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Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen tillsatt beredning, i kommunstyrelse eller annan kommunal
nämnd/styrelse, i kommunstyrelsens eller annan kommunal nämnds/styrelses arbetsutskott eller
beredning samt revision.

Sammanträden och förrättningar – definitioner
Med sammanträde avses organ som nämnd i stycke ett där det finns protokollsskyldighet eller där
protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
Med förrättning avses deltagande i:
 Protokollsjustering
Arvode utgår inte till årsarvoderad ordförande för denna förrättningstyp
 Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet som är
beslutat av nämnd eller styrelse eller på ordförandes kallelse
 Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan
förhandlingspart till kommunen
 Överläggning med företrädare för andra kommunala organ
arvode utgår inte till årsarvoderad ordförande för denna förrättningstyp
 Sammankomst med kommunalt samrådsorgan
 Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
arvode utgår inte till årsarvoderad ordförande för denna förrättningstyp
 Besiktning eller inspektion
 Överläggning med utomstående myndighet, organisation, företag eller enskild
 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen frö revisionsuppdrag
 Ordförandekonferens där företrädare för såväl majoritet som minoritet deltar

Årsarvoden
Kommunalråds- och årsarvoden utbetalas med 1/12 per månad.
Kommunalrådsarvodena och övriga årsarvoden är relaterade till inkomstbasbeloppet.
(2014 års inkomstbasbelopp uppgår till 56 900 kronor).
Arvodena justeras fr.o.m. den 1 januari varje år med det årets inkomstbasbelopp.
Årsarvodena redovisas i bilaga 1 till dessa bestämmelser.
Gemensamt gäller att vid förfall för årsarvoderad ordförande längre än tre månader ska efter
beslut i berörd nämnd/styrelse ersättning motsvarande ordförandes arvode utgå till den som
tjänstgör i hans/hennes ställe.
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Partistöd
Kommunalt partistöd utges årligen med två grundbelopp (12 250 kronor år 2015) till i
kommunfullmäktige representerat parti och därutöver med ett grundbelopp per mandat i
kommunfullmäktige. Höjning sker med 250 kronor per år under mandatperioden 2015-2018.

Gruppledararvode
Gruppledararvode utgår med ett arvode (3,5 % av arvodet avseende kommunstyrelsens
ordförande) per fullmäktigemandat.
Gruppledararvode utgår inte till parti som innehar posten som kommunstyrelsens ordförande
respektive 2:e vice ordförande.

Särskilda regler för kommunalråd och oppositionsråd
 Rätt till föräldraledighet enligt AB § 29
 Rätt till ledighet för civil- och värnplikt enligt AB § 30
 Rätt till ledighet för offentliga uppdrag enligt AB § 31
 Rätt till ledighet för enskilda angelägenheter av vikt enligt AB § 32
 Rätt till ledighet för semestrar enligt AB § 27
Med AB avses Allmänna bestämmelser; det avtal som reglerar kommunanställdas
anställningsvillkor.

Arvode för sammanträden och förrättningar
Timarvodet utgör 162 kronor och är baserat på den genomsnittliga lönen för tillsvidareanställda i
Ystads kommun år 2010. Arvodet justeras fr.o.m. 1 januari varje år med det årets procentuella
förändring av inkomstbasloppet. Grundarvodet första timman inklusive inläsning är två gånger
timarvodet. Därefter utgår timarvode för varje påbörjad timma. Timarvodet redovisas i bilaga 1
till dessa bestämmelser.
Om beredningsorgan har sammanträde i omedelbar anslutning till respektive fullmäktige-,
styrelse- eller nämndsammanträde ska i ersättningshänseende detta räknas som tillhörande
sistnämnda sammanträde.
Sammanträdesarvodet utgår till närvarande ersättare med samma belopp som gäller för ordinarie
ledamot.
Förtroendevalda som uppbär årsarvode har även rätt till sammanträdesarvode. Undantagna är
förtroendevalda med årsarvoden som sammanlagt överstiger fem inkomstbasbelopp. Dessa har
inte rätt till förrättnings-/sammanträdesarvode i kommunens styrelser/nämnder eller kommunala
bolag.
Samtliga förtroendevalda som är årsarvoderade har rätt till ersättning för uppdrag på regionaloch riksnivå t.ex. Kommunförbundet Skåne och förbundsstyrelsen för Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald som i samband med fullgörande av sina uppdrag förlorar ordinarie arbetsinkomst
får ersättning för förlorad arbetsinkomst av kommunen.
Ersättningen motsvarar den timförtjänst inklusive semesterersättning som arbetsgivaren intygar.
Den förtroendevalde bör lämna ny beräkning en gång om året eller då förändring av lön sker.
Högsta timersättning är ett inkomstbasbelopp dividerat med 160. För egna företagare utan
fastställd årsinkomst gäller en schablon på tre inkomstbasbelopp.

Ersättning för förlorad semester
Ersättning för förlorad semesterförmån är inräknad i ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ersättning för barntillsynskostnader
Förtroendevald som i samband med fullgörande av sina uppdrag har särskilda kostnader för
barntillsyn för barn upp till tolv års ålder har rätt till skälig ersättning för detta. Ersättning utges
som timarvode med högst 4,67 % av vid tillfället gällande prisbasbelopp dividerat med 12.
Arvodet inkluderar sociala avgifter. Den förtroendevalde ska själv, med bestyrkta kvitton, begära
ersättningen.
Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående och inte
heller om tillsynen kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorgen.
Bestämmelser är inte tillämpbar på förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller en
betydande del av heltid.

Reseersättning till förtroendevald med funktionshinder
Förtroendevald som på grund av funktionshinder inte kan använda vanliga
kommunikationsmedel har rätt till skälig ersättning för reskostnader som uppkommer när de
fullgör sina uppdrag. Kostnaderna ska styrkas med kvitto. Härmed avses annan kostnad för resa
än vad som anges under rubriken ”Resekostnadsersättning” nedan. Bestämmelsen gäller inte
förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på en betydande del av heltid.

Resekostnadsersättning, färdtidsersättning och traktamente
Ersättning utgår för faktiska resekostnader alternativt utgår kilometerersättning vid användandet
av egen bil enligt det vid tidpunkten gällande bilavtal som avser arbetstagare i Ystads kommun.
Färdtidsersättning utgår för restid före förrättnings början och efter förrättnings slut. Kostnader
för förrättning i grupp ska företrädesvis regleras via faktura medan det bör utgå traktamente vid
enskilds resa.
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Attest av underlag
Underlag för ersättning vid icke protokollförda förrättningar ska vara attesterade av respektive
nämndsordförande eller vice ordförande.

Rekommendation till de kommunala bolagen
De kommunala bolagen rekommenderas anta samma regler för sammanträdes-/förrättningsarvode som Ystads kommun samt att anta ordförandearvodena enligt specifikation i bilaga 1.

Tolkningsbestämmelser
Frågor angående tolkning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
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