
 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

 

2020-06-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 132 Dnr 2020-00096  

Förslag från den parlamentariska gruppen om förändringar avseende 
beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst samt gällande 
ersättningsberättigade förrättningar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för förtroendevald som uppbär fast arvode som 
motsvarar 40% av heltid eller mer medges inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Detta gäller i samband med samtliga kommunala sammanträden 
och förrättningar.  

Kommunfullmäktige beslutar att rätten till sammanträdes- och 
förrättningsarvoden för förtroendevald som deltar i sammanträde eller förrättning 
för annat organ än där vederbörande uppbär fast ersättning motsvarande 40% av 
heltid eller mer behålls tillsvidare. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare för övriga förtroendevalda behålla 
möjligheten att åberopa schablonberäknad ersättning baserad på SGI för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg från revisor, redovisningsbyrå eller motsvarande godkänns 
även fortsättningsvis. 

Kommunfullmäktige beslutar att för samtliga förtroendevalda införa ett tak för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarande det arvode som uppbärs av 
kommunstyrelsens ordförande (f n 90% av riksdagsmannaarvodet = 373 
kr/timmen). 

Ovanstående ändringar träder i kraft omedelbart från och med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Den parlamentariska gruppen ska i god tid för inför nästkommande mandatperiod 
att se över hela arvodesreglementet samt ta fram tillämpningsföreskrifter. I 
samband med det övergripande uppdraget kan det även bli aktuellt att återigen se 
över beräkningsgrunderna för förlorad arbetsinkomst, exempelvis vad gäller 
eventuell avräkning av inkomster från Kinda kommun.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 41/2020-04-20 om att tillsätta en parlamentarisk 
grupp för att se över bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Kinda 
kommun. Gruppen fick i uppdrag att omgående komma med ett förslag i fråga om 
reglerna för ersättning för förlorad arbetsinkomst samt vad gäller ersättningar för 
förrättningar så att ett förslag avseende dessa frågor kunde behandlas av 
kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni 2020. 

Gruppen har bestått av Emil Turesson (S), Marko Maripuu (L), Annika Haag (LPO), 
Mona Damm (M), Jörgen Kalmendal (KD), Christan Nordin Olsson (SD), Lars 
Thostrup (V) och Tore Olsson (C). Tore Olsson (C) har varit sammankallande.  
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Miljöpartiet har uppmanats att utse representant till gruppen men valt att avstå 
från detta. Gruppens medlemmar har varit eniga i sitt förslag som också förankrats 
i respektive parti. 

Den huvudsakliga frågeställningen har varit hur förlorad arbetsinkomst för 
egenföretagare ska beräknas/fastställas i de fall intyg från 
revisor/redovisningskonsult ej finns att tillgå. 

En utgångspunkt för gruppens arbete har varit att en skälig ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ska utgå i de fall en förtroendevald kan styrka att denne går miste 
om förlorad arbetsinkomst i samband med sitt förtroendeuppdrag. Regelverket får 
dock inte heller vara alltför administrativt betungande för förvaltningen och den 
förtroendevalda varför en viss avvägning fått ske mellan dessa olika intressen. En 
annan viktig aspekt vid arbetet har varit att reglerna ska vara generellt tillämpbara 
både utifrån nu kända förhållanden och sådana som skulle kunna komma ifråga i 
framtiden. 

Som utgångspunkt i gruppens arbete har framförallt gällande reglementen från 
andra kommuner och SKL:s cirkulär i ämnet använts som inspiration och underlag.  

Gruppens slutliga förslag i den första delen av uppdraget innebär  att 
förtroendevalda som uppbär fast arvode som motsvarar 40% av heltid eller mer 
(betydande del av heltid) inte längre har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid kommunala sammanträden och förrättningar. Detta innebär en 
anpassning till kommunallagens bestämmelser om att denna grupp av 
förtroendevalda ska hållas isär från övriga förtroendevalda. Ändringen är även i 
linje med vad som påpekats av kommunrevisionen. 

I samband med genomgång av reglementen från andra kommuner konstaterades 
dels att det förekommer en uppsjö av olika beräkningsgrunder för förlorad 
arbetsinkomst men också att Kinda kommun som en av få kommuner saknade ett 
övre tak vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det tak som nu föreslås 
innebär att ersättningen för förlorad arbetsinkomst hålls inom en skälig nivå. 

Den andra delen av uppdraget innebär en generell översyn av hela reglementen 
och vad som är en skälig nivå för de olika uppdragen. Avsikten är även att ta fram 
så kallade tillämpningsföreskrifter för att underlätta tolkningar och beräkningar av 
de olika arvodena och ersättningarna. Förslag i denna del ska vara klart i god tid 
för nästa val. 

I gruppens diskussioner har även andra möjliga förbättringsområden framkommit t 
ex vad gäller utbildningar för nya förtroendevalda, förtydligande av blanketter och 
möjligheten att på sikt digitalisera hanteringen. Dessa frågor tas med i 
förvaltningens utvecklingsarbete.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut, daterat 2020-05-22 
Reviderad version av 
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”Bestämmelser för arvoden och ekonomiska ersättningar till  förtroendevalda i Kin
da kommun”  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
Akten 
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Förslag från den parlamentariska gruppen om förändringar avseende 
beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst samt gällande 
ersättningsberättigade förrättningar 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för förtroendevald som uppbär fast arvode som 
motsvarar 40% av heltid eller mer medges inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst. Detta gäller i samband med samtliga kommunala sammanträden 
och förrättningar.  

Kommunfullmäktige beslutar att rätten till sammanträdes- och 
förrättningsarvoden för förtroendevald som deltar i sammanträde eller förrättning 
för annat organ än där vederbörande uppbär fast ersättning motsvarande 40% av 
heltid eller mer behålls tillsvidare. 

Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare för övriga förtroendevalda behålla 
möjligheten att åberopa schablonberäknad ersättning baserad på SGI för förlorad 
arbetsinkomst. Intyg från revisor, redovisningsbyrå eller motsvarande godkänns 
även fortsättningsvis. 

Kommunfullmäktige beslutar att för samtliga förtroendevalda införa ett tak för 
ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarande det arvode som uppbärs av 
kommunstyrelsens ordförande (f n 90% av riksdagsmannaarvodet = 373 
kr/timmen). 

Ovanstående ändringar träder i kraft omedelbart från och med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Den parlamentariska gruppen ska i god tid för inför nästkommande mandatperiod 
att se över hela arvodesreglementet samt ta fram tillämpningsföreskrifter. I 
samband med det övergripande uppdraget kan det även bli aktuellt att återigen se 
över beräkningsgrunderna för förlorad arbetsinkomst, exempelvis vad gäller 
eventuell avräkning av inkomster från Kinda kommun.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 41/2020-04-20 om att tillsätta en parlamentarisk 
grupp för att se över bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Kinda 
kommun. Gruppen fick i uppdrag att omgående komma med ett förslag i fråga om 
reglerna för ersättning för förlorad arbetsinkomst samt vad gäller ersättningar för 
förrättningar så att ett förslag avseende dessa frågor kunde behandlas av 
kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni 2020. 



Kinda kommun 
Kommunstyrelsen 
 

Datum 

2020-05-22 
 

KINKS 2020-00096  
Sida 

2(3) 

 

 

Gruppen har bestått av Emil Turesson (S), Marko Maripuu (L), Annika Haag (LPO), 
Mona Damm (M), Jörgen Kalmendal (KD), Christan Nordin Olsson (SD), Lars 
Thostrup (V) och Tore Olsson (C). Tore Olsson (C) har varit sammankallande.  
Miljöpartiet har uppmanats att utse representant till gruppen men valt att avstå 
från detta. Gruppens medlemmar har varit eniga i sitt förslag som också förankrats 
i respektive parti. 

Den huvudsakliga frågeställningen har varit hur förlorad arbetsinkomst för 
egenföretagare ska beräknas/fastställas i de fall intyg från 
revisor/redovisningskonsult ej finns att tillgå. 

En utgångspunkt för gruppens arbete har varit att en skälig ersättning för förlorad 
arbetsinkomst ska utgå i de fall en förtroendevald kan styrka att denne går miste 
om förlorad arbetsinkomst i samband med sitt förtroendeuppdrag. Regelverket får 
dock inte heller vara alltför administrativt betungande för förvaltningen och den 
förtroendevalda varför en viss avvägning fått ske mellan dessa olika intressen. En 
annan viktig aspekt vid arbetet har varit att reglerna ska vara generellt tillämpbara 
både utifrån nu kända förhållanden och sådana som skulle kunna komma ifråga i 
framtiden. 

Som utgångspunkt i gruppens arbete har framförallt gällande reglementen från 
andra kommuner och SKL:s cirkulär i ämnet använts som inspiration och underlag.  

Gruppens slutliga förslag i den första delen av uppdraget innebär  att 
förtroendevalda som uppbär fast arvode som motsvarar 40% av heltid eller mer 
(betydande del av heltid) inte längre har rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst vid kommunala sammanträden och förrättningar. Detta innebär en 
anpassning till kommunallagens bestämmelser om att denna grupp av 
förtroendevalda ska hållas isär från övriga förtroendevalda. Ändringen är även i 
linje med vad som påpekats av kommunrevisionen. 

I samband med genomgång av reglementen från andra kommuner konstaterades 
dels att det förekommer en uppsjö av olika beräkningsgrunder för förlorad 
arbetsinkomst men också att Kinda kommun som en av få kommuner saknade ett 
övre tak vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det tak som nu föreslås 
innebär att ersättningen för förlorad arbetsinkomst hålls inom en skälig nivå. 

Den andra delen av uppdraget innebär en generell översyn av hela reglementen 
och vad som är en skälig nivå för de olika uppdragen. Avsikten är även att ta fram 
så kallade tillämpningsföreskrifter för att underlätta tolkningar och beräkningar av 
de olika arvodena och ersättningarna. Förslag i denna del ska vara klart i god tid 
för nästa val. 

I gruppens diskussioner har även andra möjliga förbättringsområden framkommit t 
ex vad gäller utbildningar för nya förtroendevalda, förtydligande av blanketter och 
möjligheten att på sikt digitalisera hanteringen. Dessa frågor tas med i 
förvaltningens utvecklingsarbete.      

Beslutsunderlag 

 Förslag till beslut, daterat 2020-05-22 
Reviderad version av ”Bestämmelser för arvoden och ekonomiska ersättningar till  
förtroendevalda i Kinda kommun”   
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