Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016 § 118

Arvodesreglemente
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Ersättning utgår i huvudsak enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Arvoden.
Sammanträdesarvode (även utbildningar etc.).
Ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst.
Ersättning för resor.

De bolag där Malung-Sälens kommun utser styrelseledamöter, fastställer egna ersättningsregler. I den
mån inte särskilda regler eller beslut är antagna, gäller föreliggande reglemente.
Det som anges gälla för ledamot gäller även för tjänstgörande ersättare.
Fasta månadsarvoden utgör ersättning för:
• att regelmässigt och regelbundet följa förvaltningarnas och bolagens verksamhet via
kommunstyrelsen/nämnderna,
• att förbereda ärenden och sammanträden,
• att lämna information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer m.m.
• att initiera och upprätthålla samråd med övriga ledamöter (presidium)
• att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande).
Allmänna bestämmelser
§1
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:900).
Grunden för arvoden och ersättningar är kommunallagens 4 kap 12-15 a §§.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag med årsarvode om minst 40 % av heltid gäller särskilt angivna
regler.
§2
Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Ersättning medges för,
a) sammanträde med kommunfullmäktige samt partigruppmöte som hålls med anledning av eller i
direkt anslutning till sådant sammanträde,
b) protokollfört sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder,
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) protokolljustering, om särskild tid och plats bestämts för detta,
e) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde med
kommunstyrelse samt övriga nämnder.
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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,

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 samt rådsmöten om
man är vald till rådet i egenskap av kommunalt förtroendevald.

j)

överläggning med förvaltningschefer eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,

k) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
l)

besiktning eller inspektion,

m) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
n) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
o) fullgörande av styrelseuppdrag.
Samtliga punkter redovisas på rapport för att få sammanträdesarvode och reseersättning eller reseräkning
för förtroendevald, som signeras av närvarande ordförande/sekreterare/uppdragsgivare.
Ersättare som är kallad att tjänstgöra erhåller arvode enligt ovan.
Anmärkning
Varje nämnd och styrelse får till ett sammanträde per år kalla ersättare för information om nämndens
löpande arbete, varvid även närvarande, men ej tjänstgörande, ersättare har rätt till ersättning.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt för förlorad pensions- och semesterförmån
§3
Förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst utgår enligt de regler för redovisning som gäller för Landstinget
Dalarna, vilket innebär att arbetstagare måste styrka att förlust av arbetsförtjänst gjorts genom att fylla i
särskild blankett, bilaga 1.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst per dag utgår med 3 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode/månad.
Förlust av arbetsinkomst ska styrkas av arbetsgivare. Om uppgift inte har styrkts utgår ingen ersättning.
För personer med timanställning gäller att de ska kunna styrka förlust av arbetstidsförtjänst där det dels
ska framgå hur många timmar som gått förlorade, dels aktuell timlön.
För egna företagare beräknas ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst genom utdrag av den rapporterade
sjukdomsgrundade inkomsten (SGI) som redovisats till Försäkringskassan.
För förtroendevalda som är anställda av Malung-Sälens kommun, med annan anställning än
timanställning, utgår inte ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst för deltagande vid arvoderad förrättning.
Något löneavdrag görs inte för dessa utan ordinarie lön utgår. Dock ska berörda personer anmäla
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frånvaron till sin personalredogörare, som sedan anmäler detta till lönekontoret, enligt bilaga 2. De extra
kostnader för vikarier och dylikt som uppstår belastar centrala medel.
Av Malung-Sälens kommun anställd personal som deltar i sammanträde ska i normalfallet inställa sig på
sin ordinarie arbetsplats före och efter sammanträdets slut.
Förtroendevald med årsarvode, som har annan arbetsgivare än Malung-Sälens kommun och som deltar
vid förrättning utöver vad som följer av det uppdrag för vilken den erhåller årsarvode, har rätt till ersättning
för förlorad arbetsförtjänst vid sådan förrättning där deltagandet sker på direkt uppdrag av annan nämnd
eller styrelsen än för vilken den förtroende tjänstgör med rätt till årsarvode. Rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst ska styrkas på samma vis som anges ovan.
§4
Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt KAP-KL:s gällande
pensionsavtal från den 1 januari 2006.
§5
Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 12 %
§6
Särskilda arbetsförhållanden mm
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ 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 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid
för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade pensionseller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de
förlorade förmånerna.
Ersättning till arbetslösa vid förtroendeuppdrag ska vara lika stor som den
dagpenninggrundande inkomsten, alltså den förvärvsinkomst som A-kasseersättningen är baserad på.
Styrkt underlag ska uppvisas för att erhålla denna ersättning.
§7
Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till årsarvode,
enligt bilaga 3.
§8
Begränsat årsarvode
Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt
beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.
§9
Årsarvode till ordförande och vice ordförande i nämnder
Arvode till ordförande och vice ordförande i nämnder fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode och begränsat årsarvode ska fastställas uppgå till en bestämd del, satt i jämförelse med
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
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§ 10
Arvode för sammanträden
Sammanträdesarvodet per timme ska vara 0,267 procent av månadsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande. Varje påbörjad timme beräknas som en hel timme.
Kommunfullmäktigesammanträde med gruppmöte ska ge ett sammanträdesarvode på 8 timmar. För att
ledamot ska anses berättigad till sådant sammanträdesarvode krävs närvaro vid minst en timme av
gruppmötet samt fullständig närvaro vid det aktuella sammanträdet. Ledamot som inte uppfyller detta krav
ska arvoderas per timme enligt bestämmelsen ovan.
För ledamot som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår inte arvode för enskilda sammanträden,
enligt § 2 b-n, där ledamoten deltar utifrån uppdraget för vilket den erhåller årsarvode.
För ledamot, eller tjänstgörande ersättare, som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår arvode
för enskilda sammanträden, enligt § 2 a och o.
§ 11
Särskilda regler för arvode
Sammanträden som hålls i direkt anslutning till kommunfullmäktige berättigar inte till arvode, om
sammanträdet är påkallat för att behandla fråga som ska avgöras vid det näraliggande
kommunfullmäktigesammanträdet.
§ 12
Arvode vid justering av protokoll
För justering av protokoll utgår arvode för en timme.
Resulterar ett sammanträde i två eller fler protokoll utgår fortfarande endast ett arvode per justerare.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut endast då särskild tid och plats bestämts för justeringen.
För förtroendevalda med årsarvode på 40 % eller mer, utgår inget arvode för justering av protokoll.
§ 13
Kommunal pension
För förtroendevalda med årsarvode gäller sedan den 1 januari 2001 KAP-KL:s pensionsavtal.
§ 14
Resekostnader
Ersättning utgår för resa till och från sammanträde, då resan är längre än sammanlagt sex kilometer.
Reseersättning för resa i samband med justering av protokoll ska utgå om justeringen inte sker i
anslutning till annan arvoderad förrättning.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts
för kommunens arbetstagare i det lokala kollektivavtalet.
Ersättning för resa till och från sammanträde liksom till och från justering av protokoll, enligt ovan,
beräknas utifrån den förtroendevaldas hemortsadress och förutsätter att den förtroendevalda är fortsatt
valbar för förtroendeuppdrag i Malung-Sälens kommun.
§ 15
Ersättning för barntillsynskostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till 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 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas ut även för barn
över 10 år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående
och inte heller om barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
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Förtroendevald som får extra kostnader till följd av barntillsyn har rätt till ersättning.
För heldagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 2 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per dag.
För halvdagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 1 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per halvdag.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 16
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 beräknas utifrån fastställd taxa för hemtjänst och fastställt högkostnadsbelopp.
Ersättning per timme beräknas utifrån fastställt högkostnadsbelopp, dividerat med sju (timmar).
Ersättning utgår för faktisk sammanträdestid samt för en timme före sammanträde och en timme efter
sammanträde, upp till fastställt högkostnadsbelopp för hemtjänst.
Ersättning kan inte överstiga fastställt högkostnadsbelopp per månad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 17
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 ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader
för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handling och liknande.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 18
Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att
särskilda skäl föranlett dessa kostnader.
Gemensamma bestämmelser
§ 19
Att begära ersättning
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-17 §§ ska den förtroendevalde rapportera sina förluster eller
kostnader. Ersättning för arvode enligt § 10 och § 14 rapporteras på lista på sammanträde. Finns inte
möjlighet att anmäla deltagande i en rapport om sammanträdesarvode och reseersättning vid
sammanträdet, ansvarar den förtroendevalda själv för att skicka en ifylld rapport till fullmäktiges eller
nämndens sekreterare, bilaga 4.
Förluster eller kostnader för 15-17 §§ ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot rapporten, enligt bilaga 5.
Arvode enligt 7-12 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
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§ 20
Tidsgräns för yrkande om ersättning
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett (1) år från dagen för
sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två (2) år från dagen för
sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två (2) år från
pensionstillfället.
§ 21
Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.
§ 22
Utbetalning
Arvoden enligt 7-8 §§ betalas ut med 1/12 per månad, avrundat till närmast högre hundratal kronor.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Bilaga 1

Intyg om löneavdrag för politiska uppdrag i Malung-Sälens kommun

Härmed intygas att _________________________________
namn

_____________________
personnummer

har varit tjänstledig utan lön för politiska uppdrag och att löneavdrag har gjorts/kommer att
göras enligt följande:

Datum

Antal timmar

_________________________
Arbetsgivare

Löneavdrag kronor
exklusive
semesterersättning

______________
Datum

Nämnd

Stämpel

____________________________________________
Underskrift

Namnförtydligande

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Bilaga 2

Avvikelserapport för förtroendevald
Omföring av lön för arbetstid under sammanträde (från arbetsställe till nämnd)

Namn__________________________________________________
Personnummer__________________________________________
Arbetsplats inom kommunen________________________________

Arbetsplatsens konto:
A=
V=
Akt=

Proj=

Obj=

Gäller år/mån/____________________________________________

Datum

Antal timmar under
arbetad tid

Nämnd

Ansvarig chefs
underskrift

Skickas varje månad till lönekontoret för omföring till rätt konto (löneart 0011)
Anteckningar
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Bilaga 3

Arvoden
Beräkning sker enligt beslut av kommunfullmäktige 2013-06-17 § 51
 Arvodet för kommunstyrelsens ordförande är lika med 90 % av riksdagsmannaarvodet.
 Uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av riksdagsmannaarvodet.
 Arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
 Bestämmelserna gäller från och med mandatperioden 2015-2018.

Kommunstyrelsen
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Oppositionsråd

100 %
20 %
20 %
50 %

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter

10 %

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

40 %
8%

Byggnadsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

20 %
5%

Miljönämnden
Ordförande

10 %

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande

10 %

Kommunfullmäktige
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

10 %
2%
2%

Revisorer
Ordförande
Revisorer

5%
4%

Räddningsnämnden
Ordförande

10 %

Socialnämnden
Ordförande
Vice ordförande

50 %
10 %

Valnämnden
Ordförande

6%

Överförmyndarverksamhet
Överförmyndare
Ersättare

10 %
5%
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Bilaga 4

Rapport för sammanträdesarvode och reseersättning
Nämnd:

Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:

Nedanstående uppgifter intygas:_______________

Namn

Närvarande
(sätt kryss)

Reseersättning
Egen bil
km

Gruppmöte
(ange tid)

Förlorad
arbetsinkomst
timmar

Justering
(sätt kryss
vid
justeringstillfälle)

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Bilaga 5

Arvodesersättning enligt 15-17 §§, arvodesreglementet
Ersättning för
barntillsynskostnader,
kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk,
handikappad förtroendevalds särskilda kostnader

Härmed intygar jag att jag har haft utlägg för (kryssa för ett alternativ):
Barnpassning*
Vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Särskilda kostnader som handikappad förtroendevald

Datum:________________ från kl:_________________ till kl:____________________
med anledning av:______________________________________

Summa, gjorda utlägg:___________________________________

Ort och datum:_________________________________________

Underskrift:____________________________________________

* notera att ersättning ej utgår till andra familjemedlemmar som haft barnpassning.
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