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Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Vaggeryds kommun
FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA
§1
Dessa bestämmelser om sammanträdes- och förrättningsarvoden m.m. skall äga tillämpning
på av kommunfullmäktige tillsatta styrelser (även bolag), nämnder, kommittéer och
beredningar samt av dessa inom sig tillsatta arbetsutskott och beredningar.
Bestämmelserna äger även tillämpning på ledamot och ersättare i kommunfullmäktige med
undantag för § 10.
Beträffande kommunens och kommunägda bolagens revisorer gäller endast
bestämmelsernas 3-5, 8, 10 och 12 §§.
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller
bestämmelsernas 7, 11, 12, 19 samt 21-23 §§.
För förtroendevald som fullgör uppdrag på deltid gäller bestämmelsernas 3-5, 8, 10 (endast
betr. ”egna” nämnden), 12, 18-19, 21-23 §§.
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 3-6, 10, 12-17, §§ för
Protokollförda sammanträden
1. med kommunstyrelsen och övriga styrelser och nämnder, nämndutskott,
nämndberedningar
2. med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper.
Protokollsjustering
1. då särskild tid och plats bestämts härför.
Förrättningar typ
1. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
2. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till kommunen
3. överläggning med annat kommunalt organ än den förtroendevalde själv
tillhör och överläggning med icke kommunalt organ
4. sammankomst med kommunalt samrådsorgan
5. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör
6. besiktning eller inspektion
7. överläggning med utomstående myndighet eller organisation
8. representation beslutad av vederbörligt organ (högst 3 timmar)
9. evenemang anordnat av egen styrelse/nämnd eller förvaltning,
skolavslutningar,
uppvaktningar, (födelsedagar, pensionsavgångar och liknande) samt
begravningar.
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Arvode utges till den eller de förtroendevalda som utsetts att vara officiella
representanter för styrelsen/nämnden.
För att erhålla ersättning vid förrättningar enligt punkterna 1-9 krävs särskilt uppdrag
(beslut).
FÖRLORAD ARBETSINKOMST
§3
Ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst utges för sammanträdes- resp.
förrättningstiden. Dessutom utges ersättning för skälig tid för inställelse till sammanträdet
(förrättningen) samt återställelse till arbetet. Ersättning utges för högst 8 timmar per dygn.
Med faktiskt förlorad arbetsinkomst menas att löneavdrag fått vidkännas. Den som har
semester, kompledighet eller uppbär sjuk- eller föräldrapenning kan således inte erhålla
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ej heller den som uppbär heltidspension. För att få
ersättning skall inkomstbortfallet styrkas med intyg från ordinarie arbetsgivare. Tid för
inläsning av handlingar och annat material som behövs inför nämndsammanträden och
andra förrättningar berättigar ej till ersättning.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst till egenföretagare.
Ersättning till egenföretagare ska schablonmässigt utgå för förlorad arbetsinkomst med 150
kr/tim, om inte annat kan styrkas. Ordförande i styrelse och nämnd har att signera inlämnat
intyg.
FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN
§4
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån på under året uppburen
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Pensionsavgiften uppgår till 4,5 % av nämnda
ersättning. Den förtroendevalde tillgodoräknas pensionsavgift endast om den för
kalenderåret är högre än 200 kronor. Inbetalda avgifter omräknas till en ålderspension när
den förtroendevalde fyller 65 år och utbetalas under en femårsperiod
FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN
§5
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock högst med
12% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning för förlorad
semesterförmån ingår i ersättningen för förlorad arbetsinkomst.
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN M.M.
§6
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt
att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet (förrättningen).
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HELTIDSARVODE
§7
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till
arvode med följande belopp.
Kommunalråd, heltid: 90 % av inkomstbasbeloppet per månad.
Oppositionsråd, heltid: 81 % av inkomstbasbeloppet per månad.
Arvodet justeras årligen i enlighet med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Förtroendevald som engageras på deltid (minst 40 %) är berättigad till samma ersättning
som heltids oppositionsråd, multiplicerat med tjänstgöringsgraden.
Heltidsarvoderad förtroendevald har rätt till semesterledighet med bibehållet arvode i
motsvarande grad som kommunal tjänsteman har rätt till semesterledighet. Ledigheten ska
förläggas på ett sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
Vid sjukdom ska de allmänna bestämmelser som gäller för kommunalt anställd personal
tillämpas.
BEGRÄNSAT ARVODE
§8
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40 % av heltid, har rätt till begränsat
arvode i den utsträckning som anges i § 9.
Förtroendevald med begränsat arvode som på grund av sjukdom eller annat förhinder inte
kan fullgöra sitt uppdrag har full ersättning under en sammanhängande tid av 3 månader.
Arvodet skall därefter minskas i förhållande till tjänstgöringsgrad.
ARVODEN OCH SAMMANTRÄDESERSÄTTNINGAR SAMT ÖVRIGA
KOSTNADSERSÄTTNINGAR
§ 9.
Arvoden och sammanträdesersättningar utgår enligt nedan. Arvoden och ersättningar
justeras årligen i enlighet med förändringen av inkomstbasbeloppet. Första justering görs
2016 med 2015 som basår.
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Nämnd eller
motsvarande

Funktion

Kommunfullmäktige

Ordf
1e vice ordf
2e vice ordf
Ledamot o ers
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf
Ordf
Vice ordf

*Kommunstyrelsens
tekniska utskott
Barn- och utb. nämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnämnden
Kultur- och
fritidsnämnden
Valnämnden, valår
Valberedning samt
valnämnden icke valår
Valdistrikt
Valförättare
Kommunens
lekmannarevisorer

Ordf
Vice ordf
Ledamot

Bolagens lekmannarevisorer
Vaggeryds Elverk/
Ordf
Vaggeryds Energi AB
Vice ordf
VSBo
Ordf
Vice ordf
**Arvode till en ord. ledamot från varje
parti i KS som inte är representerat i KS
presidium.
Timarvode
1a timmen
(1a timman inkluderar
Därefter per
ersättning för ev.
påbörjad
partigruppsmöte)
halvtimma
Barntillsynskostnader
Kostnader för vård av handikappad eller
svårt sjuk
Handikappad förtroendevalds särskilda
kostnader

Arvode i kr Per
år 2015 tidsperiod
27 131
13 560
13 560
500
54 253
26 162
191 139
135 603
191 139
135 603
129 079
74 326
85 300
42 640
18 779
9 389
4 818
2 409
2 543
1 272
1 272
26 585
21 523
16 460
7 326
58 000
30 000
54 253
27 131
12 668

År
År
År
Sammanträde
År
År
År
År
År
År
År
År
År
År
Valår
Valår
År
År
Per valår
Per valår
Per valdag
År
År
År
År
År
År
År
År
År

301 Sammanträde
77 Sammanträde
Maximalt 1 % av
inkomstbasbeloppet
Maximalt 1 % av
inkomstbasbeloppet
Maximalt 1 % av
inkomstbasbeloppet

Sammanträde o dygn
Sammanträde o dygn
Sammanträde o dygn

* Om uppdraget följer annat arvoderat uppdrag i kommunstyrelsen skall inget arvode utgå.
** Ledamoten från varje parti utses av kommunfullmäktige.
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ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN M.M.
§ 10
Förtroendevald, som inte är heltidsarvoderad, har rätt till timarvode enligt § 9.
Ny ”förstatimme” vid flera sammanträden med samma organ eller utskott därav utges
endast om mellanliggande tidsrymd överstiger 2 timmar.
Arvode utges för högst 10 timmar per dygn.
Arvode utges inte för restid i kommunen.
Sammanträde med kommunfullmäktige berättigar ej till ersättning enligt denna paragraf.
Vid sammanträde (förrättning) utanför kommunen anses förrättningen påbörjad resp.
avslutad när avresa/hemkomst skett från resp till hemorten. Tiden räknas mellan 06.00 24.00. Den faktiska avrese- och hemkomsttiden skall alltid anges på rese- och
arvodesblanketten. Vid förrättning utanför kommunen med gemensam samling och
avslutning räknas tiden från samlingen resp. avslutningen.
KOMMUNAL PENSION – OPF-KL FÖR FÖRTROENDEVALDA
§ 11
Gäller
- omställningsstöd
- pensionsbestämmelser
Kommunfullmäktige har antagit anpassningen av pensionsreglerna enligt SKLs nya regler
som gäller från och med 2015 (omställningsstöd istället för särskild pensionsförmån).
Tillämpas för förtroendevalda som tillträder från och med valet 2014 eller senare.
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet.
OMSTÄLLNINGSSTÖD
Gäller för förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, minst
40%.
Omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidsbegränsat stöd för återgång i arbete.
 Aktiva omställningsinsatser
- Rätt till aktiva insatser har förtroendevald som lämnat sitt uppdrag efter minst fyra
års sammanhängande uppdragstid
 Ekonomiskt omställningsstöd
- Ett års uppdrag = 3 månaders omställningsstöd
- Utges i högst tre år
- År ett och två = 85% av årsarvodet före avgångstidpunkten
- År tre = 60% av årsarvodet året före avgångstidpunkten
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
 Samordning
- Det första årets utbetalningar av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster.
- De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från samordning.
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PENSIONSBESTÄMMELSER
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets omfattning, om
inte annat anges
 Avgiftsbestämd ålderspension
 Pensionsgrundande inkomst
- I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode och
sammanträdesersättningar
 Pensionsavgift
- 4,5% på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp.
På inkomst överstigande 7,5 bb är pensionsavgiften 30%.
- Pensionsavgiften intjänas från första kronan och någon nedre åldersgräns för
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
 Pensionsbehållning
- Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen.
- Pensionsbehållningen räknas årligen upp med förändringen av inkomstbasbeloppet.
Detta gäller både före och efter utbetalning.
Samtliga ersättningar kräver skriftlig ansökan från den förtroendevalde.
RESEKOSTNADER OCH TRAKTAMENTEN
§ 12
Vid sammanträde (förrättning) utges ersättning enligt gällande reseavtal för kommunens
arbetstagare.
BARNTILLSYNSKOSTNADER
§ 13
Ersättning för kostnader avseende barnpassning som föranletts av det kommunala
uppdraget utges med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som framgår av § 9.
Ersättning utges om barnet/barnen är under 10 år (fyllda) och tillsynen inte utförts av egen
familjemedlem, annan närstående eller då barnet vistats i ordinarie barnomsorg.
KOSTNADER FÖR VÅRD AV HANDIKAPPAD ELLER SVÅRT SJUK
§ 14
Ersättning för kostnader avseende vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person i
den förtroendevaldes bostad, om kostnaden föranletts av det kommunala uppdraget utges
med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som framgår av § 9.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller annan
närstående.
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HANDIKAPPAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER
§ 15
Ersättning avseende handikappad förtroendevalds särskilda kostnader som föranletts av det
kommunala uppdraget utges med styrkta kostnader, dock högst med det belopp som
framgår av § 9. Kostnaden kan t.ex. avse resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och dyl.
AVBYTARE I JORDBRUK
§ 16
Ersättning för kostnader för s.k. avbytare i jordbruk som föranletts av det kommunala
uppdraget utges med styrkt kostnad som överstiger erhållen ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
ÖVRIGA KOSTNADER
§ 17
För andra kostnader än som avses i 12-16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Ersättning utges inte om den
förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat
sätt kunnat förhindra att kostnaden uppkom.
ARBETSUPPGIFTER FÖR ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE
§ 18
Arbetsuppgifterna för ordförande och vice ordförande skall framgå av särskilt reglemente
för resp. styrelse/nämnd/bolag. Beskrivningen av arbetsuppgifter förutsätts vara
heltäckande i syfte att det fasta arvodet (heltidsarvode eller begränsat årsarvode) skall
kunna rätt dimensioneras. Principen är att det fasta arvodet skall utgöra full ersättning för
samtliga arbetsuppgifter som utförts av ordföranden resp. vice ordföranden.
Medverkan i protokollfört sammanträde med den egna styrelsen/nämnden/bolaget skall
dock berättiga till ersättning enl. § 3 (förlorad arbetsinkomst) och § 10 (arvode för
sammanträden) liksom ersättning för resor med egen bil.
Styrelsens/nämndens/bolagets reglemente får ej innehålla regler om ersättningar och
arvoden till förtroendevalda som i något avseende avviker från arvodesreglementets regler.
I de fall styrelse/nämnder/bolag finner det angeläget och befogat att i något avseende ändra
eller komplettera reglerna i arvodesreglementet skall frågan hänföras till
kommunfullmäktige för beslut.
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IFYLLNADSANVISNINGAR
§ 19
Vid protokollförda sammanträden åligger det ordföranden/sekreteraren att ansvara för att
ett för mötesdeltagarna gemensamt arvodesunderlag upprättas i direkt anslutning till
sammanträdet.
Vid förrättningar skall den förtroendevalde egenhändigt fylla i arvodesräkning på särskild
blankett.
I kolumnen ”Övriga ersättningar” noteras styrkta utlägg typ parkeringsavgifter, tågbiljetter
o dyl.
Ersättning för kostnader typ barntillsyn, vård av sjuk, handikappad, avbytare i jordbruk och
liknande anges i kolumnen ”Övriga ersättningar”.
Den förtroendevalde skall med namnteckning intyga att alla uppgifter på blanketten är
riktiga, samt lämna densamma till nämnden för attestering.
REVISION
§ 20
Den interna kontrollen åvilar resp. styrelse/nämnd. Dessutom kommer kommunrevisionens
sedvanliga granskning att äga rum.
RUTIN FÖR SKATTEAVDRAG
§ 21
Preliminär skatt dras med 30 % för förtroendevald som uppbär fast arvode som ordförande
eller vice ordförande. Önskas annat skatteavdrag skall detta styrkas med intyg eller
jämkning.
För övriga förtroendevalda dras i normalfallet 30 % i preliminärskatt. Den som vill ha ett
större skatteavdrag får kontakta lönekontoret.
UTBETALNING AV ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR
§ 22
Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga
ersättningar utbetalas en gång per månad i efterskott.
TOLKNING
§ 23
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfullmäktiges
presidium.
Bestämmelserna gäller från och med 2015-01-01.
_______________

Arvodesreglemente 2015-2018, uppdaterat enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-09-01 §69

