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1 §  Giltighetstid 
 
Dessa bestämmelser gäller från och med den 1 januari 2016 och tills vi-
dare.   
 
2 §  Tillämpningsområde  
 
Dessa bestämmelser gäller för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och övriga av fullmäktige tillsatta nämnder, beredningar och revisorer 
samt för tjänstgörande ersättare i ovan berörda nämnder och styrelser. 
Bestämmelserna gäller även för de politiskt förtroendevalda i kommu-
nens tillgänglighets- och pensionärsråd. 
 
Respektive nämnd eller styrelse avgör i varje enskilt fall om bestäm-
melserna även ska gälla för av styrelse eller nämnd tillsatt berednings-
grupp eller annan arbetsgrupp.
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3 §  Ersättningsformer  
 
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och re-
sekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå enligt dessa bestäm-
melser för vissa andra kostnader eller intäktsförluster. 
 
4 §  Ersättningarnas storlek  
 
Ersättningarnas storlek framgår av bilaga till dessa bestämmelser. 
 
Grundprincipen är att 

• Arvode lika med eller mer än 15 % ska täcka allt arbete, såväl förbe-
redelser som möten. 

• Arvode mindre än 15 % ska täcka allmänna förberedelser men ska 
kompletteras med arvode för möte och ersättning för förlorad arbets-
förtjänst om inte annat anges. 

 
5 §  Ersättningsberättigade sammanträden m.m.  
 
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid samman-
träden, förrättningar, kurser och konferenser såväl inom som utom 
kommunen till ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare. 
 
6 §  Årsarvoden  
 
Årsarvoden utgår för ordförande och för vice ordförande m.fl. enligt 
följande regler: 

• Årsarvodet beräknas i procent på kommunstyrelsens ordförandes 
årsarvode. Procentsatser och belopp framgår i bilaga. 

• Semesterdagstillägg eller motsvarande utgår inte.  
• De kommunala uppdragen får inte arvoderas till mer än 100 % av ett 

helt årsarvode. 
• Ersättning för kommunstyrelsens ordförande justeras årligen från 

den 1 januari med den genomsnittliga löneutveckling som Kommu-
nals medlemmar i kommunen erhållit året före. 

 
Utses årsarvoderad förtroendeman till annat uppdrag utan samband 
med eget förtroendemannaområde ska av beslutet framgå om samman-
trädesarvode enligt 7 § och ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
5 § ska utgå. 
 
Om förtroendevald med årsarvode är förhindrad att fullgöra sitt upp-
drag på grund av sjukdom ska avdrag ske med 1/365 av årsarvodet per 
frånvarodag från och med 15:e frånvarodagen. Vid egen begäran om 
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ledighet ska frånvaroavdraget göras från första frånvarodagen. Avdra-
get ska inte göras på grund av semester. Det avdragna beloppet betalas 
till ersättare som tjänstgör under frånvarotiden. Om ersättaren har års-
arvode för uppdrag inom organisationen ska vederbörande avstå från 
det egna arvodet under motsvarande tid. 
 
Om förtroendevald med årsarvode avgår från sitt uppdrag/tillträder 
uppdrag under löpande kalenderår utges arvode i förhållande till den 
tid av året som vederbörande innehaft uppdraget. 
 
7 § I årsarvodet ingående arbetsuppgifter  

Ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbetsupp-
gifter: 

• uppföljning av egna nämndens verksamhet 
• genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredra-

gande eller annan arbetstagare 
• besök på nämndens förvaltning/avdelning för information, utan-

ordning eller påskrift av handling 
• information till allmänheten och till egna partiorganisationer 
• utövande av delegeringsbeslut 
• deltagande i egna nämndens sammanträden, förhandlingar, besikt-

ningar, inspektioner eller motsvarande, som ingår i den egna verk-
samheten 

• justering av protokoll, egna nämndens inklusive utskott 
• delta i konferenser/kurser såväl inom som utom kommunen 
 
Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
 
Vice ordförande ska inom ramen för årsarvodet utföra följande arbets-
uppgifter: 

• uppföljning av egna nämndens verksamhet 
• deltagande i egna nämndens sammanträden 
• besök på nämndens förvaltning/avdelning för information, utan-

ordning eller påskrift av handling 
• information till allmänheten och till partiorganisationer 
• utövande av delegeringsbeslut 
 
Restid och förberedelsetid ska inräknas i ovan uppräknade arbetsupp-
gifter. 
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8 §  Arvode för sammanträde  
 
Arvode för sammanträde enligt bilaga utgår till den som har mindre än 
15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. Sammanträdesarvode ut-
går med 1,5 % av kommunstyrelsens ordförandes månadsarvode/dag. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår arvode för två närvarodagar per år för respektive upp-
drag. 
 
Endast ett arvode per dag erhålls. 
 
9 §  Ersättning för förlorad arbetsförtjänst  
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt nedan utgår till den som 
har mindre än 15 % totalt årsarvode i Strömsunds kommun. 
 
Till icke tjänstgörande ersättare i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst för två närvaro-
dagar per år för respektive uppdrag. 
 
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst med belopp motsvarande 
det styrkta bortfallet. Den förtroendevalde ska lämna intyg på förlorad 
inkomst för att ersättning ska utbetalas. Högsta ersättningsnivå framgår 
av bilaga. 
 
Egen företagare erhåller en schablonersättning på 2 % av kommunsty-
relsens ordförandes månadsarvode/dag för förlorad arbetsför-
tjänst/inkomstbortfall/eller annan förlorad ersättning inklusive se-
mesterersättning och individuell pensionsdel. Egna företagare ska 
styrka att de bedriver egen näringsverksamhet, oavsett form, t.ex. regi-
streringsbevis. Högsta schablonersättning framgår av bilaga. 
 
10 § Ersättning för kostnad för resor och traktamente  
 
Resor ersätts från och till bostaden. 
 
Förtroendevalda med mindre än 40 % totalt årsarvode har bostaden 
som stationeringsort. Resor från bostaden är inte skattepliktiga. 
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer har tjänsterum i 
kommunkontoret och därför Strömsund som stationeringsort. Det in-
nebär att deras ersättning för resor med egen bil mellan bostaden och 
Strömsund är skattepliktig. 
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Ersättning för reskostnader med egen bil utges med belopp per kilome-
ter samt traktamenten enligt de grunder som gäller för kommunens an-
ställda enligt de kommunala avtalen för bilersättning- och traktamen-
ten. 
 
Vid endagsförrättning som sker på ställe med mer än 30 kilometers av-
stånd från stationeringsorten utges särskilt resetillägg vid bortavaro 
mer än sex respektive 10 timmar. Se bilaga. 
 
Resa med kollektivt transportmedel ska göras, om så är möjligt. Ersätt-
ning utgår därmed enligt gällande taxor för kollektivtrafiken. 
 
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är för-
lagda så att behov av övernattning uppstår. Samråd ska ske med ordfö-
randen i den nämnden där förtroendevald har sitt uppdrag. 
 
11 § Färdtidsersättning  
 
Förtroendevald som reser utanför ordinarie arbetstid (kl 08:00 – 17:00 
måndag – fredag) erhåller färdtidsersättning enligt bilaga.  
 
12 §  Arvode för justering av protokoll och myndighetsbeslut  
 
Arvode enligt bilaga och ersättning för resa vid utgår vid: 

• underskrift av protokoll 
• underskrift av socialnämndens vice ordförande eller av nämnden ut-

sedd ledamot avseende myndighetsbeslut eller myndighetsutövning.
  

Om underskriften sker i samband med ett sammanträde utgår inget ar-
vode. 
 
13 § Ersättningsregler för gruppsammanträden  
 
Som underlag för arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får 
även den tid tillgodoräknas som åtgår för gruppsammanträden, inom 
partigrupperna, samma dag som ordinarie sammanträde hålls. Närva-
rolista förs av gruppansvarig. 
 
14 § Kommunal- och oppositionsrådets genomgångar  
 
Kommunstyrelsens ordförande får vid högst fyra tillfällen per år hålla 
s.k. ordförandegenomgångar i aktuella frågor med andra ordföranden i 
kommunens nämnder och styrelser samt övriga ledamöter i kommun-
styrelsen som tillhör majoriteten. 
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Kommunalrådet i opposition får hålla högst fyra genomgångar per år 
med oppositionsledamöter i kommunstyrelsen samt med en företrädare 
för varje nämnd/styrelse. 
 
Vid dessa genomgångar utgår ersättning för resa enligt dessa bestäm-
melser. För förtroendevalda med mindre än 15 % totalt årsarvode utgår 
även sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
enligt dessa bestämmelser. 
 
15 §  Utfyllnad när föräldrapenning tas ut och vid sjukdom  
 
Förtroendevalda med 40 % totalt årsarvode eller mer får utfyllnad när 
föräldrapenning tas ut och vid sjukdom enligt de grunder som gäller 
för kommunens anställda. 
 
16 §  Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevalda får pension enligt av kommunfullmäktige antagna 
riktlinjer för pension till anställda och förtroendevalda, Id nr 0:24. 
 
17 §  Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar eller 
motsvarande som uppkommer till följd av tjänstledighet för kommu-
nalt förtroendeuppdrag. Förlust av förlorade semesterdagar ska styrkas 
av ett intyg från arbetsgivaren  
 
18 §  Särskild ersättning till förtroendevald med funktionsnedsätt-
ning 
 
Ersättning utges i skälig omfattning till förtroendevald med funktions-
nedsättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. 
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. Skälig ersättning utbetalas mot räkning från 
den förtroendevalde. 
 
19 §  Försäkring  
 
Kommunen tecknar grupplivförsäkring för förtroendevalda med 40 % 
totalt årsarvode eller mer. 
 
20 §  Utbetalning 
 
För att kunna få ersättning enligt dessa bestämmelser ska den förtroen-
devalda vid varje tillfälle begärs fylla i underlag och lämna till sekrete-
raren. 
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Arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas månads-
vis enligt löneutbetalningssystemet för kommunens anställda. Årsar-
vode betalas ut för innevarande månad med 1/12. Övriga ersättningar 
betalas ut i efterskott. 
 
Uppkomna kostnader ska kunna styrkas med kvitto, biljetter samt i 
förkommande fall intyg från arbetsgivare eller motsvarande. 
 
21 §  Tolkning av bestämmelserna  
 
Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka tillämp-
ningen av dessa bestämmelser. 
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Bilaga. Ersättningsbelopp 
 
1. Årsarvoden  
 

Uppdrag Tjänst-
görings-
grad 

Ersättning 
2016 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd  100 %  627 747 kr 
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunal-
råd 

 75 %  470 811 kr 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande tillika oppo-
sitionsråd 

 67,5 %  423 730 kr 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, inläsningsarvode. 
Utgår ej till de tre kommunalråden 

 5 %    31 387 kr 

Kommunfullmäktiges ordförande  10 %    62 775 kr  
Kommunfullmäktiges 1:e och 2:e vice ordförande  6 %    37 665 kr 
Valutskottets ordförande  1 %      6 277 kr 
Ordförande i kommunrevisionen  10 %    62 775 kr 
Vice ordförande i kommunrevisionen  6 %    37 665 kr 
Revisorer  5 %    31 387 kr 
 
Innehas poster nedan av något av de tre kommunalråden utgår ej arvodet 
Miljö- och byggnämndens ordförande  30 %  188 324 kr 
Miljö- och byggnämndens vice ordförande  3 %    18 832 kr 
Valnämndens ordförande  1 %      6 277 kr 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande  50 %  313 874 kr 
Barn-, kultur- och utbildningsnämndens vice ordfö-
rande 

 5 %    31 387 kr 

Socialnämndens ordförande  50 %  313 874 kr 
Socialnämndens vice ordförande  5 %    31 387 kr 
Ordförande i gemensam nämnd för Närvård Frostvi-
ken, se not 1 

 25 %  156 937 kr 

Vice ordförande i gemensam nämnd för Närvård 
Frostviken, se not 1 

 2,5 %    15 694 kr 

Ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB  25 %  156 937 kr 
Vice ordförande i Strömsunds Hyresbostäder AB   2,5 %    15 694 kr 
Ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  25 %  156 937 kr 
Vice ordförande i Strömsunds Utvecklingsbolag AB  2,5 %    15 694 kr  
Ordförande i Jämtlandsvärme AB  25 %  156 937 kr 
Vice ordförande i Jämtlandsvärme AB,  2,5 %    15 694 kr 
Ordförande i tillgänglighetsrådet  1 %      6 277 kr 
Ordförande i kommunala pensionärsrådet  1 %      6 277 kr 
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2.   Arvoden och ersättningar till den som har mindre än 15 % totalt 

årsarvode i Strömsunds kommun 

  

Arvode/ersättning Ersättning 2016 
Sammanträdesarvode  785 kr/dag 
Protokollsjustering           300 kr/tillfälle 
Underskrift av socialnämndens vice ordfö-
rande eller av nämnden utsedd ledamot av-
seende myndighetsersättning beslut eller 
myndighetsutövning 

          300 kr/tillfälle 

Maximal ersättning till anställd för förlorad 
arbetsinkomst 

 1 569 kr/dag 

Schablonersättning för förlorad inkomst till 
egen företagare 

 1 046 kr/dag 

 

 

3. Färdtidsersättning  

Färdtid Ersättning 2016 
De första 10 timmarna under en kalender-
vecka 

 100 kr/timme 

Färdtid därutöver under kalenderveckan  150 kr/timme 
 

 

4.   Resetillägg vid endagsförrättning mer än 30 km från stationering-
sorten  

Resetillägg Ersättning 2016 
Bortavaro mer än sex timmar  75 kr 
Bortavaro mer än tio timmar  150 kr 
 
 

Not 1:  

Kommunen har antingen ordförande eller vice ordförande i gemensam 
nämnd för Närvård i Frostviken. Byte sker varje mandatperiod. 


