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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1§

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen
(1991:900) och övriga som utses av kommunen att representera kommunen i föreningar
mm.
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40% av heltid gäller
endast 8 § samt 10-20 §§.

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 3-7 §§, 11 § och 13-20
§ § för
a)

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

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper,
c)

protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,

d) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till
kommunfullmäktiges sammanträde, utgår 1 timmes ersättning till närvarande
ledamöter vid kommunfullmäktiges följande sammanträden
e)

konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget

f)

förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation
efter annan motpart till kommunen,

g)

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

h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
i)

överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala
organ den förtroendevalde själv tillhör,
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j)

presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,

k)

besiktning eller inspektion,

l)

överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
n) anställningsintervjuer
o) sammanträden med föreningar, bolag m.m. där den förtroendevalda utsetts av
kommunen som representant och där huvudman inte betalar arvode.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
pensions och semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst
3§

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som visar att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda
sjukpenninggrundande inkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår från sammanträden med egen nämnd med
undantag för hel- och deltidsengagerade förtroendevalda med minst 40% tjänstgöring.

Förlorad pensionsförmån
4§

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Den årliga ersättningen betalas ut direkt till den förtroendevalde med 3.5 % av den
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.
Ersättningen utbetalas till den förtroendevalde som lön. Genom betalning av årliga
ersättningar har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den
förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha
anställning skall istället för första och andra styckena gälla följande. Den förtroendevald
som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån med verifierat belopp.

Förlorad semesterförmån
5§

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket
sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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Förlorad arbetslöshetsersättning, sjukpension m.m.
6§

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning och
andra arbetsmarknadspolitiska ersättningar som avser att ersätta arbetsinkomst,
samt styrkt förlorad sjukpension, föräldrapenning och motsvarande med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden m m
7§

Rätten till ersättning enligt 3-6 §§ 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 motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för
styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.
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Arvoden mm
Årsarvode
8§

Förtroendevalda som fullgör sina, uppdrag på heltid eller på minst 40 procent, av heltid
har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Årsarvoderade förtroendevalda, har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras.
Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 månader skall arvodet minskas i
motsvarande mån.
Frånvaro på grund av föräldraledighet, vård av närstående reducerar årsarvodet enligt
samma villkor som arbetstagares frånvaro enligt kommunala avtal, allmänna
bestämmelser.
Från det att frånvarande ordförandes arvode reduceras ska tjänstgörande 1:e vice
ordförande istället erhålla ordförandes arvode.

Begränsat årsarvode
9§

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
begränsade arvoden i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet
reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under tid som överstiger 2 månader skall arvodet minskas i motsvarande mån.
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Arbetsuppgifter inom ramen för årsarvoden och begränsade årsarvoden
§ 10

Förrättningar inom kommunen som ska anses ingå i arbetsuppgifterna och täckas
av årsarvode och begränsat årsarvode. För förrättning utom kommunen utgår
ersättning.

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet (mer än 40%):
• rutinmässigt följa förvaltningens arbete
• överläggning med tjänsteman eller annan anställd
• justering av eget protokoll
• genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan anställd i
anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d.
• besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling
• mottagning för allmänheten, telefonsamtal, presskontakter o.d.
• utövande av delegationsbeslut
• möten inom kommunen som naturligt faller inom nämndens ansvarsområde
• restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder
Följande arbetsuppgifter skall ingå i det begränsade årsarvodet (mindre än 40%):
• rutinmässigt följa förvaltningens arbete
• överläggning med tjänsteman eller annan anställd
• justering av protokoll
• genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan anställd i
anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d.
• besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling
• mottagning för allmänheten, telefonsamtal o.d.
Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet för kommunfullmäktiges ordförande:
• justering av kommunfullmäktiges protokoll
• planering och förberedelser inför kommunfullmäktiges sammanträden inklusive möten
med presidiet och berörda tjänstemän
• mottagning för allmänheten, telefonsamtal och presskontakter i anledning av
kommunfullmäktiges ärenden
• besök på kommunledningskontoret för information, utanordning eller påskrift av
handling
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Arvode för sammanträden m m
11 §

Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde eller motsvarande eller per dag
för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden har inte rätt till
arvode mer än för heldag med undantag för sammanträde med kommunfullmäktige.
Ersättning för arvoden utgår från sammanträden med egen nämnd med undantag för
hel- och deltidsengagerade förtroendevalda med minst 40% tjänstgöring.

Kommunal pension
12 §

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.

Ersättning för kostnader
Resekostnader
13 §

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts dock inte om
avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad, studieort eller arbetsplats till platsen
för sammanträdet eller motsvarande understiger 3 km enkel väg.
För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där kommunen
tillhandahåller eget kontorsrum utgår ingen reseersättning till och från arbetsplatsen.

Traktamente
14 §

Traktamente utgår enligt traktamentsbestämmelser för kommunala arbetstagare vid
sammanträden, kurser, konferenser, studiebesök etc utom kommunen, som har ett
direkt samband med det kommunala uppdraget och beslutats av respektive nämnd.
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Ersättning för telefon/teknisk utrustning för hel- och deltidsengagerade med
minst 40%
15 §

För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där kommunen
tillhandahåller eget kontorsrum har den förtroendevalda rätt till likvärdig teknisk
utrustning som övriga arbetstagare i kommunen.
Telefon
För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring tillhandahåller
kommunen telefon. För handhavande gäller kommunens telefonpolicy.
Där den förtroendevalde med minst 40% tjänstgöring väljer att nyttja sitt eget
abonnemang ersätter kommunen den förtroendevalde med belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.

Partipolitiska kostnader
16 §

Kommunalt partistöd
Kommunalt partistöd ges till politiska partier som är representerade i fullmäktige enligt
2 kap 9-10 §§ kommunallagen (1991:900). Ersättning betalas med det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Partigruppmöten
Som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till kommunfullmäktiges
sammanträde, utgår 1 timmes ersättning till närvarande ledamöter vid
kommunfullmäktiges följande sammanträden
Partipolitiska uppdrag
När förtroendevald får uppdrag från det egna partiet krävs särskilt beslut i respektive
nämnd för kostnader som uppstår utöver arvodet.

Barntillsynskostnader
17 §

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12. år. Om
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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.
Kommunstyrelsen kan besluta om att egen familjemedlem eller annan närstående ersätts
med förlorad arbetsinkomst enligt § 3 för den tid barnet inte vistas inom barnomsorgen.
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Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
18 §

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt,
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Kommunstyrelsen kan besluta om att egen familjemedlem eller annan närstående ersätts
med förlorad arbetsinkomst enligt § 3.

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
19 §

Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid 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 betalas dock med högst
det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Övriga kostnader
20 §

För andra kostnader än som avses i 13-19 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
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Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning
21 §

För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-15 och 17-20 §§ skall den förtroendevalde
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt 8-9 och 11 §§ betalas ut utan föregående anmälan.

22 §

Ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 § första stycket utbetalas senast vid
utgången av mars månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig. Yrkande om
ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 § tredje stycket skall framställas i
samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället.

23 §§

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år
från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett
år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

Kommunala bolag och stiftelser
24 §

Kommunala bolag och stiftelser rekommenderas följa dessa bestämmelser i tillämpliga
delar.

Tolkning av bestämmelserna
25 §

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

Utbetalning
26 §

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas
ut en gång per månad.
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Attest
27 §

I de fall Ks vice ordförande, Ks 2:e vice ordförande samt ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fullgör uppdrag
som ligger utanför ramen för uppgifter som skall fullföljas inom årsarvodets ram,
attesterar Ks ordförande samt respektive nämnders vice ordförande.
Ordförande och vice ordförande attesterar för varandra.

Översyn
28 §

Översyn av dessa bestämmelser ska ske inför varje ny mandatperiod. Översynen bereds
av kommunstyrelsen.
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Bilaga till bestämmelser om arvoden och ersättning
§ 3 Förlorad arbetsinkomst
För förtroendevald utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst utan begränsning.
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till
schablonersättning utifrån den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten.
§ 5 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med verifierat belopp.
För ersättning beräknad efter schablon, skall underlag från Försäkringskassan lämnas in.
Schablonersättning för förlorad semesterförmån är 12% på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
§ 6 Förlorad arbetslöshetsersättning, sjukpension m.m.
Verifierat belopp
§ 11 Arvode för sammanträden och motsvarande
Arvode
Arvode för sammanträden utgår med 285 kronor för halvdag mindre än fyra timmar och med
570 kronor för heldag mer än 4 timmar. Tiden räknas från sammanträdets början till dess slut.
Förtroendevald som under en och samma dag deltar i flera sammanträden har inte rätt till arvode
mer än för heldag med undantag för sammanträde med kommunfullmäktige.
Uppräkning av ersättningen sker fr o m januari varje år med samma procentsats om utfallet i
Visions löneöversyn året innan.
§ 15 Telefonersättning
För de förtroendevalda som väljer att använda ett eget telefonabonnemang, ersätter kommunen
den förtroendevalde med verifierat belopp.
§ 16 Kommunalt partistöd
Säters kommun utgår ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti, det mandatbundna bidraget
är 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 2011 som bas.
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§ 17 Barntillsynskostnader
Verifierat belopp.
§ 18 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad och svårt sjuk
Verifierat belopp.
§ 19 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
Verifierat belopp.
Justering
För den som vid sammanträdet utses att justera protokollet ska ersättning utgå med 100 kronor.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte vid justering. Arvode för justering gäller inte
ledamot med fast arvode.
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§§ 8-9 Årsarvode
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