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REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

Tillämpningsområde
§1
Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar, utskott,
råd, kommittéer och dialogforum som tillsatts av fullmäktige, kommunstyrelsen
eller annan nämnd.
Reglementet gäller också för revisorer och revisorsersättare, som utsetts enligt
9 kap 1 § kommunallagen.
Det finns särskilda bestämmelser om ekonomiska och sociala förmåner till
kommunalråd.
Ersättningsformer
§2
Ersättning enligt detta reglemente kan betalas enligt nedan:
•

arvode i form av årsarvode enligt § 5 och/eller sammanträdesarvode enligt § 6,

•

kostnadsersättning i form av traktamente enligt § 8, resekostnadsersättning
enligt § 9 eller ersättning för särskilda utgifter enligt § 13,

•

ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 10,

•

ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 11,

•

ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 12.

Sammanträde
§3
Med sammanträde menas sammanträde med de organ som anges i § 1, där
protokollföringsskyldighet gäller enligt kommunallagen eller där protokoll förs i
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
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Dialogforums ledamöter har dessutom rätt till ersättning för ett förberedande
protokollfört sammanträde per ordinarie, offentligt dialogforum.
Om ett förberedande sammanträde genomförs i anslutning till ett ordinarie,
offentligt dialogforum får ledamöterna tillgodoräkna sig den sammanlagda
sammanträdestid som de närvarat. Dock räknas inte närvaron som två separata sammanträden.

Förrättning
§4
Med förrättning menas
1

konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet,

2

förhandling eller förberedelse för förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,

3

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

4

sammankomst med kommunalt samrådsorgan,

5

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

6

besiktning eller inspektion,

7

överläggning med utomstående myndighet eller
organisation,

8

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för
revisionsuppdrag.

För ersättning enligt dessa punkter krävs uppdrag. För ersättning vid deltagande
i konferens eller kurs krävs att vederbörande nämnd har fattat beslut om
deltagande.
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Årsarvode
§5
Årsarvode betalas enligt bilaga 1 i reglementet. I bilaga 2 ges exempel på
arbetsuppgifter som ska anses ingå i en ordförandes arbetsuppgifter och täckas
av arvodet.
Sammanträdesarvoden
§6
Arvode betalas vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens
räkning enligt följande:
Sammanträdets/förrättningens längd

Dagtid

Kvällstid

mindre än 3 timmar

420:-

640:-

3 - 5 timmar

580:-

840:-

mer än 5 timmar

700:-

990:-

Arvode enligt kolumnen "Dagtid" betalas om sammanträdet/förrättningen
påbörjas senast kl. 16.30.
Om sammanträdet/förrättningen påbörjas efter kl. 16.30 betalas arvode enligt
kolumn "Kvällstid". Kvällsarvode betalas också för sammanträde som sträcker
sig längre än till kl. 19.00, oavsett om det påbörjats under dagtid.
Arvode vid deltagande i konferens eller kurs betalas dock alltid enligt kolumn
"Dagtid".
Arvode till ersättare som närvarar vid sammanträdet men som inte tjänstgör i
ledamots ställe, betalas med samma belopp som till tjänstgörande ledamot.
Nämndordförande som inte är ledamot av kommunfullmäktige men som deltar
vid kommunfullmäktiges sammanträde för att yttra sig i ett ärende, får ersättning
med samma belopp som ledamöterna. För att kunna få ersättning ska nämndordföranden vid varje sådant tillfälle, meddela till kommunsekreteraren under
vilken tid han/hon närvarat vid sammanträdet.
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Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen betalas arvode för hela
den tid, som man p g a sammanträdet eller förrättningen är borta från sin bostad
eller arbetsplats.
Vid beräkning av arvode gäller vid närvaro på sammanträden eller förrättning
som ägt rum på samma dag, den sammanlagda tid som varit förenad med
kommunalt uppdrag inom organet.
Mellan kl. 00.00 och 06.00 betalas inte arvode.
Uppräkning av arvoden
§7
Beräkning av årsarvoden sker vid varje årsskifte med utgångspunkt från aktuellt
prisbasbelopp.
Uppräkning av sammanträdesarvoden enligt § 6 sker vid varje årsskifte med
den procentuella ökningen av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
Belopp på 5 000 kr och mindre avrundas till närmaste 10-tal kronor, belopp
däröver till närmaste 100-tal kronor.
Traktamente
§8
Traktamente betalas vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt
bestämmelserna i det kommunala reseavtalet.
Resekostnadsersättning
§9
Resekostnadsersättning betalas vid sammanträde eller förrättning utanför
kommunen enligt bestämmelserna i det kommunala reseavtalet.
Resekostnadsersättning vid sammanträde eller förrättning i kommunen betalas
med 50 kr per gång. För förrättning på sådan tid och plats att reguljära
trafikmedel inte lämpligen kan användas kan dock, efter prövning av
vederbörande förvaltningschef, ersättning erhållas för egen bil enligt kommunens bilersättningsbestämmelser eller för taxiresa.
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Om förtroendevald på grund av värnpliktstjänstgöring eller p g a annat
kommunalt uppdrag befinner sig på annan ort kan resekostnadsersättning
betalas enligt kommunens resereglemente.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
§ 10
Förtroendevald som drabbas av inkomstförlust vid deltagande i sammanträde
eller förrättning kan få ersättning för förlorad arbetsförtjänst. För rätt till
ersättning fordras att inkomstförlusten styrks genom intyg från arbetsgivaren
eller kopia av lönebesked, som utvisar hur stort löneavdrag som gjorts p g a
sammanträdet/förrättningen. Ersättning betalas med det faktiska löneavdraget.
Egen företagare som deltar i sammanträde eller förrättning under tid då han/hon
annars skulle ha arbetat inom sitt företag har rätt till en schablonersättning. För
varje ersättningsberättigad timme utbetalas 1/8 av vederbörandes sjukpenninggrundande årsinkomst dividerad med 260. Saknas aktuell uppgift hos Försäkringskassan om sjukpenninggrundande inkomst kan i stället Skattemyndighetens senaste uppgift om taxerad inkomst ligga till grund för beräkningen.
Skiftarbetande som deltar i sammanträde eller förrättning under tid som skulle
ha använts till sömn eller annan vila har rätt till ersättning motsvarande vad som
skulle betalas vid inkomstförlust. Ersättning betalas här för den tid under vilken
den förtroendevalde varit borta från sin bostad.
Med arbetsförtjänst menas inkomst av tjänst och uppdrag, dock ej pension eller
arvode för kommunalt förtroendeuppdrag, samt inkomst av egen rörelse.
Ersättning för förlorad pensionsförmån
§ 11
Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Särskild ersättning kan därutöver utges till
förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat att PBF
(normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda) ska gälla och vars
tjänstepension i anställning konstateras ha minskat p g a uppdraget
(uppdragen) hos kommunen. Den förtroendevalde ska styrka sådan minskning
av tjänstepension.

2014-01-01
Ersätter
2013-01-01

BOTKYRKA KOMMUN
Författningssamling

Ordn nr 0-4-3
Sid

6 (7)

Ersättning för förlorad semesterförmån
§ 12
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt, förlorad semesterersättning med
maximalt 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättning för särskilda utgifter
§ 13
Den som för att fullgöra kommunalt uppdrag har särskilda utgifter för telefon,
porto o dyl kan få ersättning efter prövning av vederbörande förvaltningschef.
Ersättning betalas även enligt följande:
Barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader för barntillsyn som föranletts av kommunalt
uppdrag. Kostnaden styrks med kvitto.
Ersättning betalas för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj, om den förtroendevalde anser det nödvändigt för att
kunna utföra uppdraget.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen.
Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av kommunalt uppdrag och som
avser vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning, som vistas i den
förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende.
Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som föranletts av uppdraget. Här ingår utgifter för resor, ledsagare,
dövtolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.
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Bestämmelser för ersättning enligt §§ 10 - 13
§ 14
För att kunna få ersättning enligt §§ 10 och 13 ska den förtroendevalde vid varje
tillfälle då ersättning begärs, anmäla det till sekreteraren i vederbörande
kommunala organ.
Yrkande om ersättning ska framställas senast inom ett år från det tillfälle då
kostnaden uppkom.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 11 ska framställas
till kommunstyrelsen senast inom ett år från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 12 ska framställas
till kommunstyrelsen senast inom ett år från dagen för sammanträde eller
förrättning till vilken förlusten hänför sig.
Tolkning
§ 15
Frågor angående tolkning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen.
Anmärkning
Intressentföreträdare i kommunala rådet för funktionshinderfrågor och
kommunala pensionärsrådet får sammanträdesersättning enligt samma
bestämmelser som kommunalt förtroendevalda. Om en intressentföreträdare
även utses till vice ordförande i rådet ska årsarvode betalas enligt samma
bestämmelser som gäller för kommunalt förtroendevalda.
Ersättning till officiant vid borgerlig begravning
Ersättning betalas med samma belopp som för deltagande i kvällssammanträde som överstiger fem timmar.
_____
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