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Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt
förtroendevalda i Laxå kommun, fr.o.m. 2001-01-01
§1

Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:700).
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid gäller endast
bestämmelser om årsarvode, resekostnader, barntillsynskostnader, ersättning för
funktionsnedsättning, täckning av övriga kostnader samt bestämmelser om hur ersättning begärs
samt tolkning och regler för utbetalning.

§2

Ersättningsfrågor

Ersättning utgår i form av förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån, förlorad
semesterförmån, årsarvode, begränsat årsarvode, arvode för sammanträden samt ersättning för
resekostnader, barntillsynskostnader, kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk, funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader samt för andra kostnader som den
förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat härför.

§3

Storlek på arvoden

Beloppet som ligger till grund för beräkningen av de förtroendevaldas arvoden baseras på
riksdagsledamotens ersättning. Laxå kommuns grundbelopp utgörs av 70 procent av det riksdagens
arvodesnämnd bestämt. Höjning sker 1 juli varje år.

§4

Fasta arvoden

Kommunfullmäktige fastslår ett belopp som utgör grund vid beräkning av de förtroendevaldas
årsarvoden.
Beloppet som ligger till grund för beräkningen av de förtroendevaldas årsarvoden baseras på
riksdagsledamotens ersättning. Laxå kommuns grundbelopp utgörs av 70 procent av det riksdagens
arvodesnämnd bestämt. Höjning sker 1 juli varje år.
Ersättning till oppositionen utgår med 50 procent av heltid och fördelas mellan partierna i
oppositionen. Dessa äger själva beslut om fördelning av uppdraget och därmed sammanhängande
ersättning.
Det åligger företrädaren/företrädarna att fullgöra tjänstgöringstid som står i proportion till
förordnande och ersättningens storlek.
Närmare bestämmelser för förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40
procent av heltid framgår av särskilt reglemente.

§5

Rätt till sjukledighet, föräldraledighet m.m.

För arvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annan orsak är förhindrad att fullgöra
uppdrag under en tid som överstiger 1 månad ska årsarvodet minskas i motsvarande mån.
Förtroendevald med årsarvode om 40 procent eller mer kan beviljas föräldraledighet och andra
ledigheter motsvarande de bestämmelser som gäller för kommunanställda. Ansökan görs av den som
behöver vara frånvarande från sitt uppdrag, för lämplig tid. Kommunstyrelsen beslutar om ledighet
och utser ersättare.

§6

Sammanträden

Tjänstgörande ledamot och annan inkallad förtroendevald har rätt till ersättning enligt vad som
anges under § 6 för:
a) Sammanträde med kommunfullmäktige, beredning, kommunstyrelse, utskott och nämnd
liksom revisorernas sammanträden.
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.
c) Protokolljustering då tidsåtgången överstiger 1 timme.
d) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget.
e) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen.
f)

Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda själv
tillhör.

g) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/
intressesammansatt organ.
h) Överläggning med verksamhetschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalda själv tillhör.
i)

Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott.

j)

Besiktning eller inspektion.

k) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
l)

Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

§7

Sammanträdesarvoden

Förtroendevald som inte är årsarvoderad med minst 40 procent har rätt till grundarvode enligt bilaga
2. Sammanträdesarvode utges högst en gång per dag vid sammanträde inom samma nämndområde.
Sammanträdesarvodet omfattar även ersättning för justering av protokoll. Överstiger tidsåtgången 1
timme för justering av protokoll utges separat sammanträdesarvode. Restid ska ej inräknas.
För att ersättning ska utgå förutsätts att den som uppbär ordförandearvode måste förrättningen vara
minst 1 timme.

§8

Resekostnadsersättning

Kostnader för resor till och från hemmet och sammanträdesplats eller motsvarande ersätts med
belopp enligt det kommunala reseavtalet. Minimigräns 5 km enkel resa.
Yrkas annan ersättning prövar arvodeskommittén respektive fall.

§9

Barntillsynskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård av barn som vårdas i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret
inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning utgår med belopp som motsvarar ingångstimlönen för av kommunen anställd barnskötare.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej
heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Förtroendevald kan erbjudas avgiftsfri kommunal barnomsorg under sammanträde på dagtid om
barnomsorg ej kan ordnas på annat sätt. Förutsättningen är att det finns plats för ett tillfälligt barn i
barngruppen.

§ 10

Vård av person med funktionsnedsättning

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person med
funktionsnedsättning som vistas stadigvarande i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.

§ 11

Förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för särskilda kostnader som föranletts
av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och
likande.

§ 12

Ersättning för övriga kostnader

För andra utgifter än vad som avses i §§ 9-10 utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att
särskilda skäl förelegat.
Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av
arbete eller dylikt förhindra utgiftens uppkomst.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av arvodeskommittén.

§ 13

Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 8-11

Hur man begär ersättning
För att ersättning enligt §§ 2, 7 och 8-10 ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller
annan som utsetts att ta emot dem.
Arvoden och ersättningar enligt §§ 4-6 betalas utbetalas ut utan föregående anmälan.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från den dagen
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten gäller.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen för
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten gäller.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden gäller.
Tolkning av bestämmelser
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av arvodeskommittén.
Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

Bilaga 1 till § 4 Årsarvoden
Bestämmelser om arvode till ordförande med flera

Procent av belopp
årligen fastställt av
kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande

7

Kommunalråd, ordförande i kommunstyrelsen

110

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen

20

Ordförande i social- och omsorgsnämnden

55

1:e vice ordförande i social- och omsorgsnämnden

10

2:e vice ordförande i social- och omsorgsnämnden

2

Ordförande i barn-och utbildningsnämnden

50

2:e vice ordförande i miljönämnden

2

1:e vice ordförande i byggnämnden

7

Ordförande i valnämnden

1

Vice ordförande i överförmyndarnämnden

5

Ordförande i kulturnämnden

10

Ordförande revision

5

Revisorer, övriga

3 % x5=15

Partiföreträdare oppositionen

50

Bilaga 2 Övriga arvoden och ersättningar
Förlorad arbetsinkomst
Med arbetsinkomst avses lön eller inkomst av rörelse. En förutsättning för att ersättning ska utgå är
att den förtroendevalda kan göra trolig att arbetsinkomst verkligen förlorats på grund av uppdraget.
Utebliven inkomst av kapital eller annat politiskt uppdrag kan inte anses som arbetsinkomst.
Inkomstuppgift lämnas till kommunens lönekontor och gäller tillsvidare. Vid en förändring lämnas ny
uppgift in. Vid tillfällig avvikelse från lämnad uppgift eller om ersättning yrkas för mer än 8 timmar,
avgörs detta av respektive ordförande.
Vid bedömning av inkomstbortfall för egna företagare ska den, hos Försäkringskassan registrerade,
sjukpenninggrundande inkomsten vara vägledande. Vid beräkning av dagsbeloppet delas
årsinkomsten med 260, vilket är antalet arbetsdagar under ett år. Inkomsten per timme beräknas
genom att dividera dagsbeloppet med 8.
Maximal ersättning för förlorad arbetsinkomst per timme motsvarar månadsarvodet till
kommunstyrelsens ordförande dividerat med 165.
En förtroendevald som medvetet lämnar oriktiga uppgifter kan göra sig skyldig till olaglig handling
och blir återbetalningsskyldig för ersättning som erhållits på felaktiga grunder.
Förlorad pensionsförmån
Förlorad pensionsförmån ersätts med 4,5 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förlorad semesterförmån
Ledamöter som yrkar på ersättning för förlorad semesterförmån lämnar verifierad uppgift på denna
till kommunens lönekontor.
Sammanträdesarvode för sammanträde och förrättning
Sammanträdesarvode per sammanträde eller förrättning är 1,5 procent av det belopp som
kommunfullmäktige årligen fastställer som grund vid beräkning av de förtroendevaldas årsarvoden
(avrundas till jämnt krontal).

