Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda i Forshaga kommun
Regler för partistöd
2015 - 2018

Antaget av kommunfullmäktige 2015-10-27, § 115

Allmänna bestämmelser
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap.1 §
kommunallagen (1991:900) samt medlare enligt lagen om (1993:650) om medling
mellan samlevande. För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på
minst 40 % av heltid gäller endast §§ 3-4 samt §§ 16 – 21.

§ 2 Tolkning
-

-

Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avseende
arvoden eller ersättningar avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avseende
partistöd avgörs av kommunstyrelsen.
Förändringar i bestämmelserna av förtydligande och redaktionell karaktär
och som inte är av principiell betydelse kan avgöras av kommunstyrelsen,
om kommunstyrelsen är enig om beslutet.

Årsarvoderade
§ 3 Kommunalråd
Kommunalrådet är årsarvoderat. Vad som övrigt gäller för årsarvoderad under § 4
gäller också för den som har uppdrag att vara kommunalråd.
Kommunalrådet ersätts med ett årsarvode som betalas ut månadsvis.
Kommunalrådets arvode relateras procentuellt till riksdagsarvodet och följer
riksdagsarvodets utveckling. Justeringar av arvodesnivån sker samtidigt som för
riksdagsledamöter.
Kommunalråd har rätt till ledighet och föräldraledighet utan att arvodet
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan
fullgöras på avsett sätt.
Om kommunalrådet grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för tid, som överstiger en sammanhängande tid på en månad görs avdrag
på arvodet motsvarande frånvaron. Eventuell förändring av arvodet till vice
ordföranden under en sjukdoms period beslutas av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden utbetalas till förtroendevalda, som anges i bilaga till detta
reglemente.
Årsarvodet innefattar samtliga de arbetsuppgifter som förekommer i samband
med uppdraget som föranleder årsarvode.
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Årsarvodet täcker ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad
semesterförmån. Årsarvodet är också tänkt att i alla delar ersätta sådant som det
utgår ersättning för vad gäller sammanträden och/eller förrättningar direkt
kopplade till uppdraget.
Årsarvodet omfattar, som exempel följande:
• sammanträde med den egna nämnden eller styrelsen, utskott,
protokollsjustering, inläsning och ersättning för restid
• deltagande vid sammanträden med ksau och budgetberedningen
• att rutinmässigt följa förvaltningens arbete
• överläggning med tjänsteman eller annan anställd med anledning av
uppdraget
• all genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande
eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning
eller liknande
• besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling
• utövande av delegationsbeslut
• överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ
Om en förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under tjänstgöringsperioden
utbetalas arvode i förhållande till den tid som uppdraget fullgjorts.
Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger en sammanhängande tid på en
månad görs avdrag på arvodet motsvarande frånvaron. Eventuell förändring av
arvodet till vice ordföranden under en sjukdoms period beslutas av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 5 Begränsat årsarvode
Begränsat årsarvode utbetalas till förtroendevalda som anges i bilaga till detta
reglemente. I det begränsade årsarvodet för ordförande ingår allt arbete som
hänger samman med uppdraget som ordförande med undantag av sammanträde
med den egna nämnden. Den som har ett begränsat årsarvode erhåller dessutom
sammanträdesersättning.
* Särskilt om valnämndens ordförande: valnämndens ordförande omfattas av
begränsat årsarvode. Årsarvodet utgår enligt fastställt belopp i bilaga 1,
oberoende av antalet val som förrättas under mandatperioden.

Ersättning för sammanträden och förrättningar
§ 6 Ersättningsberättigade sammanträden
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt eller rätt till ersättning som närmare anges i §§ 6-9.
a)
b)
c)
d)
e)

kommunfullmäktige
kommunstyrelsen
nämnder
utskott
beredningar
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f)
g)
h)
i)

revisorernas sammanträden och fullgörande av granskningsuppgift
kommittéer
projekt- och arbetsgrupper
kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ

§ 7 Ersättningsberättigade förrättningar
Med förrättningar avses träffar som inte är ett sammanträde men som sker i
samband med fullgörandet av förtroendeuppdraget. För att ersättning ska utgå
för förrättning krävs att särskilt beslut fattats om deltagande. Till förtroendevald
som deltar i konferens, studiebesök och liknande en hel dag eller mera utbetalas
ett reducerat förrättningsarvode enligt bilaga till bestämmelserna.
a) konferenser, informationsmöten, studiebesök, uppdrag som
kontaktperson, studieresa, kurs eller dylikt
b) medborgardialoger och politiker på plats och liknande uppdrag
c) överläggning i samband med uppdrag av nämnd eller styrelse med
tjänsteman eller företrädare för annat kommunalt organ eller annan
förvaltning än det den förtroendevalde själv tillhör
d) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott
e) förberedelse inför förhandlingar och förhandlingar med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen
f) överläggning med utomstående myndighet eller organisation

§ 8 Justeringsarvode
Justeringsarvode utgår då särskild plats och tid har bestämts för detta och då
justering ej sker i samband med sammanträdet eller i omedelbar anslutning till
sammanträdet.

§ 9 Arvode för sammanträden och förrättningar m.m.
Förtroendevalda har rätt till sammanträdesarvode enligt nedanstående.
Sammanträdesarvodet omfattar ersättning för deltagande i sammanträdet,
inläsningstid samt restidsersättning.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller
motsvarande har inte rätt till arvode med ett högre sammanlagt belopp än det
som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Sammanträdesarvode
Grund: 500 kr
Förrättningsarvode
Kurs och konferens,
heldag
Övriga förrättningar

Upp till
fyra
timmar
500 kr

Påföljande
timmar
100 kr

Per
påbörjad
halvtimme
50 kr

Maxarvode
per dag
1000 kr

Grund
500 kr

Maxarvode per dag
500 kr

500 kr

1000 kr

Justeringsarvode
Fast belopp: 100 kr
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra förlorade
förmåner
§ 10 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den
förtroendevaldes arbetsgivare ska genom intyg eller kopia på lönebeskedet styrka
inkomstbortfallet för att ersättning ska kunna utbetalas.
Förtroendevalda som kan styrka inkomstbortfall, men inte till vilket belopp, har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda
sjukpenningen. Hur beräkningen görs framgår av bilaga till reglementet.
Ersättning utgår för tiden för sammanträdet samt för resor till och från
sammanträdet.
För förtroendevald som är egen företagare kan den preliminära
inkomstdeklarationen som inlämnats till skattemyndigheten ligga till grund för
bedömning av förlorad inkomst. Beslut tas av kommunstyrelsens arbetsutskott i
varje särskilt fall.
Till förtroendevald anställd vid Forshaga kommun utbetalas lön utan avdrag.

§ 11 Partigruppmöten
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för ett gruppmöte per
sammanträde inför nämnd/styrelse eller kommunfullmäktige.

§ 12 Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas. Men inte
på vilket sätt, har rätt till ersättning. Beslut i varje enskilt fall.

§ 13 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån.
Förtroendevalda erhåller en schabloniserad ersättning på 4,5 % av styrkt förlorad
arbetsinkomst. Denna ersättning utbetalas vid samma tillfälle.

§ 14 Förlorad ersättning från A-kassa
Ordförande som inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och som därmed
inte får ersättning från A-kassa kan efter särskild prövning erhålla ersättning för
sammanträden, konferenser, informationsmöten m.m. som ligger utanför
uppdraget som ordförande. Denna ersättning ska grundas på en månadsinkomst
på tjugosjutusen kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågan.
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§ 15 Särskilda arbetsförhållanden
Rätten till ersättning enligt §§ 9-10 samt § 12 omfattar nödvändig ledighet för
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i
övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. Exempel
på detta kan vara nattarbete, skiftarbete eller där vikarie måste kallas in.
Rätten till ersättning enligt § 10 samt §§ 12-13 omfattar tid för resa till och från
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning
till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller
för styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning
tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

§ 16 Kommunal pension
För förtroendevalda på heltid eller minst 40 % av heltid finns särskilda
bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet.

Förtroendevalda som har påbörjat sitt uppdrag innan valet
2014 omfattas av PRF-KL

Förtroendevalda som tillträder efter 2014 års val omfattas av
pensionsavtalet OPF-KL.
För mer information om avtal och villkor kontakta personalkontoret.

Ersättning för kostnader
§ 17 Resekostnad och traktamente
Ersättning för resekostnader vid inställelse till förrättning eller sammanträde
samt gruppmöte inför nämnd/styrelse eller kommunfullmäktige utbetalas om
avståndet mellan bostaden (årsbostaden) och sammanträdes- eller
förrättningsstället överstiger fem (5) km enkel resa enligt de grunder regler som
normalt gäller för arbetstagare i kommunen.
Traktamente utbetalas efter samma bestämmelser som gäller för kommunens
arbetstagare.
Vad som övrigt stadgas i kommunens resepolicy gäller också för kommunens
förtroendevalda.

§ 18 Kostnader för vård och tillsyn samt särskilda kostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för:
•

Vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som
under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Ersättning betalas inte för tillsyn
som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående och ej heller för
tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

•

Vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den
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förtroendevaldes bostad, ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen
familjemedlem eller annan närstående.
•

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader som uppkommit till
följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte
ersätts på annat sätt, exempelvis kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp
med inläsning

Ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Gemensamma bestämmelser om arvoden
§ 19 Hur man begär ersättning
För att få ersättning enligt 6-8 §§ och 12 § ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Dessa skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad pensionsförmån
skall framställas senast inom ett (1) år från dagen för sammanträde eller
motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom
två (2) år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten
hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt detta reglemente ska framställas senast
inom ett (1) år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken
kostnaden hänför sig.

§ 20 Utbetalning
Årsarvodena betalas ut med en tolftedel (1/12) per månad. Övriga ekonomiska
förmåner betalas ut en gång per kvartal.

§ 21 Förändring av arvodesnivån
Alla arvoden i bilaga till arvodesreglementet räknas upp i samband med
uppräkningen av riksdagsarvodet.

§ 22 Övriga kostnader
För andra kostnader än vad reglerats i dessa bestämmelser kan ersättning
utbetalas om särskilda skäl föreligger för sådana kostnader. Ersättning i sådant
fall utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att omdisponera
sitt arbete eller på annat sätt förhindra kostnaderna.

Regler för kommunalt partistöd
Enligt kommunallagen kap 2:9 och kap 2:10 har kommunen rätt att ge ekonomiskt
bidrag samt annat stöd (partistöd) till de politiska partier som är representerade
i kommunfullmäktige.
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§ 23 Rätt till partistöd
Det kommunala partistödet i Forshaga kommun utgår till partier som är
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket
kommunallagen.

§ 24 Grundstöd och mandatstöd
Partistödet består av ett grundstöd, som uppgår till 8 000 kronor per parti och år
samt ett mandatstöd, som uppgår till 8 000 kronor per mandat och år.
Grundstöd

I Forshaga kommun har varje parti som erhållit
mandat till och är representerat i
kommunfullmäktige rätt till grundstöd.

Mandatstöd

I Forshaga kommun har varje parti i
kommunfullmäktige rätt till mandatstöd, vilket
baseras på det antal mandat som partiet har
erhållit.

§ 25 Fördelning av partistöd
Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistödet utgår under sex månader efter det att representationen upphört.

§ 26 Redovisning och granskning
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

§ 27 Årlig utbetalning
Partistöd betalas årligen ut i förskott under november månad efter beslut av
fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid
utbetalas inget stöd för nästkommande år.

§ 28 Ansökan
Ansökan om utbetalning ska fyllas i på särskild blankett som tillhandahålls av
kommunledningskontoret och på kommunens hemsida. Ansökan ska innehålla
uppgift om organisationsnummer, plusgiro/bankgiro samt vara undertecknad av
partirepresentant och därefter lämnas in till Forshaga kommun.
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Bilaga till arvodesbestämmelser för förtroendevalda
Årsarvode – justeras efter beslut av Ksau enligt § 17
Utbetalas en gång per månad
Nedanstående procenttal beräknas på 47 840 kronor (kommunalrådets arvode)
Kommunalrådet 80 % av riksdagsarvodet
Kommunfullmäktiges ordförande
Barn och utbildning
Lärande och arbete
Vård och omsorg
Miljö och bygg

47 840
3,5
35
30
30
25

kr
%
%
%
%
%

Ordförande i Överförmyndarnämnden
Majoritetens 1:e vice ordförande (ej i KsAu)

10 %
5 %

Oppositionens 2:e vice ordförande
i kommunstyrelsen, barn och utbildning, lärande och
arbete samt vård och omsorg
2:e vice ordförande i miljö och bygg
Ksau:s ledamöter 4 st

15 %
5 %
10 %

Begränsat årsarvode
Utbetalas en gång per år
Valnämndens ordförande valår
Valnämndens ordförande ej valår
Valberedningens ordförande
Ordförande för revisorerna
Vice ordförande för revisorerna
Revisorer

23
2,8
2,8
33
27
20

%
%
%
%
%
%

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
Upp till fyra timmar
Andra samt efterföljande timmar
Arvode per påbörjad halvtimme
Justeringsarvode ej till de med årsarvode
Maxarvode per dag
Arvode vid förrättning heldag
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500,00
100,00
50,00
100
1000
500

kronor
”””””-

