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OMFATTNING

Vilka omfattas av bestämmelserna

I $ Dessa beståimmelser gäller ÍÌir de ÍÌirhoendevalda som avses i 4 kap I $

kommunallagen (1 997:550).

För fürtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid
gäller endast 5 $ samt 8-16 $ $.

För ftirtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 8 och maximalt 20 procent g?iller inte
2$.

Ersättningsberätt¡ gade sammanträden

2 $ 
'lj2instgörande ledamöter, tj¿instgörande ersättare och a¡dra fürtroendevalda som

medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som n¿irmaro anges i 3 och 4 $$, 7

$ och 8-12 $$ ftir

1. Sammanträde med kommunfrrllmäktige, kommunstyrelsen och öwiga n2imnder,

nåimndutskott, nämndberedningar, liksom revisoremas sammanträden.

2. Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.

3. Protokollsjustering endast då s¿irskild tid och plats ha¡ beslutats.

4. Konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör kommrmal
angelägenhet och som ha¡ ett direkt samband med det kommunala
fürtroendeuppdraget.

5. Förhandling eller fÌirberedelse inftir förha¡dling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen.

6. Överläggning med ftireträdare für a¡nat kommunalt organ än det den
fü rtroendevalde sj älv tillhör.

7. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/orgarì. sammansatt av intressenter.

8. Besiktning eller inspektion

9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen fiir ett revisionsuppdrag.
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ERSÄTTNING FöR FöRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FOR
FöRLoRADE PENSIONS- OCH SEMESTERFöNUAUEN

Förlorad arbetsinkomst

3 $ Förtroendevalda har rätt till ersättning für stlT kl ftirlorad arbetsinkomst.

Beloppet inkluderar - i Íörekommande fall - pensions- och semesterftirmåner.

Särskilda arbetsförhållanden m.m.

4 $ Rätten till ersättning enligt 3 $ omfattar nödvändig ledighet filr ftrtroendevalda med

speciella arbetstider eller såirskilda arbetsftjrhålla¡den i öv gt när det inte kan anses

skäligt att de ftirtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt

anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 3 $ omfatta¡ tid ftir ¡esa till och fran sammanträdet eller

motsvarande och tid fiir praktiska fiirberedelser i anslutning till sammanträdet eller

motsva¡ande.

Planering av sammanträden skall ske på ett sådant sätt att det blir en rimlig
kostnad ftir ftirlorad arbetsftirtjtinst.

Ersättning för förlorad pensionsförmån

5 $ Ersättningen utgår i form av en schablonersättning på 3,5 o/o av den summa som den

fìjrtroendevalde har yrkat som ersättning ftir ftirlorad pensionsfürmån'

Förtroendevald som bed¡iver aktiv egen näringslivsverksamhet utan att inneha

anställning skall i stället kunna styrka att pensionsfÌirmån har ftirlorats. Sådan

ftirtroendevald har rätt till ersättning med verifierat belopp.

Genom att utbetala ersättning enligt ovan har kommunen fullgiort sin lagliga

skyldighet att ersätta den ftirtroendevalde ftir ftirlorad pensionsfürmån.

Semesterförmån för kommunanställd förtroendevald

6 $ För kommunanställd som är ftirtroendevald skall, fìir ftirlorad arbetsinkomst, avdrag

göras per timme. Därmed kan den kommunanställde fìirtroendevalde behålla de

semesterftirmåner som denne har.
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ARVODEN M. M.

Arsarvode

7 $ Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 % av
heltid har rätt ti1l årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

För arsarvoderad fìjrtroendevald som på grund av sjukdom eller annars åir ftjrhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en manad skall arvode minskas i motsva-
rande grad. Detta a¡vode skall i stället utbetalas till den som ersätter den ordinarie
innehavaren av uppdraget.

Begränsat årsarvode

8 $ Förtroendevalda som frrllgör sina uppdrag på mindre än 50 % av heltid har rätt till
begränsat awode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

I arvodet ingår ersättning ftir samtliga uppgifter som är fürenade med uppdraget.

Ersättning ftir Íìirlorad arbetskostnad och resersättning ingår inte.

För ftjrhoendevald med begränsat å'rsarvode som på grund av sjukdom eller annars âir

ftirhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode
minskas i motsvarande grad. Detta arvode ska utbetalas till den som ersätter den
ordinarie innehavaren av uppdraget.

Arvode för sammanträden m.m.

9 $ Förtroendevalda, som inte åir årsarvoderade eller har begränsat årsarvode på minst I
och maximalt 20 p¡ocent, har rätt till timarvode med belopp och på det sätt som
fullmåiktige beslutat enligt bilaga.
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ERSÄTTNI NG FöR KOSTNADER

Resekostnader

10 $ Kostnader ÍÌir resor till och fran sammanträden eller motsvarande ersätts enligt

bilaga. Kortaste avstånd ftir att ersättning skall utgå ?ir 5 km mellan bostad och plats ftir

ñnättning (sammanhäde).

Barntillsynskostnader

11 $ Ersättning betalas Ítir kostnader som uppkommit till ftiljd av deltagande vid

sammanträden eller motsva¡ande ftir vå¡d och tillsyn av bam som vårdas i den

ftirhoendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit f,lla 10 år' Om

särskilda skäl finns kan ersättning utges även für åildre bam. Se bilaga'

Ersättning betalas inte ftir tillsyn, som utfürs av egen familjemedlem eller av annan

nåirstående och inte heller ftjr tid då bamet vistas i den kommunala bamomsorgen.

Förhoendevald som tir ftjräldraledig ersätts enligt 3 $.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

12 $ Ersättning betalas fÌir kostnader som uppkommit till ftiljd av deltagande vid

sammanträden eller motsvarande ftir vfud och tillsyn av funktionshindrad eller svårt

sjuk person som vistas i den fiirtroendevaldes bostad. Se bilaga.

Ersättning betalas inte ftir tillsyn, som utfürs av egen familjemedlem eller av annan

nåirståendè och inte heller ftir den tid då bamet vistas i den kommunala

bamomsorgen.

Funktionshindrad förtroendevalds särsk¡lda kostnader

13 $ Ersäthring betalas till funktionshindrad ftirtroendevald ftir de särskilda kostnader

som uppkommit till ñljd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som

inte eriãtts på annat sätt. H¿iri ingår kostnader ÍÌir t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med

inläsning oóh uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst

det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

övriga kostnader

14 $ För andra kostnader än som avses i l0-13 $$ betalas ersäthdng om den

ftirtioendevalde kan visa att särskilda sk?il fururits fiir dessa kostnader.

Ersättning utbetalas inte om den fürhoendevalde haft rimliga möjligheter att genom

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat fÌirhindra att kostnadema

uppkom.
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

Hur man begär ersättning

15 $ För att få ersättning enligt 3-4 $$ och 10-14 $$ skall den fi)rtroendevalde stpka
sina ftirluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges
eller nämndens sekreterare eller till lönekontoret.

Arvode enligt 7-9 $$ betalas ut utan ftiregående anmälan.

16 $ Styrkt yrkande om ersättning ftir ftirlorad arbetsinkomst skall inlämnas senast den

sista dagen i månaden efter intj?inandemånaden.

Tolkning av bestämmelserna

17 $ Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
Val- och arvodesberedningen.

Utbetalning

18 $ Ärsawoden och begråinsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.

Öwiga ekonomiska ftirmåner betalas ut en gang per manad.
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BILAGA
(Med hänvisning till aktuell paragraf)

3 $ Förlorad arbetsinkomst

Ersättning medges enligt ettdera av nedanstående altemativ

I För anställd skall löneavdragets storlek per timma styrkas genom intyg från

arbetsgivare (kopia av lönebesked eller annat, styrkt, intyg)

II För egenft)retagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av godkänd

revisor, eller till kommunen inlZimnad slutskattesedel ftlr ftiregående års taxering

eller f¡ån Förs?ikingskassan inh¿imtad aktuell sGI, sjukpenninggrundande inkomst.

Yrkande om ersättning für ftirlorad arbetsinkomst ska inlåimnas till kommunen senast

den siste i månaden, 2 månader efter intjåinandemånaden. I annat fall al'visas

yrkandet.

7 g Arsarvode

Grunden ft)r beråikning av å'rsarvode skall vara det arvode som en

riksdagsledamot har och skall ftilja detta arvodes utvecklilg'

Arvodet ftjr kommunstyrelsens ordftirande skall vara 80 o/o av arvodet ÍÌir
riksdagsledamot.

Uppdraget som kommunst,T elsens ordftirande avser 100 % tjänstgöring'

Arvodet Íör kommunstyrelsens 2:e vice ordfìirande iN 50 Vo av arvodet für
kommunstyrelsens ordftirande.

Uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordftjrande avser 50 %o tjåinstgöring'

A¡sarvode skall justeras nedåt om den som innehar uppdraget har andra

uppdrag där ersättning ingar. Justeringen skall stå i proportion till aatalet

frånvarotimmar under ordinarie a¡betstid.
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I $ Begränsatårsarvode

Utgångspunkt ftlr berÍikning av begränsat arvode skall vara det arvode som
kommunstyrelsens ordftirande ha¡ och skall ftilja detta arvodes utveckling.

Följande ersättningsnivåer skall gälla ÍÌir de uppdrag som arvoderas med begränsat
årsarvode. Det begränsade arvodet anges som procentuell andel av arvodet ftir
kommunstyrelsens ordfìirande.

Uppdraq Antal procent
16

Earn- och Utb¡ldn¡ngsnämndens ordförande 16

Bygg- och Miljönämndens ordförande 10

Kultur- och fr¡tidsnämndens ordförande o

Revis¡onens ordförande o

Kommunfullmäktiges ordförande
3

Overförmyndare o

Valnämndens ordfÖrande (¡cke valàr) I

Valnämndens ordförande (valår) 2

Följande ersättningsnivåer g?iller ftir ordftirande i de kommunala
bolagen fran tillträdet vid ftirsta bolagsståimman under en ny mandatperiod till Íìirsta
bolagsstämman i den efterftiijande mandatperioden.
Awode anges som procentuell andel av arvodet für kommunstyrelsens
ordfiirande.

Uppdraq Antal procent
Ordförande AB Karlsborgsbostäder 5

urorcranoe ÁansDorgs tsnergt l\u Û tKa
ordförande Karlsborgs Energi Försäljning AB
(Beräknas som ett uppdrag tillsammans)

5

Karlsborgs Turism AB 5

KarlsÞorgs Värme AB 5

Awode fiir de som tjåinstgör som valfür¡ättare vid allmåinna val. Ersättningen anges som
kronor per tjänstgöringsdag och skall giilla hela mandatperioden.

Tiänstqörinq i kommundel Ersättninq
Karlsborq och Mölltorp 2 600
Undenäs och Forsv¡k 1 700
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9 $ Arvode för sammanträden

För kommunfullmäktiges sammanträden skall ett arvode på 750 kr/sammanträde
utbetalas till 1:e och 2:e vice ordfti¡ande samt till de ledamöter och ersättare som

tjlinstgör vid sammanträdet.

Arvode ftir öwiga sammanträden regleras i $$ 2 och 9.

Utgangspunkt ftir beråikning av sammanträdesarvode skall vara det a¡vode som
kommunstyrelsens ordfürande har omräknat till timarvode och skall ftilja detta

arvodes utveckling.

Följande ersättningsnivåer skall gälla ftir sammanträdesarvode:

Första timmen ersätts med 100 % av kommunstyrelsens ordftirandes timarvode
Varje d:þå ftiljande, påbörjad, halvtimme ersätts med 27 o/o av kommunst'relsens
ordftirandes timarvode.

Maximalt arvode ftir samma¡träden som utbetalas per dag vid deltagande i kurser och
konferenser skall motsvara I timmars sammanträdesersättning.

För protokolljustering utgår ett fast arvode om 130 kr per justeringstillftille.

10 $ Resekostnader

Kostnader für resor till och från sammanÍäden eller motsva¡ande ersätts enligt de
gmnder som fastställts ftir kommunens atbetstagare i det kommunala reseal'talet.

I 1 $ Barntillsynskostnader

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.

12 $ Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.

l3 $ Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.
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