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§6

Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022 (18/KS 0188)
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till beslut om arvoderade
insynsplatser i de största nämndernas arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Enligt
direktiv avser det insynsplats för parti som tagit plats i nämnd i egen kraft och som ej ingår i
koalition med partier som har plats i arbetsutskott. Insynsplatsen ska ge närvaro- och
yttranderätt och erbjudas ledamot eller ersättare i aktuell nämnd. Tystnadsplikt, sekretess- och
jävsregler ska gälla i samma omfattning som för ledamöterna i utskottet.
Förvaltningen har upprättat förslag till lydelse av beslut för sådan närvarorätt.
Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda medger rätt till arvoden etc. till
förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Paragrafhänvisningarna i 2 § behöver dock rättas.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet vid sammanträde den 10 december 2018, § 173.
Ärendet återremitterades med minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen med följande
motivering: "Centern och Liberalerna måste få betänketid. Förhoppningen är att ärendet inte
återkommer."
Kommunstyrelsen har åter behandlat ärendet den 18 december 2018, § 297, med samma
beslutsförslag som tidigare.

Yrkanden
Kenneth Söderman (L), Johnny Karlberg (SD) och Jan Arvidsson (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Peter Karlberg (V) yrkar, med instämmande från Kerstin Lundberg (V), Elias Georges (S) och
Elias Hallén (MP), att kommunfullmäktige i stället ska besluta följande punkt 1:
"Alla partier som har representanter i de aktuella nämnderna men inte plats i arbetsutskott får
turas om att sitta på insynsplats i arbetsutskott. Varje parti utser sin representant som får
ersättas enligt ordningen för nämnden vid behov. Ordningen läggs upp som ett rullande
schema för de berörda partierna.
Alla kallelser, handlingar och protokoll gällande arbetsutskott tillgängliggörs för alla
ledamöter i respektive nämnd via paddorna.
Efter varje arbetsutskottssammanträde ansvarar ordföranden för att vara tillgänglig för frågor
utifrån sammanträdet för samtliga ledamöter, samt vara behjälplig med vilken/vilka
tjänstepersoner som kan bistå i olika ärenden."

Propositionsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med fullmäktiges godkännande proposition på
kommunstyrelsens förslag kontra Peter Karlbergs yrkande och finner att fullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.

Votering
Följande voteringsproposition godkänns: Ja för bifall till kommunstyrelsens förslag, nej för
bifall till Peter Karlbergs yrkande.

Justerandes sign
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56 av 57 ledamöter/tjänstgörande ersättare är närvarande. Vid omröstningen avges 32 jaröster och 23 nej-röster medan 1 ledamot avstår från att rösta (bilaga). Kommunfullmäktige
bifaller alltså kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Reservation mot beslutet anmäls av Anne-Lie Liljedahl (S) för socialdemokraternas
ledamöter, av Peter Karlberg (V) för vänsterpartiets ledamöter och av Christian Pettersson
(MP) för miljöpartiets ledamöter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut
1 Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden får
för mandatperioden 2019-2022 inrätta en insynsplats i ett utskott (arbetsutskott eller
motsvarande). Insynsplatsen får endast innehas av en namngiven ledamot eller ersättare i
nämnden, representerande parti som inte har ledamot i utskottet eller ingår i koalition eller
valtekniskt samarbete med parti som har ledamot i utskottet. Insynsplatsen ger närvarorätt och
yttranderätt, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller
sekretessbelagda ärenden. Innehavare av insynsplats omfattas av samma tystnadsplikt,
sekretess och jävsregler som ledamot.
2 Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2 § rättas till följande text:
”Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning i enlighet med vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 §och 1215 §§….”.

Beslut
1 Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden får
för mandatperioden 2019-2022 inrätta en insynsplats i ett utskott (arbetsutskott eller
motsvarande). Insynsplatsen får endast innehas av en namngiven ledamot eller ersättare i
nämnden, representerande parti som inte har ledamot i utskottet eller ingår i koalition eller
valtekniskt samarbete med parti som har ledamot i utskottet. Insynsplatsen ger närvarorätt och
yttranderätt, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller
sekretessbelagda ärenden. Innehavare av insynsplats omfattas av samma tystnadsplikt,
sekretess och jävsregler som ledamot.
2 Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2 § rättas till följande text:
”Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning i enlighet med vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 §och 1215 §§….”.

Expedieras till
Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden,
löneenheten, GLF Adm.
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Beslutsunderlag





§297 KS Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
§173 KF Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
Tjänsteskrivelse insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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Voteringslista: §6
Ärende: Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022, 18/KS 0188

Voteringslist(or)

Insynsplatser voteringslista
Ledamot

Ja

Nils-Ingvar Graan (KD), ordförande
Åke Svensson (M), vice ordförande
Ingvar Ståhl (S), 2:e vice ordförande
Kåre Friberg (M), ledamot
Erik Backman (M), ledamot
Hanna Almérus (M), ledamot
Caroline Uneus (M), ledamot
Hans Tevell (M), ledamot
Mark Henriksson (M), ledamot
Annelie Almerus (M), ledamot
Philip Assarsson (M), ledamot
Daniel Starkengren (M), ledamot
Felix Widlöf (M), ledamot
Ulla Ordell (M), ledamot
Erik Forslund (KD), ledamot
Gunilla Melander (M), ledamot
Ewa Wellenstam (M), ledamot
Lena Berglert (C), ledamot
Sten Westberg (C), ledamot
Jan Arvidsson (C), ledamot
Kenneth Söderman (L), ledamot
Kjell Fransson (L), ledamot
Cari Rylander (L), ledamot
Per Johansson (L), ledamot
Thomas Jedler (SD), ledamot
Marie Hultberg (SD), ledamot
Marcus Lejonqvist (SD), ledamot
Johnny Karlberg (SD), ledamot
Jan Andersson (SD), ledamot
Johan Johansson (SD), ledamot
Kalle Schönke (SD), ledamot
Adam Persson (SD), ledamot
Elias Georges (S), ledamot
Camilla Egberth (S), ledamot
Roland Tergeland (S), ledamot
Anne-Lie Liljedahl (S), ledamot
Helen Isacsson (S), ledamot

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nicklas Rudberg (S), ledamot
Lena Westerlund (S), ledamot
Arvid Sjögedahl (S), ledamot
Martin Grändås (S), ledamot
Sören Orrstenius (S), ledamot
Marianne Walter (S), ledamot
Sead Mulahusic (S), ledamot
Emelie Stadling (S), ledamot
Kerstin Lundberg (V), ledamot
Joakim Höglund (V), ledamot
Carola Dieker (V), ledamot
Peter Karlberg (V), ledamot
Christian Pettersson (MP), ledamot
Elias Hallén (MP), ledamot
Bengt-Åke Karlsson (C), ersättare
Lars-Johan Sunnerberg (KD), ersättare
Sissi Roth (S), ersättare
Pär Alexandersson (S), ersättare
Ann Stamfält (S), ersättare
Resultat

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Tjänsteskrivelse
2018-10-25

Kommunledningsförvaltningen
Administration

Sida 1 (3)

Kommunjurist

Helena Göransson
Telefon

Kommunstyrelsen

0141-22 50 15
Mobiltelefon
Telefax

0141-577 14
e-postadress

helena.goransson@motala.se
Diarienummer

18/KS 0188

Insynsplatser i nämndsutskott 2019-2022
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till beslut om arvoderade
insynsplatser i de största nämndernas arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Enligt
direktiv avser det insynsplats för parti som tagit plats i nämnd i egen kraft och som ej ingår i
koalition med partier som har plats i arbetsutskott. Insynsplatsen ska ge närvaro- och
yttranderätt och erbjudas ledamot eller ersättare i aktuell nämnd. Tystnadsplikt, sekretess- och
jävsregler ska gälla i samma omfattning som för ledamöterna i utskottet.
Förvaltningen har upprättat förslag till lydelse av beslut för sådan närvarorätt.
Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda medger rätt till arvoden etc. till
förtroendevalda som medgetts närvarorätt. Paragrafhänvisningarna i 2 § behöver dock rättas.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1 Kommunstyrelsen, bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden får
för mandatperioden 2019-2022 inrätta en insynsplats i ett utskott (arbetsutskott eller
motsvarande). Insynsplatsen får endast innehas av en namngiven ledamot eller ersättare i
nämnden, representerande parti som inte har ledamot i utskottet eller ingår i koalition eller
valtekniskt samarbete med parti som har ledamot i utskottet. Insynsplatsen ger närvarorätt och
yttranderätt, dock inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller
sekretessbelagda ärenden. Innehavare av insynsplats omfattas av samma tystnadsplikt,
sekretess och jävsregler som ledamot.
2 Reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2 § rättas till följande text:
”Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
POSTADRESS
591 86 Motala
E-POST
motala.kommun@motala.se

BESÖKSADRESS
Kommunhuset
Drottninggatan 2

TELEFON
0141-22 50 00

ORG.NR.
212000-2817
WEBPLATS
www.motala.se
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närvarorätt har rätt till ersättning i enlighet med vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 §och 1215 §§….”.

Bakgrund
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ge förslag till beslut om arvoderade
insynsplatser i de största nämndernas arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Enligt
direktiv avser det insynsplats för parti som tagit plats i nämnd i egen kraft och som ej ingår i
koalition med partier som har plats i arbetsutskott. Insynsplatsen ska ge närvaro- och yttranderätt och erbjudas ledamot eller ersättare i aktuell nämnd. Tystnadsplikt, sekretess- och jävsregler ska gälla i samma omfattning som för ledamöterna i utskottet.
Förvaltningen har upprättat förslag till lydelse av beslut för sådan närvarorätt.
I reglementet för arvoden och ersättningar till förtroendevalda sägs redan i 2 § att ”Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits närvarorätt
har rätt till ersättning….”. Någon särskild reglering beträffande insynsplatserna behövs därför
inte.
Däremot har det vid kontroll visat sig att paragrafhänvisningen i 2 § inte följdändrats när
reglementet reviderats. Första meningen föreslås därför ändras till ”Tjänstgörande ledamöter,
närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till
ersättning i enlighet med vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 §och 12-15 §§….”.
Finansiering
Arvoden, ersättning för förlorad arbetsinkomst, reseersättningar etc. belastar respektive
nämnd.
Koppling till resultatmål
--Uppföljning/återrapportering
---

Peter Ingesson
Kommundirektör

Bilaga:

Monica Carlström
Administrativ chef

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, förslag 2018-10-22

Beslutsexpediering
KLF för verkställighet, löneenheten
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Godkänt av:
Titel:
Datum:

Monica Carlström
Administrativ chef
2018-11-01

Godkänt av:
Titel:
Datum:

Peter Ingesson
Kommundirektör
2018-11-01
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Kommunal författningssamling

Reglemente för arvoden och
ersättningar till förtroendevalda
Motala kommun
Gäller fr.o.m. 2019-01-01
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Beslutsinstans:
Datum:

Diarienummer:
Paragraf:

17/KS 0255
101

Reviderande instans:

Diarienummer:

18/KS 0188,
18/KS 0188

Datum:

Paragraf:

2018-08-27

Gäller från:

Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1§
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725) dvs. för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar
och nämnder samt för kommunalråd och revisorer.
För förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, gäller
endast 7 §, 9-10 §§ samt 12-20 §§. Med heltid eller betydande del av heltid avses uppdrag
med ett årsarvode om minst 40 % av grundbeloppet enligt bilagans anvisningar till 7 §.
Fast arvode utgår i form av årsarvode eller begränsat arvode.
För särskilda arvoden som kommunen fastställt gäller endast 11 §.
Har förtroendevalds uppdrag upphört p.g.a. valbarhetshinder ska rätten till arvoden och
ersättningar upphöra från samma dag uppdraget upphörde.

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
2§
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning i enligt vad som närmare anges i 3-6 3-5 §§, 9 8 § och 1316 12-15 §§ för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige
b) sammanträde med kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och
sociala myndighetsutskottet
c) presidiemöten, sammanträde med nämndsutskott och nämndberedningar
d) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
e) partigruppmöten, som hålls i direkt anslutning till sammanträde som anges under b).
Gruppmöten inför kommunfullmäktige berättigar alltså inte till ersättning. Partigruppmöte
och efterföljande sammanträde betraktas som ett sammanträde.
f) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen
h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör
i) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
j) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
k) efter särskild kallelse vid av kommunalt organ anordnade informationsmöten, hearings,
debatter och liknande
l) besiktning eller inspektion
m) utövande av i lag reglerad beslutsfunktion (ordförandebeslut) för socialnämnden
n) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
o) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
p) protokollsjustering
Förrättning under a-o där protokoll inte förs, ska godkännas av nämnd eller fullmäktigeberedning genom anteckning i protokollet/minnesanteckningarna.
Gruppledare eller tillfällig ersättare för gruppledare har endast rätt till ersättning för gruppledarsammanträde som påkallats av kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens ordförande i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.

Förlorad arbetsinkomst
3§
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktisk förlorad arbetsinkomst enligt
nedan.
Förtroendevald utan fast arvode har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.
Årsarvoderad förtroendevald (enligt bilaga) som har fast arvode motsvarande 100 % av
grundbeloppet eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Årsarvoderad förtroendevald (enligt bilaga) som har fast arvode mindre än 100 % av
grundbeloppet har bara rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för andra kommunala
förtroendeuppdrag än det uppdrag för vilket det fasta arvodet är bestämt.
Förtroendevald utan årsarvode men med ett eller flera begränsade arvoden har rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst även om arvodena sammantaget uppgår till 40 % eller
mer.
Förutsättningar för ersättning
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utbetalas krävs:
1. att den förtroendevalda har förlorat arbetsinkomst på grund av förrättning som föranletts
av uppdraget
2. att förrättningen finns med i den uppräkning av ersättningsberättigade som gjorts i 2 §
och i förekommande fall godkänts av nämnd eller fullmäktigeberedning
3. att den förtroendevalda kan styrka sin förlust för varje förrättning.
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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Grunden för rätt till ersättning är att den förtroendevalda faktiskt har förlorat
arbetsinkomst. Har den förtroendevalda ett uppdrag på ledig tid har hen ingen rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald (gäller både egenföretagare och anställd) som själv reglerar sin
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ledig tid och därför inte föranleder något
löneavdrag, har inte heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst (t.ex. tjänstledighet) och således inte får
någon lön från sin arbetsgivare, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Om sammanträde/förrättning ställts in har den förtroendevalda rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst om hen inte haft möjlighet att ta tillbaka sin ledighetsansökan och
detta styrks med intyg från arbetsgivaren.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdes/förrättningstid, tid för
resa inom kommunen till och från sammanträdet/-förrättningen och tid för praktiska
förberedelser i anslutning till sammanträdet/förrättningen. Ersättning utgår däremot inte för
tid för inläsning av handlingar.
Se även anvisningarna till denna paragraf.

Förlorad pensionsförmån
4§
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på mindre än betydande del av heltid får 4,5 % i ersättning för förlorad pensionsförmån. Summan beräknas på det under året av kommunen
utbetalda beloppet för förlorad arbetsinkomst.

Förlorad semesterförmån
5§
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda, som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket
sätt, har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Årsarvode
6§
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 %
eller mer) har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Om förtroendevald samtidigt har rätt till årsarvode/begränsat arvode för flera kommunala
uppdrag eller arvode från av kommunen delägda företag eller stiftelser får det totala arvodesbeloppet inte uppgå till högre belopp än arvodet till kommunstyrelsens ordförande.
Kommunalråd äger inte rätt att uppbära annat begränsat arvode eller årsarvode än det som
utbetalas för detta uppdrag.
Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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Begränsat arvode
7§
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än betydande del av heltid (under 40
%) har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Arvode för sammanträden m.m.
8§
Förtroendevalda, som inte har årsarvode har, med nedan angivna undantag, rätt till ersättning per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvode för sammanträden ges i tre nivåer: Nivå 1 för sammanträde enligt 2 § a), nivå 2 för
sammanträde enligt 2 § b) och nivå 3 för sammanträde/förrättning enligt 2 § c)-p). Nivån är
bestämd med hänsyn till att också inläsningsarbete ingår.
Närvarande ersättare äger samma rätt till ersättning som tjänstgörande ledamot utom vid
kommunfullmäktiges sammanträden, då endast tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning.
Förtroendevalda, som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar, har
inte rätt till ersättning med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
Ersättning för sammanträde med kommunfullmäktige betalas dock ut oavsett om förtroendevald samma dag deltagit i flera sammanträden.
Även förtroendevald med årsarvode har rätt till ersättning för fullmäktigesammanträde.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som inte närvarar hela fullmäktigesammanträdet får endast halvt sammanträdesarvode. Arvodet påverkas inte om
frånvaro i ett ärende bara beror på anmält jäv.
Förtroendevald med årsarvode som har andra icke årsarvoderade förtroendeuppdrag i kommunen har rätt till ersättning i dessa.

Beredskapsarvode
9§
Av socialnämnden förordnad ledamot som tillfälligt utses att besluta i ärenden som annars
åligger nämndens ordförande enligt lagstiftning erhåller för aktuell tid beredskapsarvode
enligt vad som anges i bilagans anvisningar till denna paragraf.
I det fall ledamoten under beredskapen träder i tjänst äger han/hon för denna tid rätt till
ersättning enligt 2 § m) i detta reglemente.
Rätten till dessa ersättningar gäller även förtroendevald i nämnden med fast arvode.
Socialnämndens ordförande äger inte rätt till beredskapsarvoden.
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Särskilda arvoden
10 §
Särskilt arvode utbetalas till enskilda, som utsetts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller valnämnden att fullgöra i bilagan angivna uppdrag.

Omställningsstöd och pension
11 §
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid finns det
särskilda bestämmelser om omställningsstöd i OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda.
För pension för förtroendevalda gäller bestämmelserna i OPF-KL, som omfattar förtroendevalda oavsett uppdragets omfattning.

Resekostnader
12 §
Kostnader för resor överstigande sex km enkel resa till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Den som är berättigad till reseersättning har även rätt till ersättning för
parkeringskostnad.
Ersättning betalas endast för resa mellan den fasta bostaden, alternativt arbetsplatsen och
sammanträdeslokalen.

Barntillsynskostnader
13 §
Ersättning betalas för styrkta kostnader, som uppkommit som en följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och 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. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas normalt inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning kan dock utgå till förtroendevald för dennes make/maka/sambo eller annan
närstående om styrkt förlorad arbetsinkomst kan påvisas.
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Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person
14 §
Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person
som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp
som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas normalt inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Ersättning kan dock utgå till förtroendevald för dennes make/maka/sambo eller annan
närstående om styrkt förlorad arbetsinkomst kan påvisas.

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning
15 §
Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Hur man begär ersättning
16 §
För att få ersättning enligt §§ 3-5 och §§ 12-15 ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt §§ 6-9 betalas ut utan föregående anmälan.
Sammanträdesarvode betalas ut utan begäran, enligt i protokollet angiven tid, vidimerad av
respektive ordförande eller sekreterare.
Enskild förrättning redovisas efter berednings- eller nämnds godkännande genom anteckning i protokollet till ordförande eller sekreterare.
17 §
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller reseersättning ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
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Tolkning av bestämmelserna
18 §
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen,
som har rätt att delegera beslutanderätten till utskott. Kommunstyrelsen har bland annat
rätt att på förslag från en nämnd omfördela en del av ordförandearvodet i en nämnd till
utskottsordförande.

Utbetalning
19 §
Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Bilaga till arvodes- och ersättningsbestämmelserna
Anvisningar till respektive paragraf i reglementet
3§
a)

Förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas med verifierat belopp. Ersättning får
utgå med högst 0,10 % av grundbeloppet per timme. För förtroendevald som får sin
huvudsakliga inkomst från enskild firma och vars inkomst inte kan fastställas på
annat sätt, utbetalas ett schablonberäknat belopp per timme med 0,050 % av
grundbeloppet. Avrundning sker till närmaste hela krontal.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst om
schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten.

b)

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse. Med
arbetsinkomst likställs ersättning från arbetslöshetskassa, arbetsmarknads- och
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som
reduceras till följd av förtroendeuppdraget.
Med arbetsinkomst menas alltså inte pension eller studiemedel

c)

Av arbetsgivaren vidtagna löneavdrag ska kunna styrkas med intyg från
arbetsgivaren.
Egenföretagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av
inkomst av rörelse ska på begäran kunna styrka förlusten genom intyg som visar att
bedömt inkomstbortfall är rimligt. Detta kan ske med ledning av de tre sista årens
taxering eller genom intyg från revisor där sådan finns.
Förtroendevalda som har sin huvudsakliga inkomst från enskild firma har, om
inkomstbortfallet inte på angivet sätt kan styrkas, rätt till en schablonersättning enligt
a) ovan vid uppvisande av F-skattesedel.

d)

Den som enligt lag eller myndighetsföreskrift är skyldig att iaktta regler för vila, har
rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för av denna anledning avstådd
arbetstid före eller efter sammanträdet. Anledningen till att arbetstiden avstås ska
styrkas.

e)

Rätten till ersättning omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när de inte kan anses skäligt att
de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträde eller motsvarande.

f)

Ersättning betalas för högst 8 timmar per dag. Förtroendevalda med skiftarbete som
behöver ta ledigt ett helt skift och styrker det, ersätts dock för detta.

g)

Aktuell inkomstuppgift ska av den förtroendevalda lämnas till kommunen på av
kommunen upprättat formulär.
Den som får ändrad rörelseinkomst, arbetsinkomst, alternativt påbörjar eller avslutar
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en anställning ska omgående anmäla detta så att korrekt ersättning kan betalas från
den tidpunkt ändringen sker.
5§

Förlorad semesterförmån

I

Verifierat belopp:

II

a) förlorad semesterersättning, max:

13 % på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst

b) förlorade betalda semesterdagar

maximalt samma som för förlorad
arbetsinkomst/dag

Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkta förlorade semesterförmåner om
schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade semesterförmånen.
6§

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderade uppdrag



sammanträde med arvoderad nämnd, utskott, presidium, arbetsgrupp, partigruppsmöte m.m.
rutinmässigt följande av förvaltningens arbete
justering av protokoll
överläggning med kommunanställd/a t.ex. förvaltningschef, handläggare, fackliga
företrädare
besök på förvaltningen för information, fattande av delegationsbeslut, påskrift av
handlingar eller liknande
kontakter eller överläggningar med allmänheten, organisationer, företag och
liknande
kontakter eller överläggningar med företrädare för andra kommunala, regionala
och statliga organ
kurser, konferenser, informationsmöten, studieresor m.m.
andra liknande arbetsuppgifter










6-9 §§ Grundbelopp för arvoden
Grundbeloppet utgör 70 % av det grundarvode per år som utges till riksdagens ledamöter.
Samtliga ersättningar uppräknas årligen den 1 januari i enlighet med förändringar av riksdagens ledamöters arvode.
6§

Årsarvode
för uppdrag som fullgörs på heltid eller betydande del av heltid

Förtroendevald

andel av grundbeloppet per år

Kommunstyrelsens ordförande

125 %

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

100 %

Kommunfullmäktiges ordförande

50 %

Bildningsnämndens ordförande

100 %
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Socialnämndens ordförande

100 %

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

75 %

Tekniska servicenämndens ordförande

40 %

7§

Begränsat arvode
för uppdrag som fullgörs på mindre än betydande del av heltid

Förtroendevald

andel av grundbeloppet per år

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

5%

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

5%

Gruppledare för i kommunfullmäktige representerat parti

5%

Vatten- och avfallsnämndens ordförande

10 %

Revisorernas ordförande

10 %

Revisorernas vice ordförande

5%

Övriga 5 revisorer

3%

Valnämndens ordförande

8 % år då det genomförs allmänna val,
Europaparlamentsval eller folkomröstningar

Överförmyndarnämndens ordförande

10 %

Ordförande i kommunstyrelsens
personalutskott när sådant inrättas

40 %

Ordförande i bildningsnämndens kulturoch fritidsutskott när sådant inrättas

15 %

1:e vice ordförande i nämnd

ej rätt till begränsat arvode

2:e vice ordförande i
bildningsnämnden

10 %

samhällsbyggnadsnämnden

10 %

socialnämnden

10 %

tekniska servicenämnden

5%

övriga nämnder utom kommunstyrelsen

ej rätt till begränsat arvode

8§

Arvode för sammanträden m.m.

Avrundning sker till närmaste tiotal kronor.
Nivå 1 0,20 % av grundbeloppet
Nivå 2 0,15 % av grundbeloppet
Nivå 3 0,10 % av grundbeloppet
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Arvoden för sammanträden m.m. samma dag är maximerat till beloppet enligt nivå 2
oavsett antal sammanträden, med undantag för sammanträde med fullmäktige.
9§

Beredskapsarvode

För helg, dvs. från fredag kl 19:00 t.o.m.
måndag kl 07:00

0,10 % av grundbeloppet

För övrig tid per dygn

0,05 % av grundbeloppet

10 §

Särskilda arvoden

Ersättning till valfunktionärer vid allmänna val, EU-val, folkomröstningar m.m. fastställs
vid varje tillfälle av valnämnden.
13 §

Barntillsynskostnader

Max 1200 kr/dag
14 §

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller
svårt sjuk person

Max 1200 kr/dag
15 §

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Max 600 kr/dag
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