Ersättning
2014-08-25

Ersättning till förtroendevalda
KS 2014/0512 024

Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25.
Ersätter KS-838/2012 024
Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts av
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen att inneha förtroendeuppdrag för
Norrköpings kommun. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2015
med undantag för kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens
ordförande och kommunalråd. För dessa gäller bestämmelserna från och med den
20 oktober 2014.
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1.

Allmänt

Dessa bestämmelser gäller för:

1.1

•

Fritidspolitiker som av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsetts
att inneha förtroendeuppdrag för Norrköpings kommun.

•

Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda i Norrköpings kommun.
Pensionsförmåner

Alla förtroendevalda tjänar in pensionsavgift till en ålderspension enligt
bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL).
1.2

Försäkring

Alla förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA
Förtroendevalda).
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2.

Fritidspolitiker

2.1

Sammanträden och förrättningar

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och adjungerade ledamöter – med
eller utan beslutanderätt – har rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser för
•

Sammanträde med kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges
beredningar och utskott, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott,
övriga nämnder med utskott, råd, beredningar, delegationer och
kommittéer samt revisorernas sammanträden.

•

Sammanträde med kommunfullmäktigegrupp (inför varje
fullmäktigesammanträde och två extra sammanträden per år).

•

Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal
angelägenhet.

•

Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till kommunen.

•

Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör.

•

Överläggning med förvaltningschef (motsvarande) eller annan anställd vid
det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör.

•

Besiktning eller inspektion.

•

Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.

•

Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.

•

Fullgörande av uppdrag som lekmannarevisor i helägda bolag.

•

Förrättning av borgerlig begravning i Norrköpings kommun.

Bestämmelserna kan också omfatta ledamöter och ersättare i andra kommunala
organ, inklusive så kallade intressentsammansatta organ, efter beslut av
kommunstyrelsens personalutskott.
2.2

Omfattning av ordförandeuppdrag i kommunfullmäktige
och nämnder

Nedanstående ordförandeuppdrag förväntas ta nedanstående tid av heltidsmåttet i
anspråk.
•

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

30 procent

•

Byggnads- och miljöskyddsnämnden

30 procent
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•

Kommunfullmäktige

50 procent

•

Kommunrevisionen

20 procent

•

Kultur- och fritidsnämnden

30 procent

•

Socialnämnden

40 procent

•

Stadsplaneringsnämnden

50 procent

•

Tekniska nämnden

30 procent

•

Utbildningsnämnden

50 procent

•

Vård- och omsorgsnämnden

50 procent

•

Överförmyndarnämnden

20 procent

2.3

Ersättningsformer

Ersättning till fritidspolitiker kan betalas ut i form av:
•

Sammanträdes- och förrättningsarvode.

•

Förrättningsersättning till socialnämndens behandlingsutskott.

•

Årsarvode.

•

Ersättning för förlorad arbetsinkomst/pensionsförmån.

•

Ersättning för andra kostnader som uppkommer på grund av
förtroendeuppdraget.

2.3.1

Sammanträdes- och förrättningsarvode

Förtroendevalda som innehar ordförandeuppdrag enligt 2.2 har inte rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst och sammanträdes- eller förrättningsarvode.
Sammanträdes- och förrättningsarvode utbetalas till närvarande ledamöter,
ersättare och förtroendevalda revisorer med 650 kronor för halv dag.
Dubbelt arvode, 1 300 kronor, utbetalas om sammanträdet eller förrättningen
pågått del av förmiddag (före kl. 12.00) och del av eftermiddag (efter kl. 12.00)
och sammanlagt mer än fyra (4) timmar (heldagssammanträde).
Tiden mellan klockan 11.00 och klockan 13.00 anses dock alltid ingå i för- eller
eftermiddagsarvodet.
Vid sammanträde med kommunfullmäktige utbetalas sammanträdesarvode med
850 kronor och vid sammanträde med kommunfullmäktigegrupp med 450 kronor.
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Arvode för sammanträde med kommunfullmäktige och kommunfullmäktigegrupp
samordnas inte med ovanstående sammanträdes- eller förrättningsarvode.
Ersättningsbeloppen justeras vid början av ny mandatperiod.
Det är nämndens ordförande som avgör om förrättning ska äga rum och beslut om
förrättning ska alltid fattas innan förrättningen äger rum.
2.3.2

Årsarvode

Årsarvode utbetalas de förtroendevalda, som anges i bilaga med de belopp som
framgår av bilagan. Arvodesbeloppen i bilagan relateras till inkomstbasbeloppet
(IBB) och justeras varje årsskifte.
Årsarvodet till ordförande i nämnder ska vara IBB (inkomstbasbeloppet) i
förhållande till den omfattning som uppdraget förväntas ta i anspråk enligt stycke
2.2. per månad.
Årsarvoden till ordförande i kommunfullmäktige och nämnder innefattar – oavsett
uppdragets omfattning – även ersättning för förlorad arbetsinkomst. Årsarvode
utbetalas såvida inte uppdraget innehas av ett kommunalråd.
För bolagsstyrelser gäller ersättningsbeloppen i bilagan från bolagsstämma till
nästa ordinarie bolagsstämma.
För revisorer som avgår vid mandatperiodens slut gäller verksamhetsårets
ersättningsbelopp tills revisionsberättelse lämnats. Tillträdande revisorer ersätts
enligt de regler som gäller det nya verksamhetsåret.
Om ordförande i en nämnd under en längre tid är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag, kan personalutskottet fatta beslut om ett förhöjt arvode för förste vice
ordförande i den aktuella nämnden.
2.3.3

Förrättningsersättning – socialnämndens behandlingsutskott

Till socialnämndens behandlingsutskott utbetalas förrättningsersättning med
följande belopp:
Vardagar kl. 07.00 – 22.00
350 kronor per påbörjad timma.
Vardagar kl. 22.00 – 07.00
550 kronor per påbörjad timma.
Lördagar, söndagar och helgdagar 550 kronor per påbörjad timma.
Den förrättningsersättning, som utbetalas till socialnämndens behandlingsutskott,
samordnas inte med arvode enligt 1.3.1 ovan.
2.3.4

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas till de förtroendevalda som deltagit
i sammanträden, gruppmöten eller förrättningar och i och med det förlorat
arbetsinkomst och semesterersättning. Ersättningen utbetalas endast för faktiskt
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förlorad inkomst. Med inkomst jämställs här också ersättning från
arbetslöshetskassa och försäkringskassa.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för högst 8 timmar per dygn varvid
påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Tidsåtgång för resa mellan
arbetsplatsen eller bostaden och platsen för sammanträdet eller förrättningen
räknas som tid för sammanträde eller förrättning.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan också, efter särskilt beslut av
personalutskottet, utbetalas till förtroendevald som på grund av skiftarbete eller
andra omständigheter tvingas avstå arbetspass på grund av förtroendeuppdraget.
Det maximala ersättningsbeloppet (se bilaga 1) för förlorad arbetsinkomst
relateras till inkomstbasbeloppet och justeras varje årsskifte,
Intyg/försäkran om förlorad arbetsinkomst
Den förlorade arbetsinkomsten ska vara styrkt genom att den förtroendevalde vid
mandatperiodens eller uppdragets början lämnar uppgift om förväntad årsinkomst.
Inkomstuppgiften ska intygas av den förtroendevaldes arbetsgivare på blanketten
”Intyg/försäkran – förlorad arbetsförtjänst vid ledighet för politiskt uppdrag”.
Så länge inkomsten är oförändrad lämnar den förtroendevalde i december varje år
en försäkran om detta på samma blankett.
Sker förändring av inkomst under året ska ny uppgift lämnas. Förändrad
ersättning utbetalas från och med månaden efter det att intyg om förändrad
inkomst inlämnats.
Inkomstuppgift från egna företagare med flera
Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) uppger själv
den inkomst av tjänst eller rörelse som anmälts till försäkringskassan eller styrker
förväntad inkomst på annat lämpligt sätt. Arvodet från förtroendeuppdraget ska
inte ingå i den beräknade inkomsten.
2.3.5

Ersättning för förlorade pensionsförmåner

Förtroendevalda som förlorar pensionsförmåner vid ledighet för uppdraget får
ersättning för dessa med 4,5 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp i februari månad året efter det
kalenderår ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalats.
För att ersättning ska utbetalas måste den förtroendevaldes arbetsgivare på
blanketten ”Intyg/försäkran – förlorad arbetsförtjänst vid ledighet för politiskt
uppdrag” styrka att pensionsförmånerna i anställningen påverkas vid
tjänstledighet för politiskt uppdrag.
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2.3.6

Ersättning för rese- och parkeringskostnader

I samband med sammanträde eller förrättning utbetalas ersättning för
resekostnader enligt de av staten fastställda resebestämmelserna. Reseersättning
utbetalas också vid ett partigruppsmöte för varje
kommunfullmäktigesammanträde och vid partigruppsmöten inför
nämndsammanträde, om sammanträde och partigruppsmöte hålls vid skilda
tillfällen.
Reseersättning utbetelas om avståndet mellan bostaden eller arbetsplatsen och
platsen för sammanträdet eller förrättningen är längre än två kilometer.
Utlägg för parkeringskostnader ersätts med faktisk kostnad, som ska styrkas med
kvitto.
2.3.7

Övriga kostnader på grund av förtroendeuppdraget

En förtroendevald kan, efter beslut av personalutskottet, få ersättning för särskilda
kostnader som uppkommer på grund av uppdraget.
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader för barntillsyn om tillsynen inte
kan tillgodoses genom familjen, nära anhörig eller den ordinarie barnomsorgen.
Ersättning betalas ut med 135 procent av den faktiska kostnaden. Kostnaden ska
kunna styrkas.
2.4

Förtroendevalda med anställning i kommunen

Förtroendevalda, som har sin anställning i kommunen eller i kommunalt bolag
eller stiftelse, har rätt att behålla sin lön vid frånvaro på grund av
förtroendeuppdraget. Ersättning för resor på grund av förtroendeuppdraget ska
dock utbetalas enligt punkt 2.3.6 i dessa bestämmelser.
2.5

Utbetalning av ersättning

Sammanträdesarvode utbetalas till de förtroendevalda som enligt närvarolista varit
närvarande vid sammanträdet. Närvarolistan attesteras av ordförande.
Anspråk på förrättningsersättning ska månadsvis göras på särskild blankett, som
attesteras av ordförande. Om den förtroendevalde har ersättningskrav för flera
uppdrag ska en blankett per uppdrag fyllas i.
Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst anges på närvarolistan vid
sammanträde och på särskild blankett vid förrättning.
Krav på ersättning för resekostnader anges månadsvis på särskild blankett.
Eventuella kvitton för rese- och parkeringskostnader ska bifogas.
Blankett med krav på ersättning ska lämnas senast femte dagen i efterföljande
månad för att ersättningen ska betalas ut i samband med nästkommande
utbetalning.
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3.

Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda

3.1

Arvoden

3.1.1

Månadsarvode

Månadsarvode utbetalas till heltidsengagerade förtroendevalda och relateras till
inkomstbasbeloppet (IBB) med i nedanstående tabell tillämplig procentsats.
Mandatperiod

Första

Andra

Tredje och
därefter

Kommunstyrelsen ordförande

105 %

115 %

125 %

Övriga kommunalråd

100 %

105 %

115 %

Om den förtroendevalde är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag kan avdrag på
arvodet göras i motsvarande omfattning.
3.1.2

Arvode till ersättare

Om kommunstyrelsen beslutat om ersättare för en hel- eller deltids-engagerad
förtroendevald utbetalas arvode enligt 2.1.1.
3.1.3

Rätt till andra ersättningar

Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med
månadsarvode har, utöver arvode för sammanträde med kommunfullmäktige, inte
rätt till någon ersättning i samband uppdrag i kommunens nämnder, delegationer,
kommittéer, beredningar, bolag, stiftelser och regionala organ. De har heller inte
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
3.1.4

Samordning med pensionsförmån

Arvodet till kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald
ska samordnas med den kommunala pension som eventuellt utbetalas på grund av
ett tidigare uppdrag som hel- eller deltidsengagerad förtroendevald.
3.2

Sjukdom med mera

Om en förtroendevald – på grund av sjukdom, olycksfall eller medicinsk
behandling – är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag tillämpas samma regler som
för kommunens medarbetare.
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3.3

Bilersättning

Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda, som använder egen bil i
förtroendeuppdraget, får ersättning enligt de statliga bestämmelserna om
reseersättning. Bilavtal ska upprättas och körjournal ska föras.
3.4

Pensionsförmåner med mera

Förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid
(minst 40 procent av heltid), omfattas av bestämmelser om omställning och
pension för förtroendevalda (OPF-KL).
3.5

Grupplivförmån

Kommunalråd och övriga hel- eller deltidsengagerade förtroendevalda har, i
tillämpliga delar, rätt till så kallad grupplivförmån (TGL-KL) i överensstämmelse
med vad som gäller för kommunens medarbetare.

