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Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums
kommun för tiden 2019-2022
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
Kommunallagen, det vill säga ledamöter och ersättare i fullmäktige,
kommunstyrelse, övriga nämnder, utskott och fullmäktigeberedningar samt
revisorer.
Reglementet gäller även för ersättare som är närvarande vid sammanträde
utan att ha inkallats till tjänstgöring.
Arvoden och ersättningar vid sammanträden och förrättningar
§2
Arvoden samt ersättningar vid sammanträden och förrättningar enligt detta
reglemente har som grund i 82 % av riksdagsledamöternas arvode och följer
dess justeringar. Med månadsarvode avses 1/12 av det årliga grundarvodet.
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
sammanträdesarvode.
Ersättningsberättigade sammanträden mm
§3
Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar är:
- sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott samt övriga nämnder liksom revisorernas sammanträden
- sammanträden med tillsatta utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
- protokolljustering då särskild tid och plats bestämts
- konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande
som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala uppdraget
- överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör
- gemensamma presidieträffar för ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsen och dess utskott
Ersättares tjänstgöring
§4
Ersättare som inte kallats att tjänstgöra har närvarorätt vid sammanträde med
utskott, kommunstyrelse eller jävsnämnd. Vidare har ej tjänstgörande
ersättare samma rätt till förlorad arbetsförtjänst och arvode som
tjänstgörande ersättare eller ledamot.
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Ersättning för sammanträden, förrättningar mm
§5
Arvode till förtroendevald vid deltagande i ersättningsberättigade
sammanträden och förrättningar utbetalas med halvt eller helt dagarvode.
Halvt dagarvode utbetalas för tid upp till och med fyra timmar och vid tid
därutöver helt dagarvode. Dagarvodet grundas på en timersättning
motsvarande 0, 3 % av 82 % av riksdagsledamöternas arvode.
Undantag från denna regel är
1. sammanträde med kommunfullmäktige, vilket ersätts med ett fast
arvode motsvarande två timmar
2. sammanträden och förrättningar som varar högst två timmar. För
dessa betalas ersättning med sammanträdestid eller förrättningens
längd med tillägg av en timme för inställelsetid.
3. protokolljustering för vilket ersättning utgår motsvarande en timma
Ersättning för deltagande i rikskonferenser/kommundagar
§6
Respektive i kommunfullmäktige representerat politiskt parti är berättigat till
ersättning, konferenskostnad samt boende och resekostnader för deltagande i
de av partiernas riksorganisationer anordnade rikskonferenser,
kommundagar eller liknande. Antalet tillfällen för respektive parti är
begränsat till två personer och två tillfällen per år. Ersättning utbetalas i
enlighet med det som anges i § 5.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, ersättning till
egenföretagare, särskilda anställningsförhållanden med mera
§7
Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning förlorar
arbetsinkomst har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst (detta
görs genom att förtroendevald lämnar in kopia på lönespecifikation/intyg
från arbetsgivaren som visar faktiskt löneavdrag).
För förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsinkomst genom
löneavdrag från en arbetsgivare, exempelvis egen företagare, styrks genom
uppvisande av F-skattsedel. Den förlorade arbetsinkomsten för
egenföretagare beräknas utifrån senast taxerad inkomst (ersättning per timme
= taxerad inkomst/12 månader/165 timmar) eller en schablon motsvarande
0,4 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode. I förekommande fall kan
sjukpenninggrundande inkomst användas som beräkningsgrund.
Egenföretagare med verksamhet som förutsätter förbokade besökstider
exempelvis massörer, frisörer ersätts på samma sätt som anställda med
särskilda anställningsförhållanden.
Ersättning till anställda med särskilda anställningsförhållanden såsom
kvälls/nattpass som inte kan ta ledigt del av pass exempelvis nattpersonal
eller skiftarbetare ersätts för hela arbetspasset.
Beloppen enligt denna paragraf justeras med höjningen av
riksdagsledamöternas arvode.
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Förlorad pensionsförmån
§8
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättning för förlorad pensionsförmån betalas ut tillsammans med ersättning
för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen för förlorad pensionsförmån uppgår
till 4,5 % av ersättningen för förlorad arbetsinkomst. För den vars
pensionspremie överstigen 4,5 % ska detta styrkas genom intyg från
arbetsgivare.
För förtroendevald som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att ha
anställning gäller att den som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån i motsvarande storlek.
Ersättning för förlorad pensionsförmån betalas inte till förtroendevald som
redan uppbär pension.
Ersättning för förlorad semesterförmån
§9
Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorad semesterersättning med
högst 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 7.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats av
uppdraget har rätt till en ersättning för förlorade semesterdagar med styrkt
förlorad arbetsinkomst enligt § 7.
Barntillsynskostnader
§ 10
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 tolv
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utbetalas även för äldre barn.
Ersättning betalas för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående enligt de regler som gäller för förtroendemans ersättning
för lönebortfall. Sammanträdes/förrättningsarvode utbetalas inte.
För kostnader för barntillsyn utbetalas timlön enligt gällande avtal för
barnskötare utan utbildning eller - då "barnvakten" är under 18 år - enligt
gällande timlön för feriearbetande ungdomar.
Särskilda bestämmelser för heltidsarvoderad förtroendevald
§ 11
För heltidsarvoderad förtroendevald – kommunstyrelsens ordförande
(kommunalråd) – gäller OPF-KL. OPF-KL Omställningsstöd och pension
för förtroendevalda antogs av kommunstyrelsen den 4 mars 2014, § 71.
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Resekostnader
§ 12
Kostnader för resor till sammanträden eller motsvarande ersätts om
avståndet från den fasta bostaden eller ordinarie arbetsplatsen överstiger fem
kilometer enkel resa.
Ersättning utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Försäkring
§ 13
Vid tjänsteresa som föranleds av uppdrag omfattas samtliga förtroendevalda
av kommunens tjänstereseförsäkring.
Tolkning av bestämmelserna
§ 14
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av
kommunstyrelsens planeringsutskott.
Utbetalning
§ 15
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
Övrigt
§ 16
Oppositionspartierna har 300 timmar/år att förfoga över efter eget
gottfinnande. Fördelningen sker enligt mandatfördelningen i
kommunfullmäktige.
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas enligt detta reglemente.
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Årsarvoden
Ordförandena, med undantag för kommunstyrelsens ordförande är
berättigade att i övrigt och utöver årsarvodet uppbära ersättning för
deltagande i sammanträden och övriga förrättningar enligt § 3.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad ska
arvodet minskas i motsvarande omfattning
För nedanstående uppdrag utbetalas årsarvode med följande procenttal
av det vid varje tillfälle gällande 82 % av arvodet för riksdagens
ledamöter.
Uppdrag

%

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e v ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e v ordförande
Ordf. kommunfullmäktiges fasta beredning.
Ordf. kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar

47
12
12
47
5

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd

1200

Kommunstyrelsens 1:e v ordf.
Kommunstyrelsens 2:e v ordförande

39
12

Ordförande i utbildnings-och omsorgsutskottet
Vice ordf.
-”-

250
125

Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
Vice ordf.
-”-

87
30

Ordförande i jävsnämnden

20

Vice ordf.

10

-”-

Ordförande i valnämnd (arvode utbetalas endast valår)
Vice ordf. - ” -

20
10

Revisionens ledamöter (5 st)

22
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Till förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid – kommunstyrelsens
ordförande, kommunalråd – utbetalas inga andra ersättningar förutom i
förekommande fall reseersättning.
Årsarvode till utskottsordförande inkluderar generell ersättning för det
ansvar och de uppgifter som allmänt följer av uppdraget som:
1. sammanträdesförberedelser
2. regelbundna kontakter med de verksamheter som hör till utskottets
verksamhet
3. deltagande i det egna utskottets protokolljustering
4.

kontakter med allmänheten i frågor som rör det egna utskottets
verksamhet även kontakter med myndigheter, organisationer,
föreningar, telefonsamtal, representation mm

5.

besluta i delegerade ärenden och underteckna handlingar

