Ersättning till förtroendevalda
Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda fastställda
av kommunfullmäktige 1991:§ 26, ändrade 1994-12-12 § 30, ändrade
1998-09-14 §§ 56 o 57, ändrade 1999-12-13 § 135, ändrade 2002-05-06
§ 67 och 2002-06-17 § 95, ändrade 2003-04-28 § 48, ändrade 2003-11-24
§ 119, 2006-06-12 § 101 och ändrade 2009-04-27 § 46, ändrade 2013-0923 § 102
1 § Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och
övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar samt för revisorer
och revisorsersättare som utsetts enligt kommunallagen. Bestämmelserna
gäller även för annan som genom kommunalt beslut utsetts att företräda
kommunen och inte erhåller annan ersättning för detta uppdrag,
exempelvis styrelseuppdrag i kommunalt bolag.
Reglerna om ersättning för förlorad arbetsinkomst, inläsningsarvode och
timarvode för sammanträde eller förrättning gäller inte för arvoderad
förtroendevald som är halvtid eller mer. Om ekonomiska och sociala
förmåner till förtroendevalda som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för
kommunen finns dessutom särskilda bestämmelser.
För heltidsarvoderad utgår inte ytterligare ersättning för uppdrag i
helägda kommunala bolagsstyrelser eller kommunfullmäktige.
För att omfattas av pensionsbestämmelser för förtroendeuppdrag gäller
förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller på
minst 40 procent.
Eventuell tillämpning av dessa bestämmelser eller del därav för ett till
nämnd knutet samrådsorgan, som ej omfattas av tillämpningsområdet
enligt § 1(t ex rådet för funktionsnedsatta, trafiksäkerhetsråd etc.),
beslutas av nämnden.

2 § Ersättningsformer
Ersättning kan utbetalas i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst,
timarvode för sammanträde eller förrättning, inläsningsarvode,

månadsarvode, resekostnadsersättning och traktamente samt särskilda
kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget.
3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas med uppgift om senast
aktuell inkomst. Förtroendevald har ansvar för att omgående inkomma
med nytt intyg då inkomsten ändras. För förtroendevalda med anställning
ska inlämnas uppgift där arbetsgivaren styrker aktuell timlön,
semesterersättning och pensionsförmån.
För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsinkomst
utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället.
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning
eller föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den
förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp ska
styrkas med intyg eller motsvarande. För deltidsarbetslös ersätts
inkomstförlust med motsvarande nivå som arbetslöshetsersättning om
inte intyg kan uppvisas om att förtroendevald skulle arbetat.
Om förtroendevald förlorar semesterdagar under året till följd av frånvaro
på grund av förtroendeuppdrag ersätts värdet på dessa efter uppvisande
av intyg från arbetsgivaren.
För förtroendevalda som är egenföretagare ska förlorad arbetsinkomst
styrkas av revisor eller annan oberoende person. Inkomstförlusten ska
avse aktuell månadslön i det egna företaget eller senast taxerad inkomst
från föregående år. Som alternativ ersättning för förlorad arbetsinkomst
kan egen företagare ansöka om schablonberäknad årsinkomst.
Schablonberäknad årsinkomst utgår med 45 procent av kommunstyrelsen
ordförande arvode. Som villkor för schablonberäknad årsinkomst krävs
att företaget är registrerat och bedrivs i aktiv form.
Ersättning utbetalas med ett högsta belopp (tak) som för 2013 fastställts
till 409 kr per timma och är basår. För varje påföljande år anpassas detta
takbelopp till förändring i inkomstindex.
3.1 § Ersättningsbar tid
Ersättning betalas enligt §§ 4.1 och 4.2 för tid då den förtroendevalde
deltagit i sammanträde eller i förrättning och beräknas per påbörjad
halvtimma. I ersättningsberättigad tid inräknas tid för resa mellan
arbetsplatsen och sammanträdes-/förrättningsstället. Som
ersättningsberättigad tid räknas även som sådan "spilltid" som kan
uppkomma till följd av att sammanträde/förrättning hålls på sådan tid att
uppsökande av eller återgång till arbetsplatsen ej är meningsfull.
Såsom ersättningsberättigad tid ska även betraktas sådan frånvaro från
arbetsplats där den förtroendevalde ej belastas med löneavdrag men
förlorar exempelvis inarbetad flextid. Förtroendevald ska kunna styrka
förlust av förmån.

4.1 § Timarvode
Timarvode för sammanträde eller förrättning utbetalas oberoende av
eventuell förekommande ersättning för förlorad arbetsinkomst och utgår
med belopp motsvarande 0,26 procent av månadsarvode till
kommunstyrelsens ordförande.
Till den som har uppdrag med månadsarvode enligt 4.5 § utbetalas inte
timarvode för sammanträde. Ersättning för förrättning utbetalas endast
för sådan kurs, konferens eller dylikt som i utbildningssyfte anordnas av
annan än kommunen. Deltagandet ska vara beslutat eller i efterhand
godkänt i nämnd respektive i kommunfullmäktiges presidium.
Timarvode utbetalas enbart för faktisk sammanträdes/förrättningstid och
innefattar ej restid. Arvode beräknas per påbörjad halvtimma.
Denna paragraf gäller både för dagtid och för kvällstid, beträffande
kommunfullmäktige dock ej för icke tjänstgörande ersättare och ej för tid
efter kl 18.00.
Vid sammanhängande kurs, konferens, studieresa och dylikt omfattande
hel dag eller mera begränsas den ersättningsberättigade tiden till högst
åtta timmar per dag.
4.2 § Inläsningsarvode
Vid sammanträde med kommunfullmäktige på tid efter kl 18.00 utbytes
timarvode mot fast belopp (benämnt inläsningsarvode) om 500 kr till
varje ledamot eller ersättare som helt eller delvis tjänstgör vid
sammanträdet.
4.3 § Protokolljustering
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de
organ som angetts i 1 §, där protokollsföringsskyldighet föreligger enligt
kommunallagen eller där protokoll annars förs i huvudsaklig
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. Med
sammanträde jämställs protokollsjustering, då särskild tid och plats
bestämts (fullmäktige och nämnd).
4.4 § Förrättning
Med förrättning avses:
a. Kurs, konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa eller
liknande, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget.
b. Överläggningar med företrädare för utomstående myndighet eller
annat kommunalt organ eller sammankomst med kommunalt
samrådsorgan/intressentsammansatt organ.
d. Presidiemöte inom nämnd.
e. Representation, besiktning eller inspektion för nämnd.

f. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett
revisionsuppdrag, andra med ovanstående jämförbara företeelser, i vilka
nämnden finner angeläget att den förtroendevalde deltar såsom
företrädare för nämnden eller som ett led i fullföljandet av sitt
kommunala uppdrag.
Månadsarvode
4.5 §
Arvodet till kommunstyrelsens ordförande bestäms varje årsskifte till 95
procent av det arvode som då gäller för riksdagsledamot.
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4.6 §
Arvoden anges i
procent av
arvodet till KS
ordförande. %
Revision
Ordförande
vice ordförande
övriga revisorer
Valnämnd
Ordförande

2,2
1,8
1,1
1,1

vice ordförande
Valberedning
ordförande

0,6

Vice ordförande
Kommunstyrelsen
Arbetsutskott, ersättare
Ordinarie KS-ledamot som ej tillhör arbetsutskott

0,6

1,1

(2,2 %
under år
då
allmänna
eller extra
allmänna
val eller
folkomröstningar
genomförs)

(2,2%
de år då
val till
styrelser
och
nämnder
hålls)

3,3
2,2

Till arbetsutskottsledamot i annan nämnd än kommunstyrelsen utgår
arvode med belopp motsvarande 40 procent av fastställt arvode till 1:e
vice ordförande i nämnden.
4.7 § Månadsarvodets innehåll
Månadsarvode enligt 4.5 § utgör ersättning för hela uppdraget, det vill
säga både för det ansvar och de kontakter som medföljer uppdraget och
för deltagande i sammanträden och förrättningar inom kommunen och
tillsammans med samarbetspartners. Ersättning utöver månadsarvodet

utbetalas enbart för förrättning för sådan kurs, konferens eller dylikt som
i utbildningssyfte anordnas av annan än kommunen.
I för varje uppdrag tillämpliga delar förutsätts deltagande i sammanträden
med förberedelser (nämnd, arbetsutskott, pensionärsråd, handikappråd
och motsvarande). Överläggningar med kommunstyrelse t ex i samband
med ramberedning och budgetberedning. Överläggningar och träffar vid
samarbete med andra kommuner och regionen. Myndighetsutövning,
inspektioner och besiktningar inklusive de förberedelser som erfordras.
Möten och telefonkontakter med medborgare. Representation och
seminarier inom den egna verksamheten, t ex arbete med dialogbaserad
styrning. Föreläsningar och seminarier arrangerade av kommunen eller
kommunen närstående bolag eller organisation i de fall de är viktiga för
uppdraget.
Studiebesök i egen eller annan verksamhet.
Månadsarvode enligt § 4.6 utgör ersättning för det ansvar som följer med
uppdraget och för kortare överläggningar med förvaltningschef,
telefonkontakter med allmänheten och liknande. Därutöver utgår
ersättning för sammanträde enligt 4.1§ och för förrättning enligt 4.4 §.

4.8 § Förändring under mandatperioden
Innehar under mandatperioden flera förtroendevalda samma
månadsarvodesberättigade uppdrag, fördelas arvodet mellan dem i
förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
Då vice ordförande - eller därtill särskilt utsedd ledamot - vid sjukdom
eller annan frånvaro tjänstgör i ordinarie ordförandens ställe under en
sammanhängande period om minst 30 dagar, uppbär vice ordföranden
eller den särskilt utsedde ledamoten ordförandearvodet i ordinarie
ordförandens ställe.
5.1 § Resekostnader
Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom
kommunen utgår med belopp som fastställs för kommunens arbetstagare
i det kommunala reseavtalet om avståndet från den förtroendevaldes fasta
bostad till sammanträdesplatsen överstiger tre km. Resersättning utgår
ifrån ordinarie bostad eller ordinarie arbetsplats.
Vid på varandra följande sammanträden/förättningar som äger rum med
högst en timmas mellanrum utgår reseersättning endast för en resa tur
och retur mellan bostaden/arbetsplatsen och sammanträdeslokal/förättning. Vid flerdygnsförrättning utgår traktamente enligt de grunder
som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.

5.2 § Särskilda kostnader
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda
kostnader som föranletts av uppdraget och som inte ersätts på annat sätt.
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
5.3 § Övriga kostnader
För andra utgifter än som avses i §§ 5.1 och 5.2 utgår ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa. Som
exempel på sådana utgifter kan nämnas barnomsorgskostnader.
Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att
genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra utgifternas
uppkomst. Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje
enskilt fall av kommunstyrelsen.
6 § Redovisning
Tidsredovisning avseende sammanträden, förrättningar och
resekostnadsredovisning görs fortlöpande av respektive expedition på
grundval av närvaroanteckning i sammanträdesprotokoll och i anslutning
till sammanträde cirkulerad och av nämnden godkänd lista över
genomförda förrättningar. Tidsredovisning av förlorad arbetsinkomst
görs månadsvis av berörd förtroendevald själv på särskild fastställd
blankett. Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller resekostnad betalas
inte ut när ersättningskrav inkommer senare än fyraA månader efter
sammanträdet/förrättningen.

7 § Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
personalstrateg på Kommunledningskontoret. Arvodesberedningen
träffas två gånger per år för att hantera frågor av avgörande betydelse.

