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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725) samt för
personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som
kommunfullmäktige beslutar.
Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde
har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i detta dokument.
Ej tjänstgörande ersättare, en från varje politisk samverkansgrupp, har rätt att närvara vid
sammanträden med kommunstyrelsen och nämnderna med arvode, förlorad arbetsinkomst och
reseersättning. Vilka ersättare det gäller för varje enskilt sammanträde, ska av berörda partier i
god tid före kallelsens utskick meddelas kommunkansliet.
En inbjudan till förrättning innebär frivilligt deltagande där ingen ersättning utgår.
För deltagande i kurser, konferenser etc. krävs alltid godkännande från nämndens ordförande om
arvode och förlorad arbetsinkomst ska utgå.
Bestämmelserna om arvoden m.m. i detta reglemente gäller för följande förtroendevalda i
Arvidsjaurs kommun:
•
•
•
•
•

kommunalråd
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, arbetsgrupp etc. som
tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande
ledamöter i kommunrevisionen
ledamöter och ersättare i partsammansatta organ som utsetts i egenskap av kommunalt
förtroendevalda

Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga arvoden.
Till ordförande (förutom kommunstyrelsens ordförande) utgår sammanträdesarvode enligt
bestämmelserna i arvodesreglementet för deltagande i egen nämnd och utskott, samt för
ordförandeskap i arbetsgrupper, beredningar och liknande som tillsatts av kommunstyrelsen eller
kommunfullmäktige.
Tolkning av reglementet
Frågor avseende tolkning av reglementet görs av kommunfullmäktiges presidium,
Presidiet bedömer även nivåer av ersättningar när det gäller särskilda arbetsförhållanden m.m.,
som inte tydligt regleras i reglementet.
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1. Årsarvoden
Till årsarvoderad förtroendevald utgår arvode enligt bilaga.
Årsarvode utbetalas månadsvis med en 12/del av arvodet
Årsarvode utgår inte vid sammanhängande frånvaro mer än 30 dagar, exempelvis vid
sjukskrivning, längre utbildningar och liknande
Årsarvode övergår till ersättare eller någon annan utsedd förtroendevald vid ordinarie
årsarvoderads frånvaro efter beslut av fullmäktiges presidium.

2. Arvoden
Arvoden vid tjänstgöring utgörs av timarvode, halvdags- eller heldagsarvode samt arvode för
justering av protokoll.
Arvodet utgör ersättning för förrättning enligt nedanstående förteckning:
Heldagsarvode
Halvdagsarvode 50 % av heldagsarvodet
Timarvode 1/8-del av heldagsarvodet *)
Justering av protokoll per sanmanträde
Justering av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll

900 kr
450 kr
115 kr
120 kr
300 kr

3. Heldagsarvode
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Socialnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnd
Valförrättare i vallokal under valdagen *)
Fastställda tjänstgöringsdagar för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens
ordförande (dock max 45 dagar per år)
Gemensamma nämnder **)
Borgerliga begravningsförrättare
Borgerliga vigselförrättare

4. Halvdagsarvode
•
•
•
•
•

Samtliga utskott
Mål- och demokratiberedning
Stämmoombud kommunala bolag, valda av kommunfullmäktige
Extra insatt sammanträde/möte som inte ingår i fastställd sammanträdesplan
- Gäller Kf, Ks, Sn, Bun, Mbhn, samtliga utskott samt Mål- och demokratiberedningen
Utbildningar, kurser och konferenser o likn.

Vid sammanträden överstigande 4 timmar utgår heldagsarvode.
*) Dubbelt heldagsarvode utgår, om förrättningen inklusive restid överstiger 8 timmar.
**) Gäller inte om arvode betalas ut av den gemensamma nämnden.
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5. Timarvode
Timarvode utgår för förrättning som inte nämns under p 3 och p 4. Totalt timarvode för (1) dag
får inte överstiga heldagsarvodet och utgår för högst 8 timmar. Utöver detta ersätts styrkt
förlorad arbetsinkomst:
•
•
•

•
•
•
•

Valnämnden
Valförrättare under annan tid än valdagen
Information, utbildning och överläggningar inom kommunstyrelsen och nämndernas
verksamhetsområde. För utbetalning av timarvode krävs kallelse eller i förekommande fall
program för utbildning"
Politiskt förtroendevalda i av kommunfullmäktige utsedda råd
Kommitt / projektgrupp / arbetsgrupp och liknande
Timarvode för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och
pensionärer *)
Sammanträde för kommunens revisorer

*) Arvodeskostnaden för nämndernas representanter i kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer

belastar respektive nämnd med undantag av vald ordförande där arvodet belastar kommunfullmäktige.
"För deltagande i kurser, konferenser etc. kräva alltid godkännande från nämndens ordförande om arvode och
förlorad arbetsinkomst ska ingå.

6. Ersättning för fdrlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som är kallad till förrättning och som har förlorad arbetsinkomst har rätt till
ersättning vid politiska uppdrag. Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom intyg från
arbetsgivaren, försäkringskassan eller A-kassan.
Styrkt intyg ska lämnas när uppdraget påbörjas samt när inkomsten ändras. Intyg ska lämnas
skriftligt till kommunstyrelsens kansli.
För att få ersättning ska den förtroendevalde själv vid varje förrättning intyga sina förluster
/ kostnader med faktiskt belopp genom sin namnteckning eller signatur. Vid lönejustering som
överstiger 500 kronor per månad, kan ersättning yrkas upp till tre månader efter justeringen blev
känd för den enskilde.
Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst om det
påverkar möjligheterna att arbeta sitt skift före eller efter förrättningen.
Rätten till förlorad arbetsinkomst begränsas till tid till och från förrättning samt genomförande av
detsamma såvida inte särskilda skäl föreligger, förutom vid fullmäktiges sammanträden där
förlorad arbetsinkomst kan erhållas för hel dag.
Egna företagare, i fall där det rent administrativt kan vara svårt att fastställa den förlorade
arbetsinkomsten, får ersättningen baserad på sjukpenninggrundande inkomst.

7. Ersättning för förlorad semesterförmån
Den som förlorar semesterförmån ska uppge den faktiska förlusten och genom sin namnteckning
intyga att uppgiften är riktig. Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall
framställas senast inom två år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
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8. Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald kan ansöka om ersättning för förlorad pensionsförmån genom att lämna in
styrkta uppgifter på förlorad arbetsinkomst med anledning av förtroendeuppdraget. Uppgifterna
ska lämnas in senast 31 mars och gälla året före.
För förlorade pensionsförmåner ska förtroendevald yrka om ersättningen senast inom två år från
pensionstillfållet.
Pension till kommunala förtroendevalda utges i enlighet med pensionsbestämmelser för
förtroendevalda (PBF).
9. Reseersättning och resekostnader
Resekostnader ersätts enligt bestämmelserna i Arvidsjaurs kommuns centrala kollektivavtal.
Förtroendevald som är berättigad till fårdtjänst ersätts för eget utlägg för egenavgifter.
Motorvärmare tillhandahålls utan kostnad i mån av tillgång.
Resor ska ske i enlighet med kommunens Riktlinjer för resor och fordon i tjänsten
10. Kostförmån
Kostförmån ska redovisas på reseräkning eller arvodesblankett när fri måltid erhållits i samband
med politiskt uppdrag. Definition av fri måltid framgår av kommunens resereglemente.
11. Trygghetsförsäkring
Kommunens trygghetsförsäkring (TFA-KL) gäller för förtroendevald vid olycksfall som
uppkommer i samband med den förtroendevaldes uppdrag samt för fårdolycksfall, det vill säga
skador som inträffat vid fård till eller från sådan verksamhet.
Det åligger förtroendevald att själv se till att rättskydd finns i det privata försäkringsskyddet.

12. Övriga merkostnader
Styrkt merkostnad avseende kostnader för vård och tillsyn av barn, handikappad eller svårt sjuk
kan utbetalas mot uppvisande av kvitto. Ersättning betalas ej ut för tid då barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen. Kostnadens rimlighet godkärms av nämndens ordförande.
13. Förändrade majoritetsförhållanden, omval etc.
Förändras den politiska majoriteten under pågående mandatperiod, genom beslut i
kommunfullmäktige, upphör årsarvode enligt dessa bestämmelser att utgå.
14. Ikraftträdande
Reglementet gäller från och med 2019 01 01.
-

-

15. Översyn av reglementet
Reglementet ska i god tid ses över före varje ny mandatperiod.
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Årsarvode för ordföranden
•
•

•

•

Kommunstyrelsens ordförande är heltidsarvoderad och tituleras kommunalråd.
Kommunstyrelsens ordförande uppbär ej sammanträdesarvode för deltagande i annan
kommunal nämnd, styrelse, utskott och/eller bolag eller annan sammankomst föranledd av
uppdraget, ex. deltagande i sammankomst med landsting, kommunförbund etc.
Kommunalrådet har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Under
kommunalrådets semester träder kommunstyrelsens vice ordförande in i kommunalrådets
ställe.
Träder vice ordföranden in i ordförandens ställe under längre tid, ska arvodets storlek
beslutas av presidiet för aktuell period.

Övriga årsarvoden

Fast årsarvode utgår enligt nedanstående.
Arvodet betalas ut månadsvis:
Årsarvode
kr per månad

Kommunfullmäktiges ordförande
Konimunfullmäktiges 1:e vice ordf.
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande
Socialnämndens ordförande
Barn- och utbildningsnämndens ordförande
Miljö- bygg- och hälsoskyddsnämnden ordförande
Valnämndens ordförande — valår
Revisorer — ordförande
Revisorer — övriga
Vice ordförande i nämnder / styrelser / utskott

5125
2562
58100
2562
5205
5205
2562
1500
2562
750
750

Not. Gäller ej ordförande / vice ordförande som redan
uppbär årsarvode i samma nämnd / slyrelse.

Ordinarie ledamot i gemensam överförmyndarnämnd

1500
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Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för årsarvoderade
förtroendevalda
•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträden, justering av protokoll eller dylikt

•

Rutinmässigt följa förvaltningens arbete, utifrån de behov som finns att vara informerad

•

Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling

•

Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat

•

Ordförande ska löpande i tillämpliga delar hålla sin vice ordförande och styrelsen/nämnden
informerad.

•

Konferenser med till nämnden knutna tjänstemän och förtroendemän i frågor beträffande
nämndens verksamhet.

•

Representation inom kommunen.

Arvode till borgerliga vigselförrättare
1.

Borgerliga vigselförrättare arvoderas med ett heldagsarvode.

2.

Borgerliga vigselförrättare har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av
resekostnader enligt kommunens regler, mot uppvisande av intyg.

3.

Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom
Arvidsjaurs kommun.

Arvode till borgerliga begravningsförrättare
1.

Borgerliga begravningsförrättare arvoderas med heldagsarvode.

2.

Förrättarna har rätt till förlorad arbetsinkomst och ersättning av resekostnader enligt
kommunens regler, mot uppvisande av intyg.

3.

Rätt till förlorad arbetsinkomst och resekostnader gäller endast för uppdrag inom
Arvidsjaurs kommun

