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§ 81 Dnr 2020-00057  

Förändrad beräkningsgrund för ersättning för förlorad arbetsinkomst i de 
fall då förtroendevald kan styrka att en arbetsinkomst förloras men inte 
till vilket belopp - ändring i bestämmelser för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över 
bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun. Gruppens 
slutliga arbete/förslag ska vara klart i god tid före nästa mandatperiods start.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att även ge gruppen i uppdrag att omgående 
komma med ett förslag i fråga om beräkningsgrund för förlorad arbetsinkomst så 
att detta kan behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni. 

Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 20 tkr ur kommunfullmäktiges anslag för 
oförutsedda behov för att täcka kostnader för gruppens sammanträden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ta emot revisionens synpunkter men att i avvaktan 
på gruppens arbete fortsatt tillämpa nuvarande bestämmelser, principer och 
rådande praxis/hantering.  

Sammanfattning 

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de 
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina 
uppdrag (4 kap. 12 § KL). Av lagens förarbeten framgår också: 

”I princip bör ingen medborgare av ekonomiska skäl behöva avstå från ett 
kommunalt uppdrag. Det är mycket angeläget att alla valbara medborgare så långt 
det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig kommunala förtroendeuppdrag.” 

Vid genomgång av nu gällande arvodesreglemente har det konstaterats att nu 
gällande regler motverkar lagens intentioner. Detta genom att nu gällande 
tillämpning i praktiken innebär en succesivt minskande ersättning för dessa 
förtroendevalda under mandatperioden. Detta då inkomster från politiska uppdrag 
ej får tillgodoräknas vid beräkningen av eventuell ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.  

Förslaget är därför att nuvarande schablonberäkning baserad på SGI istället ersätts 
med en standardiserad schablon på ett sätt som redan förekommer i flera andra 
kommuner. Förslaget är att detta belopp kopplas till prisbasbeloppet för att även 
åstadkomma en årlig justering för inflation/löneökningstakt. 
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Schablonberäkningen får i det nu aktuella förslaget tillämpas av förtroendevald 
som är egenföretagare och kan styrka att en arbetsinkomst förloras men inte till 
vilket belopp.  

Liksom tidigare gäller att inkomst av kapital eller tillfällig förvärvsverksamhet 
liksom passivt ägande av jordbruksfastighet eller företag inte berättigar till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

På sikt finns fördelar med att mer generellt i första hand tillämpa 
schablonberäkning i form av minskade administrativa kostnader och möjlighet att 
nyttja standardiserade digitala system för arvodeshantering. 

Inför dagen sammanträde med kommunstyrelsen fanns ett förslag till beslut med 
följande lydelse: 

Kommunfullmäktige beslutar om att punkt 3.1.3 i ”Bestämmelser om arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun” ska ha följande 
lydelse: 

3.1.3 Schablonbaserad ersättning för egenföretagare 

Förtroendevalda vilka driver egen rörelse och 
som kan visa att en arbetsinkomst förloras, men inte till vilket 
belopp, har rätt till en schablonberäknad timersättning om 0,40% av gällande 
prisbasbelopp. 

Detta innebär i denna del en ändring av kommunfullmäktiges beslut § 109/2018.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-03-27 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Efter diskussion vid sammanträdet föreslås att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över 
bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun. Gruppens 
slutliga arbete/förslag ska vara klart i god tid före nästa mandatperiods start. 
Vidare föreslås att kommunfullmäktige beslutar att även ge gruppen i uppdrag att 
omgående komma med ett förslag i fråga om beräkningsgrund för förlorad 
arbetsinkomst så att detta kan behandlas av kommunfullmäktige den 14 
september (kommunstyrelsen i augusti). 

Vidare föreslås kommunfullmäktige anvisa 20 tkr ur kommunfullmäktiges anslag 
för oförutsedda behov för att täcka kostnader för gruppens sammanträden. 

Kommunstyrelsen beslutar att ta emot revisionens synpunkter men att i avvaktan 
på gruppens arbete fortsatt tillämpa nuvarande bestämmelser/principer.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt det reviderade 
förslaget som framlagts vid sammanträdet och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med detta förslag.  
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§ 82 Dnr 2020-00066  

Förtydligande angående ersättningsberättigade sammanträden och 
förrättningar för medlemmar av kommunstyrelsens och nämndernas 
presidier - ändring i bestämmelser för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt den parlamentariska gruppen för 
översyn av ersättningar till förtroendevalda att se över även dessa frågor, se 
föregående beslut, § 81/2020. 

I övrigt hänvisas till beslutsformuleringen i 81/2020.  

Sammanfattning 

En vital demokrati kräver bred delaktighet från de förtroendevaldas sida. 

Av gällande bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Kinda kommun framgår i punkten 1.3 vilka sammanträden och 
förrättningar som är ersättningsberättigade. Dessa regler gäller för samtliga 
förtroendevalda dock med undantag för de förtroendevalda som från berört organ 
har en arvodering på 40 % av heltid eller mer. Förteckningen omfattar följande 
sammanträden och förrättningar: 

a) sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,  kommun
styrelsen och övriga nämnder, nämndutskott,  nämndberedningar, liksom r
evisorernas sammanträden, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och  arbetsgru
pper,   

c) partigruppsmöten, som hålls i direkt anslutning till protokollfört  sammant
räde, högst 2 timmar,   

d) informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa  e
ller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt  sam
band 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  fört
roendevalde själv tillhör,   

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt  organ
,  

h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid kommunala  or
gan som den förtroendevalde själv tillhör,   
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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   

m) justering av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och  näm
nd  

För punkt a), c) och i vissa fall b) utbetalas sammanträdesarvode till de som fyllt i 
den gemensamma närvarolistan. För övriga punkter utgår förrättningsarvode. 

I de fall nämnden/förvaltningen/revisionen kallar till möten, överläggningar, 
utbildningar och motsvarande förrättningar får kallelsen anses innebära att rätt till 
ersättning föreligger för den förtroendevalde. 

Förtroendevald som ingår i presidiet för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får anses ha 
ett särskilt ansvar att vid ordförandes förfall och/eller tillsammans med denne 
representera kommunen/styrelsen/nämnden i olika sammanhang.  

Utifrån att samtliga uppdrag som 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
(utom i kommunstyrelsen där fast arvode motsvarande 50% av heltid utgår) 
berättigar till endast ett mindre fast arvode, avsett som ersättning för det särskilda 
ansvar ett ordförandeuppdrag innebär, bör ersättning utgå vid samtliga 
sammanträden och förrättningar där dessa förtroendevalda kallats att delta. 

Förslaget är därför att det i reglementet införs en komplettering/förtydligande 
med följande lydelse: 

”Medlem av presidiet i styrelsen eller nämnd, som är månadsarvoderad med 
tjänstgöringsgrad understigande 40 procent, har rätt till ersättning för 
förrättningar där den förtroendevalda företräder kommunen/styrelsen/nämnden. 
I de fall förtroendevald enligt ovan kallas av nämnden, ordförande, företrädare för 
förvaltningen, revisionen eller annan nämnd utgår ersättning enligt reglemente 
utan krav på särskilt beslut om deltagande från nämnden eller ordförande. En 
förutsättning är att den aktuella förrättningen faller inom definitionerna i punkt 
1.3 samt att deltagandet sker i egenskap av företrädare för Kinda 
kommun/styrelsen/nämnden.” 

Inför dagens sammanträde med kommunstyrelsen fanns ett förslag till beslut med 
följande lydelse: 

”Kommunfullmäktige beslutar om att förtydliga punkt 2.7 i ”Bestämmelser om 
arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun” genom 
att punkten kompletteras med följande stycke: 

Medlem av presidiet i styrelsen eller nämnd, som är månadsarvoderad med 
tjänstgöringsgrad understigande 40 procent, har rätt till ersättning för 
förrättningar där den förtroendevalda företräder kommunen/styrelsen/nämnden. 
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I de fall förtroendevald enligt ovan kallas av nämnden, ordförande, företrädare för 
förvaltningen, revisionen eller annan nämnd utgår ersättning enligt reglemente 
utan krav på särskilt beslut om deltagande från nämnden eller ordförande. En 
förutsättning är att den aktuella förrättningen faller inom definitionerna i punkt 
1.3 samt att deltagandet sker i egenskap av företrädare för Kinda 
kommun/styrelsen/nämnden. 

Detta innebär i denna del en ändring av kommunfullmäktiges beslut § 109/2018.”  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-03-27 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Vid sammanträdet föreslås med hänvisning till diskussionerna i föregående ärende 
att även detta ärende hanteras av den parlamentariska gruppen i enlighet med 
förslaget i föregående ärende.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen kan besluta enligt det reviderade 
förslaget som framlagts i föregående ärende även i detta ärende och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med detta förslag även i det nu aktuella 
ärendet.  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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  Kommunfullmäktige 

 

Förändrad beräkningsgrund för ersättning för förlorad arbetsinkomst i de 
fall då förtroendevald kan styrka att en arbetsinkomst förloras men inte 
till vilket belopp ‐ ändring i bestämmelser för arvoden och ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att punkt 3.1.3 i ”Bestämmelser om arvoden och 
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun” ska ha följande 
lydelse: 

3.1.3 Schablonbaserad ersättning för egenföretagare 
Förtroendevalda vilka driver egen rörelse och 
som kan visa att en arbetsinkomst förloras, men inte till vilket  
belopp, har rätt till en schablonberäknad timersättning om 0,40% av gällande 
prisbasbelopp. 

Detta innebär i denna del en ändring av kommunfullmäktiges beslut § 109/2018.    

Ärendebeskrivning 

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de 
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina 
uppdrag (4 kap. 12 § KL). Av lagens förarbeten framgår också: 

”I princip bör ingen medborgare av ekonomiska skäl behöva avstå från ett 
kommunalt uppdrag. Det är mycket angeläget att alla valbara medborgare så långt 
det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig kommunala förtroendeuppdrag.” 

Vid genomgång av nu gällande arvodesreglemente har det konstaterats att nu 
gällande regler motverkar lagens intentioner. Detta genom att nu gällande 
tillämpning i praktiken innebär en succesivt minskande ersättning för dessa 
förtroendevalda under mandatperioden. Detta då inkomster från politiska uppdrag 
ej får tillgodoräknas vid beräkningen av eventuell ersättning för förlorad 
arbetsinkomst.  

Förslaget är därför att nuvarande schablonberäkning baserad på SGI istället ersätts 
med en standardiserad schablon på ett sätt som redan förekommer i flera andra 
kommuner. Förslaget är att detta belopp kopplas till prisbasbeloppet för att även 
åstadkomma en årlig justering för inflation/löneökningstakt. 

Schablonberäkningen får i det nu aktuella förslaget tillämpas av förtroendevald 
som är egenföretagare och kan styrka att en arbetsinkomst förloras men inte till 
vilket belopp. 
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Liksom tidigare gäller att inkomst av kapital eller tillfällig förvärvsverksamhet 
liksom passivt ägande av jordbruksfastighet eller företag inte berättigar till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

På sikt finns fördelar med att mer generellt i första hand tillämpa 
schablonberäkning i form av minskade administrativa kostnader och möjlighet att 
nyttja standardiserade digitala system för arvodeshantering.  

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020‐03‐27  
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 Kommunfullmäktige 

 

Förtydligande angående ersättningsberättigade sammanträden och 
förrättningar för medlemmar av kommunstyrelsens och nämndernas 
presidier - ändring i bestämmelser för arvoden ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda i Kinda kommun 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att förtydliga punkt 2.7 i ”Bestämmelser om 
arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun” genom 
att punkten kompletteras med följande stycke: 

Medlem av presidiet i styrelsen eller nämnd, som är 
månadsarvoderad med tjänstgöringsgrad understigande 40 procent, har rätt till 
ersättning för förrättningar där den förtroendevalda företräder 
kommunen/styrelsen/nämnden. I de fall förtroendevald enligt ovan kallas av 
nämnden, ordförande, företrädare för förvaltningen, revisionen eller annan nämnd 
utgår ersättning enligt reglemente utan krav på särskilt beslut om deltagande från 
nämnden eller ordförande. En förutsättning är att den aktuella förrättningen faller 
inom definitionerna i punkt 1.3 samt att deltagandet sker i egenskap av 
företrädare för Kinda kommun/styrelsen/nämnden. 

Detta innebär i denna del en ändring av kommunfullmäktiges beslut § 109/2018.     

Ärendebeskrivning 

En vital demokrati kräver bred delaktighet från de förtroendevaldas sida. 

Av gällande bestämmelser om arvoden och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Kinda kommun framgår i punkten 1.3 vilka sammanträden och 
förrättningar som är ersättningsberättigade. Dessa regler gäller för samtliga 
förtroendevalda dock med undantag för de förtroendevalda som från berört organ 
har en arvodering på 40 % av heltid eller mer. Förteckningen omfattar följande 
sammanträden och förrättningar: 

a) sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,  
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott,  
nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och  
arbetsgrupper,   

c) partigruppsmöten, som hålls i direkt anslutning till protokollfört  
sammanträde, högst 2 timmar,   

d) informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa  
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt  
samband med det kommunala förtroendeuppdraget,   
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e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med  
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,   

f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den  
förtroendevalde själv tillhör,   

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt  
organ,  

h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid kommunala  
organ som den förtroendevalde 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   

m) justering av protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och  
nämnd  

För punkt a), c) och i vissa fall b) utbetalas sammanträdesarvode till de som fyllt i 
den gemensamma närvarolistan. För övriga punkter utgår förrättningsarvode. 

I de fall nämnden/förvaltningen/revisionen kallar till möten, överläggningar, 
utbildningar och motsvarande förrättningar får kallelsen anses innebära att rätt till 
ersättning föreligger för den förtroendevalde. 

Förtroendevald som ingår i presidiet för kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden, bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden får anses ha 
ett särskilt ansvar att vid ordförandes förfall och/eller tillsammans med denne 
representera kommunen/styrelsen/nämnden i olika sammanhang.  

Utifrån att samtliga uppdrag som 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande 
(utom i kommunstyrelsen där fast arvode motsvarande 50% av heltid utgår) 
berättigar till endast ett mindre fast arvode, avsett som ersättning för det särskilda 
ansvar ett ordförandeuppdrag innebär, bör ersättning utgå vid samtliga 
sammanträden och förrättningar där dessa förtroendevalda kallats att delta. 

Förslaget är därför att det i reglementet införs en komplettering/förtydligande 
med följande lydelse: 

”Medlem av presidiet i styrelsen eller nämnd, som är månadsarvoderad med 
tjänstgöringsgrad understigande 40 procent, har rätt till ersättning för 
förrättningar där den förtroendevalda företräder kommunen/styrelsen/nämnden. I 
de fall förtroendevald enligt ovan kallas av nämnden, ordförande, företrädare för 
förvaltningen, revisionen eller annan nämnd utgår ersättning enligt reglemente 
utan krav på särskilt beslut om deltagande från nämnden eller ordförande. En 
förutsättning är att den aktuella förrättningen faller inom definitionerna i punkt 
1.3 samt att deltagandet sker i egenskap av företrädare för Kinda 
kommun/styrelsen/nämnden.”   

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-03-27  
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