LULEÅ KOMMUN

FASTSTÄLLT
STYRDOKUMENT

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

2016-02-29

Dnr

Gunilla Lundin

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL
FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

Dokumenttyp
Regeldokument
Dokumentansvarig
Kommunsekreterare

Dokumentnamn
Ersättningsbestämmelser
Senast reviderad
2014-12-15 § 274

Fastställd
2016-02-29
Beslutsinstans
KF § 35

Giltighetstid
– 2018-12-31
Dokument gäller för
förtroendevalda i Luleå
kommun

1 (12)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

2 (12)

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Innehåll
TILLÄMPNINGSOMRÅDE

3

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT SEMESTERFÖRMÅNER

6

PENSIONSIONSBESTÄMMELSER FÖR

7

FÖRTROENDEVALDA

7

ARVODEN MM

8

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

10

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER

11

TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA

12

LULEÅ KOMMUN

Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 §
kommunallagen (1991:900) och innefattar förtroendevalda i kommunala
beslutsorgan såväl som kommunala bolag, såvida inget annat anges av det
kommunala moderbolaget.
1.1
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid (kommunstyrelsens
ordförande och vice ordförande, socialnämndens, barn- och
utbildningsnämndens, stadsbyggnadsnämndens och miljö- och
byggnadsnämndens ordförande) har rätt till årsarvode enligt bilaga.
För ovan nämnda grupp utgår inte ersättning för
sammanträdesarvode/sammankomster enligt § 2 samt förlorad
arbetsinkomst § 3.
För förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på betydande del av heltid,
40 % eller mer (ordförande i kommunfullmäktige, fritidsnämnden och
kulturnämnden) har även rätt till årsarvode, förlorad semesterförmån. För
denna grupp gäller ersättningsberättigade sammanträden enligt § 2 och rätt
till förlorad arbetsinkomst § 3, utom vid sammanträden i den egna nämnden
eller för uppdrag som har ett direkt samband med ordförandeuppdraget.
För gruppledare gäller rätt till ersättning för årsarvode, sammanträdesarvode
vid sammanträden i kommunfullmäktige, valberedningen, Luleå
Kommunföretag AB och landsbygdskommittén. För gruppledare utgår ej
ersättning vid sammanträden i kommunstyrelsen och dess utskott,
gruppmöten samt för uppdrag som har ett direkt samband med de externa
beredningsuppgifterna och kontakterna enligt § 8.
Ovan nämnda grupper har rätt till ersättningar för resekostnader och
traktamenten, barntillsynskostnader, kostnader för vård och tillsyn av
funktionsnedsatt eller svårt sjuk, funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda
kostnader och övriga kostnader enligt §§ 11-15.
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1.2
Förtroendevalda samt insynsplatser med uppdrag som understiger 40 % av
heltid, har rätt till samtliga former av ersättningar.

Ersättningsberättigade sammanträden m m
§2
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare, insynsplatser och andra
förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för
-

förlorad arbetsinkomst,
förlorad semesterförmån
pensions- och avgångs-/omställningsersättning,
arvode för sammanträde samt ersättning för rese-/barntillsynskostnader,
ersättning för kostnader för och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt
sjuk,
ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader samt
övriga kostnader om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl
funnits för dessa kostnader.

Följande typer av sammankomster är ersättningsberättigade:
a sammanträde med kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
b sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper
c protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts för detta
d konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Kommunstyrelsens ordförandes godkännande krävs alltid för att representation vid årsmöten, invigningar, måltider etc ska få räknas som ersättningsberättigad
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e förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen
f överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den
förtroendevalde själv tillhör
g sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt
organ
h överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör
i presidiemöte i kommunfullmäktige, kommunfullmäktigeberedning,
nämnd eller utskott
j

besiktning eller inspektion

k överläggning med utomstående myndighet eller organisation
l fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

Ersättning för gruppsammanträde
För gruppsammanträde före varje kommunstyrelsesammanträde äger
ordinarie ledamot/ersättare av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
rätt till ersättning enligt bilaga.
Förtroendevald vilken inte är ordinarie ledamot av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen som särskilt kallats till och deltar i gruppsammanträde vid
behandling av visst eller vissa ärenden, äger också rätt till ersättning enligt
bilaga.

Ersättning för justering av protokoll
Till justerare, dock inte till ordinarie ordförande och heltidsarvoderade
förtroendevalda, utbetalas ersättning enligt bilaga, per protokoll när
justering sker på protokollets förvaringsplats och vid annan tidpunkt än det
sammanträde som protokollet avser.
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT
SEMESTERFÖRMÅNER
Förlorad arbetsinkomst
§3
Vid deltagande i sammanträde, förrättning, gruppsammanträde samt vid
justering av protokoll utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning
utgår för halv eller hel dag då ledamoten/ersättaren annars skulle ha arbetat.
Ersättning utgår med faktisk och redovisad förlorad arbetsinkomst.
Ledamoten/ersättaren ska med intyg visa för vilken tid han/hon har förlorat
arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare ska utgå med
belopp motsvarande den inkomstuppgift som lämnats till försäkringskassan
alternativt med styrkt kostnad för vikarie eller ersättare.

Ersättning för förlorad sjukersättning/sjukpenning
§ 3.1
I de fall ledamoten/ersättaren förlorar sjukersättning/sjukpenning ska den
förlorade ersättningen redogöras för via intyg från Försäkringskassan.
Ersättning utgår för halv eller heldag och grundas på kalenderdagsbaserad
sjukersättning/sjukpenning.
Ersättning utgår inte till förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid (40 % eller mer).

Förlorad ersättning från arbetslöshetskassa
§ 3.2
I de fall ledamot/ersättare förlorar ersättning från arbetslöshetskassa p g a
uppdrag i nämnd eller utskott ersätts denne mot uppvisande av faktiskt och
redovisat avdrag från arbetslöshetskassan.
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Förlorad semesterförmån
§4
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån
verifierat belopp, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Utbetalning av ersättning för förlorad semesterförmån sker årligen under
februari och maj månad.

PENSIONSIONSBESTÄMMELSER FÖR
FÖRTROENDEVALDA
§5
Bestämmelser om pension och avgångsersättning finns i
Kommunfullmäktiges beslut 2005-03-29, § 42, 2012-09-24, § 174.
För nya förtroendevalda som tillträtt från och med mandatperioden 20152018 gäller OPF-KL enligt kommunfullmäktiges beslut 2014-09-29 § 148.
Närmare bestämmelser framgår av bilaga.

Särskilda arbetsförhållanden mm
§6
Rätten till ersättning för förlorad
- arbetsinkomst,
- semesterförmån
- pensions- och avgångs-/omställningsersättning
omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider
eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när de inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt ovan omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
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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.

ARVODEN MM
Årsarvode
§7
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid (40 % eller mer) och övriga ordföranden samt vice ordföranden med
uppdrag understigande 40 % av en heltid samt gruppledare har rätt till
årsarvode med belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Årsarvodena fastställs inför varje mandatperiod och ska justeras årligen
däremellan.

Gruppledare i kommunfullmäktige med uppdrag på betydande del
av heltid (40 % eller mer)
§8
Varje parti med representation i kommunfullmäktige ska ställa en
ledamot (gruppledare) till kommunstyrelsens förfogande för att fullgöra
särskilda beredningsuppgifter och externa kontakter.
Gruppledare erhåller ett årsarvode som ersättning för de med uppdraget
förenade förrättningar inom kommunen.
Gruppledarens uppdrag innebär att denne ska
- sätta sig in i kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges ärenden för att
förmedla detta i sin partiorganisation som underlag för politiskt
ställningstagande
- företräda sitt parti i de av kommunen anordnade samverkansytorna
för medborgare, andra myndigheter och organisationer.
- samordna partiets politiska arbete i kommunen
- allmänt stötta sina partimedlemmar som har uppdrag i kommunen.
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För detta utgår årsarvode under förutsättning att ledamoten inte är heltidsengagerad och för detta erhåller arvode. Efter särskild överenskommelse
med kommunstyrelsens ordförande kan i vissa fall årsarvodet fördelas till
ersättare.
Arvodet består av ett grundbelopp och ett tillägg per mandat i
kommunfullmäktige. Grundbeloppet är 35 % av riksdagsledamots
grundarvode. Tillägget per mandat är 6 % av riksdagsledamots
grundarvode. För 2015 har riksdags-ledamots grundarvode fastställts till
61 000 kronor. Det innebär att grund-arvodet uppgår till 21 350 kronor och
att tillägget per mandat uppgår till 3660 kronor år 2015. Totala arvodet kan
dock inte uppgå till högre belopp än 80 % av arvodet för kommunstyrelsens
ordförande.

Förtroendevalda med uppdrag mindre än 40% av heltid
§9
Förtroendevalda med uppdrag som ordförande eller vice ordförande i
styrelser och nämnder, har rätt till begränsat årsarvode/deltidsersättning i
den utsträckning som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

Arvode för sammanträden mm
§ 10
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade på heltid, har rätt till ersättning
per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller
motsvarande med ett fast belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt
bilaga.
Till ersättare som tjänstgör i stället för ordinarie ledamot utgår
grundarvode/sammanträdesarvode. Till ersättare samt insynsplatser i
utskott för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, kulturnämnden,
fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden utgår helt
grundarvode/sammanträdesarvode. Till ersättare samt insynsplatser i övriga
organ utgår halvt grundarvode/sammanträdesarvode.
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller
motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än
det som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader och traktamenten
§ 11
Kostnader för resor, överstigande 10 km enkel väg, till och från sammanträden eller motsvarande (räknat från bostaden) ersätts enligt de grunder
som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet,
(enligt bilersättningsavtalet BIA alternativt tillämpligt avtal för de
kommunala bolagen). Ersättning för parkeringsutgift gäller endast under
förutsättning att resans längd överstiger 10 km enkel väg.
Ersättning utgår enligt traktamentsavtal (Trakt 04).

Barntillsynskostnader
§ 12
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
tolv år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen.

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
§ 13
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt
eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
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Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående.

Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
§ 14
Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och
liknande.

Övriga kostnader
§ 15
För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ betalas ersättning om den
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att
kostnaderna uppkom.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Hur man begär ersättning
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller
kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till kommunfullmäktiges
eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Utbetalning
Årsarvoden betalas ut utan föregående anmälan med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut i efterskott en gång per månad.
Om sammanlagda arvoden för förtroendevald överstiger ett belopp
motsvarande arvodet för kommunstyrelsens ordförande ska ersättningen
begränsas till detta belopp.
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Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast
inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande som
förlusten avser.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast
inom två år från pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast
inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande, som förlusten
avser.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas
senast inom tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande,
som förlusten avser.

TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsen.
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