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Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
Inledning
Bestämmelser för ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda i Orust kommun.
Bestämmelserna skall utvärderas inför varje ny mandatperiod.
Allmänna bestämmelser.
(Belopp återfinns i bilaga 1)
1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avges i 4 kap 1 § kommunallagen.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller endast 7 §
samt 10-16 §§.
2 § Ersättningsberättigade uppdrag
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9A § och 11-15 §§ för:
a) Sammanträde med fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, verksamhetsutskott och beredningar liksom
revisorernas sammanträden
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
c) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget
d) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen
e) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda
själv tillhör
f) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
g) Överläggning med chef/anställd vid det kommunala organ den förtroendevalda själv
tillhör
h) Presidiemöte/beredning/nämnd/utskott
i) Besiktning eller inspektion
j) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation
k) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
l) Justering av protokoll
m) Fullgörande av särskilt uppdrag i övrigt efter val härtill i kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen

3

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för verifierad förlorad arbetsinkomst.
4 § Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Se bilaga 1.
5 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån.
6 § Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållande i övrigt när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Arvoden m.m.
7 § Årsarvoden
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 1.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat
enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget
behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra
sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i motsvarande mån. Arvodet
skall i sådant fall utbetalas till vice ordförande eller annan som kommunstyrelsen anser.
Årsarvoderad förtroendevald har ej rätt till sammanträdes- eller förrättningsersättning.
För årsarvoderat heltidsengagerat kommunalråd gäller bestämmelser i bilaga 2.
För årsarvoderade vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd/2:e vice ordförande och
ordförandena i kommunstyrelsens verksamhetsutskott gäller bestämmelser enligt bilaga 3.
8 § Särskilt arvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till särskilt
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För förtroendevalda med särskilt arvode gäller bestämmelser i bilaga 4.
9 § Sammanträdesarvoden
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade har rätt till grundarvode med 1 % av
kommunalrådets ersättning för sammanträde som är kortare än 4 h, samt 2 % av
kommunalrådets ersättning för sammanträden som är längre än 4 h, enligt bilaga 1.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller justerar protokoll
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige
beslutat enligt bilaga 1, undantaget sammanträde med kommunfullmäktige.
Kortare sammanträde, understigande en timma, ersätts med 0,4 % av kommunalrådets ersättning.
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Vid kortare sammanträde med kommunstyrelsen strax före kommunfullmäktige utgår inte
sammanträdesarvode om den förtroendevalda deltar i det därpå följande
kommunfullmäktigesammanträdet.
För icke tjänstgörande ersättare utgår ersättning enligt bilaga 1.
Ledamöter i kommunfullmäktige ersätts med 1 % av kommunalrådets ersättning, oberoende av
möteslängd.
10 § Gruppledare
Gruppledare i kommunfullmäktige vars parti inte är representerar i kommunstyrelsens
arbetsutskott ersätts med 4 % av kommunalrådets ersättning.
11 § Övriga ersättningar
När ordförande samt vice ordförande i valnämnden fullgör administrativa och övriga göromål där
sammanträdesersättning och ersättning enligt § 2 inte kan erhållas, ska timersättning motsvarande
valförrättarnas ersättning erhållas.
12 § Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i de
kommunala pensionsbestämmelserna, PBF, samt de nya pensionsreglerna OPF-KL.

Ersättning för kostnader
13 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Resa räknas från bostaden
eller i undantagsfall från arbetsplatsen om resa påbörjats och avslutats på arbetsplatsen.
14 § Övriga kostnader
För andra kostnader exempelvis barntillsynskostnader, vård av funktionshindrad eller
merkostnader för funktionshindrad förtroendevald betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förlegat.
Ersättning utgår inte få den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av
arbete eller dylikt förhindra att kostnaderna uppkommit.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall.

Gemensamma bestämmelser
15 § Uppgifter som krävs för att ersättning skall utgå
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-12 §§ skall den förtroendevalda styrka sina förluster eller
kostnader.
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Med styrkt avses lönespecifikation eller arbetsgivarintyg alternativt intyg från arbetslöshetskassan
utvisande att löneavdrag i motsvarande mån sker. Sådant intyg skall inges tillsammans med
framställning om utbetalning och innan utbetalning sker.
Ersättning utgår ej för de belopp som per timme överstiger 1/165 av aktuellt
riksdagsledamotarvode X 120 procent.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, till
exempel fria yrkesutövare eller egna företagare, erhåller ersättning som beräknas enligt underlag
den förtroendevalda själv har att ta fram och styrka. Sådant underlag kan bestå av
sjukpenningsgrundande inkomst enligt dagsaktuell uppgift från försäkringskassan (exklusive den
del som omfattar här angiven ersättning), taxerad inkomst eller liknande.
Alternativt kan man begära en schablonersättning per timme som motsvarar 60 % av
kommunalrådets ersättning delat med 165.
Ersättning utgår ej för de belopp som per timme överstiger 1/165 av aktuellt
riksdagsledamotarvode X 120 %.
Övriga yrkanden från fria yrkesutövare eller egna företagare som exempelvis
verksamhetsersättning/timkostnad som förlorats på grund av det politiska uppdraget, skall
prövning ske i varje enskilt fall av personalorganet. De förtroendevalda ansvarar själva för
uppgifternas giltighet och aktualitet.
16 § Yrkanden om ersättning
Yrkanden om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast sista mars året efter
sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
17 § Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
18 § Utbetalning
Årsarvoden och särskilda arvoden betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Bilaga 1 till ersättningsbestämmelser
1 § Justeringsuppdrag ersätts med 0,4 procent av kommunalrådets ersättning.
2 § Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp, maximalt 8h/dag, se vidare § 13 i ersättningsbestämmelserna.
3 § Förlorad pensionsförmån
Ersätts med 4,5 % på förlorad arbetsinkomst. Detta gäller ej årsarvoderade förtroendevalda som
omfattas av PBF/OPF-KL, se § 10 i ersättningsbestämmelserna.
4 § Förlorade semesterförmåner
Ersätts med verifierad faktiskt förlorad semesterförmån, dock maximalt 13 % på ersatt förlorad
arbetsinkomst.
6 § Årsarvoden
Kommunalråd

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande/kommunalråd

100%

100 % (Kommunalrådets

Kommunstyrelsen

Arbetstid

Arvode per månad

ersättning är 85 % av aktuellt
riksdagsledamotarvode).

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

Oppositionsråd/2:e vice
ordförande

80 %

80 %

1:e vice ordförande/Tillika
utskottsordförande

45 %

45 %

Utskottsordförande

40 %

40 %

Utskott

Arbetstid

Arvode per månad

Vice utskottsordföranden

20 %

20 %

7 § Särskilt arvode
(beräknas på kommunalrådets
ersättning)
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Kommunfullmäktiges
presidium

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

15 %

15 %

1:e vice ordförande

10 %

10 %

2:e vice ordförande

10 %

10 %

Kommunstyrelsens
presidium

Arbetstid

Arvode per månad

1:e vice ordförande

20 %

20 % (om den utsedde inte är

Valberedning

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

2%

2%

Arvodesberedningen

Arbetstid

Arvode per månad

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

utskottsordförande)

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

Ordförande

2%

2%

Vice ordförande

1%

1%

Överförmyndarnämnden

Arbetstid

Arvode per månad

Vice ordförande

2%

2%

Miljö- och
byggnadsnämnden

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

20 %

20 %

Vice ordförande

10 %

10 %

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)
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Valnämnden

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

1%

1%

Vice ordförande

0,5 %

0,5 %

(beräknas på kommunalrådets
ersättning))

Valnämndens belopp bygger på att arbetsbelastningen kan vara ojämn beroende på om det är
valår eller ej.
Revisonen

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

4%

4%

Ledamot

2%

2%

Sociala
myndighetsnämnden

Arbetstid

Arvode per månad

Ordförande

10 %

10 %

Vice ordförande

5%

5%

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

(beräknas på kommunalrådets
ersättning)

9

Bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
8 § Sammanträdesarvoden
Grundarvode är 1 % av kommunalrådets ersättning för halvdag (under 4 h) samt 2 % av
kommunalrådets ersättning för heldag (över 4 h). Tid överstigande 4 h räknas som heldag.
Kortare sammanträde, understigande en timma, ersätts med grundarvode 0,4 % av
kommunalrådets ersättning.
Maximerat arvode per dag är 2 % av kommunalrådets ersättning.
Ej tjänstgörande ersättare ersätts med 50 % enligt ovan.
Ledamöter i kommunfullmäktige ersätts med 1 % av kommunalrådets ersättning per
sammanträde.
10 § Resekostnader
Ersätts enligt kommunanställdas gällande kollektivavtal.
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Bilaga 2 Bestämmelser för kommunalråd och oppositionsråd
1. Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara heltidsengagerat kommunalråd.
2. Kommunalrådets arvode skall per månad utgöra 85 % av riksdagsledamotarvode.
3. Oppositionsrådets arvode skall per månad utgöra 80 % av kommunalrådets ersättning.
4. Kommunalrådet och oppositionsrådet äger rätt till ledighet från uppdraget med bibehållet
arvode med det antal dagar per år som tillkommer tjänsteman enligt gällande
kollektivavtal.
5. Kommunalråd äger icke utan kommunstyrelsens särskilda medgivande med det
kommunala uppdraget förena egen förvärvsverksamhet, inneha anställning eller annat
avlönat uppdrag/bisyssla.
6. Kommunalråd och oppositionsråd är skyldiga att förutom här angivna bestämmelser följa
de övriga föreskrifter som kommunfullmäktige kan komma att fastställa genom
instruktion eller andra anvisningar.
7. Oppositionsråd företräder i många fall också kommunen i sin helhet i sin tjänsteutövning.
I övrigt är oppositionsrådet ansvarig för information till samtliga oppositionspartier.
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Bilaga 3 Bestämmelser för årsarvoderade (40-100 %)
Inom ramen för årsarvodet ankommer det på arvodesinnehavaren att, om ej annat beslutats, att
fullgöra följande arbetsuppgifter.
1. Bestämmelserna för förtroendevalda med särskilt arvode enligt bilaga 4, punkterna A-J
gäller.
2. Deltagande i förrättnings- och protokollförda sammanträden, besiktning, inspektion eller
motsvarande som är förenade med uppdraget.
3. Om de årsarvoderade önskar och om möjlighet finns skall lokal ställas till den
årsarvoderades förfogande.
4. Årsarvoderad förtroendevald har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst,
förlorad pensionsförmån eller förlorade semesterförmåner, vad avser det årsarvoderade
uppdraget.
5. Årsarvoderad har inte rätt till sammanträdesarvode i kommunfullmäktige, egen nämnd
eller eget utskott samt justeringsarvode eller förrättningsarvode i övrigt, vad avser det
årsarvoderade uppdraget samt uppdraget i kommunstyrelsens arbetsutskott.
6. Årsarvoderad har rätt till 30 dagars ledighet från uppdraget varje år.
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Bilaga 4 Bestämmelser för förtroendevalda med särskilt arvode
Inom ramen för det särskilda arvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, om annat ej
beslutats, att fullgör följande arbetsuppgifter.
a) Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete.
b) Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.
c) Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd
i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt.
d) Besök på verksamheter för information, utanordning eller påskrift av handling.
e) Mottagning för allmänheten (normalt särskild expeditionstid för ordförande),
telefonsamtal och dylikt.
f) Utövande av delegeringsbeslut.
g) Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala
organ.
h) Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.
i) Representation och uppvaktning.
j) Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom A-H ovan angivna
uppgifterna.
Utöver det särskilda arvodet kan den förtroendevalda erhålla ersättning för sammanträde med
egen eller annan nämnd, styrelse eller utskott eller för utbildning och härvid förlorade
löneförmåner.
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