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§ XX

KS/2021:211

Planeringsavtal och plankostnadsavtal för Salem stadskärna

Planeringsavtal och plankostnadsavtal har tagits fram med bolagen Balder Projektutveckling
AB och Junior Living Holding AB. Avtalen har undertecknats av respektive företag.
Planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och HSB Produktion i Södertälje HB
kvarstår att tecknas. Preliminärt kommer HSB-avtalen presenteras för kommunstyrelsen i
oktober 2021.
Planeringsavtalen syftar till att reglera förutsättningarna inför en markförsäljning och
upprättandet av detaljplanen. Planeringsavtalet har upprättats för att respektive part,
kommunen och exploatörerna, ska bli införstådda över sina respektive åtaganden avseende
kommande markförsäljning och inför kommunens detaljplanearbete.
Plankostnadsavtalen syftar till att reglera vilka kostnader som kommer att uppkomma i
samband med detaljplanearbetet samt kostnader vid avbrytande av planarbetet och hur de
ska fördelas.
Styrgruppen för Salems stadskärna har tillstyrkt förslagen.
Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 19 augusti 2021.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och Balder
Projektutveckling AB
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Balder Projektutveckling AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
Junior Living Holding AB
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Junior Living Holding AB
______________________
Delges
Balder Projektutveckling AB
Junior Living Holding AB
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Sonia Khan
Exploateringsingenjör
Kommunstyrelsen

Planeringsavtal och plankostnadsavtal för Salem stadskärna
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
Balder Projektutveckling AB
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Balder Projektutveckling AB
3. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planeringsavtal mellan kommunen och
Junior Living Holding AB
4. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plankostnadsavtal mellan kommunen
och Junior Living Holding AB

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen höll en markanvisning år 2016 och bjöd in
byggentreprenörer att lämna en intresseanmälan för ny bostadsbebyggelse i Salem
stadskärna. Totalt inkom 17 intresseanmälningar. Efter utvärdering valdes ett fortsatt
samarbete med Balder Projektutveckling AB, Junior Living Holding AB och HSB
Produktion i Södertälje HB.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 att ge Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen planuppdrag för Salem stadskärna. Syftet med
planläggningen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av bostäder med cirka 600
bostäder, verksamhetslokaler, förskola, ny infrastruktur och nytt medborgarhus och
kommunhus. Upplåtelseformen för planområdet Salem stadskärna kommer innefatta en
blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. För mer detaljer om inriktningen på
detaljplanearbetet och andra förutsättningar hänvisas till beslutsunderlagen till
kommunstyrelsens sammanträde 31 maj 2021 och kommunfullmäktiges sammanträde
17 juni 2021.
Planeringsavtal och plankostnadsavtal har tagits fram med bolagen Balder
Projektutveckling AB och Junior Living Holding AB. Avtalen har undertecknats av
respektive företag. Planeringsavtal och plankostnadsavtal mellan kommunen och HSB
Produktion i Södertälje HB kvarstår att tecknas. Preliminärt kommer HSB-avtalen
presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2021.
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Förutsatt att detaljplan för området i huvudsak överensstämmer med nu liggande
strukturplan och att detaljplanerna vinner laga kraft kommer avtalen med Balder och
Junior Living möjliggöra ungefär 33 000 kvm BTA för bostadsändamål och ca 4000 kvm
BTA för verksamhetslokaler (främst medborgarhus). Vilket antal bostäder det kan
resultera i kommer vara avhängigt av en rad ännu ej utredda faktorer med en
schablonmässig beräkning uppskattas till omkring 400 st. Därtill kan läggas omkring 7 300
kvm BTA i kommande avtal med HSB och ytterligare drygt 10 000 kvm BTA när
markanvisning görs avseende marken där Murgrönan och nuvarande kommunalhuset
står.
Planeringsavtalen syftar till att reglera förutsättningarna inför en markförsäljning och
upprättandet av detaljplanen. Planeringsavtalet har upprättats för att respektive part,
kommunen och exploatörerna, ska bli införstådda över sina respektive åtaganden inför
och under kommunens detaljplanearbete samt utgångspunkter för kommande
markförsäljning. Planeringsavtalet skall inte tolkas som ett avtal om försäljning av mark.
Sådant avtal upprättas senare, se nedan. Planeringsavtalet innebär en option för
exploatören att förhandla och köpa mark av kommunen när detaljplanen vinner laga
kraft. För att kunna utnyttja optionen krävs att exploatören är aktiv under planeringens
gång.
Plankostnadsavtalen syftar till att reglera vilka kostnader som kommer att uppkomma i
samband med detaljplanearbetet samt kostnader vid avbrytande av planarbetet och hur
de ska fördelas.
Planeringsavtalen och plankostnadsavtalen kommer att ersättas av marköverlåtelseavtal
som upprättas mellan kommunen och exploatörerna i ett senare skede och antas i
samband med detaljplanens antagande. Marköverlåtelseavtalen är ur fastighetsjuridisk
synvinkel de mest betydelsefulla eftersom det är i de avtalen som själva försäljningen av
fastigheter regleras samt villkoren för detta. Tillträde till marken kommer villkoras med
att är exploatörerna fått beviljat bygglov.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av exploateringsingenjör Sonia Khan och projektkonsult Alarik von
Hofsten.

Plan- och exploateringschef

Christina Lood
Förvaltningschef
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Bilagor
Bilaga 1. Planeringsavtal med Balder Projektutveckling AB
Bilaga 2. Plankostnadsavtal med Balder Projektutveckling AB
Bilaga 3. Planeringsavtal med Junior Living Holding AB
Bilaga 4. Plankostnadsavtal med Junior Living Holding AB
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Revidering av § 9 i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda

I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avseende att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anställning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.
Ärendet behandlades på Utskottet för nämndorganisations sammanträde den 26 augusti
2021, där utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
fatta beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda
§ 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”
samt att utskottet hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram riktlinjer som underlag för
prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och oppositionsråd.

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om att sista stycket i
Reglemente för ekonomisk ersättning till förtroendevalda § 9 ändras från:
“Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget “
till
“Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyrelsen.”

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer som
underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som kommunalråd och
oppositionsråd.
______________________
Delges
Utskottet för nämndadministration
Akten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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KS/2021:315

Revidering av reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda
I samband med processen för val av framtida kommunalråd har frågor ställts kring
årsarvodering för kommunalråd (och oppositionsråd). Mer specifikt har frågeställningar rests
avseende den nuvarande reglemente regleringen avsee nde att årsarvoderade
förtroendevalda på heltid inte får inneha anstä llning eller bedriva näringsverksamhet
parallellt med uppdraget. Detta regleras i Reglemente för ekonomisk ersättning till

förtroendevalda.
Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en utredning för hur en revidering av aktuellt
reglemente skulle kunna formuleras.

Ordförandens förslag till beslut
Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk ersättning
till förtroendevalda § 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget 11
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla är
förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av kommunstyre/sen."
Yrkanden och proposition
Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt att kommunen ska ta
fram en riktlinje för bisyssla i förhållande till uppdraget som kommunalråd och
oppositionsråd.
Lennart Kalderen (M) yrkar bifall till Petter Liljeblad s (L) tilläggsyrkande .
Raili Nilsson (C) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut samt till Petter Liljeblads (L)
tilläggsyrkande.
Lillemor Gladh (S) yrkar att utskottet för nämndadministration ska utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i Reglementet för

ekonomisk ersättning till förtroendevalda .
Lennart Kaderen (M) yrkar bifall till Lillemor Gladhs (S) tilläggsyrkande .

Proposition
Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens fö rs lag till beslut föreligger och att u
har beslutar i enlighet med det.

.1;

ottet
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Utskottet för nämndorganisation
Sedan ställer ordförande Petter Liljeblads (L) tilläggsyrkande mot avslag och finner att
utskottet har bifallit tilläggsyrkandet.
Sedan ställer ordförande Lillemor Glads (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att utskottet
har bifallit tilläggsyrkandet.

Utskottet för nämndorganisations beslut

1. Utskottet för nämndorganisation föreslår kommunstyrelsen att föreslå att
kommunfullmäktige fattar beslut om att sista stycket i Reglemente för ekonomisk
ersättning till förtroendevalda§ 9 ändras från:

"Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringsverksamhet parallellt med uppdraget"
till

"Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om bisyssla
är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande prövas av
kommunstyre/sen."
2.

Utskottet för nämndorganisation hemställer hos kommunstyrelsen att ta fram
riktlinjer som underlag för prövning av bisyssla i förhållande till uppdragen som
kommunalråd och oppositionsråd.

3.

Utskottet för nämndorganisation beslutar att utreda hur möjligheten för
kommunalråd och oppositionsråd att vara föräldralediga kan formuleras i

Reglementet för ekonomisk ersättning till förtroendevalda.

Delges
Kommunstyrelsen

. It
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Kommunstyrelseförvaltningen 
MatsBergström 
Kommundirektör 




Kommunstyrelsen 






Utredning-ekonomiskersättningtillkommunalråd&
oppositionsråd-kopplattillannananställning/bisyssla 
Bakgrund 
Isambandmedprocessenförvalavframtidakommunalrådharfrågorställtskring
årsarvoderingförkommunalråd(ochoppositionsråd).Merspecifiktharfrågeställningar
restsavseendedennuvarandereglementeregleringenavseendeattårsarvoderade
förtroendevaldapåheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhet
parallelltmeduppdraget. 
Önskemålharutifråndetframförtsomattkommunstyrelseförvaltningenskagöraen
analysavdennafrågeställning.Idetföljandepresenterasdärförförvaltningensanalysoch
slutsatser. 
Viderhållandeavettuppdragavdennaartärdetgrannlagaattbestämmavilka
perspektivsomkanantaspåfrågan.Förvaltningenharvaltattundersökaföljande
områden: 
1. Finnsdetnågralagar/förordningarsomreglerardennafråga 
2. Vadärp
 raxisiandrakommuner 
3. Vadkana nseslämpligtatttahänsyntilliförhållandetillrollen 
Merrenodlatpolitiskaperspektivpåfråganlämnasåtpolitiskaforumattbeakta. 


Analys&
 s lutsats 


1.Lagar&förordningar 
Förvaltningenhargjortenkortfattadrättsliggenomgång(bilagtdokument)därvibl.a
beaktat: 
●
●
●
●






Kommunallagen 
Lagenomoffentliganställning 
Förvaltningslagen 
Regeringsformen 
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Vikandärintefinnanågotsomstödjerettgenerelltförbudmotannananställningeller
näringsverksamhet-kopplattillettförtroendeuppdrag.Kommunallagenstadgaristället
attförtroendevaldharrätttillledighetfrånanställningförfullgörandeavsittuppdrag. 

Kommunstyrelseförvaltningengörbedömningenattförtroendevaldägerlagligrättatt
innehaannananställning(medellerutantjänstledighet)samtbedrivanäringsverksamhet
(äga/delägarskapienskildfirma,handelsbolagochaktiebolag)parallelltmeddet
kommunalauppdragetochattkommunensreglering “attårsarvoderadeförtroendevalda
påheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhetparallelltmed
uppdraget”ärolämplig. 

Detsomdockalltidäraktuelltattprövaiförhållandetilldeltagandeiberedningoch
beslutavoffentligafrågor,oavsetttypavförtroenderoll, ärnärenanställning/bisyssla
kaninverkanegativtpåförtroendemannarollen. 

Exempelpådettaärnäranställningen/bisysslakanansesvara: 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeoch/eller 
● konkurrerande 

Dettaärnågotsommåstebedömasfrånfalltillfall-iförhållandetilluppdragetnatur
samtbisysslansinverkanpåattutförauppdraget. 


2.Praxishoskommuner 
Förattinhämtakunskapharviundersöktvadendelnärliggandekommunerharför
regleringpåområdet.Detskasägas,attmedkortvarsel,ärurvaletbegränsat,men
förhoppningsviskandetgeenfingervisning.TillikaharkontaktmedSKRtagitsifrågan-
förattdärifrånfåfråganbelyst. 

Vikankonstateraattdetvarierarfrånkommuntillkommunhurmanserpå
frågeställningen.Deflestareglerarintefråganalls,andraharattKS/KFskagodkänna
bisyssla. 

VidsamtalmedSKRframkomattavsnittetiSalemskommunsreglementekanstridamot
grundlagenochmotkommunallagens(2017:725)bestämmelseri3kapomvalbarhettill
ledamöterifullmäktigeochnämnder.Enkommunfårintesättauppegna
valbarhetskriterium,dettastridermotgrundlag.Denaktuellaformuleringenkanockså
stridamotregeringsformens17§omnäringsfrihet. 

Rekommendationenäriställetattjävsreglernaikommunallagenochförvaltningslagenbör
lyftasframochSKRrekommenderar idennadelattkommunenhartydligaordningsregler
somärvälkändabådeförförtroendevaldaochtjänstemän-atttillämpaienskilda
situationer.  

Attbedrivanäringsverksamhetisigkanintesessomenförtroendeskadligbisysslasom
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direktblirenjävssituation.Iställetbörmantittapåvadnäringsverksamheteninnebär
utifrånjävsreglernaikommunallagen/-förvaltningslagenvidvarjeenskilttillfälle.Jävärnär
enanställd/förtroendevaldanseshaettsådantintresseiettärendeattdennes
opartiskhetkanifrågasättas. 

Utöverintressejävsomframgåravjävsbestämmelseni16§förvaltningslagenpunkt1,så
finnsdeti16§förvaltningslagenpunkt4såkallat”delikatessjäv”.Delikatessjävomfattar
allaomständighetersomärägnadeattrubbaförtroendetfören
anställds/förtroendevaldsopartiskhetiettärende. 


3.Lämplighetiförhållandetillrollen 
Somrubrikenantyderblirdethärmerenfrågaomåsikteränfaktabaseradanalys.
Förvaltningensutgångspunktärattkommunenochdenförtroendevaldainteskariskera
atthamnaiensituationdärförtroendetifrågasätts. 

Urförvaltningensperspektivhandlardetdåfrämstomderiskermedannananställning/
bisysslorsomovannämnts.Denförtroendevaldaskaintehasådananställning/bisyssla
sommedförattdekananses;förtroendeskadliga,arbetshindrandeoch/eller
konkurrerande. 

Vilkafaktiskaförhållandensomkanansesfallaunderdessakriterierskabedömasfrånfall
tillfall -företteventuelltbeslutavKS/KF.Dennalämplighetsprövningskaintesessomett
generellthinderförannananställning,näringsverksamhetellerbisyssla. 

Förvaltningenansertvärtomattdetärolämpligt,troligenrentavlagstridigt,atti
styrdokumentutfärdagenerelltförbudföranställning/bisysslaförförtroendemän-dådet
riskerarattbegränsadetrepresentativaurvaletavförtroendemänienkommun. 








MatsBergström 
Kommundirektör 

Bilagor 
1. Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartillförtroendevalda 









UlricaMellergård 
Kanslisamordnare 
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Utredningförreglementetavseendeekonomiskaersättningartill
förtroendevalda 
Uppdrag 

Utredaochsvarapåfrågorställdaavkommunstyrelsensordförandegällande
arvodesreglementet. 


Metodik 

IdennautredningharjagtagitkontaktmedSKR,gåttigenomandrakommuners
arvodesreglementen,settöverettparrättsfallfrån arbetsdomstolen(AD),lästlagtexteroch 
lagkommentarersamtgåttigenomdeärendensomharlegattillgrundfördetnuvarande
arvodesreglementetochdesstidigarerevideringarna. 

FöljandedelartarjaguppidettaPM 

Arvodesreglementet 
- Bakgrund 
- Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 
- Kommentar 
- Omvärldsbevakningarvodesreglemente 
- Kommentar 

Bisyssla 
- Rättsligregleringbisyssla 
- Omvärldsbevakningbisyssla 
- Kommentar 


Arvodesreglementet 
Bakgrund 

Iarvodesreglementetrörandeekonomiskaersättningartillförtroendevaldaantagetav
kommunfullmäktige2018-04-25dnrKS/2017:290.001angeri§94st attenårsarvoderad
förtroendevaldpåheltidintefårinnehaanställningellerbedrivanäringsverksamhetparallellt
meduppdraget. 






Post:Salemskommun,14480Rönninge 
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Nämndaavsnitttillkomisambandmedrevideringen2010ochantogsavkommunfullmäktige
2010.

Iberedningavovanståenderevideringframkommeringetbakgrundsmaterialomvarfördet
aktuellaavsnittettillkom.UNOharsomuppdragattinförvarjenymandatperiodseöverbland
annatnämndorganisationocharvoden. 

Utskottetförnämndorganisation(UNO)fickiuppdragavKF(maj2006§76)atttaframett
förslagtillhurframtidapensionertillförtroendevaldamedårsarvodenskasamordnasmed
inkomst.VidUNOSsammanträdeinovember2006redogjordesfördereglersomgällersedan
2002(KF§36).UNOfanningenanledningtillattändragällandereglerochlämnadedärföringet
nyttförslagidennadel.Däremotframkomettbehovavattblandannatkompletteradebefintliga
reglernameddetnuvarandefjärdestycket,seovan,tillsammansmednuvarandestycke3.Den
nuaktuellastycketantogsavfullmäktigeiochmedrevideringen2006ochgällerfromjanuari
2007(dnrKS/2206:81:001).Någonbakgrundtillrevideringenfinnsinteiakten. 

Viddensenasterevideringensomskedde2017/2018 (dnrKS/2017:290.001)tillkomenny
paragrafsomavserersättningförborgerligvigselförrättareochen(a)§ficken egenparagraf(§
3). 

Rättsligregleringgällandetjänstledighetförförtroendevalda 

Ikommunallagen(2017:275)angesi§11attenförtroendevaldharrätttillledighetfrån
anställning sombehövsförattdeskakunnafullgörasinauppdrag.I12§stadgasatt
förtroendevaldaharrätttillskäligersättningfördearbetsinkomsterochekonomiskaförmåner
somdeförlorarnärdefullgörsinauppdrag. 

Iprop.2016/17:171tillennykommunallagframgårföljande.Iparagrafenreglerasrätttill
ledighetfrånanställningförförtroendevaldaochvissaandraavkommunenutsedda
uppdragstagare.Paragrafenmotsvarar4kap.11§KL(prop.1990/91:117s.168ochprop.
2001/02:80s.139). 

Iprop.1990/91:117sägsföljandeomförloradarbetsinkomst,sid67. 
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Iprop2001/02:80påsid140 framgårblandannatföljandegällanderättentillersättning. 





Kommentar 

Ipropositionenfrån1991framkommerattersättningävenkanavseinkomstbortfallfrånrörelse.
Dettatordeinnebäraattdetintefinnsnågothinderförenförtroendevaldattbedriva
näringsverksamhetföratttauppdragsomförtroendevald.Dettasynesintehaändratsi
utredningenfrån2001/02.Densenasteutredningenhänvisartilltidigareutredningar.,varvid
någonändringavdettasynsättintetycksvaravidhanden 
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Omvärldsbevakninga rvodesreglementet 

Följandestadgasirespektivekommunsarvodesreglementegällandedennafråga. 

Huddingekommun 
§3Uppdragstagaremeduppdragpåheltidellerpåbetydandedelav 
heltid 

/---/Densomfullgörettförtroendeuppdragpåheltidägerinteutankommunstyrelsens 
medgivandeägnasigåtannanförvärvs-elleryrkesverksamhet. 

Deltidsarvoderadförutsättsägnasigåtförvärvs-elleryrkesverksamhethögstiden 
omfattningsomutgörmellanskillnadenmellandetkommunalauppdragets
omfattningochheltid.Iövrigafallkrävskommunstyrelsensgodkännande 

Nykvarnskommun 
Särskildayrkesmässigamerkostnader 
§4.28Enförtroendevaldkanfåskäligersättningförsärskildayrkesmässigamerkostnader 
förattkunnautförasittuppdragomhensaknarrimligmöjlighetattundvikakostnaderna 
ochdeinteersättspåannatsätt.Detkantillexempelrörasigomlantbrukaresombehöver
anställaextramjölkningspersonal.Vadsomansesskäligtochrimligtmåstebedömasav
förvaltningenfrånfalltillfall.Kostnadernaskakunnastyrkas. 

Södertäljekommun 
Saknarreglering

Botkyrkakommun 
Särskildauppdrag§21 
/---/ 
Detkommunalrådsomärkommunstyrelsensordförandeharettövergripandeansvarför
tillsynenöverkommunenstotalaförvaltning. 

Kommunalrådochkommunalrådiopposition 
Inomramenföruppdragetochårsarvodetingårattägnasintidåtkommunenochdess
förvaltningsuppgifter.Deskaisamarbetemedkommunensnämnderochstyrelseoch
kommunensledandetjänstemänfrämjakommunensutvecklingochekonomiskaintressen.De
skaverkaförgodordningochändamålsenlighetiförvaltningen,samverkannämnderoch
förvaltningaremellanochföreträdakommunenutåt. 

Kommunalrådochkommunalrådioppositionägerinterätt,utankommunfullmäktiges
presidiumsmedgivande,attkombinerauppdragetmedheltidssyssla,egenverksamheti
förvärvssyfte,anställningellerannatjämförligtallmäntellerenskiltuppdrag. 
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Riksdagen 
IRiksdagsstyrelsensföreskriftochallmännarådomtillämpningen 
avlagen(2016:1108)omersättningtillriksdagensledamöterframgårföljandei6§. 

Förenersättaresomdriverenegennäringsverksamhetuppgårkompensationenför 
varjeförloradsemesterdagtillettbeloppsommotsvararersättarensfastställda 
sjukpenninggrundandeinkomstenligt25–28kap.socialförsäkringsbalkendelatmed 
365. 

SKR 
VidsamtalmedSKRframkomattavsnittetireglementetkanstridamotgrundlagenochmot
kommunallagens(2017:725)bestämmelseri3kapomvalbarhettillledamöterifullmäktigeoch
nämnder.Enkommunfårintesättauppegnavalbarhetskriterium,dettastridermotgrundlag.
Denaktuellaformuleringenkanocksåstridamotregeringsformens17§omnäringsfrihet. 

JävsreglernaikommunallagenochförvaltningslagenbörlyftasframochSKRrekommenderar i 
dennadelattkommunenhartydligaordningsreglersomärvälkändabådeförförtroendevalda
ochtjänstemän. 


Kommentar 

Salemskommunsynesvaraidetnärmasteensamomdenaktuellaformuleringeni
arvodesreglementet.Någonbakgrundtillformuleringenharjagintekunnathitta.Ingenav
kommunernasomjaghargranskatharettförbudförårsarvoderadeförtroendevaldattinneha
uppdragsomförtroendevaldommansamtidigtinneharenanställningellerbedriver
näringsverksamhetparallelltmeduppdraget.IBotkyrkaochHuddingekommunkrävsett
medgivandeförattfåt.exbedrivanäringsverksamhet. 

Utifrånattavsnittetkanstridamotgrundlagärdetminrekommendationattdetaktuella
avsnittettasbortgenomenrevideringavarvodesreglementet. 

Ettstyrdokumentförjävsreglerochhanteringbörtasframochantas. 

Bisyssla 

Rättsligr egleringb
 isyssla 

Begreppetbisyssladefinierasinteiförfattningstextellerikollektivavtal. 

Ilagenomoffentliganställning(1994:260LOA)reglerasdeförtroendeskadligabisysslornaför
anställdaikommuner,regionerochkommunalförbund. 

I7kapa-dLOA(senedan)finnsbestämmelseromförbudmotsåkalladeförtroendeskadliga
bisysslor,sådanabisyssloräraldrigtillåtna,härfinnsenrättförarbetsgivarenattkrävaattden
otillåtnabisysslanupphör.Iövrigtreglerasarbetstagaresrättatthabisyssloriavtal. 
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Bisysslereglernagällerocksånärpersonenärtjänstledigfrånsinhuvudanställning. 

Bisysslorkanindelasitreslag,nämligen 
● förtroendeskadliga, 
● arbetshindrandeoch 
● konkurrerande. 


FörövrigabisyssloråterfinnsregleriAllmännabestämmelser(AB)(Kollektivavtal). 

Ävenarbetsdomstolenharhaftendelärendenuppeföravgöranden.ItexADbeslut1985nr69
definierasbisysslaenligtföljander”M
 edbisysslaförståsvarjesyssla,tillfälligellerstadigvarande,
somutövasvidsidanavanställningenochsominteärhänförligtillprivatlivet.” 

Lagenomoffentliganställning(LOA) 
7§LOAreglerasförtroendeskadligbisyssla.Därstadgasföljande. 

7§ E narbetstagarefårintehanågonanställningellernågotuppdragellerutövanågon
verksamhetsomkanrubbaförtroendetförhansellernågonannanarbetstagares
opartiskhetiarbetetellersomkanskadamyndighetensanseende. 

7a§ A
 rbetsgivarenskallpålämpligtsättinformeraarbetstagarnaomvilkaslags
förhållandensomkangöraenbisysslaotillåtenenligt7§.Lag(2001:1016). 

7b§ Enarbetstagareskallpåarbetsgivarensbegäranlämnadeuppgiftersombehövs
förattarbetsgivarenskallkunnabedömaarbetstagarensbisysslor.Lag(2001:1016). 

7c§ E narbetsgivareskallbeslutaattenarbetstagaresomharelleravserattåtasigen
bisysslasominteärförenligmed7§skallupphöramedellerinteåtasigbisysslan.
Beslutetskallvaraskriftligtochinnehållaenmotivering. 
Lag(2001:1016). 

7d§ Ordinariedomareochcheferförmyndighetersomlyderomedelbartunder
regeringenskallpåegetinitiativtillarbetsgivarenanmälavilkatyperavbisysslordehar.
Lag(2004:833). 

LOAärtvingandelagstiftningochnågonförhandlingsskyldighetenligtMBLföreliggerinte,se
närmarenedanunderAllmännabestämmelser.Däremotskaarbetsgivarenlämnaettskriftligt
beslutmedenmotiveringtillbeslutet. 

LOAkanvaratillämpligtpåförtroendevalda.Omsåskullevarafallethärtordedetinnebäraatt
enförtroendevaldintefårutövanågonverksamhetsomkanrubbaförtroendetfördennes
opartiskhetiarbetetellersomkanskadamyndighetensanseende. 
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Kollektivavtal-Allmännabestämmelser 
Förtroendeuppdraginomfackliga,politiskaellerideellaorganisationerräknasinte 
sombisysslaenligtAB. 
DessauppdragkandäremotutgörabisysslaenligtLOA7§ochdekanansesförtroendeskadliga
ochdärmedförbjudasförarbetstagaresomäranställdaikommuner,landsting,regioneller
kommunalförbund. 

SKRanserattombeslutomförbudmotbisysslaskatasenligtABskadettabeslutförhandlas
enligtMBL,11-14§§. 


Regeringsformen 

Regeringsformen(RF)föreskriveratt allasomfullgöroffentligaförvaltningsuppgifterskabeakta
’’allaslikhetinförlagen’’samtiaktta’’saklighetochopartiskhet’’iverksamheten.Principen 
innebärattmyndigheternaärskyldigaatt’’iallalägenagerasakligtochopartiskt’’. 


Kommunallagen( 2017:725) 

ObjektivitetskravetfinnsblandannatiI5kap därreglernaomjävförledamöterifullmäktige
ochi6kapförledamöteristyrelseroch övriganämnderbehandlas. Jävsreglernaslårinte
enbartmotdenenskildeledamotenutanäventilldennenärståendepersoner. Syftetmed
jävsreglernaärattgaranteraenobjektivitetochsaklighetihanteringenavettärendesamti
beslut.


Förvaltningslagen( 2017:900) 

ObjektivitetskravetiRFåterkommeriförvaltningslagens5§“Isinverksamhetskamyndigheten
varasakligochopartisk”.Kravenpåförvaltningsmyndigheternaåterspeglasävenireglernaom
jäv.Bestämmelsernaavserattförhindraattoffentliganställdhandläggerettärendenärdennes
opartiskhetkanifrågasättas.Jävsreglernasyftarsägasisinturtillattgaranteraatt
handläggningenhosförvaltningsmyndigheternapräglasavobjektivitetochsaklighet. Därigenom
skadetbidratillattallmänhetensförtroendeförmyndighetenupprätthålls. 


Omvärldsbevakningb
 isyssla 

SKR 
SKRhartagitframettinformationsmaterialochenchecklista.Materialetisigtillförinteså
mycketdäremotkanchecklistanvaraettbraarbetsmaterialförattbedömaomenbisysslaär
möjligellerinte.l 

Huddingekommun 
HuddingekommunharettantagetstyrdokumentavKFfrån2013.Idettadokumentgårman
igenomderättsligareglernaochtydliggördessa.Ävenenchecklistafinnsmed. 

Södertäljekommun 
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Begärtut22juni,ännuintefått23juni 

Nykvarnskommun 
Saknarstyrdokumentmenidelegationsordningenfinnsenbestämmelseintagenattdetär
närmastechefsombeslutaromattförbjudabisysslaidialogmedpersonalchef. 

Botkyrkakommun 
Begärtut22juni,ännuintefått23juni 


Kommentar 

Salemsaknarantagetstyrdokumentombisyssla,vadjagkanhitta.IdelegationsordningenförKS
angesipunkt80attbeslutomförbudmotbisysslaförkommundirektör,förvaltningschefoch
övrigaarbetstagaretasav-KSAU,-Kommundirektörenoch-Chefnivå2och3.Påintranätet
finnsenkortsammanfattningavreglernasamtenblankettföranmälanavbisyssla.Blanketten
harrubrik“Riktlinjeför handläggningavanställdaseventuellabisysslor”mendetframgårinte
omdennariktlinjeärantagen.FelaktiglaghänvisningpåintranätetärpåtaladtillHR. 
FörtroendevaldaärinteanställdaochomfattasinteavkollektivavtaletAB.Däremotkanreglerna
iLOAtillämpligaävenpåförtroendevalda. Omettstyrdokumentskatasframochantasbör
dettatydligtframgå. 

Attbedrivanäringsverksamhetisigkanintesessomenförtroendeskadligbisyssla.Iställetbör
mantittapåvadnäringsverksamheteninnebärutifrånjävsreglernaikommunallagen/- 
förvaltningslagenvidvarjeenskilttillfälle. 
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Reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning för
a.

b.
c.
d.

e.

f.

sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och
revisorernas sammanträden.
sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
protokollsjustering när särskild tid och plats iakttagits.
deltagande i kurs, konferens, studiebesök, informationsmöte, förrättning eller
liknande som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m. regleras i respektive nämnds
delegationsordning.
sammanträdesarvode lämnas också när någon är utsedd av kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen eller annan nämnd att ingå som kommunens företrädare i ett
externt organ till exempel en förening, samarbetsforum, ett bolag eller en
stiftelse. Det kan gälla såväl deltagande i medlemsmöte som representant i
styrelse eller dylikt. Sammanträdesarvode lämnas enbart för externt organ om
organet själv inte betalar ut arvode vare sig till kommunens företrädare eller till
andra som ingår i samma organ.
sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej arvode för
protokollsjustering. Sammanträdesersättning utgår inte för ordförande, vice ordförande
och andre vice ordförande för ordförandeberedningar i den egna nämnden.

§ 3 Arvode för borgerlig begravningsförrättare
Vid borgerlig begravning av, i kommunen folkbokförd medborgare, utgår arvode till
kommunens begravningsförrättare motsvarande tre sammanträdesarvode samt
ersättning för eventuella kostnader som begravningsförrättare har i samband med
uppdraget, till exempel för resor. Samma ersättning betalas även vid begravning av en
person som inte är folkbokförd i kommunen, men som ska beredas en gravplats eller
motsvarande i kommunen. Förrättningen kan äga rum i en lokal tillhörande annan
kommun.
1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 § 33
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Kostnader enligt ovan utbetalas till begravningsförrättaren av kommunen som sedan
fakturerar dödsboet.

§ 4 Arvode för borgerlig vigselförrättare
Vid vigsel utanför kommunhuset utgår arvode till kommunens vigselförrättare
motsvarande ett sammanträdesarvode samt ersättning för resor. Arvode utgår även om
vigsel hålls i kommunhuset efter ordinarie kontorstid.
Kostnader för sammanträdesarvodet utbetalas till vigselförrättaren av kommunen som
sedan fakturerar paret.

§ 5 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med motsvarande
faktiskt inkomstbortfall.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst har förlorats, men inte till vilket belopp
har rätt till en schablonersättning beräknad med prisbasbeloppet som grund för
uträkningen enligt bilagan till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda.

§ 6 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.

§ 7 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas, men inte på vilket
sätt, har rätt till schablonersättning på sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilagan.

§ 8 Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt §§ 5-7 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses
skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt § 5-7 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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Årsarvode
§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40% av heltid har rätt
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilagan utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant
sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid som
på grund av sjukdom eller annars förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som
överstiger 2 månader ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Årsarvoderade förtroendevalda på heltid får inte inneha anställning eller bedriva
näringslivsverksamhet parallellt med uppdraget.

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till ett
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
För förtroendevald med årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

§ 11 Gruppledararvode
Ordinarie ledamot i kommunfullmäktige eller nämnd som respektive parti till fullmäktige
anmält som gruppledare har rätt till gruppledararvode enligt bilagan. Kommunalrådet
och oppositionsrådet förutsätts vara gruppledare för sina respektive partier i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Även ordförande i respektive nämnd
förutsätts vara gruppledare i den nämnden för sitt parti och har inte rätt till
gruppledararvode.
I gruppledararvodet ingår att företräda sitt parti inom nämnden men också att ha
kontakter inom det egna partiet.
När budgetberedningens arbete är avslutat sammankallar ekonomichefen alla
oppositionspartiers gruppledare i fullmäktige för ett sammanträde. Ingen ersättning
utgår för det sammanträdet utan anses ingå i gruppledararvodet. Om någon gruppledare
vill ta med sig nämndgruppledare går det bra men sammanträdesersättning utgår inte.
För förtroendevald med gruppledararvode som på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under den tid som överstiger 2 månader ska arvodet
minskas i motsvarande mån.

§ 12 Årsarvode för kommunstyrelsen
Till ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och dess båda utskott utgår ett
grundårsarvode enligt bilagan. För ledamöter och ersättare som även sitter i
kommunstyrelsens utskott utgår ett tilläggsarvode. Arvodet utgör en ersättning för
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förberedelser, gruppsammanträden, kontakter med allmänheten etc. Grundarvodet
utgår inte till kommunstyrelsens eller utskottens ordförande.

Sammanträdesarvode
§ 13 Sammanträdesarvode
Förtroendevalda, som inte är arvoderade på minst 40% av heltid, har rätt till ersättning
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan. Sammanträdesarvode utgår från det
klockslag som nämnd, styrelse och fullmäktige är kallad till. Arvode utgår för närvarad tid
på sammanträdet.
Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 % av heltid men mindre
än 100 %, för sammanträden i nämnd som den förtroendevalda blivit invald till av
kommunfullmäktige.

§ 14 Beredskapsersättning
Presidierna i socialnämnden och dess utskott, SNUS, ska enligt vad som närmare anges
nedan under veckorna 25-34 ha beredskap i hemmet för att fullgöra uppgifter enligt Lag
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall och Lag (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga. För dessa ledamöter gäller beredskap enligt följande:
Socialnämndens ordförande

en vecka

Socialnämndens vice ordförande

en vecka

SNUS ordförande

tre veckor

SNUS 1:e vice ordförande

två veckor

SNUS 2:e vice ordförande

en vecka

De årsarvoden som enligt § 9 utgår till dessa förtroendevalda inkluderar ersättning för
beredskap. Då dessa förtroendevalda måste träda i tjänst under beredskap utgår
sammanträdesersättning för den faktiska tid som tagits i anspråk. Detta gäller även den
beredskap/jour som överförmyndarnämnden tillämpar när överförmyndarhandläggaren
har semester.

§ 15 Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
För kommunalråd och oppositionsråd gäller tidigare tecknade individuella avtal.
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Ersättning för kostnader
§ 16 Resekostnadsersättning
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag utanför kommunen har rätt till ersättning enligt
nu gällande BIA och Trakt T.

§ 17 Ersättning för barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj
och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utföres av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i barnomsorg.

§ 18 Ersättning för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller
som är svårt sjuk
Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträde eller motsvarande för vård och tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning
eller som är svårt sjuk som vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning betalas dock
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilagan.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.

§ 19 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare,
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas ut
för styrkta utgifter.

§ 20 Övriga ersättningar
För andra kostnader än vad som avses i §§ 16-19 betalas ersättning om den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat dessa kostnader. Ersättning utgår
inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete
eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnader uppkom.
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Gemensamma bestämmelser
§ 21 Hur ersättning begärs
Arvode enligt § 9-14 betalas ut utan föregående anmälan.
För att få ersättning enligt §§ 5-8 och §§ 15-20 ska den förtroendevalda styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges,
styrelsens eller nämndens sekreterare.

§ 22 Yrkanden om ersättningar
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband med och
senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaderna hänför sig.

§ 23 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut snarast efter det att begäran härom
lämnats till förvaltningen.
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande.

§ 25 Indexering av ersättningar
Samtliga ersättningar enligt detta reglemente ska i januari varje år justeras enligt
förändringar i inkomstbasbeloppet.

§ 26 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.
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Bilaga till reglemente för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda1
Årsarvoden
Samtliga årsarvoden ska justeras i januari varje år enligt förändringar i
inkomstbasbeloppet. Basmånad är då januari 2019.
Kommunalråd respektive oppositionsråd
Kommunalråd på heltid ersätts med 15 inkomstbasbelopp/år
Oppositionsråd motsvarande 50 % av heltid ersätts med 50 % av kommunalrådets arvode
minus 1000 kr/månad.
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet motsvarande de kommunalt
anställdas semester med bibehållet arvode.

Övriga årsarvoden
Ordförande förutsätts vara gruppledare och inget särskilt arvode utgår för det.

Årsarvoden
Nämnd

Befattning

Ersättning

Kommunfullmäktige

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ledamot och ersättare
Tillägg AU
Tillägg TU
Gruppledare
Ordförande (om annan än KS
ordf.
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare

54 000
16 500
11 000
33 000

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
tekniska utskott
Socialnämnd

1

Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-14 §§ 33 och 34

27 500
13 000
16 500
16 500
30 000
66 500
120 000
27 500
27 500
30 000
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SNUS

Barn- och
utbildningsnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kultur- och fritidsnämnd

Överförmyndarnämnd

Revision

Valnämnd
- Valår
- Övriga år
- Valår
- Valår
UNO
- År före val och valår KF
- Övriga år
- År före val och valår KF
- Övriga år
Kommunala rådet för
funktionshinderfrågor
Pensionärsrådet
Näringslivskommittén

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Ersättare
Ordförande

65 500
27 500
18 500
4 400
164 000

1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande
Vice ordf.
Övriga

27 500
10 000
30 000
100 000
22 000
10 000
22 000
87 500
18 500
9 000
18 500
90 000
30 000
7 600
40 000

Ordförande

13 100
4 400
2 600
2 600

Vice ordf.
Gruppledare
Ordförande

7 000

Ordförande

22 000
5 500
5 500
1 400
16 500

Ordförande
Ordförande

9 000
9 000

Vice ordf.
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Sammanträdesersättning och protokolljustering
Sammanträde som varar upp till 2 timmar

1 050/sammanträde

För varje ytterligare påbörjad timme

330/timme

Protokolljustering

220

Beloppen ska justeras i januari varje år enligt förändringar i inkomstbasbeloppet.
basmånad är januari 2019.

Övriga arvoden och ersättningar
Barntillsyn

158 kr/timme för 1-2 barn. För varje
ytterligare barn 75 kr/barn/timme

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt
sjuk

Max 1054 kr/dygn

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda
kostnader

Ersätts för styrkta uppgifter

Förlorad arbetsinkomst
Schablonberäknat belopp:
a. Heldag
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
b. Timme
prisbasbelopp x 7,5
225 dagar
8 timmars arbetsdag
c. Halvdagsersättning = Heldag (se punkt a. ovan) x 0,5

Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp
a. Förlorad semesterersättning, maximalt 13% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
b. Förlorade semesterdagar, maximalt samma som maximbeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag.
Procentpåslag med 10% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

