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Allmänna bestämmelser
§1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 Kap 1 § kommunallagen.

§2 Ersättningsberättigade sammanträden mm
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som fått närvarorätt
har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 10-14 §§ för
1) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och
övriga nämnder, nämndsutskott och revisorernas sammanträden, presidiemöte i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd.
2) Sammanträden med arbetsgrupper enligt uppdrag från kommunstyrelsen eller nämnd.
3) Justering av kommunfullmäktiges protokoll.
För ersättning enligt punkterna 4-10 krävs särskilt uppdrag av nämnd. Kravet på
särskilt uppdrag kan undantagsvis uppfyllas genom beslut i efterhand av berörd
nämnd/styrelse.
För utbetalning av ersättning skall beslutsdatum och paragraf för uppdraget anges.
4) Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, besiktning, inspektion
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med
det kommunala förtroendeuppdraget. Utbildning för ledamöter och ersättare anordnad
av Vimmerby kommun erhåller arvode.
5) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den företroendevalde
själv tillhör.
6) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ (avser
endast de kommunalt förtroendevalda).
7) Ordförandes överläggning med förvaltningschef vid den nämnd/styrelse ordförande
själv tillhör i syfte att informera sig om förvaltningarnas arbete.
8) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
9) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
10) Fullgörande av delegationsuppdrag som enligt gällande lagstiftning endast kan utföras
av förtroendevald.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
förlorade semesterförmåner
§3 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda som inte fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991:900), om inkomstbortfallet kan påvisas
genom styrkt löneavdrag, med det belopp som löneavdraget överstiger
sammanträdesersättningen.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fasställda
sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättningen skall motsvara tiden för själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet
och eventuellt tid till praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex omklädning.

§4 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån för arbetsinkomster
som förlorats under året i samband med fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen med
den ersättning fullmäktige beslutat enligt bilaga.

För att ersättning skall utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det
kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.
Ersättningen utbetalas kontant till den förtroendevalde.
Genom kontant utbetalning av ersättningen har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att
ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.
För förtroendevalda som driver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning skall
istället för stycke 1-2 gälla följande. Den förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån
har förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp.

§5 Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättningen skall motsvara tiden för själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet
och eventuellt tid till praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex omklädning.

5

Dnr 2015/476/024
Id 49479

Arvoden m.m.
§6 Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid/deltid har rätt till årsarvode med belopp
som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
I uppdraget ingår samtliga uppgifter som är förknippade med uppdraget inom respektive
nämnd arbetsutskott och styrelse. Vid närvaro i andra styrelser, nämnder eller beredningar
utgår arvode.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet från förtroendeuppdraget med bibehållet
arvode. Detta gäller under lika många dagar per år som arbetstagare med motsvarande ålder
har rätt till semester. Ledigheten skall förläggas på ett sådant sätt att uppdraget behörligen
fullgöres.
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag gäller i tillämpliga delar samma regler vid ledighet m m som gäller för
arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser.
Om förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under tjänstgöringsperioden skall årsarvodet
fördelas mellan denna och den som inträder i dennes ställe. Fördelningen skall ske i
förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med årsarvode pga sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.
Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren begränsat arvode
som motsvarar tjänstgöringstiden.

§7 Arvode för sammanträden mm
Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode samt oppositionssamordnare( ej oppositionsråd)
har rätt till sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning utbetalas som grundarvode
jämte timarvode på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Sammanträdesarvode till vid sammanträde närvarande suppleant, vilken ej tjänstgör i
ledamots ställe, skall utbetalas med 75 % av det belopp som bestämts för ledamöterna.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har inte
rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Regeln om maximal ersättning gäller ej vid sammanträde med valnämnd under valdag. I det
maximala beloppet inräknas ej heller ersättning för fullmäktigesammanträde.
Vid sammanträde med valnämnd under valdag utbetalas ersättning för hela
sammanträdestiden utan begränsning i antal timmar.
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Sammanträdesarvode utbetalas ej till ledamöter i kommunstyrelsen och valberedningen, om
sammanträdet förläggs i anslutning (30 min) till kommunfullmäktiges sammanträde, dock att
ersättning utbetalas med 100 kronor till ledamot i kommunstyrelsen och valberedningen som
ej är ledamot i fullmäktige.
Ersättning till kommunfullmäktiges ledamöter utbetalas med 100 kronor per sammanträde,
oavsett tidigare under dagen utbetald sammanträdesersättning. Ersättningen utbetalas även till
ledamöter med årsarvode och begränsat arvode. Ersättningen till kommunfullmäktiges
ledamöter betalas ut en gång per månad.

§8 Ersättning för bundenhet.
För utövande av akuta delegationsbeslut inom socialtjänstens område utgår till
myndighetsutskottets ledamöter och deras ersättare ersättning för bundenhet per dygn enligt
bilaga. För ordförande och vice ordförande utgår ingen ersättning för bundenhet de första 12
veckornas tjänstgöring.

Samtliga ordinarie ledamöter i myndighetsutskottet förutsetts delta i fastställt schema, som
upprättas av nämnden. Varje ordinarie ledamot i myndighetsutskottet förutsetts tjänstgöra
minst 12 veckor per år, såvida inte annat överenskoms inom utskottet.

§9 Kommunal pension
För förtroendevalda finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala
pensionssystemet.

Ersättning för kostnader
§10 Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande inom kommunen ersätts
enligt de grunder som fastställts för kommunens anställda, om den totala resan överstiger 10
kilometer.
Vid sammanträde eller motsvarande utanför kommunen utbetalas ersättning för resor och
övriga kostnader enligt de grunder som fastställts för kommunens anställda.
Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid erhåller ej resersättning för resor mellan
bostaden och arbetsplatsen.
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§11 Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges
även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller är
anvisad plats inom den kommunala barnomsorgen.

§12 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående.

§13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit
till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.
Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och
liknande. Ersättning betalas med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

§14 Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader.
Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbetet eller annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit.

Gemensamma bestämmelser
§15 Hur begär man ersättning
För att få ersättning enligt 3-5 §§ och 9-14 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster
eller kostnader. Anmälan skall göras till fullmäktiges eller nämndens sekreterare.
Arvode enlig 6-8 §§ betalas ut utan särskild anmälan.
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§16 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall göras senast inom sex månader från
dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

§17 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast vid utgången av
mars månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt fjärde stycket skall framställas i
samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfället.

§18 Ersättning för förlorad semesterförmån
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall göras senast inom två år från dagen
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

§19 Ersättning övriga kostnader
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall göras senast inom ett halvår
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

§20 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

§21 Utbetalning av ersättningar
Årsarvoden och begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad.

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut en gång per månad.
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Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-01-01
Kommunstyrelsen

Bilaga till ersättningsbestämmelserna
Bestämmelserna gäller från den 1 mars 2016
Ersättningarna omräknas den 1 mars varje år och följer då löneförändringarna i riksdagsledamots
arvode.
Samtliga ersättningar inkluderar semesterersättning enligt semesterlagen.
§3

Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp eller
Schablonbelopp: sjukpenning/dag*30 dgr = ers/tim
165

§4

Ersättning för förlorad pensionsförmån

4,5 procent baserat på den sammanlagda ersättningen för förlorade arbetsinkomster under året,
eller verifierat belopp.
§5

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp:

a)

Förlorad semesterersättning

12 % på utbetald ersättning för
förlorad arbetsinkomst

b)

Förlorade semesterdagar

Verifierade dagar och belopp

§6

Årsarvode

Kommunstyrelsens
Ordförande 90% av
riksdagsledamot och tillika
kommunalråd*

673 920:-

Vice ordförande 90% av
riksdagsledamot och tillika
kommunalråd

673 920:-

303 264:Oppositionsråd 45% av KSO
*80% enligt KF-beslut under tiden Micael Glennfalk
innehar ordf. posten i ITSAM där han har 70 000:-/år.
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Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande 40% av KSO

269 568:-

vice ordförande 50% av ordf.

134 784:-

Oppositionssamordnare 10% av ordf

26 957:- + timarvode

Socialnämnd
Tillkommer vid beredskap att utöva delegationsbeslut
- jour

Ordförande 50% av KSO
vice ordförande 50% av ordf
Oppositionssamordnare 10% av ordf

336 960:- från dygn 85,
168 480:- från dygn 85,
33 696:- + timarvode

Annan ledamot i myndighetsutskott
*sammanträdesarvode utgår vid utövande av

sammanträdesarvode

delegationsbeslut varande med än 30 minuter.

405:-/dygn
405:-/dygn
405:-/dygn +
*sammanträdesarvode
*405:-/dygn +
sammanträdesarvode

Miljö- och byggnadsnämnd
Ordförande 20% av KSO år 2015, 2017
vice ordförande 10 % av KSO (gäller när
Hultsfred har ordförandeskapet, 2016, 2018)

Kommunfullmäktige
Ordförande 20% av KSO
1:e vice ordförande 25% av ordf.
2:e vice ordförande 20% av ordf.

134 784:67 392:-

134 784:- + ersättning för
KF sammanträde
33 696:- + ersättning för KF
sammanträde
26 957:- + ersättning för KF
sammanträde

12

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-01-01
Kommunstyrelsen

Kommunens revisorer
Ordförande 5% av KSO

33 696:- + timarvode

Revisorer 2,5% av KSO

16 848:-+ timarvode

Överförmyndare 2,5% av KSO

16 848:-

Ersättare

timarvode

Valnämnd
Ordförande (valår) 2,5% av KSO

16 848:-

Uppräkning av arvoden följer uppräkning av riksdagsledamots arvode (62 400/2015 nov)
§7

Arvoden för sammanträden mm

Grundarvode första tim. 802 kronor per sammanträde
Grundarvode
Tim 2-6.

Maximal ersättning per
dag

162 kronor utges för varje påbörjad timme fr o m andra t o m
sjätte sammanträdestimmen

Grundarvode plus fem timarvoden lika med 1 612 kronor

§ 10

Barntillsynskostnader

a)

Verifierat belopp:

b)

Maximalt: kronor 391

§ 11

Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk

a)

Verifierat belopp:

b)

Maximalt: 391 kronor
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§ 13

Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader

a)

Verifierat belopp:

b)

Maximalt: 391 kronor
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