ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I HÖGSBY KOMMUN
2019 - 2022
Antagna av kommunfullmäktige 2018-06-11, § 75
Bilagan reviderad av kommunfullmäktige 2018-11-05, § 153 och
2019-06-10, § 90
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen
(1991:900).
Ersättningsberättigade sammanträden m m.
§ 2 Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 - 6 §§, samt 9-14 §§.
Som sammanträden avses
•

sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, samt utskott, liksom revisorernas sammanträden,
•

sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,

•

protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför,

• konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,
• förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart
till kommunen,
• överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör,
•

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ,

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

presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,

•

besiktning eller inspektion,

•

överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

•

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,

•

partigruppsmöten (enbart ersättning för förlorad arbetsinkomst)

Förtroendevalda som får tjänstgöra sön- och helgdagar och som ej har ordförandearvode ersätts
med 1,5 sammanträdesarvode.
Ersättning utgår enbart för uppdrag av kommunfullmäktige, beredning, styrelsen eller nämnd
eller dess utskott.
Ersättning från kommunen utgår inte heller när ersättning utgår från utomstående organ. Det
åligger den förtroendevalda att meddela Högsby kommun om så är fallet.
Vid utlandsbesök utgår inte sammanträdesarvode utan endast ersättning för förlorad
arbetsinkomst och eventuellt traktamente.
Kommunalt ombud/representant o d som vid stämma m m erhåller styrelse- eller
revisionsuppdrag skall, om kommunal ersättning enligt detta reglemente skall utgå, få uppdraget
godkänt av styrelsen, utskott eller berörd nämnd.
Styrelsen respektive nämnd anpassar själv den praktiska tillämpningen av bestämmelserna i
denna paragraf. Uppgifter som anses ingå i ordförandes/vice ordförandes uppdrag och som
arvoderas med årsarvode framgår av bilaga 1.
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST
Förlorad arbetsinkomst
§ 3 Förtroendevalda, ordinarie och ersättare, har rätt till ersättning för styrkt förlorad
arbetsinkomst.
Förtroendevald har att vid början av varje mandatperiod till kommunledningskontorets
kansli styrka förlorad arbetsinkomst. Det åligger därefter den förtroendevalde att löpande
under mandatperioden meddela eventuella ändrade förhållanden.
Förtroendevalda som är anställda av kommunen erhåller tjänstledighet utan löneavdrag för
deltagande i sammanträde m m enligt § 2.

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen
för dag på sätt som framgår av bilaga.
Antalet kalenderdagar per månad beräknas schablonmässigt till 30 och antalet arbetstimmar för
heltidsarbete till 165. Dock max 10 timmar per dag.
Förlorad pensionsförmån
§ 4 Förlorad pensionsförmån ersätts på sätt som framgår av pensionsreglemente för
förtroendevalda, OPF-KL och pensionspolicy.
Förlorad semesterförmån
§ 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån.
Särskilda arbetsförhållanden m m
§ 6 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 sammanträde
eller motsvarande.
ARVODEN MM
Arvodesnivån skall uppräknas årligen den 1 januari med den genomsnittliga
lönenivåhöjningen för kommunens anställda räknat per den siste december året dessförinnan.
Månads- och årsarvoden avrundas uppåt till närmaste 100 kr. Sammanträdesarvodet avrundas
uppåt till närmaste hel krona.
Från och med 2019 utgår kommunstyrelsens ordförandes arvode från 75% av en
riksdagsledamots ersättning. Därefter skall höjningen av dennes ersättning följa kommunens
genomsnittliga årliga löneökning enligt ovanstående stycke.
Övriga fasta arvoden utgår från kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Fast arvode
§7 Förtroendevalda med uppdrag på 40 % eller mer.
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på minst 40 % av heltid har rätt till månadsarvode
med belopp enligt bilaga.
Förtroendevald med uppdrag/fast arvode om 100 % skall inom denna ram fullgöra samtliga
sina uppdrag.
§ 8 Förtroendevalda med uppdrag på mindre än 40 %.

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till årsarvode i
den utsträckning som framgår av bilaga 1. De uppgifter som skall utföras inom ramen för
årsarvodet framgår av bilaga.
För årsarvoderad förtroendevald som p g a sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.
Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren arvode som
motsvarar tjänstgöringstiden.
Ordförande som får gå in och göra tjänstemannauppgifter alternativt lägga mycket extratid på
sitt uppdrag vid extraordinära händelser ska ha rätt att tillsammans med kommunchef och
kommunstyrelsens ordförande träffa tillfällig överenskommelse om utökad ersättning.
En förtroendevald ska kunna ha flera ordförandeuppdrag och få maximalt 100% i arvode.
Arvode för sammanträden m m
§ 9 Förtroendevalda som fullgör uppdrag på mindre än 40 % har rätt till sammanträdesarvode
enligt bilaga med de begränsningar som framgår av § 8, första stycket.
Sammanträdesarvode/förlorad arbetsinkomst för icke tjänstgörande ersättare kan utgå fem
gånger per år för ersättare i KS och fem gånger per år i utskotten.
Sammanträdesarvode utgår inte vid för partigruppsmöten.
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader
§10 Kostnader för bilresor till och från sammanträden enligt § 2 enligt de grunder som fastställts
för kommunens arbetstagare i det kommunala bilersättningsavtalet.
Kollektiva färdmedel ska alltid användas i första hand. Samåkning ska ske så snart det är
möjligt.
Vid bilresa från annan kommun till sammanträde/förrättning i Högsby kommun utgår
resekostnadsersättning endast för sträckan inom Högsby kommun. Resa från stadigvarande
arbetsplats i annan kommun ersätts dock för hela sträckan. Kostnad för resa på annat sätt än
med egen bil prövas i särskild ordning.
Barntillsynskostnader
§ 11 Ersättning utgår för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som
under kalenderåret inte hunnit fylla tio år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även
för äldre barn. Ersättning utgår för verifierade kostnader.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående
och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
§ 12 Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller
motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår för verifierade kostnader. Ersättning betalas inte för
tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
§ 13 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på
annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning
av handlingar och liknande. Ersättning utgår för verifierade kostnader.
ÖVRIGA KOSTNADER
§ 14 För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger härför.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Hur man begär ersättning
§ 15 För att få ersättning enligt 3 - 6 §§ och 10 - 14 §§ skall den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till sekreteraren eller till annan
som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt 7 - 9 § § betalas ut utan föregående anmälan.
§ 16 Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom två
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två månader
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom två
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna
§ 17 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen
och/eller respektive utskott.
Utbetalning
§ 18 Månadsarvode, årsarvode, sammanträdesarvode och reskostnadsersättning betalas ut en
gång per månad. För ledamöter som endast erhåller reseersättning utbetalas det istället en gång
per kvartal.
Anmärkning: Retroaktiva ersättningsanspråk, utöver en tid av två månader tillbaka, kommer
fortsättningsvis inte att tillgodoses. Anspråken kan gälla utlägg, resor med egen bil och
traktamente. Detta gäller samtliga anställda och förtroendevalda. Kommunstyrelsen
rekommenderar alla att lämna in ersättningsanspråk och reseräkningar varje månad. (Kommentar:
Kommunstyrelsen fattade den 10 december, 2013, beslut om utbetalning av ersättning i samband
med resor (KPU:2013.217).

BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA

Nedanstående arvoden uppräknat för år 2019 enligt fastställt arvodesreglemente
§1

Förlorad arbetsinkomst
Schabloniserad ersättning
sjukpenning/dag x 120 % x 30 dagar

= ersättning per

timme 165 timmar
§ 2 Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp
Förlorade semesterdagar, maximalt

Timersättning för faktiskt antal timmar
per semesterdag

§ 3 Fast arvode (månad)
Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)

50 200 kr

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 40%

20 100 kr

§ 4 Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode
Kommunfullmäktiges ordförande 6,0%

36 200 kr

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2,0%

12 100 kr

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 2,0%

12 100 kr

Ordförande i Sociala utskottet 20,0%

120 500 kr

Vice ordförande i Sociala utskottet 8,0%

48 200 kr

Ordförande i Kommunledningsutskottet 15,0%

90 400 kr

Vice ordförande i kommunledningsutskottet 6,0%

36 200 kr

Ordförande i Utbildningsutskottet 20,0%

120 500 kr

Vice ordförande i utbildningsutskottet 8,0%

48 200 kr

Ordförande i Myndighetsnämnden 5,0%

30 200 kr

Ordförande för Revisorerna 4,0%

24 100 kr

Ordförande i Personalutskottet 5,0%

30 200 kr

Vice ordförande i personalutskottet 2%

12 100 kr

Ordförande i Valnämnden (valår) 3,0%

18 100 kr

Överförmyndaren

1 600 kr

Överförmyndarersättaren

1 000 kr

Följande arbetsuppgifter skall fullgöras inom ramen för ordförandens/vice ordförandens
årsarvode:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rutinmässig följa förvaltningens/verksamhetens arbete
sammanträden i utskott, nämnd, presidium, budgetberedning. Utskottssammanträden kan
ersättas med arvoden/förlorad arbetsförtjänst.
justering av protokoll
överläggning med tjänsteman eller annan anställd
genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i
anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling
mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
utövande av delegation
representation och när de företräder kommunen
restid i anledning av ovan uppräknade ärenden
överläggningar med andra kommunala organ och för icke kommunala organ inom
kommunen
utskottsordförande/vice ordförande i kommunstyrelsen ska tjänstgöra en fast dag i veckan
(20%), där de tjänstgör exempelvis på ordförandeträffar, budgetberedning, besök av olika
slag, förhandlingar och dylikt
Ledamöter som erhåller fast arvode har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst
för ordinarie sammanträden en gång i månaden

§ 5 Arvoden vid sammanträden
Kommunfullmäktige

500 kr per sammanträde

1:a sammanträdestimmen

300 kr per timme

Övriga timmar

150 kr per timme

