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§1
Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för
- ledamot i kommunfullmäktige och ledamöter i nämnder och styrelser som tillsatts av
kommunfullmäktige i enlighet med gällande förordningar och reglementen
- ledamot i arbetsutskott, samt politiskt förtroendevald i kommitté, arbetsgrupp etc som utsetts
av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser
- revisor
- ersättare i ovan angivna organ
§2
Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av
-

årsarvode
sammanträdesarvode
arvode för protokolljustering
förrättningsarvode
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, semesterförmån och pensionsförmån
resekostnads- och traktamentsersättning
övriga ersättningar
fast månatligt arvode som inte utgör årsarvode

§3
Årsarvode
a) Årsarvoden utgår som del av inkomstbasbelopp enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige
(bilaga)
b) Ordförandes och vice ordförandes årsarvode utgör ersättning för alla med uppdraget förenade
åtaganden. Exempel på sådana uppdrag är
- att rutinmässigt följa förvaltningens arbete
- att medverka vid överläggningar med anställd
- att medverka vid genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller
annan anställd med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
- att besöka förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
- att delta vid mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
- att fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat
- att medverka vid överläggningar med företrädare för andra kommunala organ såsom övriga
nämndpresidier, flernämnds-samverkan och liknande
- restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder
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Avgörande för om uppdrag ska anses ingå i ordförandeskapet för möten/ förrättningar till vilka
kallelse utgått är om kallelse tillställs nämndens/styrelsens ordförande såsom nämndens/
styrelsens representant. För deltagande i möte/ förrättning till vilken årsarvoderad kallats i
egenskap av förtroendevald representant för sitt parti, annan nämnd/styrelsen etc utgår ersättning
i enligt med §§ 5 eller 8, och till dessa bestämmelser knuta ersättningar.
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under förutsättning att
särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för
deltagande i protokollförda sammanträden med annan kommunal nämnd.
c) För fast heltidsarvoderad förtroendevald utgår arvode med 1 140 procent av ett
inkomstbasbelopp/år. Inga övriga arvoden inom Kiruna kommun kan utgå till fast
heltidsarvoderad förtroendevald, med undantag av årsarvode för gruppledare.
d) För fast deltidsarvoderad förtroendevald utgår arvode som andel i procent av det arvode som
enligt punkten 3 c utbetalas till heltidsarvoderad förtroendevald. Inga övriga arvoden inom
Kiruna kommun kan utgå till fast deltidsarvoderad förtroendevald, med undantag av årsarvode
för gruppledare.
e) Årsarvoden utbetalas månadsvis med en tolftedel i efterskott. Om förtroendevald som uppbär
årsarvode är frånvarande en månad eller mer, utgår arvode med motsvarande belopp till
tjänstgörande ersättare. Sådant arvode utgår från och med första tjänstgöringstillfället.
§4
Insynspolitiker
För partier som är representerade i kommunfullmäktige utgår insynsarvode dels som grundbelopp
och dels i proportion till antalet erhållna mandat i kommunfullmäktige.
Grundbeloppet utgörs av 5 000 kronor per parti och månad, och mandatstödet utgörs av 2 000
kronor per mandat och månad. Parti kan avstå från att ta ut hela eller delar av insynsarvodet.
Insynsarvode ska dock tas ut under respektive kalenderår, dock senast 15 januari påföljande år.
Fördelningen mellan dessa partier fastställs i särskilt beslut. (bilaga till Arvodesreglementet)
För de partier som erhåller post för fastarvoderad förtroendevald görs avdrag i insynsarvodet med
samma procenttal som vad fastarvoderingens andel av ett heltidsarvode uppgår till. Det betyder
exempelvis att ett parti med heltidsarvoderad ledamot får ett avdrag om 100 % av sitt beräknade
insynsarvode, ett parti med en 75 % fastarvoderad förtroendevald får avdrag med 75 % av det
beräknade insynsarvodet etc.
§5
Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträden i de organ som angivits i § 1, där
skyldighet att föra protokoll föreligger enligt kommunallagen, eller där protokoll förs i huvudsaklig
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
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§6
Sammanträdesarvode/förrättningsarvode
a) Sammanträdesarvode utgår med 0,8 % av inkomstbasbeloppet avrundat till närmaste högre
tiotal kronor, (bilaga)
b) Endast ett arvode utbetalas per kalenderdag. För dag då sammanträdesarvode utbetalas kan
förrättningsarvode enligt § 8, eller justeringsarvode enligt § 7 a, inte utgå.
c) Sammanträdesarvode utgår inte till fastarvoderad förtroendevald
§7
Arvode för protokollsjustering och gruppsammanträde
a) För protokollsjustering utgår arvode med 0.8 % av inkomstbasbeloppet, avrundat till närmaste
högre tiotal kronor, (bilaga). För att erhålla arvode vid justering krävs att särskilt
justeringssammanträde utlysts vid det protokollförda mötet som justeringen avser.
b) Gruppsammanträde med anledning av sammanträde i organ som avses i § 1 jämställs ur
ersättningssynpunkt med sammanträde enligt § 6.
c) Presidiet har rätt att i undantagsfall göra avsteg från arvodesreglementet och bevilja ledamöter
och ersättare sammanträdesarvode vid deltagande på gruppmöte/gruppledarmöte när presidiet
anser det vara nödvändigt, som till exempel vid tillfälligt minskat antal ledamöter på
sammanträden.
§8
Förrättning
Med förrättning avses deltagande i
-

konferens, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet såvitt inte annat särskilt bestämts
sammankomst med kommunalt samrådsorgan
besiktning eller inspektion
överläggning med annan myndighet
fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen
- sammanträde med förening, stiftelse etc som ledamot vald av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen
För att ersättning ska utgå krävs särskilt uppdrag av vederbörande organ. Kravet på särskilt
uppdrag kan uppfyllas genom beslut i efterhand.
För förrättning utgår arvode i enlighet med bestämmelserna i §§ 6, 9,10,11och 12.
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§9
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst etc
a) Förtroendevald som erhåller sammanträdesarvode/förrättningsarvode enligt §§ 6, 7 a eller 8
äger rätt till schablonberäknad ersättning för förlorad arbetsförtjänst etc med 1,5 % av
inkomstbasbeloppet, avrundat uppåt till närmaste tiotal kronor (bilaga)
b) Styrkt förlorad arbetsförtjänst etc överstigande belopp enligt a) ersätts med den faktiska
förlusten av arbetsförtjänst och semesterförmån.
c) Förlorad arbetsförtjänst enligt b) ska styrkas genom intyg från arbetsgivare för varje tillfälle då
sådan ersättning begärs.
d) Förtroendevald som kallats till sammanträde som ställts in utan att den förtroendevalda orsakat
eller aktivt medverkat till att sammanträdet inte kunnat genomföras har rätt till ersättning
enligt reglerna i denna paragraf.
För ersättningsrätt gäller dock
- att meddelande om inställt möte/sammanträde inkommit till en berörd deltagare under de
fem sista arbetsdagarna innan mötet/sammanträdet ska avhållas
- att faktisk förlust av arbetsförtjänst för den aktuella sammanträdesdagen kan styrkas
e) Ersättningsrätten för förlorad arbetsförtjänst omfattar inte inkomst av kapital, tillfällig
förvärvsverksamhet eller passivt ägande av företag
f) Om förlorad arbetsinkomst kan styrkas men inte till vilket belopp utgör senast fastställda
dagersättning för sjukpenning ersättningsbeloppet
g) Yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska framställas inom ett år från
sammanträdesdagen.
h) För förtroendevalda som inte omfattas av OPF-KL (pensionsreglemente för förtroendevalda)
ska Kiruna kommun årligen avsätta 3,8 % på utbetalda arvoden och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst till pensionsförsäkring via KPA.
§ 10
Ersättning för barntillsynskostnader, vård av anhörig med anledning av dennes
sjukdom eller funktionsvariation m m
Ersättning för barntillsynskostnader utbetalas för styrkta kostnader med högst samma ersättning
per ersättningsberättigad kalenderdag som grundas på minsta timlön för barnskötare, eller vid
vård av anhörig med anledning av dennes sjukdom eller funktionsvariation minsta timlön för
vårdbiträde.
§ 11
Ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning utgår för styrkta kostnader med max 7,5 x inkomstbasbelopp
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per ersättningsberättigad kalenderdag
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§ 12
Resekostnader och traktamentsersättning
a) Förtroendevald som erhåller ersättning enligt §§ 6, 7 b) eller 8 har rätt till kostnadsersättning
för resor till och från sammanträdet eller förrättningen enligt de grunder som fastställts för
kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet
b) Traktamente utgår för förtroendevald som erhåller ersättning enligt §§ 6, 7 b) och 8 enligt
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare
§ 13
Spärregel
Om sammanlagda arvoden under ett år för förtroendevald överstiger fast heltidsarvoderad
förtroendevalds årsarvode, ska ersättning för uppdrag begränsas till samma ersättning som utgår
till heltidsarvoderad förtroendevald.
§ 14
Tolkning och föreskrifter
Frågor om tolkning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
Tillämpningsföreskrifter avseende dessa bestämmelser utfärdas av kommunkontoret.
§ 15
Beloppsförändringar
Det åvilar kommunkontoret att årligen till kommunstyrelsen redovisa förändringar av nominella
ersättningsbelopp enligt särskild beloppsbilaga. Förändringar ska baseras på förändringarna av
gällande inkomstbasbelopp.
Förändringar av arvodesbestämmelser i annat hänseende än ovan angivna ska fastställas av
kommunfullmäktige.
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