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Justerare Protokollsutdrag till Exp 

   - Kommunchef 
- Samtliga utskottssekreterare 

- Samtliga förtroendevalda 

- Personalfunktionen 

 

 

 

Au § 5  Dnr: 9018/174.109 
 

Förtydligande av Arvodesreglemente  
 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar förtydliga att: 

 

- Förrättning och sammanträde ska tolkas som samma sak i 

ersättningsbehandlingen, med undantaget att förrättningar 

måste vara godkända genom politiskt beslut i förväg.’ 

- Begäran om ersättning ska ha inkommit senast sista januari 

året efter det att sammanträdet/förrättningen ägt rum. Begärs 

ersättning för förlorad arbetsinkomst har den förtroendevalda 

2 månader (efter inlämnandet av den initiala begäran) på sig 

att inkomma med ett intyg som styrker förlusten av 

arbetsinkomst. Detta gäller inte ersättning för förlorad 

semesterförmån, utan där gäller samma regler som tidigare. 

Begäran som inkommer för sent går till Arbetsutskottet för 

beslut som ett individärende. 

- Förlorad pensionsförmån betalas årsvis under första kvartalet 

för föregående år, varpå den förtroendevalde själv kan placera 

sina pengar. 

- Om en förtroendevald begär ersättning för mer 8 timmars 

förlorad arbetsinkomst för ett sammanträde eller förrättning 

skickas ärendet till Arbetsutskottet för beslut, i form av ett 

individärende. 

- Ersättningen för samåkning är 0 kr. 

- Ersättning kan lämnas för styrkt överlåten/förlorad 

föräldrapenning, förlorad ersättning från arbetslöshetskassa 

och förlorad sjukpenning. Högst en dagersättning vid varje 

tillfälle. Intyg om detta lämnas senast två månader efter 

inlämnandet av den initiala begäran om ersättning. 

 

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. Under 

Arbetsutskottets sammanträde den 5 oktober 2020 (Au § 184) 

återremitterades ärendet för att arbetsgruppen skulle ta en titt på 

inkomna synpunkter och förslag. Detta har nu gjorts och ett förslag 

har producerats. Värt att ha kännedom om är ifall begäran om 

arvode/ersättning inkommer väldigt sent finns det en betydande risk  
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Forts. Au § 5 
 

att utbetalning dröjer samt att ersättning för förlorad pensionsförmån 

inte betalas ut förrän året därpå. 
  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse Förtydligande arvodesreglemente v. 2021-

01-29 

- Förtydligande arvodesreglemente (v 2021-01-29) 

- Regler för partistöd och arvodesreglemente 2019 

- Önskemål på förändringar (inkommen under AU 2020-10-05) 

- Protokoll AU 2020-10-05 § 184 

 

 

Yrkande 
Robert Lindgren (S): Yrkar att punkt sju ska inkludera sjukpenning. 

 

Beslutsordning 
Ordförande ställer Kommunsekreterarens förslag till proposition och 

finner att det vinner bifall. 

 

Ordförande ställer Robert Lindgren (S) tilläggsyrkande till 

proposition och finner att det vinner bifall. 

 


