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Reglemente för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Antaget av kommunfullmäktige den 16 juni 2022 § 25
Bilaga reviderad av kommunfullmäktige den 8 december § 97
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§ 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. sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar
och revisorernas sammanträden.

b. sammanträden med av kommunstyrelsen eller nämnd tillsatta
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

c. protokolljustering när särskild tid och plats iakttagits.
d. 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 när särskild tid och plats
iakttagits.

e. 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.

f. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.

Undantag: För ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande utgår ej
arvode för protokolljustering. 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
sammanträdesarvoden 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
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annan kommun. 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 semesterförmåner 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
direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Förtroendevald har inte
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rätt till ersättning eller motsvarande för styrkt arbetsinkomst eller för förlorad
semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten eller de förlorade förmånerna.

Årsarvode

§ 9 Kommunalråd och oppositionsråd
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent
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 är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under den tid som överstiger två månader ska arvodet minskas i
motsvarande mån.

Kommunalråd förutsätts tjänstgöra enligt arvoderad omfattning. Fråga om
bisyssla som är förtroendeskadlig, arbetshindrande eller konkurrerande
prövas av kommunstyrelsen.

Kommunalråd har rätt till föräldraledighet på samma villkor som anställda
hos kommunen.

§ 10 Övriga förtroendevalda med årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent 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.
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Även ordförande i respektive nämnd förutsätts vara gruppledare i den nämnd
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 oppositionspartiernas 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 två
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 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 procent 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 närvarande tid på sammanträdet.

Sammanträdesarvode utgår även till förtroendevald, på minst 40 procent av
heltid men mindre än 100 procent, 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:
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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.

§ 15 Kommunal pension

För förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet OPF-KL, Pensionsvillkor.

Pensionsreglementet OPF-KL gäller också för kommunalråd och
oppositionsråd samt i förekommande fall tidigare beslutade
pensionsavtal.

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 utförs av egen familjemedlem eller av
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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.

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
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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 pensions tillfället.

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 lämnas till förvaltningen.

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut löpande.

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

§ 25 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av bestämmelserna avgörs av kommunstyrelsen.


