”För 
att fullmäktige ska ha fullständig 

information om de fullmäktigeärenden som 

kommer in och registreras och om 
beredningen och de remisser som beslutas, 

bör detta redovisas för fullmäktige.” 

Rutinerna för detta bör samordnas med de  
uppgifter som kommer att läggs på 

presidiet. Allt handlar om att förstärka 

fullmäktiges roll. 
 

 

Kommentar [EG22]: Förslag om 

komplettering utifrån SKL:s grundförslag 

från 2011. Vi har idag en formulering om 

återraportering i nämndernas reglementen. 
– ”Nämnden ska regelmässigt till 

fullmäktige rapportera om sin verksamhet 

och särskilt ange de åtgärder som erfordras 
för att de uppsatta målen och 

bestämmelserna i gällande lagstiftning ska 

kunna uppfyllas.” Det här bör också tittas 
på tillsammans med presidiets kommande  

uppgifter. 

Kommentar [EG23]: Nytt avsnitt enligt 

SKL:s grundförslag.  
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Beredningen omfattar att 

 Inhämta förklaring från den/de som anmärkning riktas mot som framställts i 
revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks, 

 Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till 

beslutsmotivering, 

 Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning 
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, 

 Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till 

motivering 

 

I fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska revisorerna alltid ges tillfälle att 

yttra sig. 

 

 

Valberedning 

 

29 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden. 

 

Valberedningen består av 7 ledamöter och lika många ersättare. 

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 

med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte 

är ordförandeval. 

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

 
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Reservation (4 kap 22 § KL) 

 

30 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 

Kommentar [EG24]: Nytt stycke en 
komplettering som tagits med utifrån SKL:s 

grundförslag och som tydliggör om 

situationen skulle uppstå. 
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Justering av protokollet (5 kap 61 § KL) 

 

31 §  

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett. 

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den. 

 

 

Expediering m.m. 

 

32 § 

Utdrag ur protokollet ska sändas till de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. 

 

Kommunens revisorer ska tillställas hela protokollet. 

 

Fullmäktiges protokoll ska vara tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och 

de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar 

annat. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §343 Dnr: KS.2014.155

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat arbetsformerna för
kommunfullmäktige. De förändringar som kommittén föreslår handlar om
möjligheten till information om pågående ärenden i anslutning till
sammanträdena, talarordning och talartid, regler avseende interpellation och
frågor samt allmänhetens frågestund.

Ovanstående förslag till förändringar är nu införda i ett förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige. Arbetsordningen har också uppdaterats
med förändringar som föreslogs i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL)
cirkulär från 2011. En redaktionell och utseendemässig översyn har också
gjorts för att arbetsordningen ska överensstämma med övriga reglementen.

Samtliga föreslagna förändringar är markerade med ett streck i
vänstermarginalen och med kommentarer i högermarginalen.

Förutom förändringar avseende partistödet har det i kommunallagen införts
förändringar avseende fullmäktiges arbetsordning. Arbetsordningen ska nu
också innehålla föreskrifter om fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. SKL
kommer att komma med ett nytt cirkulär med ett grundförslag kring det längre
fram i höst. Då kommer förslag att tas fram kring fullmäktigespresidiets
arbetsuppgifter och läggas fram för fullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2014
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterat den 18 augusti 2014
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 303

Yrkande
Erik Andersson (K): Att inte ändra reglerna för anförandetid, 15§.
Att inte ändra reglerna för replikskiften, 15§.

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Agneta Karlsson (M), Carina
Johansson (C), Marie Johansson (S) och Ann-Katrin Strand (FP): Avslag på Erik
Anderssons (K) yrkande och bifall till liggande förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Anderssons (K) första yrkande att inte
ändra reglerna för anförandetid och Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lennart Kastbergs (KD)
avslagsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på Erik Anderssons (K) andra yrkande att inte
ändra reglerna för replikskiften och Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Lennart Kastbergs
avslagsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på förslaget i övrigt och finner att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige, daterad den 18 augusti 2014 att gälla
fr.o.m. den 1 oktober 2014, samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 343 (forts.)

att upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige fr.o.m. den 1
oktober 2014.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 18
augusti 2014 att gälla fr.o.m. den 1 oktober 2014, samt

att upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige fr.o.m. den 1
oktober 2014.

Reservationer
Erik Andersson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §342 Dnr: KS.2014.151

Regler för kommunalt partistöd

Ärendebeskrivning
Nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen har trätt i kraft den 1
februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018 och
innebär följande.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är
en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal
partiförening som kan ta emot stödet.

Rätten till partistöd är enligt lag kopplad till om ett parti är representerat i
fullmäktige. Med de nya reglerna blir det möjligt att proportionellt begränsa
partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i
fullmäktige fr.o.m. 2014 års val.

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas.
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Fullmäktige får - i de i förväg antagna reglerna för partistöd - besluta om att
stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning
respektive granskningsrapport.

Den av fullmäktige utsedda parlamentariska kommittén har gått igenom vad
som gäller kring kommunalt partistöd och tagit fram ett förslag till nya regler.
I samband med detta har kommittén också sett över storleken på partistödet
och framför i PM daterad den 24 april 2014 att den totala nivån bör
överensstämma med snittet i riket och att andelen som är grundstöd bör ligga
något högre än idag. Snittet i riket låg 2012 på 46 kr/ invånare. Gislaveds
kommun ligger nu på 32 kr/invånare. I de nya reglerna föreslår kommittén att
Gislaveds kommun varje år ska fördela ett totalt belopp till de partier som är
representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i
kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. I
nuvarande regler är det 42,3 %. När det gäller grundstödet föreslår kommittén
att 20% av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige
representerade partierna. I nuvarande regler är det 14,2%. Förändringarna
leder till att partistödet uppgår till 45,46 kr/invånare.

Beslutsunderlag
Nuvarande regler för kommunalt partistöd
Förslag till nya regler för kommunalt partistöd daterade den 18 augusti 2014
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2014
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 302
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Agneta
Karlsson (M), Erik Andersson (K) och Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till liggande
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta regler för kommunalt partistöd daterade den 18 augusti 2014 att
gälla fr.o.m. den 1 januari 2015, samt

att upphäva gällande regler för kommunalt partistöd fr.o.m den 1 januari
2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

 

 

 

 

 

  

 

Förslag 2014-08-18 
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Regler för kommunalt partistöd 
 

 

 

 

 

 

 

Dnr KS.2014.151 

 
 

 

 

 



 

 

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

partistöd. 

 

I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 

kommunallagen. 

 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 

 

2 § Partistödets syfte 
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska 

partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för 

politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun. 

 

3 § Grundstöd och mandatstöd 

Bruttobelopp 

Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är 

representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i 

kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år. 

 

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.  

 

Grundstöd 

20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige 

representerade partierna. 

 

Mandatstöd 

Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i 

kommunfullmäktige. 

 

4 § Fördelning av partistöd 

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

fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

 

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti 

anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det 

mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat 

att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat 

mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning. 

 



 

  

Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör. 

Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det 

behöver göras en ny sammanräkning. 

 

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen 

av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte 

längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs 

inte.  
 

5 § Redovisning och granskning 

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

partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 

kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.  

 

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

kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter 

redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. 

 
Av redovisningen ska framgå: 

 Organisationsnummer för partiet. 

 Partiföreningens stadgar. 

 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande 
år. 

 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att 

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har 

använts. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. 
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma. 

 Partiets kontaktperson avseende partistöd. 
 

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om 

redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. 

Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 

 

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § första och andra styckena 

kommunallagen.  



 

  

 

 

6 § Årlig utbetalning 

Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i 

februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och 

utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av 

kommunfullmäktige i januari.  

 

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

kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 

inget stöd för nästkommande år. 



 

  

Kommentarer till reglerna 
(se även SKL:S kommentarer i cirkulär 14:12) 

 

4 § Fördelning av partistöd 

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta 

hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt 

att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en 

lokal regel för det. 
 

Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte 

lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats 

överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta 

ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler. 

 

4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en 

viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan 

avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer 

dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en 

reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör. 

 

5 § Redovisning och granskning 

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop. 

2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden. 

 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande 

bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta 

allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det 

som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att 

redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna 

redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.” 

 

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

stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a. 

framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den 

utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

 

6 § Årlig utbetalning 

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut 

kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur 

partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare 

och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den 

sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag 

och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller 



 

  

saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att 

stöd inte ska betalas ut.  



Förslag för 2015 Bilaga 1 PO 1,3142

2014-08-21

Riksdagsledamotsarvode

717600

UPPDRAG Avrundat 1/12 av Kostnad Kostnad Effekt

Andel % Årsarvode 2015 årsarvode årsarvode gamla 2014 nya

Månad

Heltidsarvoderade

95 % av riksdagsmannaarvode

Kommunstyrelsens ordförande 100% 681720 56810 681 800 56 817

Summa nivå 1 681720 56810 681 800 622800 681 800 59 000

90 % av nivå 1

Kommunstyrelsens 2:e v ordf 90% 613548 51129 613 600 51 135

Summa nivå 2 613548 51129 613 600 560600 613 600 53 000

50 % av nivå 2

Barn- och utbildn.nämnd ordf 50% 306774 25565 306 800 25 567

Socialnämndens ordförande 50% 306774 25565 306 800 25 567

Summa 613548 51129 613 600 560600 613 600 53 000

Deltidsarvoderade

70 % av nivå 1

Kommunfullmäktiges ordförande 10% 47720 3977 47 800 3 983

Valberedningens ordförande 1% 4772 398 4 800 400

Personalutskottets ordförande 10% 47720 3977 47 800 3 983

Bygg- och miljönämnd ordförande 30% 143161 11930 143 200 11 933

Fastighetsnämndens ordförande 20% 95441 7953 95 500 7 958

Fritidsnämndens ordförande 10% 47720 3977 47 800 3 983

Kulturnämndens ordförande 10% 47720 3977 47 800 3 983

Räddningsnämndens ordförande 5% 23860 1988 23 900 1 992

Tekniska nämndens ordförande 20% 95441 7953 95 500 7 958

Valnämndens ordförande 1% 4772 398 4 800 400

Överförmyndare 20% 95441 7953 95 500 7 958

Vice ordföranden 10% av ordf

Kommunfullmäktiges 1:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Kommunfullmäktiges 2:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Valberedningens vice ordf 10% 477 40 500 42



Kommunstyrelsen 1:e v ordf 10% 61355 5113 61 400 5 117

Personalutskottets 1:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Barn- och utbildningsn 1:e v ordf 10% 30677 2556 30 700 2 558

Barn- och utbildningsn 2:e v ordf 10% 30677 2556 30 700 2 558

Socialnämndens 1:e v ordf 10% 30677 2556 30 700 2 558

Socialnämndens 2:e v ordf 10% 30677 2556 30 700 2 558

Socialn soc utskotts 1:e v ordf 2% 9544 795 9 600 800

Socialn soc utskotts 2:e v ordf 2% 9544 795 9 600 800

Bygg- och miljönämndens 1:e v ordf 10% 14316 1193 14 400 1 200

Bygg- och miljönämndens 2:e v ordf 10% 14316 1193 14 400 1 200

Tekniska nämndens 1:e v ordf 10% 9544 795 9 600 800

Tekniska nämndens 2:e v ordf 10% 9544 795 9 600 800

Fastighetsnämndens 1:e v ordf 10% 9544 795 9 600 800

Fastighetsnämndens 2:e v ordf 10% 9544 795 9 600 800

Överförmyndarens vise ordförande 10% 9544 795 9 600 800

Fritidsnämndens 1:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Fritidsnämndens 2:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Kulturnämndens 1:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Kulturnämndens 2:e v ordf 10% 4772 398 4 800 400

Valnämndens vice ordförande 10% 477 40 500 42

Räddningsnämndens v ordf 10% 0 Arvoderas av Gnosjö kommun0 0

Summa nivå 3 967633 80636 969 200 877600 969 200 91 600

UPPDRAG Avrundat 1/12 av

årsarvode årsarvode

Ledamöter

Kommunstyrelsen, ledamot 5% 23860 1988 23 900 1 992 306 600 358 500

Kommunstyrelsen, ersättare 1% 4772 398 4 800 400 60 200 72 000

Kommunstyrelsens AU, ledamot 1% 4772 398 4 800 400 0 33 600

Barn- och utbildningsnämnd, ledamot 3% 14316 1193 14 400 1 200 182 000 216 000

Barn- och utbildningsnämnd, ersättare 1% 4772 398 4 800 400 0 72 000

Barn- och utbildningsnämnds AU, ledamot 1% 4772 398 4 800 400 0 24 000

Socialnämndens ledamot 3% 14316 1193 14 400 1 200 182 000 216 000

Socialnämndens ersättare 1% 4772 398 4 800 400 0 72 000

Socialnämndens AU Ledamot 1% 4772 398 4 800 400 0 24 000

Socialnämndens sociala utskott 1% 4772 398 4 800 400 0 24 000

Summa 85897 7158 86 300 730 800 1 112 100 381 300

Övrigt

Revisionens ordförande 10% 47720 3977 47 800 3 983 43 600 47 800



Revisionens vice ordförande 5% 23860 1988 23 900 1 992 21 900 23 900

Revisionens ledamöter 3% 14316 1193 14 400 1 200 91 000 100 800

Valdistrkts ordf, valår 0 Fast belopp ? 1 400 ?

Valdistrikts v ordf, valår 0 70% av O ? 1 000 ?

Summa 85897 7158 86 100 158 900 172 500 13 600

Förlorad arbetsinkomst, "taket" Timarvode Antal timmar 2013

Timarvode 0,194% 116 8641 915 946 1 002 460 86 514

Grundarvode (dubbelt) 232 2040 434 520 473 329 38 809

Total årseffekt 4 861 766 5 638 589 776 823

med po 6 389 333 7 410 233 1 020 900
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BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL  

KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 

I GISLAVEDS KOMMUN 

 
Antagna av kommunfullmäktige den 

 
 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen  

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller 

endast 7-8 § samt 12 – 13 och 17 - 21 §§. Undantag görs dock för heltidsarvoderade 

med mindre tjänstgöring än 100 % av heltid för kommunfullmäktiges sammanträden 

och förrättningar i anslutning till fullmäktiges verksamhet. 

 

 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
 

§ 2 

Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare samt särskilt kallade ersättare har 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semester-

förmåner (3 - 6 §§),  arvode för sammanträde (10 §) och ersättning för kostnader i 

samband med förtroendeuppdraget (13 - 17 §§) för 

 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar, 

 

b) revisorernas sammanträden och förrättningar,  

 

c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

 
d) protokollsjustering, dock inte för ordförande och vice ordförandena, 

 

e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 

med det kommunala förtroendeuppdraget, 

 

f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen, som  

till exempel  personalorganisation,  

 

g) överläggning med företrädare som tillhör annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 
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h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan, referensgrupp eller 

 intressesammansatt organ, 

 

i) presidieöverläggning eller presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd 

eller utskott, 

 

j) besiktning eller inspektion, 

 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 

l) deltagande som kommunens representant eller observatör i styrelse, på bo-

lagsstämma eller motsvarande i organ, där kommunen genom val utsett representant, 

 

m )  fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, som  
inte ersätts av annat arvode, samt 

 

n )   utbildning och information för inte tjänstgörande ersättare vid 

nämndssammanträde  en gång per år. 

 

För att ersättning ska utgå vid ovan nämnda tillfällen ska den förtroendevaldes deltagande 

ske efter kallelse till sammanträde eller motsvarande. För att ersättning ska utgå vid 
övriga tillfällen fordras beslut om deltagande av nämnd eller ordförande.  
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT 

FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 

Förlorad arbetsinkomst 
 

§ 3 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

En ersättningsgrundande årsinkomst fastställs genom att den förtroendevalde vid 

första ersättningsanspråk på kalenderåret lämnar uppgifter om sin beräknade 

årsinkomst inkl. semesterersättningar för det kommande året.  

 

Timersättning fastställs genom att beräknad årsinkomst divideras med 12 månader x 

165 timmar. Maximalt utbetalas förlorad arbetsförtjänst med 8 timmar/dag, om inte 

annan arbetstid kan visas. 

 

Förtroendevalda ska kunna styrka att arbetsinkomst förlorats. Den förtroendevalde 

ska medge att kontroller med arbetsgivare eller motsvarande får göras för att 

ersättning ska kunna utgå. Dessutom ska uppgift om hur löneavdrag görs hos 

arbetsgivaren lämnas. Om arbetsinkomsten eller motsvarande ersättningar förändras 

ska anmälan göras till kommunen. 

 

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning 

utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 

uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. 

 

För de förtroendevalda som inte har förlorad arbetsinkomst i form av löneavdrag från 

arbetsgivare eller kassa fastställs årsinkomsten enligt reglerna hos Försäkringskassan 

för sjukpenninggrundande inkomst för egen företagare.  

 

Om inte något av dessa beräkningssätt är tillämpliga, får den förtroendevalde göra 

särskild framställan till kommunstyrelsens allmänna utskott om att annan 

beräkningsgrund ska gälla. 

 

 

Förlorad pensionsförmån 
 

§ 4 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen 

utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 % 

av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den 

förtroendevalda fått för utförda förtroendeuppdrag. Procentsatsen följer de 

kommunala avtalen. 

 

Pensionsavgifterna sätts in i en individuell pensionsförsäkring, som administreras av 

kommunen. 
 

Kommentar [EG1]: Taket för ersättning 
för förlorad arbetsinkomst är borttaget. 

Kommentar [EG2]: Beslutet flyttas från 

kommunstyrelsen till allmänna utskottet. 
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Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 

ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

 

 

Förlorad semesterförmån 
 

§ 5 

Förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad semesterförmån ingår normalt i 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. enligt bilaga  

 

Förtroendevald som kan påvisa annan förlust av semesterförmån än den som ingår i 

förlorad arbetsinkomst får göra särskild framställan om detta.  

 

Vid särskild framställan om förlorad semesterdagsrätt kan semesterdagsförmånen inte 

ersättas med mer än 8 timmar x maximal timersättning x 89,3 %. 

 

 

Särskilda arbetsförhållanden – spilltid och restid 
 

§ 6 

Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och 

förlorad semesterförmån enligt 3-5 § §§ omfattar även nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt. 

Förutsättningen är att det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 

ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller förrättningen 

(spilltid). 

 

Den förtroendevalde ska om möjligt försöka omdisponera arbete och dylikt så att spilltid 

inte uppkommer. 

 

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar också tid för resa till och från samman-

träde och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller 

motsvarande (restid). 
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ARVODEN M.M. 

 

Heltidsarvoderades årsarvoden 
 

§ 7 

Förtroendevalda, som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid, har 

rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 inför varje ny 

mandatperiod. Kommunstyrelsens ordförandes ersättning utgör basen, nivå 1 av tre 

arvodesnivåer, och är 95 % av riksdagsledamotsarvodet. Kommunstyrelsens andre 

vice ordförande får 90 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, nivå 2 av tre 

arvodesnivåer. Övriga heltidsarvoderade får 50 % av nivå 2. Under pågående 

mandatperiod fastställer kommunstyrelsen bilaga 1 när riksdagsledamotsarvodet är 

fastställt.  Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre hundratal kronor. 

 

 

Kommunalråden 

De heltidsengagerade kommunalråden ska ägna hela sin arbetstid åt de uppgifter 

kommunen i instruktion eller reglementen föreskriver. 

 

I den mån heltidsengagerat kommunalråd väljs till ordförande- eller vice ord-

förandeuppdrag eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse är denne skyldig att åta 

sig detta. Annat arvode ska då inte utgå. I övrigt ska kommunalråd fullgöra uppgifter 

som är förenade med uppdraget och finnas tillgängliga på arbetsplatsen, om inte 

uppdraget hindrar detta. 

 

I arvodet ingår all tjänstgöring och all arbetstid, som är förenat med uppdraget.  

 

Uppdrag utanför kommunens tjänst ska fullgöras på tillkommande ledighet eller 
utnyttjad ledighet med avdrag på arvodet.  

 

Reseersättning mellan hemmet och arbetsplatsen utgår inte för de 100 % arvoderade 

förtroendevalda, som har en fast arbetsplats i Kommunhuset i Gislaved. Se även 

under § 10. 

 

Övriga s.k. heltidsarvoderade 

Ordförande, som är arvoderade efter mer än 40 % tjänstgöringsgrad, ska inom ramen 

för sin arbetstid och sitt arvode fullgöra samtliga uppgifter inom uppdraget, som det 

framgår av nämndens reglemente eller annan instruktion.  

 

Förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode eller restidsarvode utgår inte för 

arvoden på 40 % och däröver. Detta gäller dock inte för kommunfullmäktiges 

sammanträden, se § 1. 

 

Gemensamt 

Heltidsarvoderade förtroendevalda enligt ovan har rätt till semesterledighet i samma 

omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.  I ersättningen 

ingår ledighet motsvarande det antal dagar som anställd i motsvarande ålder erhåller. 

Vidare utgår motsvarande semesterdagstillägg. Ledigheten ska förläggas på ett sådant 

sätt att uppdraget påverkas i minsta möjliga omfattning.  

Kommentar [EG3]: Nyhet, 
parlamentariska kommittén föreslår att 

riksdagsledamotsarvodet ska styra  nivån  
på kommunstyrelsens ordförandes arvode 

och blir därmed också styrande för övriga 

fasta arvoden. 
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För heltidsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras på samma sätt som för anställda i 

kommunen. Om den heltidsarvoderade förtroendevalde på annat sätt är förhindrad 

att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

 

Kommunens resepolicy gäller även för förtroendevalda. 

 

Färdtidsersättning utgår enligt samma regler som för anställda vid resa utanför 

kommunen.  

 

Om summan av olika ersättningar enligt 3 § och 7 och 9-10 §§ uppgår till belopp som 

motsvarar det årsarvode som kommunstyrelsens ordförande erhåller, ska arvodena 

maximeras (på årsbasis). I detta läge inträder oppositionsrådets ersättningsnivå och 

ytterligare en heltidsarvoderad förtroendevald med ersättning motsvarande 100 % 

arbetstid har tillkommit. 

 

 

Kommunal pension, årsarvoderade med uppdrag på heltid 
 

§ 8 

För årsarvoderade förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i de kommunala 

pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat dels om Normalpensions-

reglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) för de som tillträtt tom 2002, 

dels om Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), 

som gäller fr.o.m. 1 januari 2003. För förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 

gäller Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

antagna av kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 32. 

 

 

Deltidsarvoderades årsarvoden 
 

§ 9 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till 

begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Nivå 

tre i arvodesnivåerna är 70 % av nivå 1(kommunstyrelsens ordförandes arvode). I 

bilaga 1 sätts %-tal för de olika uppdragen och arvodet i kronor blir %-talet på nivå 

tre. Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre 100-tal kronor. 

 

Den förste vice ordföranden i kommunstyrelsen erhåller inte ledamotsarvode från 

kommunstyrelsen. 

 

De vice ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden erhåller 

inte fast ledamotsarvode från respektive nämnd. 

 

Arvoden till revisionens ordförande, vice ordförande och ledamöter utgår med fast 

belopp som inte grundas på tid. 
 

Kommentar [EG4]: Paragrafen är 
framflyttad i dokumentet för att ligga 
tillsammans med övriga regler för 

heltidsarvoderade. Den är också 

kompletterad med de senast antagna 
bestämmelserna OPF-KL. 

Kommentar [EG5]: Reviderad enligt 

kommentaren till § 7. 
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För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom under längre tid än 30 

dagar är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras med 1/30 del av 

månadsarvodet för varje överskjutande dag. Om den årsarvoderade förtroendevalde 

av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande 

mån. 

 

Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler som för 

anställda. Timarvode utgår inte under färdtid. 

 

Årsarvoderad förtroendevald kan avstå sitt fasta arvode till sin ersättare om frånvaron 

är minst en månad. Detta ska ske skriftligt. Bedömning av skäligheten i transport av 

arvode till ersättare bedöms och beslutas av kommunstyrelsens ordförande i form av 

delegationsbeslut. Om frånvaron överstiger 30 dagar kan initiativ till arvodesavdrag 

tas och beslutas av kommunstyrelsens ordförande om den förtroendevalde själv inte 

anmäler frånvaron. Samråd ska innan beslut ske med den förtroendevaldes 

gruppledare. 

 

Om en förtroendevald har flera deltidsuppdrag, som vart och ett understiger 40 % av 

heltid men där den sammanlagda tiden inklusive timarvoden medför ett uttag av 

arbetstid om 40 % eller mer, ska kommunstyrelsen överväga om uppdraget ska om-

vandlas till kombinerat heltidsuppdrag. 

 

Valnämnden har rätt att besluta om särskilt fast arvode enligt bilaga 1 till ordförande 

och vice ordförande i valdistrikt under valår. 

 

Uppgifter för deltidsarvoderade ordförande 

I reglemente för nämnd eller styrelse finns inskrivet vilka uppgifter som åvilar 

ordföranden. Dessa uppgifter ska anses ingå i det fasta arvodet. Strider nämnds 
reglemente mot dessa bestämmelser, gäller det som är fastställt i nämndens 

reglemente. 

 

Om således inget annat framgår av reglemente för nämnden eller styrelsen ingår föl-

jande uppgifter i ordförandeuppdraget:  

 

 Samråd med administrationens personal i alla frågor som rör nämndens arbete 

och uppgifter. 

 

 Samråd om ärenden som ska förekomma till behandling på styrelsens 
sammanträden, förberedelser till nämndssammanträden, ärendeberedning och 

inläsning av ärendena före sammanträdet. 

 

 Ansvar för nämndens protokoll och ansvar för att protokoll och delgivningar 

utsänds i erforderlig omfattning, även om själva arbetet uppdragits till anställd. 

 

 Justering av protokoll. 
 

 Kontakter med massmedia. 
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 Underskrift av nämndens skrivelser i den mån detta inte uppdragits till anställd 

eller annan förtroendevald. 

 

 Beslut och handläggning av ärenden som delegerats till ordföranden. 

 

 Att som ordförande leda nämndens sammanträden. 

 

 Att svara på förfrågningar från allmänheten i ärenden som angår nämndens 

arbetsområde samt ansvara för att till nämnden ankommande ärenden blir be-

svarade. 

 

 Att utåt svara för nämnden.  
 

 Budgetansvarig inom nämndens område. 

 

 Att i övrigt fullgöra de uppgifter som i lag eller reglemente föreskrives. 
 

För övriga arbetsuppgifter, som inte kan hänföras till ovanstående, utgår arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst samt kostnadsersättningar. 

 

Exempel på ersättningsberättigade uppgifter är besök hos kommunmedlem för ärende 

inom nämndens arbetsområde eller andra platsbesök, som erfordras för att skaffa 

information om ärenden eller åligganden; kurser, konferenser och studiebesök 

utanför kommunen, representationsuppdrag för nämndens räkning, 

kommunstyrelsens presidieöverläggningar och ordförandeberedningar ordförande- 

respektive vice-ordförandeträffar.  

 

Den förste vice ordföranden i fullmäktige, nämnder och styrelser ska vid behov 

ersätta ordförande på sammanträden vid frånvaro under sammanlagt en månad per år. 

Förste och andre vice ordförande ska vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för 

nämndens arbetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda uppdrag 

beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning ska utgå. Vid presidie-

överläggningar utgår ordinarie förrättningsersättning och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

Ledamöterna i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

ska för det fasta arvodet vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för respektive 

nämnds arbetsområde i den omfattning som respektive styrelse eller nämnd 
bestämmer. 

 

Revisorerna ska utföra revision av såväl av kommunens räkenskaper och förvaltning 

som av kommunen förvaltade fonder, bolag, stiftelser och kassor, såvida inte stadgar 

eller motsvarande medför att särskilda revisorer utses. Övriga revisionsuppdrag som 

ges av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ersätts enligt särskilda regler, dvs. 

med timarvode mm (se 1 - 2 §§ i ersättningsbestämmelserna). 

 

För lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och de verksamhetsdrivande 

stiftelserna ersätts revisorerna och revisorersättarna enligt de beslut om arvodering som 

bolagsstämma resp. årsstämma antar. Arvodet betalas av respektive bolag eller stiftelse.  
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Arvode för sammanträden m.m. 
 

§ 10 

Förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och övriga organ, som inte 

är heltidsarvoderade, har rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på 

sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Timarvodet räknas årligen upp med en % -
sats, baserad på ökningen av riksdagsmannaarvodet. Avrundning görs varje år till 

närmast högre helt krontal. 

 

Grundarvode utgår för varje protokollfört sammanträde med ett timarvode samt 

första timmen som hel timma (= dubbelt timarvode). Därefter ersätts varje påbörjad 

halvtimma. 

 

För övriga förrättningar utgår inte grundarvode men däremot ersätts varje påbörjad 

hel timma. 

 

Timarvode betalas också för restid inom kommunen som åtgår med anledning av 

sammanträdet eller förrättningen, under förutsättning att avståndet från den för-

troendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet överstiger är 

minst 10 km enkel resa eller minst 20 km tur och retur. Ersättning omfattar även tid 

för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller förrättningen.  

 

Restid inom kommunen ersätts enligt följande schablon: 

 

   20 -   39 km 0,5 tim  

   40 -   69 km 1,0 tim 

   70 -   99 km 1,5 tim 

 100 - 129 km 2,0 tim 

                                     osv 

 

Förutsättningen för restiden är att arvode enligt 10 § utgår.  

 

Restidsersättning utgår inte för enkel resa under 10 km eller för resa fram och åter 

under 20 km. Se § 13. 

 

Vid resa med Jönköpings Länstrafik AB eller annat kollektivtrafikföretag i angränsande 
län ska färdtiden räknas efter avståndet mellan start- och målpunkt för resan. Även om 

linjesträckningen gör att restiden och resan blir längre ska avståndet mellan resans 

start- och målpunkt gälla. Samma schablon används som för bilresa. 

 

Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler som för 

anställda. Timarvode utgår inte under färdtid. 

 

Valnämnden har rätt att besluta om förhöjt timarvode med 50 % för valförrättare vid 

helg- och kvällstjänstgöring.  

 

 

Kommentar [EG6]: Reviderad enligt 
kommentaren till § 7 samt begränsningen 

av antalet timmar (9) per dygn som man får 

arvode för är borttaget. 
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Arvode till gruppledare 
 

§ 11 

De partier som är representerade i fullmäktige kan besluta om ersättning till 

förtroendevald, som utsetts till gruppledare. Beslutet är frivilligt och ska ske inom 

ramen för partiets partistöd. Gislaveds kommun står efter framställan från partiet för 

administrationen i samband med utbetalningen av ersättningen. Framställan ska ske till 

kommunstyrelsekontoret senast den 15:e januari varje år av hur stor andel av 
partistödet som ska avsättas till gruppledararvode. 

 

 

     Olycksfallsförsäkring 

 
§ 12 

Förtroendevalda omfattas av olycksfallsförsäkring för resor och tid i samband med 

kommunalt förtroendeuppdrag. 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 

Resekostnader och traktamenten 
 

§ 13 

Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de 

grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen.  

 

För resa med egen bil ersätts den faktiska resvägen mellan bostad eller arbetsplats och 

sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen i kilometer.  

 

För resa med Jönköpings Länstrafik AB ersätts det antal zoner enligt taxan för 

kontantbiljetter för vuxen. Om resan delvis genomförs i annat län ska biljettpriset 

ersättas i denna del. 

 

Reseersättning till arbetsplatsen (Kommunhuset i Gislaved) utgår inte till 100 % 

heltidsarvoderade förtroendevalda (kommunalråden). 

 

Traktamente utgår enligt det kommunala reseavtalet vid förrättning utanför 

kommunen. 

 

Kommunens resepolicy ska följas, vilket bland annat innebär att samåkning bör ske om 

möjligheten finns. 

 

 

Barntillsynskostnader 
 

§ 14 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 

särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.  

 

För barn som redan är inskrivna i barnomsorgsverksamhet erbjuds förlängd 

barnomsorg. För barn som inte är inskrivna i barnomsorgsverksamhet ges ersättning 

för barntillsynskostnader med maximalt 10 timmar per dag. Ersättningen per timme 

grundas på snittlönen för dagbarnvårdare omräknat till timlön. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller för tid då 

barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 

 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk anhörig 
 

§ 15 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller förrättningar för vård eller tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk person (anhörig) som vistas i den förtroendevaldes bostad.  
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Ersättning för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk anhörig utgår med 

maximalt 10 timmar/dag. Ersättning per timme och person är lika med aktuell 

timersättning för anhörigvårdare enligt kommunalt avtal. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 

närstående. 

 

 

Särskilda kostnader för förtroendevald med 

funktionsnedsättning 

 
§ 16 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 

kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller mot-

svarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, 

ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersätt-

ning betalas med belopp som är skäligt och fastställs efter ansökan i varje särskilt fall. 

 

 

Övriga kostnader 
 

§ 17 

För andra kostnader än som avses i 13 - 16 §§ betalas ersättning om den för-

troendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 

uppkom. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om ersättning ska utgå. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar [EG7]: Beslutet flyttas från 

kommunstyrelsen till allmänna utskottet. 
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

Hur man begär ersättning 
 

§ 18 

För att få ersättning enligt 3 - 6 § §, (förlorad arbetsförtjänst mm) 10 §  (arvode och 

restid/färdtid samt resor) och 13 - 17 §§ (kostnader) ska den förtroendevalde anmäla 

sina förluster och kostnader, samt, där så anges i respektive paragraf, styrka dem. Vid 

förlorad arbetsinkomst ska antalet timmar uppges, vilket vid anfordran ska styrkas. 

 

Anmälan görs till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller annan som utsetts att 

ta emot uppgifterna. 

 

Arvode enligt 7 och 9 §§ (fasta arvoden) betalas ut utan föregående anmälan. Arvode 

enligt 11 § (gruppledararvode) betalas ut efter skriftlig framställan från respektive 

parti. 

 

Avstående av arvode till ersättare, se § 9.  

 

 

      § 19 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 3 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 4 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut. 

 

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 5 kan framställas för hela 
innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller förrättning enligt § 6 kan 

framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter 

mandatperiodens slut.  

 

Begäran om reseersättning och traktamenten enligt § 13 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om andra ersättningar enligt §§ 14, 15, 16 och 17 i dessa bestämmelser kan 

framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter 

mandatperiodens slut.  

 

 

Tolkning av bestämmelserna 
 

§ 20 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kom-

munstyrelsens allmänna utskott. Tillämpningsföreskrifter utfärdas av 

kommunstyrelsekontoret. 

 

Kommentar [EG8]: Beslutet flyttas från 
kommunstyrelsen till allmänna utskottet. 
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Utbetalning 
 

§ 21 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. 

 

Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång per månad. 

 

 

 

 

 

 



Parlamentariska kommittens förslag den 18 augusti 2014 med KS revidering 
2014-09-09 

Kommunstyrelsens ordförandes fasta arvode uppgår till 95 % av riksdagsledamotsarvodet
och utgör basen för övriga fasta arvoden enligt ersättningsbestämmelserna.

UPPDRAG

%-sats

Heltidsarvoderade

Kommunstyrelsens ordförande 100

Kommunstyrelsens 2:e v ordf   90

Barn- och utbildn.nämnd ordf 50

Socialnämndens ordförande 50

Deltidsarvoderade

Kommunfullmäktiges ordförande 10

Valberedningens ordförande 1

Personalutskottets ordförande 10

Bygg- och miljönämnd ordförande 30

Fastighetsnämndens ordförande 20

Fritidsnämndens ordförande 10

Kulturnämndens ordförande 10

Räddningsnämndens ordförande 5

Tekniska nämndens ordförande 20

Valnämndens ordförande 1

Överförmyndarnämndens ordförande 20

Vice ordföranden 10% av ordf

Kommunfullmäktiges 1:e v ordf
Kommunfullmäktiges 2:e v ordf
Valberedningens vice ordf
Kommunstyrelsen 1:e v ordf
Personalutskottets 1:e v ordf
Barn- och utbildningsn 1:e v ordf
Barn- och utbildningsn 2:e v ordf
Socialnämndens 1:e v ordf
Socialnämndens 2:e v ordf 
Socialn soc utskotts 1:e v ordf                                         2%
Socialn soc utskotts 2:e v ordf                                         2%
Bygg- och miljönämndens 1:e v ordf
Bygg- och miljönämndens 2:e v ordf
Tekniska nämndens 1:e v ordf
Tekniska nämndens 2:e v ordf
Fastighetsnämndens 1:e v ordf
Fastighetsnämndens 2:e v ordf
Överförmyndarnämndens v ordförande 10%

Fritidsnämndens 1:e v ordf
Fritidsnämndens 2:e v ordf



Kulturnämndens 1:e v ordf
Kulturnämndens 2:e v ordf
Valnämndens vice ordförande
Räddningsnämndens v ordf Arvoderas av Gnosjö kommun

UPPDRAG

%-sats

Ledamöter

Kommunstyrelsen, ledamot 5

Kommunstyrelsen, ersättare 1

Kommunstyrelsens au, ledamot 1

Barn- och utbildningsnämnd, ledamot 3

Barn- och utbildningsnämnd, ersättare 1

Barn- och utbildningsnämndens au, ledamot 1

Socialnämndens ledamot 3

Socialnämndens ersättare 1

Socialnämndens au
Socialnämndens sociala utskott                                           1 

1

Övrigt

Revisionens ordförande 10

Revisionens vice ordförande 5

Revisionens ledamöter 3

Valdistrkts ordf, valår Fast belopp

Valdistrikts v ordf, valår 70% av O

Förlorad arbetsinkomst, "taket" Tas bort

Timarvode

Grundarvode (dubbelt)
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Kommunstyrelsekontoret 
2010-09-27 
Rev. 2010-11-30 
Revidering antagen av kommunfullmäktige den 24 maj 2012, § 73 (Bilaga) 
Rev. 2013-06-24 revidering antagen av kommunfullmäktige, § 89 
Rev. 2014-08-18 Förslag till ändringar inför mandatperioden 2015 – 2018 
Rev. 2014-09-09 ändringar med anledning av KS beslut § 341 (utredning om insynsplatser) 

 
Läsanvisning: 
Nedanstående material är hämtat från revideringen inför nuvarande mandatperiod. 
För att inte ta bort bakgrunden ligger kommentarerna kvar – i huvudsak oförändrade; i varje fall 
under beredningstiden. (augusti-september) 
Vissa för historiebeskrivningen oväsentliga meningar har dock tagits bort. 
Nya förslag och ev ändringar i texten har skrivits med kursiv stil och de renodlade förslag ligger i 
rutorna, sist efter varje avsnitt. 
 

KOMMENTARER TILL  
ÄNDRINGAR I ARVODESREGLERNA  
 
ALLMÄNT OM ARBETET MED OMARBETNING AV ARVODES-
REGLERNA 
 
Källor och hänvisningar 
Som underlag har nuvarande gällande regler använts. Sökningar har gjorts bakåt i tidigare 
beslut och regler. Jämförelser har gjorts med andra kommuner och juridisk avstämning har i 
förekommande fall gjorts med SKL. Inför mandatperioden 2011 – 2014 leddes revidringen av 
den parlamentariska gruppen. Den s.k. parlamentariska kommittén har arbetat med 
arvodesreglerna med under våren 2014 t.o.m. augusti 2014. Anteckningar från mötena finns på 
kommunstyrelsekontoret. 
 
För att förenkla texten nedan används följande förkortningar: 
 
KL Kommunallagen 
KtK Kommunallagen, Kommentarer och praxis. SKL 2006 
PG Parlamentariska gruppen med anteckningar från överläggningar, 2010 
PK Parlamentariska kommittén 2013-2014 
 
Formen och språket i arvodesreglerna 
Ett försök att förenkla formen och lägga ihop arvodesregler samt bilaga 1 och 2 gjordes vid 
revideringen 2010.  
 
De fasta arvodena ligger även fortsättningsvis i en egen bilaga, Bilaga 1. I denna finns även 
beloppen för sammanträdesarvoden. Det är praktiskt att detta ligger i en egen bilaga, då de 
ska räknas upp varje år. 
 
Förslaget innebär inget direkt nytänkande i form och språk. Focus har lagts på att få med det 
som finns i bilagorna och som är viktigt för att regelverket blir helt och att samma saker finns 
på ett ställe. 
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Kommentarernas innehåll: 
Nedan beskrivs dels bakgrund och innehåll i resp. paragraf, dels vilka förändringar som 
föreslås.  
Förändringarna är sammanfattade i ramar i slutet av varje paragraf. 
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ARVODESREGLERNA 
 
Nuvarande arvodesregler bygger i sin grundkonstruktion på förslag och rekommendationer i 
Svenska Kommunförbundets cirkulär 1991:144 och 1991:178. Dessa har sin utgångspunkt i 
den nu gällande kommunallagen, som började gälla 1 januari 1992. Bland annat infördes ett 
särskilt kapitel om de förtroendevalda (kap. 4). I detta regleras skyldigheten att ersätta 
förlust av förlorad arbetsinkomst, förlorade semesterförmåner och förlorade 
pensionsförmåner när de förtroendevalda fullgör ett uppdrag (KL 4 kap. 12 §) medan arvode 
och kostnadsersättningar ges fullmäktiges möjlighet att besluta om. 
 
Under åren har såväl förändringar i kommunallagen som förändringar i samhällets övriga 
ersättnings- och pensionssystem påverkat reglerna. På grund av de i grunden förändrade 
tjänstepensionssystemen som skett under 1990-talet kom t ex Svenska Kommunförbundet 
med nya rekommendationer i cirkulär 2002:42 om förlorade pensionsförmåner för 
deltidsarvoderade. För heltidsarvoderade förtroendevalda har rekommendationer om att 
ändra pensionsvillkoren lämnats. Anpassning har gjorts, dels 1998-01-01, dels 1992-01-01, 
dels 2002-01-01 och nu senast i kommunfullmäktigebeslut 2014-02-27. Ytterligare ändringar i 
kommunallagen gjordes från den 1 juni 2002, (SFS 2002:249), vilka bl a förtydligade och 
utökade/avgränsade de förtroendevaldas rätt till ersättning i vissa avseenden, bl a vid 
föräldraledighet, arbetslöshet, sjukpenning och sjukbidrag men även för rätt till vissa 
kostnadsersättningar. Se cirkulär 2002:128. 
 
Anpassning har i stora drag skett av Gislaveds kommuns arvodesregler i takt med 
rekommendationerna, men vissa ytterligare förtydliganden till följd av förändringarna 
behöver göras. Det kommenteras i det följande under resp. paragraf. 
Arvodesreglerna består av fyra avsnitt: 

 Allmänna bestämmelser 
 Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och 

semesterförmåner 
 Arvoden mm 
 Ersättning för kostnader 
 Gemensamma bestämmelser 
 

Från och med 2011 har reglerna bestått av huvudbestämmelser samt en bilaga. Tidigare fanns 
huvudbestämmelser och tre bilagor. Två av dessa arbetades in i huvudbestämmelserna. Bilaga 1 
(tidigare bilaga 3) innehöll 2011 - 2014 uppgifter om de fasta arvodena samt sammanträdes-
ersättning/timma och det maximala beloppet, som utbetalas för förlorad arbetsförtjänst (”taket”). 
Denna bilaga har reviderats årligen.  
From 2015 har taket i förlorad arbetsförtjänst tagits bort. Se nedan under § 3 

 

Arvodesreglernas konstruktion och hantering: 
 Bestämmelserna består av regler, som avses gälla en mandatperiod. 
 Bilaga 1 till bestämmelserna innehåller de fasta arvodena samt 

sammanträdesersättning/timma. Denna bilaga revideras årligen.  
 I bilaga 1 har taket för förlorad arbetsinkomst tagits bort. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  §§ 1 - 2 
 
Förtroendeuppdrag: Vilka omfattas?  § 1 
I nuvarande regler (NR) beskrivs kretsen förtroendevalda som omfattas i bestämmelsernas  
§ 1. Den beskrivs med en hänvisning till kommunallagens bestämmelser i 4 kap 1 §: 
 
Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, 
förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i 
ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 
 
Denna definition är tillräcklig. Den anses nämligen innefatta utskottsledamöter, utrednings-
kommittéer, projektgrupper eller arbetsgrupper som är en direkt följd av ett uppdrag som 
ledamot i nämnd eller i fullmäktige. Uppdrag i kommunala företagsstyrelser ingår inte med 
hänvisning till den särskilda lagstiftning (aktiebolagslagen, stiftelselagen, lagen om ekonomisk 
förening) som finns för dessa.  Överförmyndarnämnd och överförmyndare anses som 
kommunala förtroendemän även om det inte särskilt uttryckts. Statliga uppdrag innefattas 
inte utan arvoderas av resp. organ. (Se sid. 177 KtK). 
 
Definitionen är inte särskilt tydlig om strävan är att ha en lista att kunna gå in i och kolla av. 
Risken med en lista är att något kan glömmas eller att nya uppdrag, som kommer till, inte 
förs in löpande. En avslutande ”gummibandsbestämmelse” behövs i så fall, vilket i sin tur kan 
ge otydlighet och olika tolkningar. 
 
Kommunfullmäktige har tagit särskilda beslut om arvode till bolagsstyrelser och stiftelser, 
vilka bolagsombud vid bolagsstämmor och stämmor i ekonomiska föreningar ska följa (en 
slags ägardirektiv) och som de tre verksamhetsstiftelserna inom sitt självbestämmande 
förväntas följa. Det är lämpligt att särskilja dessa i särskilt beslut även fortsättningsvis.  
 
Observera att de s.k. heltidsarvoderade kommenteras särskilt. Kommunalråden, som ska ta 
alla uppdrag inom kommunen utan extra ersättning, har inte heller ersättning för kommun-
fullmäktiges sammanträden. Det har däremot de övriga s.k. heltidsarvoderade, dvs. barn- och 
utbildningsnämndens och socialnämndens ordförande. Till denna grupp skall även räknas de 
som med flera fasta arvoden passerar 40 % -nivån. 
 
Enligt de tillägg som gjordes i kommunallagen from 1 juli 2002 (SFS 2002:49) och förarbetena 
till propositionen omfattas inte heltidsarvoderade eller förtroendevalda som ”fullgör uppdrag 
på betydande del av heltid” (Se cirkulär 2002:128). Därför har §§ 14 – 16 tagits bort from 
2011. 
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Sammanträden och förrättningar 
 
Till vem ges ersättning?   § 2 
Ersättning ges till tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare samt särskilt kallade 
ersättare. Den senare gruppen återfinns under gruppen n). Denna bestämmelse skrevs in i 
arvodesreglerna i de större revideringar som gjordes inför år 2000 (under mandatperioden 
1999- 2002). Nämnderna ska kalla en ersättare per sammanträde i syfte att öka delaktighet 
och kunskap. 
 
För vad ges ersättning?   § 2 
Listan a) – n) återfinns i huvudsak i de flesta kommuner. 
 
För de förtroendevalda med fasta arvoden finns en koppling till vad som anses ingå i det fasta 
arvodet, vilket återfinns i § 9. 
 
Vad ges i ersättning?   § 2 
Ersättningsformerna framgår av första stycket och hänvisar till de paragrafer, som tar upp 
 

 Förlorad arbetsförtjänst och andra förlorade anställningsförmåner,  
§§ 3 - 6 

 
 Arvode för sammanträde, § 10 
 

Ett förtydligande tillägg finns från och med 2011 om att det ska finnas en grund i form av 
kallelse eller beslut om uppdrag för att ersättning ska utgå.  
 
De heltidsarvoderade omfattas inte av §§ 14 – 16 (särskilda kostnadsersättningar), vilka 
endast gäller för deltidsarvoderade. 

Ändringar/tillägg i § 2: 
 

 o) möjlighet till arvoderade insynsplatser införs i kommunstyrelsen 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT 
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER  
§§ 3 – 6 
 
Förlorad arbetsinkomst  § 3 
Max-beloppet – ”Taket” 
När förlorad arbetsinkomst infördes i regelverket sattes ett maximalt belopp för hur hög 
ersättning, som kunde medges. Beloppet fastställs per timme och uppräknas årligen på 
samma sätt som arvodesreglerna, dvs. med den genomsnittliga löneökningen i % för samtliga 
avtalsområden för kommunalt anställda året före ersättningsåret. 
 
År 2010 var den maximala ersättningen 188:39 kr per timma. Med de beräkningsgrunder, 
som arvodesreglerna tillämpar (165 tim per månad x 12 månader) motsvarade det en 
bruttoinkomst om 31 084 kr/månad eller ca 373 tkr per år. En uppräkning av 2010 års nivå 
med de nya uppräkningsreglerna (se nedan) blir 192 kr/tim. Det motsvarar 31 680 kr/månad 
eller cirka 380 tkr/år.  
 
Taket sattes år 2011 till 230 kr/timme, vilket motsvarade en bruttoinkomst om 37 950 kr/månad 
eller cirka 455 tkr/år. Får 2014 fastställdes dessa belopp till 244 kr/tim resp. 40 260 kr/månad 
eller ca 483 tkr. Avrundning infördes till hela krontal och förtydligande gjordes avseende ersättning 
vid föräldraledighet och vid ersättning från arbetslöshetskassa. Regler infördes om att företagare 
årsinkomst fastställs enligt reglerna för sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan, se 
nedan. 
 
PK har förslagit att från och med 2015 ska ”taket” tas bort. Inkomstbortfall ska oavsett inkomstnivå 
inte drabba någon eller vara ett hinder för att ta ett politiskt uppdrag. Ekonomiskt innebär 
förändringen sannolikt ingen omfattande ökning, då endast tre förtroendevalda ”slagit i taket” under 
2014. 
 
Styrkt förlust - en ersättningsgrundande inkomst 
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utgå ska denna vara styrkt. För att förenkla 
hanteringen och slippa lämna intyg för varje frånvaro hos arbetsgivare schabloniseras 
hanteringen genom att ett intyg om beräknad årsinkomst inkl semesterersättningar från 
arbetsgivaren lämnas. Kommunen förbehåller sig rätten att göra stickprov hos arbetsgivaren 
att frånvaro funnits och att förlorad arbetsinkomst verkligen uppkommit. Dessa beräknings- 
och hanteringssätt fungerar för förtroendevalda med anställning. 
 
För förtroendevalda som är anställda i Gislaveds kommun avses rutiner införas så att löneavdrag 
inte ska behöva göras. Hur detta ska hanteras administrativt är under utredning (aug 2014)med 
mål att det ska kunna genomföras till årsskiftet. 
 
Ett alternativ till arbetsgivareintyg även för anställda har varit att lämna styrkt uppgift om 
sjukpenninggrundande inkomst. Eftersom denna numera inte fastställs på samma sätt av 
Försäkringskassan skulle denna modell bli otydlig för dem, som har en anställning. Detta 
begrepp utgår därför för anställda. 
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Genom SFS 2002:249 utvidgades de förtroendevaldas rätt till ekonomiska förmåner till att 
omfatta skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar 
på grund av uppdraget. Den nya bestämmelsen gör att också förlorad arbetslöshetsersättning 
och föräldrapenning omfattas. Även här måste den förtroendevalde kunna visa på vilket sätt 
han åsamkats ett inkomstbortfall. I cirkulär 2002:128 klargörs detta och också att 
ersättningen inte omfattar förluster i sjukpenning eller sjukbidrag (nuvarande begrepp för 
sjukbidrag är sjukersättning). Rättsläget vad gäller sjukpenningnedsättning pga av 
förtroendeuppdrag har varit föremål för prövning i förvaltningsrätt,. Det är en annan fråga, 
men den tangerar de kommunala ersättningarnas konstruktion. Ny praxis finns inte ännu. 
 
Egna företagare och de med både anställning och eget företagande har i nuvarande regler 
kunnat använda sjukpenninggrundande inkomst som underlag. I vissa fall har detta inte heller 
ansetts vara en bra grund för inkomstförlust och förslag om olika schabloner har diskuterats 
i PG. Det har dock fastslagits av SKL:s jurister att förlorad inkomst måste kunna styrkas 
varför schabloniserade inkomstuppgifter inte kan användas.  
 
Förtydligande av hur företagare ska hanteras görs i förslaget genom hänvisning till För-
säkringskassans regler för fastställande av sjukpenninggrundande ersättning till egen före-
tagare.  
 
För närvarande innebär Försäkringskassans regler följande:  

 Den beräknade årsinkomsten utgörs den beräknade nettointäkten. Med 
detta menas företagets resultat efter avdrag för kostnader, ersättningar 
till periodiseringsfonder mm samt avdrag för egenavgifter. Eventuella 
skatteavdrag räknas inte av. Skatteverket har informationsmaterial, som 
visar hur nettointäkten ska räknas ut.  

 För företag under uppbyggnad har Försäkringskassan regeln att under 
en period på 24 månader beräknas den sjukpenninggrundande 
inkomsten en inkomst som motsvarar vad sen en anställd skulle få för 
liknande arbete. Perioden på 24 månader räknas från den månad som 
skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket gjorts. Efter 24 månader görs 
en bedömning i varje särskilt ärende om fortsatt uppbyggnadsskede ska 
gälla. 

 
Alternativet är att kommunstyrelsen får pröva varje särskilt fall, då det egentligen inte kan 
delegeras enligt huvudprincipen fördelegering att endast rutinärenden kan delegeras.  På grund av 
de personliga förhållanden som ligger i inkomstprövningen önskas kretsen hållas snäv, varför denna 
typ av ärenden ändå föreslås delegerade till kommunstyrelsens allmänna utskott. 
 
Observera tidsgränserna i § 19. 
 

 

Ändringar/tillägg i § 3: 
 

 Taket för ersättning för förlorad arbetsinkomst tas bort. 
 Om något av beräkningssättet inte är tillämpliga ska särskild framställan 

göras till kommunstyrelsens allmänna utskott.   
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Pension och förlorad pensionsförmån § 4  
 
Reglerna för pension till deltidsarvoderade förutsätter att ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utgått och ersättningen beräknas på grundval av denna. Ersättningen har från 
den infördes varit 3,5 % på utbetalad ersättning, som årligen betalas in till ett 
försäkringsbolag, f n KPA. Formen är en individuell pensionsförsäkring som utbetalas vid 
fyllda 65 år. Procentsatsen följer de kommunala avtalen och är nu 4,5 %. Denna koppling 
finns nu i reglerna för att säkra att förändringar av procentsatsen kan ske ”automatiskt”. 
 
Förslagen i Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:42 har vi inte följt till fullo. Vid 
beslutstillfället 2002 ansågs anmälningsplikt av pensionsavtal och pensionsförlust liksom skilda 
regler för olika åldrar och inkomstförhållanden mer administrativt betungande än vad 
kostnaden för att några förtroendevalda (t ex de under 28 år, egna företagare) skulle få några 
pensionskoronor ”för mycket”.  Se bilaga 2 till cirkulär 2002:42. 
 
En förbättrad information till förtroendevalda om hur pensionsförsäkringen fungerar ska 
lämnas till samtliga som omfattas eller kommer att omfattas. 
 
Observera tidsgränserna i § 19. 

 
Förlorad semesterförmån  § 5 
 
Detta är en ”gummibandsparagraf” för den som vill och kan styrka att semesterförmåner 
förloras i större omfattning genomuppdraget än vad som anses täckas in i den förlorade 
arbetsförtjänsten. Här finns också en koppling till den maximerade arbetsförtjänsten, som 
inte är klart uttalad. 
 
Observera tidsgränserna i § 19. 

 
 
Särskilda arbetsförhållanden   § 6 
 
Paragrafen är kopplad till § 3 i huvudsak. Rätten till längre tid av förlorad arbetsinkomst än 
vad som åtgår för sammanträdet eller uppdraget finns och kan därmed ersättas; t ex helt 
skift som inte kan påbörjas eller avslutas, osäker sluttid på uppdraget som kräver att vikarie 
sätts in på helt pass och liknande situationer. Men paragrafen anger också att den 
förtroendevalde ska försöka pussla med arbetstider om det går, kanske på marginalen, så att 
inte spilltid onödigtvis uppkommer. 
 
Restid och praktiska förberedelser (tid för klädbyte etc.) får inräknas i tid för förlorad 
arbetsförtjänst. 

 
Inga ändringar föreslås. 
 

 
Inga ändringar föreslås. 
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Notera att färdtid inom kommunen enligt § 10 kan utgå samtidigt, då denna bestämmelses 
syfte är att göra kommunen ”rundare”, dvs. bostadsort eller arbetsplatsförläggning ska inte 
vara ett hinder för uppdraget. 

Inga ändringar föreslås. 
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ARVODEN   §§ 7 – 11 

 
Arvodeskonstruktionen 
Historiken 
De arvoden och arvodesnivåer som gäller innevarande mandatperiod för så kallade fasta 
arvoden baserar sig på en ursprunglig konstruktion från 1991, och som sedan gällde mellan 
1992 – 1999. Som grund fanns ett antal (tolv) basbelopp, och på detta belopp applicerades 
olika procentsatser för olika uppdrag. De olika uppdragens tyngd sattes i inbördes relation 
via ett beräknat antal timmar per år. Dessa timmar omräknades till procentsatser genom att 
en årsarbetstid sattes till 1 980 timmar (165 timmar x 12 månader).  Uppräkning skedde 
årligen med de nya basbeloppen för resp. år som grund.   
 
Från och med år 2000 finns en ny ”beloppsplattform” i arvodeskonstruktionen. De månads-
belopp som gällde för 1999 räknades upp med 3 %, varefter dessa månadsbelopp utgör 
grunden för fortsatta uppräkningar. Dessa uppräkningar görs sedan dess ”med en 
procentsats, som är baserad på den genomsnittliga löneökningen för kommunalt anställda i 
Gislaveds kommun under året före det år arvodena ska fastställas. Årsbeloppet erhålls 
genom att det uppräknade månadsbeloppet multipliceras med 12”. 
 
PK har föreslagit riksdagsledamöternas arvoden ska styra nivån på kommunstyrelsens ordförandes 
arvode. Det ska utgöra 95 % av riksdagsledamotsarvodet. Det blir då också styrande för nivån på 
övriga fasta arvoden, där inget annat anges. Detta innebär en generell uppräkning med ca 9,4 % av 
de tre arvodesnivåerna och timarvodet. 
Uppräkning ska göras efter att riksdagens arvodesnämnd fastställt nya arvoden för riksdagens 
ledamöter. De nya nivåerna ska gälla för ett kalender år i taget. Kommunstyrelsen beslutar om 
uppräkningen. 
 
Vissa förändringar i arvodena har skett. Revisorernas arvoden har under ett antal år frångått 
principen om tidsbestämning men en andel (%-sats), baklänges framräknad, finns numera 
angiven i bilaga 3 i gällande regler. Valdistriktens ordförandens resp. vice ordförandens 
arvoden valår har sattes år 2000 till 1000 resp. 700 kronor och har sedan dess räknats upp 
på samma sätt som övriga arvoden. Överförmyndarens arvode har bl a justerats upp, arvode 
har införts för personalutskottets ordförande men i huvudsak är strukturen stabil sedan den 
1 januari 2000. 
 
Beräkningsgrunder för fasta arvoden 2011 - 2014 
Med utgångspunkt från hittillsvarande belopp och med oförändrad tyngd i uppdragen (%-
satser) har följandegällt: 
 

 Tre arvodesnivåer fastställs, där kommunstyrelsens ordförandes årsarvode är basen. 
 
 Nivå 2 utgörs av kommunstyrelsens andre vice ordförandes årsarvode, som är 90 % 

av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.  
De två övriga ordförandena, som fullgör uppdrag på 50 % av årsarbetstid har denna 
nivå som grund och får 50 % av nivå 2. Dessa två erhåller inte ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utom vid kommunfullmäktiges sammanträden. (KSAU; förtydligande) 
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 Nivå 3 är 70 % av nivå 1. På denna grund läggs de olika % -tal för övriga fasta arvoden, 
som hittills använts. Se Bilaga 1. För dessa uppdrag utgår även ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. (KSAU; förtydligande) 

 
 Vice ordförandena får 10 % av resp. ordförandes arvode förutom revisionen och 

överförmyndaren samt valdistriktsordförandena. Ledamöterna i kommunstyrelsen 
resp. barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har fasta arvoden med 
särskilda % -satser.  

 
 Samtliga årsarvoden avrundas efter beräkningen till helt hundratal kronor, varefter 

månadsbelopp räknas fram genom division med 12 månader. 
 

 Uppräkning görs ”med en procentsats, som är baserad på den genomsnittliga 
löneökningen för kommunalt anställda i Gislaveds kommun under året före det år 
arvodena ska fastställas” på det hela hundratal kronor, som fastställts i nya Bilaga 1. 
Därefter sker ny avrundning till helt hundratal kronor osv. åren framåt. 

 
 Överförmyndarens arvode omprövades 2012 med hänvisningen till planerade förändringar i 

delegation och utökat administrativt stöd. Kommunfullmäktige fastställde de nya arvodena 
2012-05-24, § 73 vilket innebar att överförmyndarens fasta arvode sattes till 20 % av 
årsarbetstid på arvodesnivån för deltidsarvoderade ordförande och ledamöter och för 
ersättaren är det 15 % av överförmyndarens arvode.  
(Förändring från kommunfullmäktigebeslutet 24 maj 2012) 

 
De fasta arvodena samt sammanträdesersättning/timma och det maximala beloppet, som 
utbetalas för förlorad arbetsförtjänst ingår nu i Bilaga 1 (tidigare bilaga 3). Denna bilaga 
revideras årligen medan de tidigare övriga två under de flesta mandatperioder gällt för hela 
mandatperioden. 
 

 
Förändringar vid revideringen 2010: 
 
Heltidsarvoderades årsarvoden   § 7 
 
A) Heltidsarvoderade (kommunalråden) 

 
Passusen att ”uppdrag utanför kommunens tjänst ska fullgöras på tillkommande ledighet eller 
utnyttjad ledighet med löneavdrag” ströks from 2011 då detta anses självklart. (KSAU). 
 
Inga förändringar görs i sak i övrigt from 2011 utan endast språkliga 
anpassningar/förtydliganden.  
 
 
B) Övriga s.k. heltidsarvoderade 
 
Notera att förlorad arbetsinkomst och sammanträdes/förrättningsarvoden inte utgår för de 
50 % arvoderade ordförandena (utom för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden), 
vilket förklarar den högre grundnivån på vilket arvodet beräknas. 
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Inga förändringar görs i sak from 2011 utan endast språkliga anpassningar/ 
/förtydliganden. 
 
Deltidsarvoderades årsarvoden  § 8 
 
Den lägre beloppsnivån (70 %) ska ses mot bakgrund av att de deltidsarvoderade under 40 % 
har rätt till sammanträdesersättning och förlorad arbetsinkomst (utom överförmyndaren, 
som har fast arvode. Detta gällde fram tom 30 juni 2012. Sedan gäller samma regler som för 
övriga deltidsarvoderade). 
 
Inga förändringar görs i sak from 2011 utöver vad som relateras i 
beräkningsgrunder ovan utan endast språkliga anpassningar/förtydliganden utom vad 
gäller kommunstyrelsens fasta ledamotsarvode, som höjs från 3 % till 5 %. Detta är en följd 
av att arbetsutskottet borttagits. Fast arvode införs även till kommunstyrelsens ersättare för 
markera större krav på ajourhållning av ärenden och för inläsning. (KS 30 nov) 
 
Observera de förändringar som gjorts i Bilaga 1 mellan fullmäktige i oktober och 
kommunstyrelsen i november/kommunfullmäktige i december vad gäller arvodesnivåer för 
kommunstyrelsens ledamöter samt arvodering av ersättarna i kommunstyrelsen. (Se 
kommunstyrelsen den 30 november 2010, § 226 och kommunfullmäktige den 16 december 
2010, § 137.) 
 
Uppgifter för deltidsarvoderade 
Infogat från tidigare bilaga 3. 
 
Inga förändringar i sak utan endast språkliga anpassningar/förtydliganden utom vad gäller 
ledamöterna i de tre tunga nämnderna, som ”ska vara tillgängliga för uppdrag för det fasta 
arvodet”. 
 
Notera att from 2011 byts begreppet ordförandeberedning mot ordförande- och vice-
ordförandeträffar. Det förtydligar att majoritetspartiernas ordförande och 1:e vice 
ordförande respektive oppositionens 2:e vice ordförande har rätt till arvode och förlorad 
arbetsförtjänst vid dessa träffar (ej heltidsarvoderade). (KSAU; förtydligande) 
 
Samtliga arvoden finns i Bilaga 1. 
 
Arvode för sammanträden  § 9 
 
Timarvodet utgjorde under perioden 1992 – 1999 60 % av ”taket” i förlorad arbetsinkomst 
med avrundning uppåt till jämt krontal. Efter 2000 har samma uppräkning gjorts årligen som 
av de fasta arvodena. 2010 är timarvodet 100:58. Om det fortfarande skulle vara 60 % av 
”taket” i förlorad arbetsförtjänst skulle det ha varit 113 kronor (avrundat). 
  
Inga förändringar görs i sak och konstruktionen behålls. Endast språkliga anpassningar/ 
/förtydliganden görs. 
 
Timarvodet för 2014 är 109 kr. genom anpassning till de nya nivåer som föreslås höjs detta med ca 
9,4 % till 119 kr/tim, i 2014 års nivå.  
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Arvode till gruppledare  § 10 
Har aldrig tillämpats. 
 
Inga förändringar görs i sak utan endast språkliga anpassningar/förtydliganden. 
 
Kommunal pension  
och olycksfallsförsäkring   § 11 - § 12 
 
Paragrafen delas i två paragrafer och resp. del förtydligas.  
Första delen handlar om de heltidsarvoderades pensioner (mer än 40 % tid i fast arvode) och 
de beslut som finns om de två aktuella pensionsreglementena. 
 
Andra delen, ny § 12, handlar om olycksfallsförsäkring som omfattar enligt upphandlad 
försäkring 250 ej namngivna deltidspolitiker, som är anmälda för olycksfallsförsäkring på s k  
verksamhetstid. Det innebär under resa till och från uppdrag/tjänstgöring samt under 
tjänstgöringstid. 
 
 

 
 

Förändringar som föreslås 2014 med giltighet från 2015. 
 

 Den parlamentariska kommittén föreslår att riksdagsledamöternas arvoden ska 
styra nivån på kommunstyrelsens ordförandes arvode. Det ska utgöra 95 % av 
riksdagsledamotsarvodet. Det blir då också styrande för nivån på övriga fasta 
arvoden, där inget annat anges. Uppräkning görs årligen efter att riksdagens 
arvodesnämnd fastställt nya arvoden. Kommunstyrelsen fastställer dessa, som ska 
gälla för ett kalenderår i sänder. 

 
 Paragrafen om kommunal pension för heltidsarvoderade flyttas (tidigare § 11) så att 

det ligger tillsammans med övriga regler för heltidsarvoderade (§ 7). 
 

 I bilaga 1 införs nya %-satser för de fasta arvodena för kulturnämndens ordförande, 
för v ordförande i överförmyndarnämnden, för ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden samt för ledamöter i allmänna utskottet i 
kommunstyrelsen,  samt för ledamöter i arbetsutskotten i barn- och 
utbildningsnämnden och i socialnämnden. 

 
 Begränsningen av antalet timmar (9) som man får arvode för under ett dygn tas 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER §§ 13 – 17 (tidigare §§ 12- 16 för 
2006 års regler) 
 
Resekostnader och traktamenten  § 13  
 
Reseersättning till sammanträde eller förrättning utgår antingen för resa med egen bil eller 
för resa med Länstrafiken. Den senare regeln infördes 2009 och är schabloniserad för att 
undvika onödig administration.  
 
Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de grunder 
som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen. Bland annat gäller 
att man ska ha minst fem kilometers resväg i sin förrättning för att reseersättning enligt 
avtalen ska utgå. Detta gäller inte för de förtroendevalda, vilket framgår av § 10. (Stycket 
infört den 30 november 2010). 
 
Enligt SKL:s cirkulär 2010:64 har överenskommelse träffats om ett nytt bilersättningsavtal. 
Detta har förenklats jämfört med tidigare, där ersättning för medresande, 
arbetsutrustning, motorcykel, moped och cykel reglerades. Numera utges endast ett 
belopp om 2, 90 kronor per kilometer mot tidigare 2,70 kronor per kilometer. Beloppen 
förändras automatiskt med när reglerna i det kommunala reseavtalet förändras. 
 
Samåkningsersättningen utgår därför.  I stället kompletteras meningen ”Kommunens 
resepolicy ska följas” med ”vilket bland annat innebär att samåkning bör ske om möjlighet 
finns”. (Stycket infört den 30 november 2010). 
 
Begreppet färdtidsersättning byts till restidsersättning inom kommunen för att inte blandas 
ihop med den färdtidsersättning, som utgår vid resa utanför kommunen enligt tjänste-
mannaavtal (AB). 
 
Reseavståndet är kopplat till reglerna i 10 § 4 st. Där klargörs att det är den 
förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats som ska vara utgångs- eller återresepunkt för 
färdtids- och reseersättningen.  
 
Frågan om fast bostad är utbytbar mot fritidsbostad har lyfts i PG men någon förändring har 
inte föreslagits. Det finns en historisk bakgrund: Begreppet ”fast bostad” infördes 1977 på 
förekommen anledning; pensionär reste varje vecka maj tom september till utskotts-
sammanträde. Valbarhetskravet – bosatt i kommunen - var ett skäl som åberopades. 
 
Heltidsarvoderade kommunalråd har inte rätt till reseersättning mellan bostad och fast 
arbetsplats i Kommunhuset. Detta gäller inte 50 % -arvoderade.  
 

 
 
 

 

Inga ändringar föreslås. 
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Barntillsynskostnader   § 14  
 
Genom tillägg i kommunallagen from den 1 juli 2002 infördes en bestämmelse (KL 4 kap 12b 
§) om att förtroendevalda med barn har rätt till skälig ersättning för kostnader för barntillsyn 
som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Med barn avses i propositionen i princip barn 
under 12 år. Dessa regler fanns redan i Gislaveds kommuns bestämmelser, varför inget tillägg 
gjordes 2002.  
Dessa ersättningar är skattepliktiga, varför kommunen enligt propositionen ska ta hänsyn till 
detta vid bestämmande av ersättningen. 

 
 
 
Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt  
eller svårt sjuk anhörig   § 15 
 
Denna bestämmelse har ytterst sällan, om någonsin, tillämpats men ska finnas kvar. 
 
Paragrafen bygger på 4 kap. 14 § KL. Den kan ses som parallell till barntillsynsersättningen i § 
14. Ersättningen är därför sannolikt skattepliktig. 
 
Ersättningen var i bestämmelser från 2006 baserat sig på timlön för ”vårdbiträde i öppen 
vård”. Eftersom det inte längre finns fasta centrala löneavtal för vårdbiträden eller om man 
skulle välja undersköterskenivån föreslås en förändring till att göra en anknytning till 
anhörigvårdare och PAN-avtalet. Ersättningen är för närvarande 18 285 kr i månaden eller 
110:82 kronor per timma. År 2010 knöts ersättningen till kommunalt avtal för 
anhörigvårdare. 

 
 
Särskilda kostnader för förtroendevald  
med funktionsnedsättning  § 16 
 
Genom tillägg i kommunallagen from den 1 juli 2002 infördes en bestämmelse (KL 4 kap 33 
§) om att kommuner ska verka för att förtroendevalda med funktionshinder ska kunna delta i 
handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. Bestämmelsen avser 
såväl möjlighet att delta i de överläggningar som föregår beslutsfattandet som möjlighet att ta 
del av sammanträdeshandlingar. Vidare avser bestämmelsen enligt propositionen generellt 
verkande åtgärder. Bestämmelsen avser inte personliga hjälpmedel. 
 
Aktuell paragraf fanns redan i Gislaveds kommuns bestämmelser. Ingen ändring gjordes då 
det 2002 bedömdes möjligt att på grundval av KL 4 kap 14 § om fullmäktiges rätt att besluta 
om att ”i skälig omfattning ge de förtroendevalda kostnadsersättningar, arvode, pension och 

Inga ändringar föreslås. 
 

Inga ändringar föreslås. 
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andra ekonomiska förmåner” låta den kvarstå. Individuell bedömning ska göras, varvid 
avvägning mot KL 4 kap § 33 kan göras. 
 
Således föreslås inga ändringar i formuleringarna men begrepp har anpassats till dagens språk. 
Även denna kostnadsersättning kan i vissa fall anses som skattepliktig, vilket får klarläggas i 
beredningen av sådana ärenden. 
 
Beträffande begrepp: se ovan § 15. 
Tolkning av bestämmelsen krävs i varje enskilt fall, då praxis inte utarbetats.  
Även denna paragraf har sällan eller aldrig tillämpats. 
 
 
 
Övriga kostnader   § 17 
 
Detta är en ”gummibandsparagraf”, som är baserad på KL 4 kap. 14 §.  
 

 
 
 

 
Hur man begär ersättning  § 18 – 19 

 
Reglerna för hur man begär ersättning förblev oförändrade vid revideringen inför 2011. 
 
Under 2013 begärde kommunstyrelsen förändring av reglerna till följd av svårigheter för ledamöter att följa 
dessa. Därför ändrades § 19 första och fjärde stycket så att begäran om ersättning kan framställas för hela 
innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut. 
Vidare kan ledamöter som inom nuvarande mandatperiod eventuellt gått miste om arvode eller förlorad 
arbetsförtjänst p.g.a. de tidigare bestämmelserna begära ersättning retroaktivt. Kommunfullmäktige antog 
dessa ändringar den 23 juni 2013, § 89. 

 
 
Tolkning    § 20 
 
Kommunstyrelsekontoret utarbetar tillämpningsföreskrifter i form av anvisningar, blanketter, 
rutiner etc. 
 
Kommunstyrelsen har tidigare gjort tolkningar.  PK föreslår att detta överlämnas allmänna utskotet 
att beslut om. Se ovan under Förlorad arbetsinkomst. 
 
Sådana ärenden överlämnas till kommunstyrelsen av kanslichefen. 

Ändringar/tillägg i § 3: 
 Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser ska göras av kommunstyrelsens 

allmänna utskott. 

 
Inga ändringar föreslås. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §341    Dnr: KS.2014.152      
 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 
Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat 
ersättningsbestämmelserna för de kommunalt förtroendevalda och tillhörande 
bilaga 1 som anger nivåerna på de fasta arvodena inkl. timarvodet. 
 
Samtliga förändringar är markerade med ett streck i vänstermarginalen och 
med kommentarer i högermarginalen. Som underlag läggs också med 
kommentarer som beskriver förändringarna över tiden. 
 
Inför mandatperioden 2015-2018 föreslår den parlamentariska kommittén 
bland annat förändringar avseende de fasta arvodena där kommunstyrelsens 
ordförandes arvode utgör basen. De föreslås nu styras av nivån på 
riksdagsledamotsarvodet. Det föreslås också att insynsplatser införs i 
kommunstyrelsen, att taket för ersättning för förlorad arbetsinkomst tas bort 
liksom begränsningen av antalet timmar som ersätts med arvode under ett 
dygn. 
 
Bilaga 1 kommer att behandlas igen i kommunfullmäktige för att fastställa de 
fasta arvodena i kronor inför 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2014 
Förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 
Gislaveds kommun inkl. bilaga 1 daterade den 26 augusti 2014. 
Kommentarer till ersättningsbestämmelserna daterade den 18 augusti 2014 
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 301 
 
Yrkande 
Agneta Karlsson (M): Att i förslaget till ersättningar till kommunalt 
förtroendevalda ska det sociala utskottet läggas till med 1 %. 
 
Håkan Josefsson (C): Att förslaget om insynsplatser i kommunstyrelsen 
återremitteras till kommunstyrelsekontoret för en omvärldsanalys, i övrigt bifall 
till förslaget. 
 
Lennart Kastberg (KD): Bifall till Håkan Josefssons (C) yrkande. 
 
Erik Andersson (K): 1. Att systemet med basbelopp fortsatt ska gälla. Ej 
riksdagsledamotslön som riktvärde. 
 
2. Att hel- och deltidsarvoderades ersättningar sänks med en tredjedel. 
 
3. Att taket för förlorad arbetsförtjänst ska vara 39 000 kr i månaden. 
 
4. Att arvoden inte ska utgå när ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
utbetalas. 
 
Lennart Kastberg (KD): Avslag på Erik Anderssons (K) yrkande. Bifall till 
förslaget i övrigt. 
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Ks § 341 (forts.) 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Agneta Karlssons (M) yrkande att i förslaget 
till ersättningar till kommunalt förtroendevalda ska det sociala utskottet läggas 
till med 1 % och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
 
Ordförande ställer proposition på Håkan Josefssons (C) yrkande att förslaget 
om insynsplatser i kommunstyrelsen återremitteras till 
kommunstyrelsekontoret för en omvärldsanalys och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt detta. 
 
 
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) första yrkande att 
systemet med basbelopp fortsatt ska gälla. Ej riksdagsledamotslön som 
riktvärde och Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Lennart Kastbergs avslagsyrkande.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande 
Nej-röst för Erik Anderssons (K) yrkande 
 
Omröstningsresultat 
Med 11 ja-röster för Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande och 1 nej-röst för 
Erik Anderssons (K) yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Lennart 
Kastbergs (KD) avslagsyrkande. 2 personer deltar inte. 
 
 
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) andra yrkande att hel- 
och deltidsarvoderades ersättningar sänks med en tredjedel och Lennart 
Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande. 
 
 
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) tredje yrkande att taket 
för förlorad arbetsförtjänst ska vara 39 000 kr i månaden och Lennart 
Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande. 
 
 
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) fjärde yrkande att 
arvoden inte ska utgå när ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas och 
Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Lennart Kastbergs (KD) avslagsyrkande. 
 

 
Ordförande ställer proposition på förslaget i övrigt och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds 
kommun inklusive bilaga 1.  
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Ks § 341 (forts.) 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att att i förslaget till ersättningar till kommunalt förtroendevalda ska det 

sociala utskottet läggas till med 1 %, samt 
 

att förslaget om insynsplatser i kommunstyrelsen återremitteras till 
kommunstyrelsekontoret för en omvärldsanalys. 

 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att anta Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 

Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 daterade den 9 september 2014 att 
gälla fr.o.m. den 1 januari 2015, samt 

 
att gällande Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 

Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 
2015. 

 
 

 
 
Jäv 
Niclas Palmgren (M) och Marie Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 
 

 
Reservation 
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för sina yrkanden avseende att 
systemet med basbelopp fortsatt ska gälla, ej riksdagsledamotslön som 
riktvärde, samt att hel- och deltidsarvoderades ersättningar sänks med en 
tredjedel. 
 

 
Expedieras till: 
Kansli- och informationsenheten 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §344 Dnr: KS.2014.128

Detaljplan för fastigheten Henja 10:13 i Gislaved, Bruksvillan

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 11 juni 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta detaljplan för fastigheten Henja 10:13 i Gislaved,
Bruksvillan, samt att upphäva strandskyddet inom planområdet.

Planförslaget har upprättats för att fullfölja intentionerna i den fördjupade
översiktsplanen för Gislaved antagen av kommunfullmäktige den 2 mars 2011.
Planområdet ingår i ett utvecklingsområde för bostäder, kultur, aktiviteter och
rekreation. Långsiktigt föreslås Gyllenfors industriområde utvecklas mot
verksamheter som är mindre störande.

Under tiden 24 mars 2011 - 15 april 2011 har förslaget till detaljplan varit
utsänt på samrådsremiss. Kommunstyrelsen har yttrat sig över förslaget den 5
april 2011, § 119. Planförslaget har justerats utifrån yttranden inkomna under
samrådstiden. Under tiden 30 mars 2012 - 20 april 2012 har detaljplanen varit
utställd för allmän granskning. Utifrån yttranden som inkommit under
utställningstiden har utlåtande upprättats.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 11 juni 2014, § 94
Plankarta
Planbeskrivning
Utlåtande, sammanfattning av inkomna yttrande
Kommunstyrelsen den 26 augusti 2014, § 310

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för fastigheten Henja 10:13 i Gislaved, Bruksvillan, samt

att upphäva strandskyddet inom planområdet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §308 Dnr: KS.2008.187

Borgen för Stiftelsen Isabergstoppen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2009 att teckna fortsatt
borgen för Stiftelsen Isabergstoppen med högst 10 888,8 tkr. Borgensåtagandet
motsvarade 90,74% av lånesumman 12 mnkr och förutsatte att Gnosjö
kommun beslutade om resterande 9,26 % av beloppet.

En förfrågan har inkommit från Stiftelsen Isabergstoppen om att höja
borgensåtagandet från de båda kommunerna till totalt 42 mnkr. Anledningen
till denna begäran är att det i stiftelsen pågår en översyn av befintlig låneskuld
(23,2 mnkr) för att genomföra en förnyad upphandling av lånen. Av befintlig
låneskuld finns lån motsvarande 14,7 mnkr utan kommunal borgen.

Utöver översyn av befintlig lånestock har stiftelsen behov av att teckna nya lån
med 18,8 mnkr som följd av kommande investeringar i form av utveckling av
skidanläggningen, förbättrad pump och elkapacitet, byggnation av Sportcenter
och en ny nedfart (intill stugbyn) med knapplift och rullband, busshållplats m m.

Det totala borgensbehovet från Gislaveds och Gnosjö kommun skulle därmed
uppgå till 42 mnkr.

Enligt Stiftelsen Isabergstoppens kalkyler kommer en utökad investeringsnivå
med därpå utökat lånebehov att täckas inom nuvarande budget för
verksamheten.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att Gislaved kommun och Gnosjö kommun
tecknar sig för en solidarisk borgen om totalt 42 mnkr. Vid en eventuell
återlösen eller krav på återlösen ansvarar Gislaveds kommun för 90,74 % av
borgensåtagandet och Gnosjö kommun för 9,26 %.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 17 december 2009, § 135
Protokoll Stiftelsen Isabergstoppen, daterat den 10 juni 2014
Förfrågan om höjd borgensnivå, daterad den 4 juni 2014
Kalkyl för investeringarnas effekt på resultatet, daterad den 10 juni 2014

Yrkande
Åke Ljunggren (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Agneta
Karlsson (M), Håkan Josefsson (C) och Erik Andersson (K): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Isabergstoppens
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 42 mnkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader, samt
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 308 (forts.)

att skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av
kommunfullmäktige ska undertecknas av kommunstyrelsens ordförande,
eller vid förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av
ekonomichefen, eller vid förfall för denne, av kommundirektören.

Jäv
Niclas Palmgren (M), Gunnel Augustsson (S), Tommy Stensson (S) och Hasse
Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §311 Dnr: KS.2013.157 00

Svar på motion om att öka produktionen av energi av hög kvalité

Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Börje Malmborg (KD) har lämnat in en motion
angående tillgången på och produktionen av småskalig förnybar elenergi.

Motionärerna yrkar att Gislaveds kommun utreder möjligheten att öka lokal
produktion av el i egen regi eller via kommunens bolag samt att utreda
förutsättningarna för att bland annat Västbo Transports före detta fastighet i
Smålandsstenar blir en fastighet för elproduktion via en solcellspark.

Syftet är att efterfrågan på elenergi bland annat kommer att öka i och med
stora projekteringar av höghastighetståg, omställning från fossila drivmedel till
el på tunga transporter och ökad automatisering inom industrin. Det finns en
risk att elenergin blir en bristvara och därmed hämmar en positiv utveckling,
ett större produktionsansvar behöver därför tas.

Kommunens arbete gällande energifrågor:
2011 antog kommunfullmäktige kommunens energistrategi. I energistrategin
finns mål satta bland annat för att öka och stimulera den förnybara
energiproduktionen. Det övergripande målet vad gäller lokalt producerad
förnybar energi lyder:

Lokalt producerad förnybar energi ska utgöra minst 20 procent av den totalt
omsatta energin samt användningen av förnybar energiproduktion ska
stimuleras.

Kopplat till energistrategin finns en gemensam åtgärdsplan för kommunens
klimat- samt energistrategi. Åtgärdsplanen löper ut under 2014. En ny plan ska
därför tas fram under senare delen av året och ska förslagsvis upp till beslut
under våren 2015. I den nuvarande åtgärdsplanen finns ett antal åtgärder för
att främja och utveckla både användandet och produktionen av förnybar energi.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att yrkandet vad gäller utredning om ökad
produktion av förnybar småskalig elenergi förs in i arbetet med framtagandet
av den nya åtgärdsplanen.

Vad gäller yrkandet för att etablera en solcellspark vid Västbo Transports
tidigare lokal i Smålandsstenar har beslut (KS 2013-01-10 § 23) tagits om
rivning av byggnaden samt att marken ska återställas på lämpligt sätt.
Diskussioner om att omvandla marken till skogsmark pågår. Detta för att ingen
ny verksamhet ska etableras på området då marken ligger i inom
skyddsområdet för Smålandsstenars vattentäkt. Tanken om att etablera en
solcellspark är intressant och är något som kan föras in i arbetet med den nya
åtgärdsplanen för klimat- och energistrategierna.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2014 yrkade Niclas
Palmgren (M): att motionens övergripande syfte enligt första att-satsen
stämmer överens med mål i klimat- och energistrategin, varför motionen i
denna del bifalles och tas in i arbetet med ny åtgärdsplan till klimat- och
energistrategin, samt att motionens andra att-sats avslås.

Marie Johansson (S) yrkade bifall till Niclas Palmgrens yrkande.
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Ks § 311 (forts.)

Beslutsunderlag
Motion om att öka produktionen av energi av hög kvalité, daterad den 13
september 2013
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 247
Förslag till motionssvar, daterat den 26 juni 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 280

Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Gunnel Augustsson (S): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionens övergripande syfte enligt första att-satsen stämmer överens
med mål i klimat- och energistrategin, varför motionen i denna del
bifalles och tas in i arbetet med ny åtgärdsplan till klimat- och
energistrategin, samt

att motionens andra att-sats avslås.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Ks §312 Dnr: KS.2014.66

Svar på motion om att styrelser i kommunala bolag och stiftelser
ska bestå av minst hälften kvinnor

Ärendebeskrivning
Amir Horozic (V) har lämnat en motion om att styrelser i kommunala bolag
och stiftelser ska bestå av minst hälften kvinnor. Kommunstyrelsen har
remitterat den till kommunstyrelsekontoret för beredning.

I motionen konstateras att styrelser i Gislaveds kommunala bolag består
huvudsakligen av män. Detta innebär att viktiga funktioner och strategiska
frågor som boende, energi, miljö och företagande saknar perspektiv och
kompetens från hälften av kommunens invånare, d.v.s. från kvinnorna.
Styrelsesammansättningen beskrivs med exempel från de kommunala bolagen
och stiftelserna.

Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att det finns
riktlinjer som garanterar att ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunala
bolag och stiftelser består av minst hälften kvinnor.

Kommunstyrelsekontoret har tagit fram ett förslag till motionssvar daterat den
2 juli 2014.

Beslutsunderlag
Motion om att styrelser i kommunala bolag och stiftelser ska bestå av minst
hälften kvinnor, daterad den 31 mars 2014
Kommunstyrelsen den 17 juni 2014, § 248
Bilaga Könsfördelning nämnder och styrelser
Förslag till motionssvar, daterat den 2 juli 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 282

Yrkande
Åke Ljunggren (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att tillstyrka motionens anda och därmed anse den besvarad, samt

att uppdra till valberedningen att eftersträva att vid nominering av uppdrag
som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska,
för de av kommunen valda, ingetdera könet vara representerat med
mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till
kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta bland ledamöter resp.
ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till
kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål
inte kunnat uppfyllas. I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Handläggare 2014-07-02
Karin Gustafsson Dnr: KS.2014.66

Svar på motion om att styrelser i kommunala bolag och stiftelser
ska bestå av minst hälften kvinnor

Ärendebeskrivning
Amir Horozic (V) har lämnat en motion om att i styrelser i kommunala bolag
och stiftelser ska bestå av minst hälften kvinnor. Kommunstyrelsen har
remitterat den till kommun-styrelsekontoret för beredning.

Motionens innehåll och syfte
I motionen konstateras att styrelser i Gislaveds kommunala bolag består
huvudsakligen av män. Detta innebär att viktiga funktioner och strategiska
frågor som boende, energi, miljö och företagande saknar perspektiv och
kompetens från hälften av kommunens invånare, dvs från kvinnorna.
Styrelsesammansättningen beskrivs med exempel från de kommunala bolagen
och stiftelserna.

Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att det finns
riktlinjer som garanterar att ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunala
bolag och stiftelser består av minst hälften kvinnor.
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Könsfördelning i styrelserna i de kommunala hel- och delägda företagen
Tabell: Könsfördelning i de kommunala hel- och delägda kommunala företagen den 10 juni 2014

Ledamöter Suppleanter Totalt antal
Kv M Kv M Kv M

Helägda aktiebolag
AB Gislavedshus 1 4 1 4 2 8
Gislaved Energi AB 1 4 1 4 2 8
dotterbolaget Gislaved Energiring AB 1 4 1 4 2 8
(dotterbolaget Gislaved Vindkraft AB)
AB Gislaveds Industrilokaler 0 5 1 4 1 9
A-Ringen AB 3 2 0 3 3 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summa 6 19 4 19 10 38
Andel i % 24 76 17 83 21 79

Delägda aktiebolag (kommunvalda)
Gislaved Näringsliv AB, 50 % ägande 3 1 1 3 4 4
Andel i % 75 25 25 75 50 50

Stiftelser, där Gislaveds kommun
är medstiftare (kommunvalda)
Stiftelsen Isabergstoppen 2 7 3 6 5 13
Stiftelsen Gisleparken 1 3 0 4 1 7
Stiftelsen Torghuset 3 2 4 1 7 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Summa 6 12 7 11 13 23
Andel i % 33 67 39 61 36 64

Summa, total 15 32 12 33 27 65
Andel i % 32 68 27 73 29 71

Av tabellen framgår att det råder en manlig dominans bland de kommunvalda i de kommunala
företagens (aktiebolagens och stiftelsernas) styrelser. I de helägda kommunala aktiebolagen är männens
dominans ännu större än i stiftelserna.

Det kan noteras att den enda kvinnan i AB Gislavedshus styrelse är ordförande samt att samtliga
aktiebolag har en man som VD medan samtliga stiftelser har en kvinna som VD/föreståndare.

Möjligheter att utfärda riktlinjer för val till styrelser
Motionären yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att tillse att det finns riktlinjer som garanterar att
ordinarie ledamöter och suppleanter i kommunala bolag och stiftelser består av minst hälften kvinnor.

Nominerings- och valsystemet för att utse ledamöter och suppleanter bygger på lagstiftningen i
kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen samt Gislaveds kommuns regler och praxis för
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nominering och val av ledamöter och suppleanter/ersättare.

Enligt kommunallagen 3 kap, 16 – 18 §§ ska fullmäktige vid bildande av bolag eller vid överlämnade av
uppgift till annan juridisk person, där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan, tillse att
fullmäktige har tillräcklig kontroll över verksamheten. Det sker genom ett antal handlingar, som t ex
genom beslut om bolagsordningen, genom val av ledamöter och suppleanter till styrelsen och genom val
av lekmannarevisorer. De som väljs till styrelser i bolag eller annan juridisk person är inte
förtroendevalda i kommunallagens mening. Även personer som inte är bosatta i kommunen är enligt
aktiebolagslagen valbara som ledamöter och suppleanter i en aktiebolagsstyrelse.

För stiftelserna gäller stiftelselagen och stadgar som antagits för respektive stiftelse. Valbarheten är även
här möjlig att utöka utanför den krets som gäller enligt kommunallagen.

För de bolag, där kommunen är ensam ägare, tillsätter kommunfullmäktige hela styrelsen och kan här
även styra sammansättningen, dock med hänsyn tagen till gällande lagar. För det delägda företaget, som
Gislaved Näringsliv AB, har fullmäktige genom sitt aktieinnehav att utse fyra ledamöter och fyra
suppleanter. Val och därmed sammansättningen för näringslivets ledamöter och suppleanter beslutar
Gislavedsregionens Näringslivsråd (3+3) resp. Gislavedsregionens Handelsråd (1+1) om.

Motsvarande situation som för delägda aktiebolag råder i samtliga tre stiftelser, eftersom kommunen
inte är ensam stiftare i någon av dem:

 I Stiftelsen Isabergstoppen är även Gnosjö kommun och Skid- och Friluftsfrämjandet stiftare.
Gislaveds kommun tillsätter 9 ledamöter och 9 suppleanter, Gnosjö kommun och
Friluftsfrämjandet distriktsförbund i Småland tillsätter var sin ledamot och var sin suppleant.1 I
Stiftelsen Gisleparken är Gislaveds Folkets Hus medstiftare. Den tillsätter 4 ledamöter och 4
ersättare, medan Gislaveds kommun tillsätter 5 ledamöter och 5 ersättare.

 I Stiftelsen Torghuset är det lokala näringslivet och föreningslivet samt privatpersoner
medstiftare. Kommunen tillsätter 5 ledamöter och 5 ersättare, och övriga stiftare utser 2
ledamöter och 2 ersättare.

Nominerings- och valsystemet i kommunen bygger på samspelet mellan av den av kommunfullmäktige
tillsatta valberedningen och de politiska partierna i kommunfullmäktige.
Valberedningen har 5 ledamöter och 5 ersättare. Den tillsätts på det konstituerande
kommunfullmäktigesammanträde, som äger rum närmast efter valet till kommunfullmäktige vart fjärde
år. Nya kommunfullmäktige väljer dessutom presidium i kommunfullmäktige. Dessa val sker på grund av
utfallet i mandat efter kommunfullmäktigevalet.

I Gislaveds kommun är praxis att de politiska partierna överenskommer om valsamverkan så att tydlig
majoritet och minoritet kan identifieras för att utse ledamöter etc. Genom detta förfarande undviks
proportionella val till nämnder och styrelser, vilket annars är ett mycket omständligt
procedurförfarande. Genom överenskommelserna om valsamverkan fördelas mandat mellan de
valsamverkande grupperna, som i sin tur fördelar mandaten inom sig mellan resp. valsamverkande
partier, huvudsakligen i relation till valutfallet. Med dessa överenskommelser och fördelningar som
grund påbörjar valberedningen sitt arbete med att förbereda val till nämnder och styrelser, interna och
externa organ genom att till de politiska partierna lämna underlag och villkor för val samt tidsplan när
förslag till ledamöter, ersättare, revisorer, andra uppdrag etc. ska vara inlämnade. Hela proceduren
måste ske inom loppet av
cirka fyra veckor. Tiden till förfogande för nomineringsarbetet är avhängig av hur snabbt partierna gör
sina överenskommelser om valsamverkan efter att mandatfördelningen i kommunfullmäktige är känd.

Det ska noteras att val till aktiebolagens styrelser inte behöver ske så att de är klara till den 1 januari
resp. år, dvs. till fullmäktiges valsammanträde i december. Styrelsernas mandat gäller från årlig
bolagsstämma/årsstämma till nästkommande årliga bolagsstämma/årsstämma. Nominering och val till
bolagsstyrelser kan därför göras senare än till kommunstyrelse och nämnder. Bolagsstämmorna till de
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kommunala aktiebolagen hålls i april månad, varför valen kan göras senast i mars resp. år.

För stiftelsen Gisleparken, Stiftelsen Isabergstoppen och Stiftelsen Torghuset ska styrelse utses ”för en
mandatperiod som sammanfaller med mandatperioden för allmänna val på lokal nivå i Sverige”, dvs.
valen måste göras på decembersammanträdet.

Under den tid som gått sedan kommunsammanläggningen1973/1974 har ovan relaterade procedur varit
gällande. Ambitioner från valberedningen och de politiska partierna har funnits att förbättra
representativiteten bland de nominerade/valda i olika avseenden. Sällan eller aldrig har dock mer än ett
namnförslag lämnats till partitilldelade platser, varför valberedningen endast haft att notera lämnade
förslag. Det finns heller inte tid att återremittera förslagen, då partiernas interna processer kring
nomineringar också tar sin tid.

Valberedningen har ett reglemente, som anger dess uppdrag. Beredningen har därutöver sällan eller
aldrig fått några särskilda direktiv av kommunfullmäktige. Det är fullmäktige (inte kommunstyrelsen)
som ska ge ett sådant direktiv eller sådan riktlinje för nomineringsarbetet. Sådana är möjliga att lämna
inom de gränser som lag och andra bestämmelser sätter. Att ge valberedningen ett särskilt direktiv om
att på visst sätt beakta könsfördelning vid nominering av ledamöter och suppleanter i kommunala
företagsstyrelser är därför möjligt. Valberedningen får därefter hantera denna fråga i dialog med
partierna.

Överväganden
Den nuvarande fördelningen av kvinnor och män i aktiebolagens styrelser avviker från hur förhållandet
är sammantaget för kommunstyrelsen och nämnderna, då andelen kvinnor är 24 % respektive 35 %. Det
är dock stora variationer mellan nämnderna men också vad gäller andelen kvinnor respektive män bland
ordinarie ledamöter respektive ersättare. Summeras samtliga nämnder är andelen kvinnor 35 % för såväl
ordinarie ledamöter som för ersättare och därmed också totalt.

Det är naturligtvis betydelsefullt och därmed önskvärt att de beslutande i kommunstyrelse och nämnder
samt även i bolagsstyrelser så väl som möjligt återspeglar sammansättningen av kommunens invånare.
Valberedningen och partierna har utöver kön även att ta hänsyn till faktorer som ålder, bostadsort,
sysselsättning, etnicitet och annat, som kan vara av vikt för att politiska organ blir representativa och
kan fatta väl avvägda och genomtänkta beslut.

Förändring av könsfördelning vid nominering och val kan ske genom frivillighet eller genom kvotering.
En riktlinje kan uttrycka en strävan eller ett krav.

Det finns redan idag styrelser i bolag (A-Ringen AB, kommunens del i GNAB) och i stiftelse (Torghuset)
med majoritet av kvinnor på ledamotsplatserna. Det skulle kunna anses diskriminerande mot män om
begreppet minst 50 % kvinnor införs för enbart ledamöter. Det beror också på om antalet ledamöter är
ett jämnt eller ojämnt tal om övervikt av ett kön kan uppkomma. Det finns fem ledamöter i samtliga
helägda kommunala bolagsstyrelser. Exakt fördelning på 50 % av vartdera könet i varje nämnd, styrelse
och annat organ är inte möjlig att uppnå.

Det finns flera alternativa mål och därmed olika tyngd i formuleringarna som är möjliga, t ex ska eller
eftersträvas. Mål kan även tidssättas med nu (ska) eller senare (målår).

En alternativ riktlinje i uppdrag till valberedningen kan vara att ”en jämn könsfördelning ska eftersträvas,
varvid målet (senast 2019) är att ingetdera könet ska vara representerat med mindre än 40 %.”
En annan att ”könsfördelningen i styrelser i kommunala företag ska vara sådan att varken män eller
kvinnor har mindre än 40 % representation.”

Formuleringen av riktlinjen har betydelse för om motionen kan anses bifallen eller att syftet med
motionen är bifallet.
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Nedanstående förslag tar fasta på att ” 40 %-målet” ska uppnås. Om valberedningen i sitt förslag till
kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska
valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål
enligt nedan inte kunnat uppfyllas. I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.

Beslutsunderlag
Motion från Amir Horozic (V), daterad den 31 mars 2014
Kommunfullmäktige den 24 april 2014, § 63
Kommunstyrelsen den 6 maj 2014, § 157
Kommunallagen
Stiftelselagen
Stiftelsestadgar och bolagsordningar
Tabeller över aktuell könsfördelning (i styrelse och nämnder samt) i kommunala företag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionens syfte, samt

att uppdra till valberedningen att eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och
suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, ingetdera könet vara
representerat med mindre än 40 % från och med 2015.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §313 Dnr: KS.2014.48

Svar på motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har lämnat en motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i
Gislaved.

Motionären menar att dimensioneringen på Hälsolyftet under många år varit
otillräcklig. Ur ett folkhälsoperspektiv vore det av stor betydelse om man
gjorde en ombyggnation av Hälsolyftet för att kunna erbjuda fler människor
denna träningsmöjlighet. Motionären yrkar därför att kommunfullmäktige ger
fritidsnämnden i uppdrag att bygga ut Hälsolyftet.

Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 beslutat fastställa Strategiskt
styrdokument inom Mål & Budget 2015 med utblick till 2019. Under behandling
av ärendet har frågan om utbyggnad av Hälsolyftet i Gislaved till en kostnad av
2,1 mnkr 2015 ställts under proposition, varvid kommunfullmäktige avslagit
den.

Kommunfullmäktige har således redan beslutat avslå motionens yrkande om
utbyggnad av Hälsolyftet under 2015, varför motionen följaktligen har avslagits.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2014 yrkade Marie
Johansson (S), med instämmande av Erik Andersson (K) bifall till motionen med
hänvisning till de yrkande som socialdemokratiska gruppen lade vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2014.

Beslutsunderlag
Motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved, daterad den 24
februari 2014
Kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 95
Kommunstyrelsen den 11 mars 2014, § 95
Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 106
Svar på motion om att bygga ut Hälsolyftet i sporthallen i Gislaved, daterat den
2 juli 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 281

Yrkande
Marie Johansson (S) med instämmande av Erik Andersson (K): Bifall till
motionen med hänvisning till de yrkande som socialdemokratiska gruppen lade
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2014.

Agneta Karlsson (M): Att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den
23 juni 2014 i samband med fastställande av Strategiskt styrdokument, Mål &
Budget 2015 – 2019, att inte bygga ut Hälsolyftet 2015, konstatera att
motionens yrkande är avslaget.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och Agneta
Karlssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Agneta
Karlssons (M) yrkande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 313 (forts.)

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Agneta Karlssons (M) yrkande
Nej-röst för Marie Johanssons (S) yrkande

Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för Agneta Karlssons (M) yrkande och 6 nej-röster för Marie
Johanssons (S) yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Agneta Karlssons (M)
yrkande att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014 i
samband med fastställande av Strategiskt styrdokument, Mål & Budget 2015 –
2019, att inte bygga ut Hälsolyftet 2015, konstatera att motionens yrkande är
avslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014 i
samband med fastställande av Strategiskt styrdokument, Mål & Budget
2015 – 2019, att inte bygga ut Hälsolyftet 2015, konstatera att
motionens yrkande är avslaget.

Reservation
Socialdemokratiska gruppen och Erik Andersson (K) reserverar sig mot
beslutet till förmån för sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §314 Dnr: KS.2014.50

Svar på motion om allemansrätt och strandskydd.

Ärendebeskrivning
Curt Vang (K) har lämnat in en motion om allemansrätt och strandskydd.
Motionären yrkar att det varje år går en rapport till kommunfullmäktige om
gjord tillsyn av vårt strandskydd, sträckornas läge och antal avvikelser.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 mars 2013 beslutades att
remittera motionen till bygg- och miljönämnden för beredning.

Bygg- och miljönämnden har den 11 juni 2014 behandlat ärendet. I sitt yttrande
avstyrker de motionärens förslag att bygg- och miljönämnden ska rapportera
till fullmäktige varje år avseende sträckornas läge och antal avvikelser. Det finns
ingen skyldighet till detta och nämnden anser det således inte nödvändigt med
en sådan detaljerad rapport under kommande år. Nämnden anser att ta fram
rapporten är ett ineffektivt resursutnyttjande av personalen.

Bygg- och miljönämnden ansvarar sedan den 1 juli 2009 för tillsynen över
strandskyddsområden, dock enbart inom de områden där man får besluta om
dispens. Syftet med tillsynen i strandskyddsområden är att bevara strändernas
värde för friluftsliv och biologisk mångfald, att verka för lagefterlevnad,
förhindra otillåtna byggnader och anläggningar samt att informera om
strandskyddslagstiftningen.

De senaste åren har den planerade egeninitierade tillsynen av strandskyddet
fått stå tillbaka på grund av hård arbetsbelastning på den enhet som hanterar
denna fråga. Den egeninitierade tillsynen avseende strandskyddet har således
inte kunnat genomföras på ett tillfredsställande sätt de senaste åren. I den
kommande Tillsynsplanen för 2015-2016 bör tid avsättas för egeninitierad
tillsyn för att kunna följa kravet på tillsyn.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 augusti 2014 yrkade Erik
Andersson (K) bifall till motionen.

Beslutsunderlag
Motion för allemansrätt och strandskydd daterad den 27 februari 2014
Kommunstyrelsen den 11 mars 2014, § 96
Bygg- och miljönämnden den 11 juni 2014, § 120
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 augusti 2014
Kommunstyrelsen den 12 augusti 2014, § 283

Yrkande
Erik Andersson (K): Bifall till motionen.

Agneta Karlsson (M): Avslag på motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) bifallsyrkande och
Agneta Karlssons (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Agneta Karlssons (M) avslagsyrkande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 314 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motion om allemansrätt och strandskydd med hänvisning till bygg-
och miljönämndens yttrande daterat den 11 juni 2014.

Reservation
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §349 Dnr: KS.2012.197 20

Tilläggsavtal 1 gällande Aplagården 1:13 m. fl. Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Tidigare har Gislaveds kommun fått in en förfrågan från HB Gislaved Uvekull
5:1 om förvärv av ej utbyggd gatumark inom Västra industriområdet i
Smålandsstenar. Företaget äger marken runt omkring området. Ett ev. förvärv
innebär att en planändring görs samt att ett avtal upprättas för att reglera
plankostnad, markförvärv, branddamm m.m.

Markanvisningsavtal daterat den 29 november 2012 har upprättats och avtalet
innebär att HB Gislaved Uvekull 5:1 förvärvar ca 2200 m² ej utbyggd allmän
platsmark för en köpeskilling om 0,9 kr/m². Kostnaden för detaljplanen är
beräknad till 120 000 kr och bekostas av företaget. Företaget ska även erlägga
anläggningsavgift för VA.

Enligt upprättat markanvisningsavtal skulle förslag till detaljplan för Aplagården
1:13 m.fl. antas av bygg- och miljönnämnden före den 31 mars 2014. Då
detaljplanearbetet precis påbörjats behöver denna tid förlängas för att avtalet
ska fortsätta att vara giltigt. Därför har nu förslag till tilläggsavtal 1 upprättats
där tiden för antagande av detaljplanen har förlängts till den 31 mars 2015.

I övrigt ska tidigare upprättat markanvisningsavtal daterat den 29 november
2012 gälla oförändrat utan några ytterligare ändringar eller tillägg.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal daterat den 29 november 2012
Tilläggsavtal 1 daterat den 12 juni 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Tilläggsavtal 1 daterat den 12 juni 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
Tilläggsavtal 1, samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §86 Dnr: KS.2014.6

Fråga angående tillåten trafik på Stationsallén /Södergatan och
nyttjande av det offentliga rummet

Ärendebeskrivning
Erik Andersson (K) ställer fråga till tekniska nämndens ordförande angående
tekniska nämndens beslut att på prov tillåta trafik på Stationsallén /Södergatan
och nyttjande av det offentliga rummet.

Frågan är, enligt frågeställaren, tudelad; dels en trafikteknisk del, som tekniska
nämnden ansvarar för, dels hur ska det offentliga rummet utnyttjas?
Klockstapeln och platsen runt den är att betrakta som Gislaveds centralaste
punkt – en viktig mötepunkt.

Trafiktekniska frågor ligger naturligtvis på tekniska nämndens bord och frågan
som ställs är:

Avser tekniska nämnden att lyfta den andra frågeställningen till kommun-
styrelse och kommunfullmäktige för en mer principiell diskussion kring
nyttjandet av det offentliga rummet?

Beslutsunderlag
Fråga från Erik Andersson (K), daterad den 22 maj 2014

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att frågan får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Ordföranden meddelar att tekniska nämndens ordförande Staffan Sjöblom
informerat om att tekniska nämndens beslut är överklagat. Han anser därför
att frågan kan besvaras då överprövningen är avgjord.

Kommunfullmäktige beslutar

att frågan får ställas, samt

att frågan kommer att besvaras vid kommande sammanträde.

Expedieras till:
Staffan Sjöblom
Erik Andersson
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