Laholms kommuns författningssamling

6.1

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i
Laholms kommun;
antagna av kommunfullmäktige den 27 mars 2018, § 311 .

Allmänna bestämmelser
Uppdrag som omfattas av bestämmelserna
1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen (2017:725).
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent
av heltid (årsarvoderade enligt bilagan till dessa bestämmelser) gäller endast
9, 12, 13, 14 och 15 §§, 16 § i fråga om ersättning för andra kostnader än för
resor samt 17-21 §§. Detsamma gäller förtroendevalda som fullgör flera
deltidsuppdrag understigande 40 procent av heltid men där den sammanlagda
uppdragstiden uppgår till minst 40 procent av heltid.
Dessa bestämmelser gäller även för styrelseledamöter och lekmannarevisorer
med suppleanter i kommunens helägda bolag enligt följande:
a) Styrelsens ordförande i Laholmshem AB: 3-8 §§, 10 § första och andra
styckena, 13-19 §§, 21 § samt begränsat arvode motsvarande 15 procent av
årsarvode 1 enligt bilagan till ersättningsbestämmelserna.
b) Styrelsens vice ordförande i Laholmshem AB: 2-8 §§, 10-11 §§, 13-19 §§,
21 § samt begränsat arvode motsvarande 1,5 procent av årsarvode 1 och
begränsat arvode enligt punkt 6 i bilagan till ersättningsbestämmelserna.
c) Styrelsens ordförande i Kommunfastigheter i Laholm AB: 3-8 §§, 10 §
första och andra styckena, 13-19 §§, 21 § samt begränsat arvode motsvarande
15 procent av årsarvode 1 enligt bilagan till ersättningsbestämmelserna.
d) Styrelsens vice ordförande i Kommunfastigheter i Laholm AB: 2-8 §§, 1011 §§, 13-19 §§, 21 § samt begränsat arvode motsvarande 1,5 procent av
årsarvode 1 och begränsat arvode enligt punkt 6 i bilagan till
ersättningsbestämmelserna.
e) Annan styrelseledamot än ordförande: 2-8 §§, 10 och 11 §§, 13-19 §§, 21
§ samt begränsat arvode enligt punkt 6 i bilagan till ersättningsbestämmelserna.
f) Lekmannarevisor med suppleant: 2-8 §§, 11 §, 13-19 §§ och 21 §.

1

Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019, då ersättningsbestämmelser antagna av
kommunfullmäktige den 25 februari 2014, §§ 26 och 27 med ändring den 30 september 2014, §
147, ska upphöra att gälla.
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Bestämmelserna tillämpas även på förtroendevalda som av kommunen utsetts
till uppdrag i annat än helägt bolag, förening eller stiftelse, om ersättning inte
betalas av den juridiska personen själv.
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 3-8 §§, 11 § och 13-17 §§ 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) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs 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/intressentsammansatt
organ,
h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd som biträder det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
j) överläggning med förtroendevalda som utsetts till gruppledare för i kommunfullmäktige företrätt parti och som påkallas av fullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande,
k) besiktning eller inspektion,
l) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
n) deltagande som kommunens ombud vid bolags- eller föreningsstämmor.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
ekonomiska förmåner
Förlorad arbetsinkomst
3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst
med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
För förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till
vilket belopp ska den senast fastställda taxerade förvärvsinkomsten utgöra
underlag för beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förlorad pensionsförmån
4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättning ges ut för förlorad tjänstepension. Ersättningen är 4,5 procent av
den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.
Ersättningen justeras i överensstämmelse med den pensionsavgift som gäller
enligt pensionsavtalet KAP-KL för kommunens anställda. För att ersättning
ska utges krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det
kommunala förtroendeuppdraget medfört minskat tjänstepensionsintjänande.
Ersättningen betalas ut till den förtroendevalde en gång per år.
För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att
inneha anställning ska i stället för första stycket gälla följande. Den förtroendevalde 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.
Förlorad arbetslöshetsersättning
6 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förlorad föräldrapenning
7 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad föräldrapenning
med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Särskilda arbetsförhållanden m.m.
8 § Rätten till ersättning enligt 3-7 §§ 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.
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Rätten till ersättning enligt 3-7 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.

Arvoden m.m.
Årsarvode
9 § 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.
Kommunråd med heltidsuppdrag har utöver sitt årsarvode inte rätt till annat
arvode än arvode för sammanträde med kommunfullmäktige. Övriga årsarvoderade har rätt till annat arvode bara om arvodet gäller annat uppdrag än
den nämnd som årsarvodet avser. Kommunråd med deltidsuppdrag har dock
rätt till begränsat arvode för uppdrag som ordförande i kommunstyrelsens
personalutskott. Årsarvode eller begränsat arvode ges dock inte ut för uppdragstid som sammanlagt överstiger heltid.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet som motsvarar semester
för anställda hos kommunen med motsvarande ålder utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan
fullgöras. Vid sådan ledighet har årsarvoderad förtroendevald rätt till
arvodestillägg med belopp motsvarande semesterdagstillägg för anställda hos
kommunen.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara föräldralediga högst 18
månader, dock längst till och med mandatperiodens slut. Den förtroendevalde
som är föräldraledig är tillförsäkrad det sociala försäkringsskydd som gäller
för arbetstagare anställda i kommunen. Den förtroendevalde ska via intyg
styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från Försäkringskassan.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt att vara sjuklediga högst 12 månader,
dock längst till och med mandatperiodens slut. Vid sjukfrånvaro längre än 15
kalenderdagar erhåller den förtroendevalde ersättning med ett belopp
motsvarande eventuell skillnad mellan Försäkringskassans ersättning och 90
% av arvodesbortfallet. För sjukfrånvaro dag 91-360 erhåller den
förtroendevalde ersättning med ett belopp motsvarande eventuell skillnad
mellan Försäkringskassans ersättning och 80 % av arvodesbortfallet.
Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och
ersättningsperioder från Försäkringskassan. Förtroendevald ska omgående
anmäla sin sjukfrånvaro till sin ordförande och sekreterare som i sin tur
underrättar personalfunktionen som anmäler till Försäkringskassan.
Läkarintyg ska lämnas om sjukfrånvaron omfattar mer än sju kalenderdagar.
För att få rätt sjukpenning är det viktigt att den förtroendevalde anmäler
arvodet som sjukpenninggrundande inkomst till Försäkringskassan.
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Kommunfullmäktige beslutar om ledighet med anledning av föräldraledighet
och sjukledighet samt utser ersättaren för den förtroendevalde om ledighet
ska beviljas för längre tid än sex månader. Kommunstyrelsen beslutar om
ledighet med anledning av föräldraledighet och sjukledighet samt utser
ersättaren för den förtroendevalde om ledighet ska beviljas för kortare tid än
sex månader. Ersättaren ska ha rätt till samma förmåner som den
förtroendevalde haft om den fullgjort sitt uppdrag.
Förtroendevald som är föräldraledig eller sjukledig har inte rätt till årsarvode
för samma period.
Vice ordförande, dock inte kommunråd, som tjänstgör i ordförandens ställe
under tid som understiger en månad har rätt till timarvode för de
ordförandeuppgifter som utförs.
Arbetsuppgifterna för årsarvoderad ordförande innefattar bl.a.
− att rutinmässigt följa förvaltningens arbete,
− överläggning med anställd,
− genomgång av ärenden i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning eller dylikt,
− besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling,
− mottagning för allmänheten på särskilt bestämda tider, telefonsamtal och
dylikt,
− att fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat,
− överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ.
Årsarvoderade förtroendevalda ska ges tillgång till arbetsplats i Stadshuset
med erforderlig teknisk utrustning. De har också rätt till mobiltelefon i
tjänsten och ska följa kommunens telefonpolicy.
Begränsat arvode
10 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av
heltid har rätt till begränsat arvode med belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
Förtroendevalda med begränsat arvode för ordförandeuppdrag enligt punkt 13 i bilagan har inte rätt till arvode för sammanträde eller motsvarande som rör
det uppdrag det begränsade arvodet avser. På sådan förtroendevald och
förtroendevald med begränsat arvode enligt punkt 4 i bilagan (kommunrevisor) ska tillämpas vad som i 9 § fjärde stycket sägs om reducering av arvode
vid förhinder samt, vad gäller ordförande, överföring av arvode till ersättare.
För ordförande med begränsat arvode ska också gälla vad som föreskrivs i 9 §
femte stycket om arbetsuppgifter som täcks av arvodet.
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Begränsat arvode enligt punkt 6 i bilagan avser ersättning för inläsning av
sammanträdeshandlingar. Arvodet betalas ut till ledamot eller tjänstgörande
ersättare som är närvarande när sammanträdet påbörjas.
Begränsat arvode enligt punkt 7 i bilagan avser ersättning till förste och andre
vice ordförande i socialnämnden som, då ordföranden är förhindrad, tjänstgör
i social jourverksamhet i enlighet med av nämnden fastställt tjänstgöringsschema. Annat arvode utges inte för sådan tjänstgöring.
Arvode för sammanträden m.m.
11 § Med de undantag som anges i 9 § andra stycket och 10 § andra och
fjärde styckena har förtroendevalda rätt till timarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt i bilaga. Arvodet för del av timme utgår för varje
påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
För sammanträde eller motsvarande utom kommunen betalas timarvode
också för restid som åtgår med anledning av sammanträdet eller motsvarande,
dock inte för tid mellan kl. 24.00-06.00.
Arvode för sammanträden eller motsvarande betalas ut för högst åtta timmar
per dygn oavsett antalet sammanträden eller motsvarande som den förtroendevalde deltagit i. Detta gäller dock inte om det maximala antalet timmar
överskrids på grund av deltagande i sammanträde med fullmäktige.
Kommunal pension m.m.
12 § För förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om pension och
avgångsersättning (PBF) och om omställningsstöd och pension (OPF-KL).

Ersättning för kostnader
Resekostnader och traktamente
13 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det
kommunala reseavtalet avseende ersättning för användande av egen bil i den
dagliga arbetsutövningen.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande inom
kommunen ersätts dock bara om avståndet från den förtroendevaldes fasta
bostad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet eller motsvarande överstiger tre kilometer enkel färd.
Årsarvoderade förtroendevalda har dock inte rätt till ersättning för resor
mellan fast bostad eller arbetsplats till Stadshuset för sammanträden eller
motsvarande som rör det uppdrag årsarvodet avser.
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Vid sammanträde eller motsvarande utom kommunen utgår traktamente
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala traktamentsavtalet.
Barntillsynskostnader
14 § 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 tolv
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
15 § 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 och som inte
ersätts på annat sätt.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.
Särskilda kostnader för förtroendevalda med funktionshinder
16 § Ersättning betalas till förtroendevald med funktionshinder 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.
Övriga kostnader
17 § För andra kostnader än som avses i 13-16 §§ 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 kunnat förhindra att kostnaderna uppkom.
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Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning
18 § För att få ersättning enligt 3-8 §§ och 13-17 §§ ska den förtroendevalde
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot
dem.
Arvode enligt 9-11 §§ betalas ut utan föregående anmälan med undantag för
arvode enligt 9 § för de aktiviteter som anges i 2 § b-n, som ska begäras på
särskild blankett.
19 § 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 pensionsförmån enligt 4 § första stycket
ska framställas senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilket
förlusten hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån
enligt 4 § andra stycket ska framställas i samband med pensionering, dock
senast inom två år från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast
inom två år från dagen för sammanträde 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.
Tolkning av bestämmelserna
20 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.
Utbetalning
21 § Årsarvoden och begränsade arvoden betalas ut med en tolftedel per
månad. Arvodestillägg till årsarvoderade förtroendevalda för semesterledighet betalas ut vid kalenderårets slut på grundval av den förtroendevaldes
inrapportering av ledigheten. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång
per månad.
____
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Bilaga till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms kommun
Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3 §
Verifierat belopp, dock högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp per timme
och maximalt för tio timmar per dygn.
Ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 §
Verifierat belopp.
Ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning enligt 6 §
Verifierat belopp.
Ersättning för förlorad föräldrapenning enligt 7 §
Verifierat belopp.
Årsarvoden enligt 9 §
(angiven procentsats avser även tjänstgöringsgrad)
1. Kommunstyrelsens ordf. (kommunråd på heltid)
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordf.
(kommunråd på deltid)
3. Kommunstyrelsens 2:e vice ordf.
(kommunråd på deltid)
4. Barn- och ungdomsnämndens ordf.
5. Kultur- och utvecklingsnämndens ordf.
6. Socialnämndens ordf.
7. Miljö- och byggnadsnämndens ordf.

87 % av basarvode
50 % av årsarvode 1
50 % av årsarvode 1
45 % av årsarvode 1
45 % av årsarvode 1
45 % av årsarvode 1
45 % av årsarvode 1

Begränsade arvoden enligt 10 §
(angiven procentsats för uppdragen 1-3 avser även tjänstgöringsgrad)
1. Laholmsbuktens VA-nämnds ordf. (nominerad
av kommunen)
30 % av årsarvode 1
2. Kommunfullmäktiges ordf.
20 % av årsarvode 1
3. Kommunstyrelsens personalutskotts ordf.
20 % av årsarvode 1
4. Kommunrevisor
5 % av årsarvode 1
5. Valnämndens ordf., valår
5 % av årsarvode 1
6. Ledamot eller tjg. ersättare i kommunfullmäktige, nämnd eller nämndutskott
400 kr/påbörjat sammanträde
7. Socialnämndens vice ordf. för tjänstgöring
i social jourverksamhet
3 % av årsarvode 1
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Arvode för sammanträden m.m. enligt 11 §
Timarvode: 0,27 % av basarvodets månadsbelopp. Beloppet avrundas till
närmaste helt krontal.
Basarvode
Basarvodet är det belopp som betalas i arvode till riksdagens ledamöter.
Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens arvodesnämnd fastställer
ledamotsarvode och detta belopp tillämpas som basarvode i kommunen från
och med den 1 januari året efter det år som arvodet fastställdes.
Basarvodet 2019 är 66 900 kr per månad vilket motsvarar 802 800 kr per år.
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Bilaga till bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Laholms
kommun, arvoden i kronor
Basarvode 2021
Årsarvoden enligt 9 §
Kommunstyrelsens ordf. (kommunråd på heltid)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. (kommunråd på
deltid)
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf. (kommunråd på
deltid)
Barn- och ungdomsnämndens ordf.
Kultur- och utvecklingsnämndens ordf.
Socialnämndens ordf.
Miljö- och byggnadsnämndens ordf.
Begränsade arvoden enligt 10 § och 1 § a-f
Laholmsbuktens VA-nämnds ordf.
Kommunfullmäktiges ordf.
Kommunstyrelsens personalutskotts ordf.
Laholmshem AB ordf.
Laholmshem AB vice ordf.
Kommunfastigheter i Laholm AB ordf.
Kommunfastigheter i Laholm AB vice ordf.
Kommunrevisor
Valnämndens ordf., valår
Socialnämndens vice ordf. för tjänstgöring i
social jourverksamhet
Ledamot
eller
tjg.
ersättare
i
kommunfullmäktige, nämnd eller nämndutskott

838 800

69 900

Procent av basarvodet

Summa per månad

0,87
Tjänstgöringsgrad

60 813

0,5

30 407

0,5
0,45
0,45
0,45
0,45

30 407
27 366
27 366
27 366
27 366

0,3
0,2
0,2
0,15
0,015
0,15
0,015
0,05
0,05

18 244
12 163
12 163
9 122
912
9 122
912
3 041
3 041

0,03

1 824

400 kr/påbörjat sammanträde
Per timme

Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 3 §
högst 0,6 % av basarvodets månadsbelopp per
timme och maximalt för tio timmar per dygn
Arvode för sammanträden m.m. enligt 11 §
Timarvode

0,006

419

0,0027

189

