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Förtydligande av Arvodesreglemente
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att ärendet återemitteras till presidiet för
vidare beredning.
Ärendesammanfattning
Sedan dokumentet ”Regler för partistöd och arvodesreglemente
2019” antogs 2018-10-08 har ett antal frågetecken börjat uppstå
med hur vissa delar i Arvodesreglementet ska tolkas. Effekten av
detta har blivit att ersättningsförfarandet emellanåt har haltat och i
vissa fall fått lov att gå på muntliga överenskommelser. Samtliga
frågetecken och rekommendationer har sammanställts och
presenterats till Arbetsutskottets presidium för att inleda ett ärende
om förtydliganden av Arvodesreglementet, något Arbetsutskottet
får göra enligt §17 i Arvodesreglementet. Tillsammans med AU
presidium har ett antal förslag till beslut (för förtydligande) tagits
fram.
Beslutsunderlag:
- Förtydligande arvodesreglemente (v 2020-09-01)
- Regler för partistöd och arvodesreglemente 2019
- Tjänsteskrivelse Förtydligande arvodesreglemente
Yrkande
Robert Lindgren (S) yrkar att förtydligandet :
- Inläsningsarvode för förrättning ges enbart om den
förtroendevalda särskilt begär det.

Justerare

-

Begäran om ersättning ska ha inkommit senast sista januari
året efter det att sammanträdet/förrättningen ägt rum i form
av en reseräkning. Varje reseräkning får endast innehålla
begäran om ersättning för ett sammanträde eller en
förrättning. Begärs ersättning för förlorad arbetsinkomst för
mer än tiden för förrättningen eller sammanträdet har den
förtroendevalda 2 månader, efter inlämnandet av
reseräkningen, på sig att inkomma med ett intyg om styrker
förlusten av arbetsinkomst. Detta gäller inte ersättning för
förlorad semesterförmån. Begäran om denna kan lämnas in
till sista maj året efter förlusten uppstod. Ersättningskrav
som inkommer senare går till personalutskottet för beslut
som ett individärende.

-

(Samma som presidiets förslag till beslut)
Protokollsutdrag till
Arbetsutskottets presidium
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Forts. Au § 184
-

Se punkt 2

-

Om en förtroendevald begär ersättning för mer 8 timmars
förlorad arbetsinkomst för ett sammanträde eller förrättning
skickas ärendet till personalutskottet för beslut, i form av
ett individärende.

-

Ersättning för samåkning är 0 kr.

-

ersättning kan lämnas för styrkt överlåten/förlorad
föräldrapenning liksom förlorad ersättning från
arbetslöshetskassa. Högst en dagersättning vid varje
tillfälle. Intyg om detta lämnas senast två månad efter
inlämnandet av reseräkning.

-

(Samma som presidiets förslag till beslut)

Robert Lindgren (S): Yrkar att ärendet återemitteras till presidiet
för vidare beredning.
Beslutsordning
Ordförande ställer Robert Lindgrens (S) återremissärende mot att
ärendet ska behandlas idag och finner att ärendet ska återremitteras.

Justerare
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