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Justerandes signatur 

§ 70 Dnr 2018-00075 

Förslag till förändringar avseende ersättningar till förtroendevalda, 
politisk organisation samt partistöd  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa det reviderade förslaget till 
bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att befintliga regler för partistöd fastställs 
samt att partistödets nivå och beräkning behålls oförändrad med undantag för att 
eventuell omräkning från och med 2019 avrundas uppåt till närmaste jämna 100-
tal kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att skogskommittén samt den så kallade 
förhandlingsdelegationen tas bort från och med 2019-01-01. De uppdrag som 
skogskommittén idag har överförs på samhällsbyggnadsnämnden och 
förhandlingsdelegationens uppdrag överförs till kommunstyrelsen.   

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 09:25-09:30. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade tidigare under våren att tillsätta en parlamentarisk 
grupp för att se över bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda, 
partistödets utformning samt den politiska organisationen inför kommande 
mandatperiod. Den parlamentariska gruppen har lämnat ett förslag till fasta 
arvoden enligt bilaga 2. Förslaget innebär bland annat att presidierna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna framöver endast kommer 
att bestå av ordförande och vice ordförande.   

Sverigedemokraterna redovisade vid den parlamentariska gruppen ett eget förslag 
till de fasta arvodena.  

Vid kommunstyrelsens beredning presenterades den parlamentariska gruppens 
förslag. Det framkom då önskemål på en ökad enhetlighet på den fasta arvodena 
gällande procent av riksdagsledamots arvode. Beredningens förslag på fasta 
arvoden baseras på 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Dessutom fanns 
det önskemål på att andre vice ordförande i bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden 
även fortsättningsvis ska ha ett fastarvode. Förslaget som presenteras i bilaga 1 är 
förslaget som kommunstyrelsens beredning föreslår.  

Vid sammanträdet enades kommunstyrelsen om att anta ett reviderat förslag som 
innebär att det fasta arvodet utgör 90 procent av en riksdagsledamots arvode men 
att vice ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna stryks men behålls i 
kommunfullmäktige, se protokollsbilaga.  
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Den parlamentariska gruppen tog även fram ett förslag på reviderade 
bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt 
arbetsbeskrivningar för ordförande i kommunstyrelsen och nämnd. Beredningens 
förslag på fasta arvoden innebär att bestämmelserna och arbetsbeskrivningarna 
behöver omarbetas om kommunfullmäktige väljer att anta förslaget. Om det blir 
fallet kommer fastställande av bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda 
behandlas med arbetsbeskrivningar behandlas vid nästkommande 
kommunfullmäktigesammanträde.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-19 

Bilaga 1 – Kommunstyrelsens beredningsförslag 

Bilaga 2 – Parlamentariska gruppens förslag till fasta arvoden 

Reviderade bestämmelser av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
(parlamentariska gruppens)  

Arbetsbeskrivningar  

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Efter ajournering yrkar Lars Karlsson (L), Rickard Lindh (C), Pierre Ländell (LPO) och 
Christian Nordin Olsson (SD) att samtliga fasta arvoden beräknas på 90 procent av 
riksdagsmannaarvodet samt att andre vice ordförande stryks för kommunstyrelsen 
och nämnderna.  

Hans Måhagen (S) föreslår bifall till Lars Karlssons (L) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner efter avslutad diskussion att det enbart finns ett förslag till 
beslut, vilket är det reviderade förslaget från Lars Karlsson (L) där arvodet är på 90 
procent av en riksdagsledamots arvode samt att andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen, bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden tas bort. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med det reviderade förslaget till fasta arvoden.   

Beslutet skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 
Kommunkansliet 
Ekonomiavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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 1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kapitlet 1 § 
kommunallagen, det vill säga ledamöter och ersättare i fullmäktige, 
styrelse/nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Bestämmelserna gäller även förtroendevalda som utses för övriga uppdrag av 
kommunfullmäktige eller kommunens styrelse/nämnder, om inte arvoden och 
ersättningar utbetalas från annat håll. 

För förtroendevalda som sammantaget fullgör uppdrag på heltid eller på minst 
40 procent av heltid gäller endast punkt 2.1 - 2.4 samt punkt 4 - 7 . 

1.2 Ersättningsformer 

Ersättning till förtroendevalda kan utgå i form av 

 fasta arvoden (årsarvoden och begränsade arvoden)

 sammanträdesarvode

 förrättningsarvode

 ersättning för förlorad arbetsinkomst och liknande förluster

 ersättning för kostnader

1.3 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare i styrelse/nämnd 
och andra förtroendevalda som medgetts närvaro har rätt till ersättning för 

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,

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,
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j) besiktning eller inspektion,

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag

För att ersättning ska betalas ut enligt punk a-l erfordras ett särskilt uppdrag 
från berört kommunalt organ. 

Sammanträdesarvode gäller för punkt a+c och förrättningsarvode för punkt d - l. 
För punkt b gäller sammanträdesarvode vid protokollfört möte med gemensam 
närvarolista, annars gäller förrättningsarvode. 

Tid för justering av protokoll ingår i den ersättning som betalas för det 
sammanträde justeringen avser, även när särskild tid och plats bestämts. 

Kommittéer med icke politiskt valda ledamöter har befogenhet att besluta om 
sammanträdesarvode till dessa ur kommitténs fastställda anslag, dock högst 
ersättning i enlighet med bestämmelserna om ersättning för förtroendevalda. 

2 Arvoden med mera 

2.1 Fasta arvoden 

Med fasta arvoden avses här årsarvode och begränsat arvode. 

Årsarvode och begränsat arvode baseras på procent av riksdagsledamots 
arvode, bilaga 1. 

2.2 Årsarvode 

Förtroendevalda som sammantaget fullgör sina uppdrag på minst 40 procent av 
en heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga 1. 

Heltidsarvoderat kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande och 
deltidsarvoderad förtroendevald, minst 40 procent av heltid, får i det uppdraget 
inga arvoden utöver årsarvodet. 

Hel- och deltidsförtroendevalda har rätt till ledighet i 32 dagar utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan 
fullgöras. 

För årsarvoderade förtroendevalda som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån. 

I årsarvodet för berörda förtroendevalda innefattas uppgifter som: 

 besök på förvaltningen, eller annan förvaltning, för information,
underskrift av handlingar och andra ärenden med anledning av
uppdraget.

 tid för att fatta beslut i delegerade ärenden.

 presidieberedningar.

 förrättningar med anledning av uppdraget.
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 mottagning för och telefonkontakter med allmänheten.

 för vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämndens ordförande
ingår skyldighet att ha mottagning en dag i veckan vid förvaltningen.

 överläggningar med externa eller interna parter.

 representation.

 kompetensutveckling

 restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder.

Månadsarvoderad med tjänstgöringsgrad 40 procent eller mer, ska ägna hela sin 
tjänstgöringstid åt de uppgifter som kommunen i instruktion eller reglemente 
föreskriver och de ska regelbundet finnas tillgängliga på tjänstestället, 
kommunkontoret i Kisa. 

För månadsarvoderad med tjänstgöringsgrad 40 procent eller mer, utgår inte 
reseersättning mellan hemmet och tjänstestället. 

Årsarvodena justeras årligen, med giltighet från den 1 januari, av HR-
avdelningen. 

Om förtroendevald samtidigt har rätt till fasta arvoden för flera uppdrag kan det 
totala arvodesbeloppet aldrig uppgå till högre belopp än ett heltidsarvode. 
Reducering av arvode skall ske proportionellt mellan uppdragen. 

När en förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen 
understiger 40 procent men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40 
procent eller mer ska dessa förtroendevalda inte ersättas för förlorad 
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. 

Utser en nämnd en tillfällig ordförande ska denne erhålla ett arvode som 
motsvarar den ordinarie ordförandens arvode. 

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under tjänstgöringstiden fördelas 
arvodet mellan den avgående och den tillträdande i förhållande till den tid var 
och en av dem innehaft uppdraget. 

2.3   Oppositionsråd 

För oppositionsråd gäller samma regler som för hel- och deltidsarvoderade 
förtroendevalda. 

2.4 Föräldraledighet 

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda, som har politiska uppdrag på 40 % 
eller mer, har rätt till föräldraledighet.  

Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan utan att arvodet påverkas vara 
föräldraledig om ledigheten förläggs på ett sådant sätt att förtroendeuppdraget 
kan fullgöras på avsett sätt. 

För hel- eller deltidsarvoderad förtroendevalda som på grund av föräldraledighet 
är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag gäller samma regler som för kommunens 
anställda vad gäller lag och kollektivavtal och följer den tid uppdraget består. 
Ersättning som följer av kollektivavtal rörande föräldraledighet utgår endast om 
sådan förmån inte erhålls från anställning hos arbetsgivare. Hel- eller 
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deltidsarvoderad förtroendevald som uppbär föräldrapenning kan inte på 
motsvarande del uppbära årsarvode. 

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och 
ersättningsperioder från Försäkringskassan. 

2.5 Begränsat arvode 

Förtroendevalda som sammantaget fullgör sina uppdrag på mindre än 40 
procent av en heltid har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Den som får begränsat arvode har rätt till sammanträdes- och 
förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt ersättning för 
resor till och från hemmet med mera. 

Avgår förtroendevald med begränsat arvode under mandatperioden fördelas 
arvodet mellan avgående och tillträdande förtroendevald i förhållande till den 
tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 

2.6 Arvoden för sammanträden 

Förtroendevalda som inte är årsarvoderade enligt punkt 2.2 - 2.3 har rätt till 
halvdags- eller heldagsarvode för sammanträde i styrelse/nämnder och deras 
arbetsutskott, se punkt 1.3. 

Arvode för sammanträden utges med 300 kronor (understigande 1,5 timme), 
med 800 kronor för halvdagssammanträde (upp till 5 timmar) och 1 200 kronor 
för heldagssammanträden (överstigande 4 timmar). Arvode för sammanträde är 
maximerat till 1 200 kronor per dag oavsett antal sammanträden. 

Ett sammanträde räknas som heldagssammanträde när sammanträdet inklusive 
gruppmöte pågår i mer än fyra timmar och inkluderar ett avbrott för lunch. 

I sammanträdesarvodet ingår ersättning för inläsning och gruppmöten i 
anslutning till sammanträdet. 

Arvode vid del av timme räknas varje påbörjad halvtimme, varav minst 15 
minuter tagits i anspråk. 

Ersättning utgår för den faktiska tiden, det vill säga från den tid som 
sammanträdet startar till det slutar. Tiden för lunch ingår inte i 
sammanträdestiden. 

Vid sammanträde med arbetsutskott, beredning och dylikt i omedelbar 
anslutning till respektive nämnds sammanträde räknas det som ett 
sammanträde. 

Kommunfullmäktiges sammanträden arvoderas som halvdagssammanträden. 

Om kommunfullmäktiges valberedning sammanträder i anslutning till 
fullmäktigesammanträdet räknas det som ett sammanträde. 

Förtroendevald ska ange, till sekreterare, om man begärt arvode för 
sammanträde/möte under samma dag. 
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2.7 Arvoden vid förrättning 

Arvode vid förrättning utgår med 100 kronor per timme och är maximerat till 
1 200 kronor per dag. 

Arvode vid del av timme räknas varje påbörjad halvtimme, varav minst 15 
minuter tagits i anspråk. 

Timarvode betalas också för restid som åtgår med anledning av förrättning eller 
motsvarande, se punkt 4.1.  

Timarvodet för restid betalas dock inte till förtroendevald som för motsvarande 
tid erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

För övriga uppdrag avses förtroendeuppdrag, som efter godkännande/beslut av 
respektive nämnd/styrelse utförs för kommunens räkning och inte är att 
betrakta som sammanträde. Till övriga uppdrag räknas även ärendeberedning, 
sammanträde/möte med partssammansatta organ samt interna utbildningar. 

För att få arvode eller ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs att ansvarig 
nämnd/styrelse tagit beslut alternativt att ordförande tagit beslut om att 
godkänna deltagande om förtroendevalds medverkan i varje specifikt uppdrag. 
Beslut av ordförande anmäls vid efterföljande sammanträde med 
styrelsen/nämnden. Underlag eller program som styrker förrättningens innehåll 
ska alltid bifogas. 

2.8 Arvode till Kommunala pensionärs- och handikapprådet, KPHR 

Till ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige utges förrättningsarvode. 

2.9 Kurser och konferenser 

Vid deltagande i kurser och konferenser utanför kommunen utgår 
förrättningsarvode med 150 kronor per timme samt ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och eventuella utlägg för resor med mera. Förrättningsarvode vid 
kurser och konferenser utgård endast för den tid kursen/konferensen pågår och 
ej för resa, maximalt 8 timmar per dag. Förrättningsarvode vid kurser och 
konferenser förutsätter att den förtroendevaldas deltagande godkänts av 
styrelsen/nämnden eller att ordförande fattat särskilt beslut. 

2.10 Attestering 

Sammanträdeslista och blankett vid förrättning ska granskas och undertecknas 
av sekreterare eller förvaltningschef. Attestering sker efter gällande 
attestreglemente.  

3 Ersättning för ekonomiska förluster 

För att ersättning för ekonomiska förluster, enligt punkt 3.1 – 3.5, ska utbetalas 
krävs att intyg från arbetstagare, revisor, försäkringskassa med mera inlämnas. 

Vid schemalagd arbetstid bifogas även schema. 



Sida 8(14) 

3.1 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Begärd ersättning för förlorad arbetsinkomst ska alltid överensstämma med 
tjänsteledighetsavdrag från arbetsgivare. 

Arvode från förtroendeuppdrag ska inte ingå i beräkningen för förlorad 
arbetsinkomst. 

För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbetsinkomst utifrån 
den inkomstförlust som gäller vid det aktuella tillfället. 

Intyg avseende ekonomiska förluster, för punkt 3.1.1 samt 3.1.5 lämnas för varje 
månad och styrelse/nämnd. 

Intyg avseende ekonomiska förluster, för punkt 3.1.2 – 3.1.3 lämnas i januari 
varje år. Intyget gäller ett år från inlämningsdatumet och lämnas inget nytt intyg 
sker ingen utbetalning för den nya perioden. 

Intyg avseende ekonomiska förluster lämnas på för ändamålet framtagen 
blankett. 

3.1.1 Arbetstagare 

Förtroendevalda, som inte får årsarvode, har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst med maximalt 12 timmar per dag x verifierat belopp per timme. 
För ersättning över 8 timmar ska schema eller intyg från arbetsgivaren inlämnas. 

För timanställd krävs intyg om inbokade arbetstimmar som varit överenskomna 
med arbetsgivaren. 

3.1.2 Egenföretagare 

Egenföretagare ska antingen lämna intyg från revisor om beräknad inkomst av 
näringsverksamhet för innevarande år eller anmäld inkomst till 
försäkringskassan (SGI). 

Ersättning ges för tiden mellan klockan 07.00 – 18.00. 

3.1.3 Schablonberäknad ersättning 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förloras, men inte till vilket 
belopp, har rätt till en schablonersättning, beräknad på grundval av den senast 
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten med maximalt 8 timmar per dag x 
schablonberäknad timersättning. 

Schablonberäknad timersättning: 

sjukpenninggrundande belopp/dag = ersättning/timma 
165 

3.1.4 Anställd av Kinda kommun 

Förtroendevald, som är anställd av Kinda kommun, erhåller ledighet med 
bibehållen anställningsförmån. 

Förtroendevald ska begära ledighet med lön för deltagande i sammanträde eller 
förrättning, så att kostnaden för den bibehållna lönen styrs till rätt 
kostnadsställe. 
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På sammanträdeslistan respektive förrättningsblanketten anges att den 
förtroendevalde är anställd i kommunen. 

3.1.5 Övrigt 

Ersättning utgår inte under semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, 
kompensationsledighet och liknande förhållanden. 

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom av ”passivt ägande” 
till jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst. 

Den som får heltidspension eller är heltidsstuderande får inte ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

Till förtroendevald som på grund av sina kommunala uppdrag går miste om 
arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till ersättning för styrkta 
förluster. Den som förlorar förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller 
föräldraförsäkring ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid som 
förlusten avser och vilket belopp som har förlorats.  

Med ersättning från arbetslöshetskassa jämställs andra arbetsmarknadspolitiska 
stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst. 

3.2 Ersättning för förlorad pensionsförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 

3.3 Ersättning för förlorad semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 

a) Förlorad semesterersättning ersätts med maximalt 12 procent på
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst,

b) Förlorad semesterdag ersätts med maximalt samma maximibelopp som
för förlorad arbetsinkomst per dag.

Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte 
på vilket sätt har rätt till en schablonersättning. 

Schablonberäknat belopp: 

Procentpåslag, maximalt 12 procent, på utbetald ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. 

Bestämmelsen gäller inte i de fall semesterersättningen är inräknad i 
schablonbeloppet. 

3.4 Särskilda förhållanden med mera 

Rätten till ersättning enligt punkterna 3.1 samt 3.3 - 3.4 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 sammanträdet eller 
förrättningen. 
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Förtroendevald med schemalagd arbetstid har rätt till ersättning också för 
arbetspass närmast före och/eller efter sammanträde eller förrättning under 
förutsättning att båda villkoren 1 och 2 nedan är uppfyllda: 

1. sammanträdet/förrättningen pågår minst tre timmar och

2. tiden från arbetspassets slut till sammanträdets/förrättningens början är
kortare än sex timmar, eller tiden från sammanträdets/förrättningens
slut till arbetspassets början är kortare än sex timmar.

Rätten till ersättning enligt 3.1 samt 3.3 – 3.4 omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller förrättning. 

Vid godkänd förrättning på annan ort ersätts även tiden för resa mellan 
kommunen och förrättningsorten. 

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har 
utbetalats för den förlorade arbetsinkomsten eller den förlorade 
semesterförmånen. 

4 Ersättning för kostnader 

Ersättning för egna kostnadsutlägg ska styrkas med kvitton/biljetter i original. 

4.1 Resekostnader och traktamentsersättning 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller förrättning ersätts enligt de 
grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala 
reseavtalet BIA, under förutsättning att avståndet från den förtroendevaldes 
fasta bostad eller arbetsplats till platsen för förrättningen eller motsvarande 
överstiger 3 km enkel färd. Vid två eller flera omedelbart på varandra följande 
sammanträden eller förrättningar utgår endast en reseersättning. 

Vid resa med bil ska samåkning eftersträvas i största möjliga utsträckning. 

Traktamenten betalas enligt de grunder som fastställs för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. För vidare information se 
kommunens riktlinjer för resor. 

4.2 Barntillsynskostnader 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit, till följd av deltagande vid 
sammanträde eller förrättning, 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 utges även för äldre barn. 

Ersättning betalas med maximalt 150 kronor per timme, 1 200 kronor per dag. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen eller motsvarande. 
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4.3 Kostnader för tillsyn av personer med funktionsnedsättning 
eller svårt sjuk 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättning för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller som är svårt sjuk och som vistas i den 
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med maximalt 150 kronor per 
timme, 1 200 kronor per dag. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 

4.4 Särskilda kostnader till förtroendevald med 
funktionsnedsättning 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller 
förrättning och som inte ersätts på annat sätt. 

Häri ingår kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. 

Ersättning betalas med maximalt 150 kronor på timme, 1 200 kronor per dag. 

4.5 Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i punkterna 4.1 - 4.4 betalas ersättning om 
den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att 
kostnaderna uppkom. 

5 Kommunal pension 

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet samt i 
pensionsavtalet för förtroendevalda (PBF-KL, OPF-KL). 

6 Försäkring 

TFA-KL trygghetsförsäkring vid arbetsskada gäller för förtroendevalda vid 
olycksfall, arbetssjukdom och smitta. 

För att en arbetsskada ska vara ersättningsbar, krävs att följande villkor är 
uppfyllda: 

 olycksfallet eller arbetssjukdomen ska ha uppkommit i samband med att
den förtroendevalde utförde uppdraget för kommunens räkning.

 ersättning för uppdraget ska ha betalats av den kommunala
huvudmannen.
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7 Gemensamma bestämmelser 

7.1 Sociala avgifter 

Såväl arvoden, ersättningar för förlorad arbetsinkomst och den beskattningsbara 
delen av reseersättningen är enligt skattelagstiftningen belagd med sociala 
avgifter för kommunen och är därmed också pensionsgrundande i den 
förtroendevaldes allmänna pension. 

7.1 Hur man begär ersättning 

För att få ersättning enligt punkt 3 och 4 ska den förtroendevalde styrka sina 
förluster och kostnader. Förluster och kostnader ska anmälas till fullmäktiges 
eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Den förtroendevalde är ansvarig för att inlämnade uppgifter är korrekta. 

Vid felaktig begäran om ersättning är den förtroendevalde skyldig att återbetala 
ersättningen till Kinda kommun. 

Ersättning för deltagande vid sammanträde begärs genom att man fyller i 
uppgifterna på närvarolista: 

 Deltagande vid gruppsammanträde

 Färdersättning, antal kilometer eller annat färdsätt (kvitto inlämnas i
original)

 Ersättning förlorad arbetsinkomst, antal timmar

 Barntillsyn, antal timmar

 Signatur = närvaro samt intyg på att lämnade uppgifter är riktiga

Ersättning för förrättningsarvode begärs genom att man fyller i den för 
ändamålet framtagna blanketten: 

 Personnummer

 Namn

 Uppdragsgivare nämnd/styrelse (endast en blankett per nämnd)

 År och månad

 Datum för förrättningen

 Förrättningens art/sammanfattning av uppdrag

 Klockslag, från (start) och till (slut) samt avbrott för lunch

 Antal timmar för förrättningen och eventuell restid

 Antal timmar för förlorad arbetsinkomst med markering för om restid
ingår eller inte

 Vägsträcka med egen bil, tur och retur

 Övriga utlägg som buss, parkeringsavgift, barntillsyn med mera (kvitto
bifogas)
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Blankett som inte är korrekt ifylld skickas tillbaka. 

Årsarvode, begränsat årsarvode och sammanträdesersättning betalas ut utan 
föregående anmälan. 

För beräkning av förlorad arbetsinkomst lämnas giltigt intyg, se under punkt 3. 

Särskild inkomstanmälan kan lämnas för visst tillfälle, om tidigare lämnad 
anmälan inte skall gälla till följd av oregelbunden sysselsättningsgrad, 
oregelbundna inkomster eller av andra skäl. 

7.2 Utbetalning 

Årsarvodet betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 

Arvode och ersättningar betalas in på förtroendevalds bankkonto på Swedbank. 
Förtroendevald med konto på annan bank kontaktar Swedbank på telefon 0494-
794 00, eller via Swedbanks kontoregister.  

7.3 Tidsgräns för yrkande av ersättning 

Yrkanden om förlorad arbetsinkomst ska lämnas till respektive 
nämndsekreterare senast tre månader från dagen för sammanträde/uppdrag 
som förlusten avser. 

Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas till HR-
avdelningen senast två år från dagen för sammanträde/uppdrag som förlusten 
avser. 

Yrkanden om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas till HR-
avdelningen senast inom två år från pensionstillfället. 

Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas senast 
inom ett år från dagen för det sammanträde/uppdrag som kostnaden avser. 

7.4 Ansvar vid organisationsförändringar 

Ansvaret för att ersätta förrättningar med mera, som genomförts på uppdrag 
från avvecklade politiska organ, övertas av det organ som numera har ansvaret 
för det avvecklade organets motsvarande uppgifter. 

7.5 Övergångsbestämmelser 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft 2019 -01-01, då tidigare 
arvodesbestämmelser upphör att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och 
ersättningar inarbetade före ikraftträdandet. 

7.6 Översyn av bestämmelser 

Översyn av bestämmelser ska ske inför varje ny mandatperiod. 
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7.7 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen. 

7.8 Ansvarig för bestämmelserna 

Ansvarig för bestämmelserna är kommunstyrelsens kansli. 

Ansvarig för att bestämmelsernas innehåll är känt bland förtroendevalda och 
berörda medarbetare samt efterlevs och följs upp är förvaltningschef och 
nämndsekreterare. 

Bilagor 

Bilaga 1 Fasta arvoden i Kinda kommun 
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Datum Referens 

Arbetsbeskrivningar efter översyn av politisk organisation 

Arbetsbeskrivningar kommunstyrelsens ordförande, ordförande i nämnder, 

kommunfullmäktiges ordförande, samt oppositionsråd 

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd 

Leder och samordnar kommunstyrelsens verksamhet. 

Politiskt samordningsansvar för övergripande planeringsförutsättningar och 

strategier, ekonomi, näringslivs- och tillväxtfrågor, bolagsfrågor, 

personalfrågor, mål- och utvärderingsfrågor, och arbetsmarknad, regionala 

frågor (tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande), övergripande 

trygghetsfrågor, marknadsföring samt landsbygdsutveckling. 

Ansvarar för tillsyn över och samordning med övriga nämnder. 

Ordförande i krisledningsnämnden och brottsförebyggande rådet. 

Kommunfullmäktiges ordförande 

Politiskt samordningsansvar för frågor som rör demokrati och internationella 

kontakter.  

Regionala kontakter tillsammans med kommunstyrelsens ordförande. 

Representation enligt kommunens regler för uppvaktning och hågkomst vid 

begravning, samt vid övrig representation där inget annat föreskrivs.   

Ordförande i kommunfullmäktige. 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande 

Leder och samordnar socialnämndens verksamhet.  

Politiskt samordningsansvar för äldrefrågor, omsorgsfrågor, sociala frågor 

och folkhälsofrågor. 

Bildningsnämndens ordförande 

Leder och samordnar Barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  

Politiskt samordningsansvar för utbildnings- och barnomsorgsfrågor samt 

integration/flyktingmottagning. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande  

Leder och samordnar samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. 

Politiskt samordningsansvar för besöksnäring och turism, samhällsbyggnad, 

teknisk försörjning, VA/renhållning, fastigheter, måltidsverksamhet, 

byggande, kommunikationer, gator och vägar, parker, natur, grönområden, 

miljöfrågor, byggfrågor, räddningstjänsten samt kultur- och fritidsfrågor. 

Valnämndens ordförande 

Leder och samordnar valnämndens arbete. 

Politiskt samordningsansvar för de allmänna valens genomförande. 



Överförmyndaren 

Politiskt ansvar för överförmyndarverksamheten. 

Kommunstyrelsens andre vice ordförande tillika oppositionsråd 

Oppositionsrådet ska garantera den politiska oppositionens insyn och goda 

arbetsmöjligheter. 

Ersätter kommunstyrelsens ordförande vid dennes och vice ordförandens 

frånvaro  



Arbetsuppgifter som ingår i arvodet för årsarvoderade förtroendevalda 

Besök på förvaltningen, eller annan förvaltning, för information, underskrift 

av handlingar och andra ärenden med anledning av uppdraget. 

Tid för att fatta beslut i delegerade ärenden 

Presidieberedningar 

Förrättningar med anledning av uppdraget 

Mottagning för och telefonkontakter med allmänheten 

Överläggningar med externa eller interna parter 

Representationsuppdrag 

Restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder 

För hel- och deltidsförtroendevalda ersätts inte resor mellan hemmet och 

tjänstestället. 

För årsarvoderade som inte omfattas av reglerna om hel- eller 

deltidsförtroendevalda utgår ersättning för resor till och från hemmet, samt 

sammanträdesersättning. 

Ersättning för inläsning och partigruppsmöten i anslutning till sammanträden 

ingår i sammanträdesersättningen.   



Arvode riksdagsledamot: 65 400,00 kr

Ordförande Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

KF 20,00% 90,00% 11 772,00 kr

KS 100,00% 90,00% 58 860,00 kr

SHN 50,00% 90,00% 29 430,00 kr

Bildning 50,00% 90,00% 29 430,00 kr

Omsorg 50,00% 90,00% 29 430,00 kr

Överförmyndare 8,00% 90,00% 4 708,80 kr

Kommunrevision 8,00% 90,00% 4 708,80 kr

Valnämnd 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Valnämnd ej valår 0,00% 90,00% 0,00 kr

Jävsnämnd 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Valberedning 0,00% 90,00% 0,00 kr

Vice ordf. Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

KF 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

KS (oppositionsråd) 50,00% 90,00% 29 430,00 kr

SHN 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Bildning 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Omsorg 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Överförmyndare 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Kommunrevision 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Valnämnd valår 1,00% 90,00% 588,60 kr

Jävsnämnd 1,00% 90,00% 588,60 kr

Valberedning 0,00% 90,00% 0,00 kr

2:e Vice ordf. Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

KF 3,00% 90,00% 1 765,80 kr

Kindahus Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

Ordförande 20,00% 90,00% 11 772,00 kr

Vice ordförande 5,00% 90,00% 2 943,00 kr

Totalt per månad: 214 839,00 kr valår

213 073,20 kr ej valår

Totalt per månad Kindahus: 14 715,00 kr



Arvode riksdagsledamot: 65 400,00 kr

Ordförande Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

KF 20,00% 100,00% 13 080,00 kr

KS 100,00% 90,00% 58 860,00 kr

SHN 50,00% 80,00% 26 160,00 kr

Bildning 50,00% 80,00% 26 160,00 kr

Omsorg 50,00% 80,00% 26 160,00 kr

Överförmyndare 8,00% 100,00% 5 232,00 kr

Kommunrevision 8,00% 100,00% 5 232,00 kr

Valnämnd 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Valnämnd ej valår 0,00% 100,00% 0,00 kr

Jävsnämnd 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Valberedning 0,00% 100,00% 0,00 kr

Vice ordf. Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

KF 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

KS (oppositionsråd) 50,00% 80,00% 26 160,00 kr

SHN 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Bildning 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Omsorg 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Överförmyndare 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Kommunrevision 3,00% 100,00% 1 962,00 kr

Valnämnd valår 1,00% 100,00% 654,00 kr

Jävsnämnd 1,00% 100,00% 654,00 kr

Valberedning 0,00% 100,00% 0,00 kr

Kindahus Procent (tjänstegrad) Arvode % av riksdagsledamot Utfall per månad

Ordförande 20,00% 80,00% 10 464,00 kr

Vice ordförande 5,00% 80,00% 2 616,00 kr

Totalt per månad: 204 048,00 kr valår

202 086,00 kr ej valår

Totalt per månad Kindahus: 13 080,00 kr




