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REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I
NYNÄSHAMNS KOMMUN
Antaget av kommunfullmäktige den 14 januari 2015, § 6.
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2015 .
Ändrad kommunfullmäktige 2015-11-17, § 148, ändringarna gäller fr o m den 1 juni
2015 och 2015-12-09 § 170 ändringar gäller fr o m 2016-01-01, 2016-11-16, § 174 och
2017-06-14 § 115.
Tillämpningsområde
1§
Reglementet gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid
(årsarvoderade) gäller främst 7 §, 9-11 §§, och 14-17 §§ samt bilagorna i tillämpliga delar.
Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
2§
Tjänstgörande ledamöter, ombud och andra representanter, närvarande ersättare och annan
förtroendevald som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare
anges i 3-6 §§, 9 § och 11-13 §§ för
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, gemensamma nämnder, nämndutskott, nämndberedning
liksom revisorernas sammanträden
b) sammanträden med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper
c) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa,
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt
samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Ersättning i dessa fall utges
endast under förutsättning att deltagandet bedömts som önskvärt av behörigt
politiskt organ eller dess ordförande
d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen
e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalda själv tillhör
f) sammankomst med av kommunen inrättat samråds-/intressesammansatt organ
g) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid - i första hand - det
kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör
h) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott
i) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
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j) besiktning eller inspektion
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. Revisor
utses för en mandatperiod men avslutar uppdraget först när granskningen av det
fjärde året i mandatperioden är slutförd och rapporterad.
l) fullgörande av uppdrag enligt bilaga 2
m) fullgörande av uppdrag som tillfällig ersättare för socialnämndens ordförande
enligt särskilt schema.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner inklusive förlorad
semester- och pensionsförmån,
3§
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst på sätt och med
högst det belopp som anges i ersättningsbilagan. Detta gäller inte årsarvoderad för det
uppdrag eller för annat arbete som kan anses hänförligt till uppdraget för vilket årsarvode
utges.
Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, har rätt
till schablonersättning beräknad på den senast fastställda sjukpenninggrundande
inkomsten (SGI) enligt ersättningsbilagan.
4§
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp som anges i ersättningsbilagan. Detta gäller inte årsarvoderad för det uppdrag eller
för annat arbete som kan anses hänförligt till uppdraget för vilket årsarvode utges.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats, men inte på vilket
sätt har rätt till schablonersättning, beräknad på sätt som anges i ersättningsbilagan.
5§
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt kommunens
pensionspolicy. Bestämmelserna i pensionspolicyn om förtroendevalda fritidspolitiker,
upphör att gälla den 31 december 2010, men ska tillämpas även efter denna tidpunkt på
egenföretagare och i övrigt på rättigheter som intjänats före den 1 januari 2011. Från och
med den 1 januari 2011 gäller i pensionshänseende istället vad som anges i
ersättningsbilagan.
Årsarvoderad förtroendevald har rätt till pension eller avgångsersättning enligt 10 §.
Särskilda arbetsförhållanden m.m.
6§
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevald med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses
skäligt att man fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet
eller motsvarande.
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Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för eventuella praktiska förberedelser i anslutning härtill.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller
semesterförmånen.
Årsarvode
7§
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har rätt till
årsarvode med belopp enligt ersättningsbilagan.
Årsarvoderad förtroendevald har rätt till ledighet, enligt vad som anges i ersättningsbilagan, utan att arvodet minskas. Ledigheten som motsvarar semesterledighet och annan
ledighet som gäller för kommunens anställda vid kontorsarbetsplatser, ska förläggas på
sådant sätt att uppdraget/uppdragen kan fullgöras.
Om årsarvoderad förtroendevald är ledig från sitt/sina uppdrag på grund av sjukdom,
olycksfall eller arbetsskada, görs avdrag för samma tid från årsarvodet i enlighet med
Allmänna Bestämmelser (AB) som gäller för anställd hos kommunen. Avdraget ska för
kalendermånad beräknas på årsarvodet delat med 12.
Om årsarvoderad förtroendevald uppbär föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning
och för samma tid får årsarvode, ska årsarvodet minskas i enlighet med AB. Avdraget ska
för kalendermånad beräknas på årsarvodet delat med 12.
Vid tillämpning av bestämmelserna om avdrag vid sjukdom, olycksfall och arbetsskada
eller när föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning utges, ska den ordinarie tiden för
uppdragets/uppdragens fullgörande anses vara förlagd med samma antal timmar under
vardera måndag till fredag.
Presidiearvode
8§
Vissa förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid, har rätt till
presidiearvode med belopp som anges i ersättningsbilagan.
Presidiearvode kan även utges till årsarvoderad förtroendevald som inte är heltidsengagerad.
Arvode för sammanträde
9§
Förtroendevald har rätt till arvode, om inte annat anges nedan eller i ersättningsbilagan,
för sammanträde eller motsvarande enligt 2 § med belopp som anges i ersättningsbilagan.
Årsarvoderad förtroendevald har vid sidan av sitt årsarvode rätt till arvode för sammanträde med kommunfullmäktige.

3

024-1

4

Årsarvoderade förtroendevalda som är deltidsengagerade, har i förekommande fall rätt till
sammanträdesarvode för annat uppdrag än för det uppdrag eller annat arbete som kan
anses hänförligt till detta uppdrag och för vilket årsarvode utges.
9.1 §
Arvode till förtroendevald som fullgör uppdrag som tillfällig ersättare för
socialnämndens ordförande
Förtroendevald i socialnämnden som fullgör uppdrag som tillfällig ersättare för
socialnämndens ordförande för att kunna fatta olika former av brådskande beslut enl 6 kap
36 § KL samt utifrån LVU (Lag om vård av unga)och LVM (Lag om vård av missbrukare)
erhåller dagarvode med belopp som anges i ersättningsbilagan.
Pension, avgångsersättning och omställning
10 §
För årsarvoderad förtroendevald gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald - (PBF/AEF)” eller ”Bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda - (OPF-KL). Bestämmelserna ska tillämpas på årsarvoderad
förtroendevald som vid varje tid innehar de förtroendeuppdrag som anges i ersättningsbilagan, i den mån inte andra bestämmelser gäller.
Endast årsarvode får tillgodoräknas som pensionsgrundande inkomst och som underlag för
avgångsersättning vid tillämpningen av bestämmelserna om visstidspension och avgångsersättning enligt PBF/AEF.
Resekostnader och andra kostnader
11 §
Resekostnadsersättning och traktamentsersättning utgår enligt de grunder som gäller för
anställd hos kommunen. Resetillägg vid endagsförrättning utgår inte.
Förtroendevald som är funktionshindrad har rätt till skälig ersättning för resekostnader
som uppkommer när man fullgör uppdrag enligt 2 §. Ersättning utges med högst det
belopp som framgår av ersättningsbilagan. Denna bestämmelse gäller inte årsarvoderad
förtroendevald.
För andra kostnader än som anges ovan, kan ersättning utgå om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.
Kostnadsersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimlig möjlighet att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaden uppkom.
Kostnader för vård och tillsyn av barn
12 §
Ersättning betalas för styrkta kostnader för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som under det kalenderår, till vilket kostnaden hänför sig,
ännu inte fyllt 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning betalas för äldre barn.
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Ersättning betalas när förtroendevald deltar i aktivitet som anges i 2 § och utges med
belopp som anges i ersättningsbilagan.
Ersättning betalas inte för vård och tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Denna bestämmelse gäller inte årsarvoderad förtroendevald.
12.1 §
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i Nynäshamns kommun ges möjlighet till
föräldraledighet utan att behöva avsäga sig sina uppdrag.
Ersättare utses enligt gängse ordning. Vid oklarhet om arvode till ersättaren hänskjuts
frågan till arvodesberedningen för beredning.
Ersättning utgår till den föräldraledige enligt Försäkringskassans regler och
kompletterande ersättning från kommunen på samma sätt som för kommunens anställda
vid föräldraledighet.
Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
13 §
Ersättning betalas för styrkta kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas när förtroendevald deltar i aktivitet som anges i 2 § och utges med
belopp som anges i ersättningsbilagan.
Ersättning betalas inte för vård och tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.
Denna bestämmelse gäller inte årsarvoderad förtroendevald.
Grupplivförsäkring och trygghetsförsäkring
14 §
För årsarvoderad förtroendevald tecknar kommunen grupplivförsäkring (GL-F) med KPA
Livförsäkring AB. Sådan försäkring tecknas endast om den förtroendevalde inte genom
anställning eller under efterskyddstid omfattas av TGL-KL, TGL eller motsvarande
försäkringsskydd.
Kommunens försäkringsavtal med AFA Trygghetsförsäkring om trygghetsförsäkring vid
arbetsskada (TFA-KL) gäller enligt särskilda villkor även för förtroendevalda.
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Ersättning till förtroendevald som tillika är anställd hos Nynäshamns kommun
15 §
Förtroendevald som är årsarvoderad och tillika är anställd hos Nynäshamns kommun, har
inte rätt till bibehållna avlöningsförmåner för samma tid för vilket/vilka årsarvode utges.
Förtroendevald förutsätts, i detta fall, vara tjänstledig utan lön för offentligt uppdrag i den
omfattning som motsvarar förtroendemannauppdraget/-uppdragen.
Anställd hos kommunen har, i egenskap av förtroendevald, rätt att vara tjänstledig för
offentligt uppdrag som anges i 2 §. Tjänstledigheten får, med undantag för årsarvoderad
förtroendevald, förenas med bibehållna avlöningsförmåner.
Utbetalning av ersättning m.m.
16 §
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster och kostnader.Yrkande
framställs till nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem.
Årsarvode, presidiearvode, sammanträdesarvode och dagarvode som tillfällig ersättare för
socialnämndens ordförande utbetalas utan särskild ansökan. Övriga ersättningar utbetalas
efter ansökan av den förtroendevalde.
Årsarvode och presidiearvode utbetalas med en tolftedel varje månad. Övriga arvoden
och ersättningar utbetalas en gång per månad.
Preskription
17 §
Yrkande om sammanträdesarvode och om ersättning för förlorad arbetsinkomst och för
kostnadsersättning ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller
motsvarande till vilket arvodet, förlusten respektive kostnaden hänför sig. Motsvarande
gäller avseende förlorad semesterförmån, dock ska framställan göras senast inom två år.
För förlorad pensionsförmån gäller att framställan ska göras i samband med och senast
inom två år efter pensions-/avgångstillfället.
Tolkning av bestämmelserna m.m.
18 §
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. Detta gäller
även bestämmelserna i 19 §.
I kommunfullmäktiges arbetsordning finns bestämmelser om uppgifter för fullmäktiges
arvodesberedning.
Administrativa anvisningar till dessa bestämmelser utfärdas av kommunstyrelseförvaltningen.
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Ersättning till ej valda ledamöter och ersättare i intressesammansatta organ
19 §
Ej valda ledamöter och ersättare i av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd
tillsatt intressesammansatt organ, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
samma bestämmelser som gäller för förtroendevalda.
Fullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnden ska genom särskilt beslut bedöma vilka
intressesammansatta organ som ska anses medföra sådan nytta för kommunen att
ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utges samt i vilken omfattning ej valda
representanter ska beredas tillfälle att delta.
Dessa bestämmelser ska utan sådant särskilt beslut som nämns ovan, gälla ledamöter och
ersättare i handikappråd och pensionärsråd som inte är förtroendevalda.
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Ersättningsbilaga
Förlorad arbetsinkomst
Alt 1 Ersättning utges med verifierat belopp, dock högst 2 000 kr/dag.
Alt 2 Ersättning utges enligt följande schablon
dagberäknad sjukpenning (80 % -nivå)/dag x 120 % x 30 dagar = ers/tim, högst
165 tim
8 tim/dag
dock högst 2 000 kr/dag.
Med förlorad arbetsinkomst menas förlorad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet,
ersättning enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och förordning (1996:1100)
om aktivitetsstöd samt förlorad föräldrapenningförmån enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110).
Förlorad semesterförmån
Alt 1 Ersättning utges med verifierat belopp enligt nedan. Förlorad semesterersättning,
högst enligt vad som framgår av semesterlagen på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Förlorade semesterdagar, högst 2 000 kr/dag.
Alt 2 Förlorad semesterersättning utges enligt vad som framgår av semesterlagen på
schablonberäknad ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förlorad pensionsförmån till fritidspolitiker
Fritidspolitiker i kommunen har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension.
Ersättning sker genom att en pensionsavgift om 5.5 % av utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst beräknas och direktutbetalas samtidigt med ersättningen för den förlorade
arbetsinkomsten. Både ersättningen för den förlorade arbetsinkomsten och
pensionsavgiften utgör skattepliktig inkomst. Pensionsavgiften avser endast egen
ålderspension. Förtroendevald ska kunna styrka att förtroendeuppdraget medfört minskad
tjänstepension. Storleken på förlusten behöver dock inte styrkas. Tidpunkt och sätt för
styrkande bestäms av kommunen.
Årsarvode
1. Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, 110 procent av vid varje tid
gällande arvode för riksdagsledamot (heltidsengagerad)
2. Kommunstyrelsens vice ordförande, tillika kommunalråd och ordförande i miljöoch samhällsbyggnadsnämnden, 100 procent av vid varje tid gällande arvode för
riksdagsledamot (heltidsengagerad)
3. Barn- och utbildningsnämndens ordförande 100 procent av vid varje tid gällande
arvode för riksdagsledamot (80 % engagemangsgrad)
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4. Socialnämndens ordförande, 100 procent av vid varje tid gällande arvode för
riksdagsledamot (80 % engagemangsgrad)
5. Ordförande i kommunstyrelsens landsbygdsutskott, 100 procent av vid varje tid
gällande arvode för riksdagsledamot (40 % engagemangsgrad). Kultur- och
fritidsnämndens ordförande anses ha en engagemangsgrad på 20 %. Det innebär att
arvodering inte längre sker genom årsarvodering utan med sammanträdesarvode.
6. Oppositionsråd, 90 procent av vid varje tid gällande arvode för riksdagsledamot
(heltidsengagerad)
7. Oppositionsråd, 85 procent av vid varje tid gällande arvode för riksdagsledamot
(40 % engagemangsgrad)
Ersättare för Daniel Adborn som ordförande i Miljö och samhällsbyggnadsnämnden under hans föräldraledighet (2017 04 10 – 09 30), Vice ordförande
Inger Andersson, arvoderas med 100% av vid varje tid gällande arvode för
riksdagledamot (50 % engagemangsgrad)
Vice ordförande i Kommunstyrelsens arbetsutskott Nicholas Nikander arvoderas
med sammanträdesarvoden enligt reglemente för ersättning till förtroendevalda i
Nynäshamns kommun fr o m 2017 04 19.
Årsarvoderad förtroendevald har rätt till ledighet med det antal dagar som anges i AB,
27 §, mom 5.
För årsarvoderad förtroendevald som är heltidsengagerad, gäller att angivet årsarvode
avser att ersätta vars och ens samtliga uppdrag i och för kommunen enligt 2 § i de
allmänna bestämmelserna, utom sammanträden med kommunfullmäktige.
För socialnämndens ordförande, barn-och utbildningsnämndens ordförande, kultur- och
fritidsnämndens ordförande samt för kommunstyrelsens landsbygdsutskotts ordförande
gäller att angivet årsarvode avser att ersätta samtliga uppdrag som kan anses hänförliga till
den egna nämnden eller det egna utskottet.
För det deltidsengagerade oppositionsrådet ersätter årsarvodet samtliga uppdrag som kan
anses hänförliga till uppdraget som oppositionsråd.
Med vid varje tid gällande arvode för riksdagsledamot avses, i dessa bestämmelser, det av
riksdagens arvodesnämnd årligen beslutade ledamotsarvodet reducerat med 24 000 kronor
per år.
Presidiearvode (per år)
1. Kommunfullmäktiges ordförande, 0.76 x inkomstbasbeloppet
2. a) Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, 0.15 x inkomstbasbeloppet
b) Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande, 0.08 x inkomstbasbeloppet
3. Revisorer, ordföranden, 0.35 x inkomstbasbeloppet
3.1 Revisorer, övriga, 0.20 x inkomstbasbeloppet
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4. Ordföranden i valnämnden, 0.11 x inkomstbasbeloppet

Arvode för sammanträde
Grundarvode (första och andra timmen)
Timarvode (fr.o.m. tredje timmen)

800 kr
200 kr

Grundarvode och timarvode utgår under längst 5 timmar för varje sammanträde
(motsvarande) och med högst 1 400 kr.
Timarvode summeras per sammanträde (motsvarande). Summan avrundas uppåt till
närmaste hel- eller halv timme.
Arvode till förtroendevald som fullgör uppdrag som tillfällig ersättare för
socialnämndens ordförande
Dagarvode utges med 0,011 x inkomstbasbeloppet för påbörjat kalenderdygn under vilket
den förtroendevalde fullgör beredskap och faktiskt arbete enligt ett i förväg fastställt
schema.
Kostnadsersättningar
Resekostnadsersättning, resetillägg och traktamentsersättningar utgår enligt BIA,
TRAKT och Skatteverkets bestämmelser samt lokalt kollektivavtal i tillämpliga delar.
Resetillägg vid endagsförrättning utgår inte.
Förtroendevald som är funktionshindrad och därför inte kan utnyttja allmänna
kommunikationer eller annat billigare färdmedel, har rätt till ersättning för resa med taxi
vid fullgörande av uppdrag enligt 2 § i de allmänna bestämmelserna. Ersättning för
taxiresa utgår för varje enkel resa mellan bostaden och förrättningsställe, med ett belopp
motsvarande högst 1.2 % av prisbasbeloppet.
Kostnader för vård och tillsyn av barn
Ersättning för styrkta kostnader för vård och tillsyn av barn, utgår, utan tidsbegränsning,
med högst 0,34 % av inkomstbasbeloppet per timme för varje sammanträde
(motsvarande). Ersättningen summeras per sammanträde (motsvarande). Summan
avrundas uppåt till närmaste hel- eller halv timme.
Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Ersättning för styrkta kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt
sjuk person, utgår, utan tidsbegränsning, med högst 0,34 % av inkomstbasbeloppet per
timme för varje sammanträde (motsvarande). Ersättningen summeras per sammanträde
(motsvarande). Summan avrundas uppåt till närmaste hel- eller halv timme.
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Övrigt
Samtliga arvoden inbegriper ersättning såsom för restid, praktiska förberedelser, inläsning
av handlingar, efterarbete och protokollsjustering.
Ersättning enligt dessa bestämmelser utgår inte när motsvarande ersättning eller ersättning
med motsvarande syfte utges av annan. Med annan avses här i första hand de organ/
organisationer som förtecknas i bilaga 2.
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Bilaga 2
Uppdrag
AB
Nynäshamnsbostäder
Alkärrsplan AB
Alkärrsplans
Utvecklings AB
Haninge/Nynäshamns
brottsofferjour
Kommunal fanbärare

Ledamot/
representant

Ersättare/
suppleant

SRV
Östra Sveriges
Luftvårdsförbund
Stockholmsregionens
Försäkrings AB
Svealands
kustvattenförbund
Vårljus AB

Ers. för
ombud

1

1

1
1

1
1

2

2

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Kommunförbundet
Stockholms län
Mälardalsrådet
Nynäshamns Mark AB
Nynäshamns
stadskärneförening

Ombud

2

2

