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Justerandes signatur 

§ 34 Dnr 2018-00046 

Ändring i bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda avseende 
intyg för styrkande av förlorad arbetsinkomst 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att den förtroendevald som har rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst ska lämna intyg från arbetsgivaren minst en gång per år 
samt vid löneförändringar.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 118/2017 om nya ersättningsregler för 
förtroendevalda. En ändring infördes då som innebar att intyg skulle lämnas för 
faktiskt löneavdrag för varje månad, se punkt 3.1.1. Flera förtroendevalda har 
påpekat att detta förfarande är omständigt och därför föreslås en förändring i 
denna del. 

Vad gäller övriga delar av ersättningsbestämmelserna ska en översyn ske genom 
en parlamentarisk grupp. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-16 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Datum 

2018-02-16 
Diarienummer 

KINKS 2018-00046 

Kommunfullmäktige 

Ändring i bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda avseende 
intyg för styrkande av förlorad arbetsinkomst 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om att den förtroendevald som har rätt till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst ska lämna intyg från arbetsgivaren minst en gång per 
samt vid löneförändringar.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i § 118/2017 om nya ersättningsregler för 
förtroendevalda. En ändring infördes då som innebar att intyg skulle lämnas för 
faktiskt löneavdrag för varje månad, se punkt 3.1.1. Flera förtroendevalda har 
påpekat att detta förfarande är omständigt och därför föreslås en förändring i 
denna del. 

Vad gäller övriga delar av ersättningsbestämmelserna ska en översyn ske genom 
en parlamentarisk grupp.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-02-16 

Syfte 

Förenkla de administrativa rutinerna för förtroendevalda och deras arbetsgivare. 

Önskad effekt 

Effektivare hantering av ersättningar till förtroendevalda. 

Berörda 

Förtroendevalda i Kinda kommun 

Samråd 

- 

Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 
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Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Ändringen träder i kraft omedelbart efter beslut i kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

En genomgång av samtliga ersättningsbestämmelser kommer att ske av en 
parlamentarisk grupp, se separat ärende. 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Partierna i kommunfullmäktige 
Kommunkansliet 
Akten 




