ARVODEN M M TILL POLITIKER

2006-12-04, § 73 med tillägg 2011-10-31, § 99.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.
§2

Ersättningsberättigade sammanträden mm

Tjänstgörande ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som fått närvarorätt har rätt till
ersättning enligt vad som närmare anges i 3 §, 6-9§§ och 11-13 §§ för
a)

sammanträde med kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning på dagtid,
kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar

b)

sammanträden med kommunfullmäktige och fullmäktigeberedning på annat än dagtid
om den förtroendevalda måste ta ledigt från arbetet för att delta

c)

möte med partigrupp som föregår kommunfullmäktiges sammanträde. Utges till
ledamöter och ersättare som ett fast grundarvode. Sammanträdesarvodet påverkas inte av hur
länge sammanträdet pågår eller om den förtroendevalde under samma dygn får ytterligare ett
grundarvode för annat sammanträde. Gruppledarna ansvarar för rapportering

d)

presidiemöten/presidieberedning i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och
nämnderna

e)

sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper

f)

protokolljustering, då särskild tid och plats härför bestämts

g)

konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget

h)

förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen

i)

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör

j)

sammankomst med kommunalt samråds/intressentsammansatt organ,

k)

besiktning eller inspektion

l)

överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

m)

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag

n)

övriga förrättningar på uppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag

o)

ersättare i nämnder/styrelser har rätt att närvara i sammanträde och erhålla
sammanträdesarvode 1 gång per år
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST/PENSIONSFÖRMÅN

§3

Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till ersättning för styrkt
förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, t ex
fria yrkesutövare och egna företagare har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval
av den senaste fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
§4

Förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda som ej lyder under PBF har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättningen uppgår till 3,5 % av arvodet och utges som ett kontant pålägg på arvodet.
Genom betalning av ovannämnda avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att
ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.

ARVODEN MM

§5

Årsarvode - heltidsuppdrag.

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har rätt till årsarvode med belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Pensionsförmåner gäller enligt det pensionsreglemente (PBF) som antagits av
kommunfullmäktige.
Kommunen svarar för grupplivförsäkring för årsarvoderad förtroendeman
Årsarvoderad förtroendeman äger att så organisera utövandet av sina uppdrag att skälig
ledighet kan beredas honom/henne utan större olägenhet för arbetets behöriga gång inom
förvaltningen.
Med skälig ledighet förstås här semester av normal omfattning.
För årsarvoderad förtroendeman som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sina uppdrag under tid som sammanhängande överstiger en månad skall arvodet
minska i motsvarande mån. För övrig sjukfrånvaro gäller i tillämpliga delar samma regler vid
sjukdom mm som gäller för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB).
Har ersättare utsetts uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
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ÅRSARVODERAD FÖRTROENDEMAN SKALL VARA ANSLUTEN
TILL FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN PÅ SAMMA SÄTT SOM GÄLLER
FÖR KOMMUNENS ARBETSTAGARE.
För årsarvoderad förtroendevald skall gälla samma riktlinjer för användande av
mobiltelefoni som för kommunens anställda

§6

BEGRÄNSAT ARVODE

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag som ordförande, vice ordförande eller revisor på
mindre tid än heltid har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.
Nedan ges exempel på arbetsuppgifter som ingår i det begränsade arvodet:
•

rutinmässigt följande av förvaltningens arbete

•

besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling

•

mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

•

utövande av delegationsbeslut

•

restid med anledning av ovan angivna åtgärder

•

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag

Avgår förtroendevald med begränsat årsarvode under mandatperioden fördelas arvodet mellan
denne och ersättaren i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med begränsat arvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sina uppdrag för tid som sammanhängande överstiger en månad skall arvodet
minskas i motsvarande mån.

§7

SAMMANTRÄDESARVODE M M

Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till sammanträdesersättning.
För att erhålla sammanträdesersättning ska förtroendevald ha ett uppdrag av respektive
presidium eller nämnd. Sammanträdesersättning utgår som timarvode, på så sätt som
fullmäktige har beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte
rätt till högre ersättning än ett heldagsarvode. Dock kan ytterligare ett grundarvode utges om
en förtroendevald samma dygn deltar i möte med partigrupp, som föregår fullmäktiges
sammanträde
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Ajournering av sammanträde för måltidsrast inräknas inte i sammanträdestiden.
Vid deltagande i kurser och konferenser utanför kommunen utgår ersättning med högst ett
heldagsarvode per dygn och under högst 5 dagar per vecka.
Tid för beredning och beslutsfattande i ärenden enligt vederbörande nämnd/styrelse enligt
3 kap 12 § kommunallagen, delegationsbeslut, jämställes med sammanträde enligt denna
paragraf.
Anställd i kommunen eller kommunägt företag och som utses till nämnd/styrelseledamot eller
ersättare skall för att erhålla sammanträdesarvode vara tjänstledig när sammanträdet sker på
arbetstid.

§ 8 Sammanträdesarvode vid deltagande i sammanträden i s k intressentsammansatta
organ (Kf beslut 1981-01-02 § 3)
SAMMANTRÄDESERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALD ENLIGT AV
KOMMUNFULLMÄKTIGE ANTAGNA REGLER ÄVEN
skall utgå till ledamöter och tjänstgörande suppleanter – som representerar organisation eller
förening – i till följd av lag eller förordning eller föreskrift eller av kommunfullmäktige eller
kommunal nämnd/styrelse inrättat intressentsammansatt organ.
Sammanträdesersättning skall ej utgå till
a) anställd hos kommunen, (med såväl kommunalt som statligt reglerade
anställningsvillkor) för vilka det är ett åliggande att delta i organets sammanträden
b) företrädare, såväl tjänsteman som förtroendevald, för statligt eller
landstingskommunalt organ
c) elev i grundskolan eller gymnasieskolan som ingår i organ på skolområdet
d) företrädare för näringslivet
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
§9

Resekostnader

Resekostnadsersättning utgår vid sammanträde eller förrättning utom och inom kommunen
enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Resekostnadsersättning vid deltagande i sammanträde eller förrättning utgår även till
förtroendevald som fullgör militärtjänst och deltar i annan pliktverksamhet.
Ersättning utgår dock endast om den sammanlagda resvägen till och från sammanträdet eller
förrättningen överstiger 6 kilometer.
§ 10 Telefonersättning
Emmaboda kommun bekostar mobiltelefonabonnemang enligt kommunens upphandling.
Schablonersättning för samtal utgår med 100 kronor/månad. Ersättning utgår endast för ett
uppdrag/befattning till nedanstående:
Kommunstyrelsens vice ordförande,
Bildningsnämndens ordförande och vice ordförande,
Bygg och miljönämndens ordförande och vice ordförande,
Socialnämndens ordförande och vice ordförande,
Teknik- och fritidsnämndens ordförande och vice ordförande,
Valnämndens ordförande
§ 11 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår till barntillsynskostnader, kostnader för tillsyn av åldring, sjuk och/eller
handikappad, om dessa kostnader föranleds av kommunala sammanträden eller förrättningar
såväl inom som utom kommunen och som påbörjats efter normal kontorsarbetstids slut.
Ersättning för barntillsynskostnader utgår för barn som inte fyllt 12 år.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utföres av förtroendevaldas egna familjemedlemmar eller
av sammanboende, såvida inte styrkta kostnader kan påvisas.
Ersättning enligt ovan utgår till skiftarbetande och anställd inom servicesektorn enligt av
kommunfullmäktige antagna regler för sammanträdesersättningar.
Det ankommer på den förtroendevalde att till sekreteraren i respektive
nämnd/styrelse/kommunfullmäktige anmäla i vilka fall ersättning skall utgå.
§ 12 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående,
såvida inte styrkta kostnader kan påvisas.
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§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till handikappad 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.
§ 14 Ersättning för särskilda utgifter
Den som för fullgörandet av kommunalt uppdrag åsamkas särskilda utgifter för telefon,
porton och dylikt äger härför utfå ersättning motsvarande styrkta utlägg.
§ 15 Tillhandahållande av persondatorer
Emmaboda kommun tillhandahåller nedanstående med persondatorer och bredbandsabonnemang typ
ADSL för att de skall kunna fullgöra sina uppdrag i kommunen. Persondatorerna ägs av respektive
nämnd och skall återlämnas när förtroendeuppdraget upphör alternativt friköpas till restvärdet.
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
§ 16 Hur man begär ersättning
Arvode enligt 4 – 6 §§ betalas ut utan särskild anmälan
Ersättning enligt §§ 7-9 erhålles efter månatlig rapportering.
För att få ersättning enligt 3 § och 10 – 14 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster
eller kostnader. Anmälan skall göras till fullmäktiges eller nämndens sekreterare enligt
särskilt upprättade rutiner.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
§ 17 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991:900)
utgår – i den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag – med det belopp som
löneavdraget överstiger dagarvodet.
Den som inte kan styrka inkomstbortfallet erhåller istället som ersättning för förlorad arbetsinkomst mellanskillnaden mellan den högsta sjukpenning som de förtroendevalde är
berättigad till enligt lagen om allmän försäkring och dagarvodet
§ 18 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
förhandlingsdelegation.
§ 19 Utbetalning av ersättning
Ersättningar betalas ut en gång per månad. Som underlag för utbetalning gäller de rapporter
om sammanträde och förrättningar som nämndens sekreterare lämnar snarast möjligt. För
möte med partigrupp inför kommunfullmäktiges sammanträde lämnas dock arvodesrapport av
företrädare för partigruppen.
För uppgift om förrättning som lämnas till nämndens sekreterare ansvarar den förtroendevalde.
Attestering av dessa uppgifter avser rutin för utbetalning av ersättning.
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BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA

Förlorad arbetsinkomst Bilaga till § 3.
I

Verifierat belopp.

II

Schablonberäknat belopp:
Sjukpenning/dag x 110% x 30 dagar = ersättning /tim.
165 timmar
Halvdagsersättning = enligt II) x 50%

Årsarvode – heltidsuppdrag Bilaga till § 5.
Kommunstyrelsens ordförande:
Fr o m 2013-01-01

46662 kronor/månad

Arvodet justeras den 1 januari varje år med utgångspunkt från den genomsnittliga höjningen
av lönerna för kommunens anställda vid löneöversynen föregående år, utan särskilt beslut.
Begränsade arvoden Bilaga till § 6
Begränsat arvode fastställs till nedan angivna belopp. Storleken på beloppet beror på
uppdragets art, ansvar och arbetsbelastning i relation till ett heltidsuppdrag. Arvodet justeras
den 1 januari varje år med utgångspunkt från den genomsnittliga höjningen av lönerna för
kommunens anställda vid löneöversynen föregående år, utan särskilt beslut.

Ordförande i kommunfullmäktige
Vice ordförande i kommunfullmäktige
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen (oppositionen)
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Ordförande i teknik- och fritidsnämnden
Vice ordförande i teknik- och fritidsnämnden
Ordförande i socialnämnden
Vice ordförande i socialnämnden
Ordförande eller vice ordförande i socialnämnden (Tillägg för
uppdraget förenat med jour)
Ordförande i bildningsnämnden
Vice ordförande i bildningsnämnden
Ordförande i bygg- och miljönämnden
Vice ordförande i bygg- och miljönämnden
Ordförande i valnämnden
Vice ordf i valnämnden
Ordförande i kommunrevisionen
Ledamöter i kommunrevisionen
Ordf i Emmaboda Elnät AB
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ARVODE/MÅN
från 20130101
1555
598
10768
4426
4426
1795
5982
2393
598
5982
2393
2632
1078
598
239
1555
1078
4426

Vice ordf i Emmaboda Elnät AB
Ordf i Emmaboda Bostads AB
Vice ordf i Emmaboda Bostads AB
Ordf i EMFAB
Vice ordf i EMFAB
Ordf i Möjligheternas Hus
Vice ordf i Möjligheternas Hus

1795
4426
1795
2632
1078
2632
1078

Sammanträdesarvoden mm. Bilaga till § 7
Arvodet justeras den 1 januari varje år med utgångspunkt från den genomsnittliga höjningen
av lönerna för kommunens anställda vid löneöversynen föregående år, utan särskilt beslut.
I beloppen ingår även semester- och pensionsförmån.
KRONOR
20130101

Sammanträdets längd

Grundarvode, sammanträde högst 2 timmar

599 kronor

Halvdagsarvode, sammanträde mer än 2 högst 5 timmar

957 kronor

Heldagsarvode, sammanträde överstigande 5 timmar och
till och med 8 timmar
För sammanträdestid utöver 8 timmar per dag utgår
dessutom ersättning med 200 kronor per
sammanträdestimme (Gäller endast valnämnden)
Fast grundarvode till ledamot och ersättare som
deltar i möte med partigrupp, vilket föregår
kommunfullmäktiges sammanträde

1556 kronor
200 kr/tim

479 kr/tillf

Barntillsynskostnader. Bilaga till § 11
Verifierat belopp, dock maximalt ett grundarvode.

Kostnader för vård och tillsyn av handikappad och svårt sjuk. Bilaga till § 12
Verifierat belopp, dock maximalt ett halvdagsarvode.

Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader. Bilaga till § 13
Verifierat belopp, dock maximalt ett halvdagsarvode.
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