Dokumenttyp:

Reglemente
Giltighetstid:

Mandatperioden
Beslutad av:

Gäller från:

Dokumentansvarig:

Diarienr:

kanslichef

KS.2013.234/101

kommunfullmäktige

2019-01-01

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Åre kommun 2019-2022
Ändringsförteckning
Datum
KF 2018-06-28 § 43
KF 2019-09-24 § 80

Ändring
Antaget inför kommande mandatperiod 2019-2022
Revidering av arvode BUN, bygdeutvecklingsberedning och
beredning Kall

Innehållsförteckning

Arbetsmaterial Arvodesreglemente 2019-2022.doc

1 § Tillämpningsområde .......................................................................................................................... 2
2 § Fast arvode för förtroendevalda ...................................................................................................... 2
3 § Sammanträdesarvode ......................................................................................................................... 3
4 § Arvode vid förrättning utom kommunen ....................................................................................... 4
5 § Arvode vid förrättning hos annan huvudman ............................................................................... 4
6 § Barntillsynsersättning ......................................................................................................................... 4
7 § Ersättning för vård av person med funktionsnedsättning ........................................................... 4
8 § Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning ............................................................ 4
9 § Utbetalning och attesträtt .................................................................................................................. 5
10 § Ledighet och lön för förtroendevald anställd av Åre kommun ................................................ 5
11 § Deltidsengagerad förtroendevald ................................................................................................... 5
12 § Vigsel- och borgerlig begravningsförrättare ................................................................................. 5
13 § Tolkning och tillämpning ................................................................................................................ 5
14 § Giltighetstid....................................................................................................................................... 5

1 (5)

1 § Tillämpningsområde
1.

Bestämmelserna gäller för:
•
kommunalråd med 100 % arvodering
•
oppositionsråd med 60 % av kommunalrådets arvode
•
ledamot av kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd, styrelse, utskott,
ordförandeberedning, arbetsgrupp m.m. som tillsatts av fullmäktige eller med stöd av
fullmäktiges bemyndigande
•
revisorer
•
ersättare för ledamot av ovan angivna organ oavsett om vederbörande tjänstgör eller
endast är närvarande
•
förtroendevalda ledamöter och ersättare i de kommunala bolagen
•
vigsel- och begravningsförrättare

2.

Kommunfullmäktiges presidium utgör arvodesnämnd och avgör eventuella tvistemål.

2 § Fast arvode för förtroendevalda
Kommunalråd med 100 % tjänstgöringsgrad erhåller fast arvode med 90 % av en
rikdagsledamots arvode. Ordförande i kommunstyrelsen ska vara tillika kommunalråd.
Oppositionsrådet ska vara 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ha de arbetsuppgifter som
kommunstyrelsen bestämmer.
Fast arvode utgår till majoritet och opposition enligt nedan. Fördelning av tjänstgöringsgrad för
förtroendevald beslutas av majoritet/opposition själva och ska fastställas av kommunfullmäktige.
Fast arvode beräknas till viss % av kommunalrådets arvode.
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Bygdeutvecklingsberedning
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Revisionen
Områdesberedning för Kall
Årehus AB

Majoritet Opposition
180%
80%
20 %
20 %
10 %
60 %
20 %
50 %
20 %
50 %
20 %
10 %
20 %
10 %
20 %
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Anmärkning
Fast arvode utgör ersättning för sammanträdestid i nämnd, styrelse samt förrättning inklusive
restid och därmed sammanhängande arbetsuppgifter, resekostnadsersättning, följduppdrag samt
förrättningar på eget initiativ. Kommunen ska stå för lånedator/läsplatta, lånetelefon, internetsamt telefonabonnemang.
Arvoderad med mindre än 40 % har rätt till förlorad arbetsförtjänst samt resekostnadsersättning
mellan hemmet och arbetsplatsen.
Vid sjukdom, ledighet m.m. ska samma bestämmelser gälla som för kommunens anställda.
Det fasta arvodet får inte överstiga 100 %.
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För kommunstyrelsens ordförande ingår det i tjänstgöringstiden att delta i fullmäktige om
tjänstgöringstiden uppgår till 100 %.
Uppdrag som föranleder ytterligare arvode skall godkännas av respektive nämnd, se vidare 3.1 §
för attest.
Om förtroendevald under någon längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, skall antalet
arvoderade dagar minska i paritet med de dagar som utgår till ersättare. Bestämmelsen gäller inte
vid frånvaro vid enstaka tillfällen.
Om förtroendevald, som har rätt att få årsarvode, avgår under mandatperioden skall arvodet
fördelas mellan den avgående och efterträdaren i förhållande till den tid dessa haft sitt uppdrag.
Om särskilda skäl föreligger kan arvodet upphöra innan efterträdaren tillträtt.
D Särskilt arvode till ledamot i nämnder och styrelser
Den icke årsarvoderade ledamot som tilldelas särskilt uppdrag kompenseras för detta med max 4
arvoderade dagar per år.

3 § Sammanträdesarvode
1.

Arvode utgår för protokollfört eller på annat sätt dokumenterat sammanträde eller uppdrag
som beslutats av kommunfullmäktige, styrelse eller nämnd. Arvode kan även utgå som i
efterhand godkänts av respektive kommunfullmäktiges, styrelses eller nämnds ordförande.
I de fall protokoll inte förs, ska från sammanträdet upprättas en handling innehållande
uppgift om datum, tidsåtgång, närvaro och sammanträdets ändamål. Uppgifterna skall
bestyrkas av fungerande ordförande eller kanslichef/nämndsekreterare.

2.

För sammanträde och förrättning utgår antingen halvdags arvode (650 kr) eller
heldagsarvode (1 050 kr), resekostnadsersättning samt ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Förlorad arbetsförtjänst ersätts med högst 0,0323 prisbasbelopp (vilket motsvarade 1500 kr
2019), nytt basbelopp räknas fram den första varje år (46 500 kr 2019). Framräknat
basbelopp ska inte understiga föregående års basbelopp.
Företagare ersätts med 70 % av innevarande års maxbelopp oavsett inkomstbortfall
alternativt sjukgrundande inkomst (SIG), val av ersättning väljs för helår (januari till
december). Eget företagande ska styrkas till personalavdelningen och vara huvudsaklig
sysselsättning under året (januari till december).
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För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst ska förtroendevald styrka hur stort
inkomstbortfallet är. Vid förändring av förlorad arbetsförtjänst ska underlag lämnas till
personalavdelningen senast en månad efter förändring om inte särskilda skäl föreligger.
Som halvdag räknas sammanträde eller förrättning upp till 5 timmar inklusive restid.
Som heldag räknas sammanträde eller förrättning fr o m 5 timmar inklusive restid.
Endast ett sammanträdesarvode per dag kan utgå.
3.

Till närvarande men ej tjänstgörande ersättare utgår grundarvode med 525 kr för heldag
och 325 kr för halvdag per sammanträde samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
resekostnadsersättning.
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4.

För deltagande i fullmäktigesammanträde på kvällstid (fr.o.m. kl. 18.00) utgår belopp som
motsvarar halvdagsarvode oavsett sammanträdets längd. Vid fullmäktigesammanträde
under dagtid utgår arvode enligt punkt 2 denna paragraf.
Vid förrättning som varar mer än en dag, skall sammanträdesarvode utgå enligt 3 § punkt 2
denna paragraf, varvid varje dag skall räknas som ny förrättning omfattande 8 timmar.

5.

För protokollsjustering utgår grundarvode med 300 kronor och resekostnadsersättning.

4 § Arvode vid förrättning utom kommunen
För deltagande i sammanträde och förrättning utom kommunen gäller arvode enligt 3 §.
Erforderlig restid inräknas i förrättningstiden.

5 § Arvode vid förrättning hos annan huvudman
Då förtroendevalda utses av kommunen att fullgöra styrelseuppdrag hos annan huvudman skall
det arvodet kunna kompletteras enligt kommunens arvodesreglemente.
1

Resekostnadsersättning följer de kommunanställdas avtal. Denna ersättning gäller för
resor till och från ordinarie och extrainsatta sammanträden samt övriga förrättningar
inom kommunen.

2

Resekostnadsersättning enligt punkt 1 utgår för deltagande i gruppmöten inför
kommunstyrelsens sammanträden för ledamot och ersättare i kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, samhällsbyggnadsnämnd, socialnämnd, barn- och utbildningsnämnd,
områdesstyrelse, revision samt Årehus AB.
Respektive politiskt block alternativt parti utser ansvarig för att attesterade uppgifter för
utbetalning av ersättning lämnas till löneavdelningen.

6 § Barntillsynsersättning
Förtroendevald som har barn under 10 år erhåller barntillsynsersättning med 300 kronor per
sammanträde och dag som bidrag till styrkta kostnader för tillsyn. Ersättning utgår inte för tillsyn
som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet
vistas i kommunal barnomsorg. Föräldrar som har kommunal barnomsorg skall inte belastas
ekonomiskt för den mertid som uppstår på grund av det kommunala uppdraget. Eventuella
kostnader skall belasta den nämnd där den förtroendevalde har sitt uppdrag. Ersättning utgår
endast då den andre maken/sambon har rimlig frånvaro.
Förtroendevald ansvarar själv för kontrolluppgift och inbetalning av eventuella sociala avgifter.
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7 § Ersättning för vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning som vistas i den förtroendevaldes bostad. Kostnaderna skall vara
styrkta.
Förtroendevald ansvarar själv för kontrolluppgift och inbetalning av eventuella sociala avgifter.

8 § Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget och inte ersätts på annat sätt. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk,
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hjälp med inläsning av handlingar och liknande. Ersättning skall för att utgå anses skäliga med
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Kostnaderna skall vara styrkta.
Förtroendevald ansvarar själv för kontrolluppgift och inbetalning av eventuella sociala avgifter.

9 § Utbetalning och attesträtt
Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar sker månadsvis. För utbetalning ska tjänstgöringsrapport lämnas till personalavdelningen senast månaden efter om inte särskilda skäl föreligger.
Arvodesräkningar för uppdrag utanför normal sammanträdestid ska attesteras av respektive
nämnds ordförande med vice ordförande som ersättare eller kanslichef/nämndsekreterare.

10 § Ledighet och lön för förtroendevald anställd av Åre kommun
Arbetstagare anställd enligt kommunalt löneavtal har rätt att för sitt förtroendeuppdrag erhålla
ledighet med bibehållen lön, dock högst enligt 3 § punkt 2.
Arvode ska utgå som för övriga förtroendevalda.

11 § Deltidsengagerad förtroendevald
Kommunfullmäktiges presidium, i samråd med nämnd/styrelse, beslutar om månadsarvode ska
tillämpas för förtroendevald vilken erhållit uppdrag i sådan omfattning att dessa tillsammans
utgör minst 40 % av heltid.

12 § Vigsel- och borgerlig begravningsförrättare
Vigselförrättare
Arvode hanteras av länsstyrelsen. Resekostnadsersättning följer de kommunanställdas avtal och
gäller för resor inom kommunen till förrättningen.
Borgerlig begravningsförrättare
Endast ett arvode om 1 050 kr utgår per förrättning. Resekostnadsersättning följer de
kommunanställdas avtal och gäller för resor inom kommunen till förrättningen.

13 § Tolkning och tillämpning
Kommunfullmäktiges presidium tolkar och granskar tillämpningen av detta reglemente och har
rätt att vid behov besluta om mindre justeringar.

14 § Giltighetstid
Reglementet gäller fr o m 2019-01-01 och ersätter tidigare antagna bestämmelser.
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Revideringar tillämpas vid efterföljande hel- och halvårsskiften.
Arvodesreglementet skall ses över och eventuellt omarbetas inför varje ny mandatperiod.
_______
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