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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-10-10 

Justerandes sign. 

Au§ 173 Dnr KS 0074/2018 

Anmälan av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
2019 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 91 om 
reviderade ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 i dessa bestämmelser 
fastslår att "Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen." 

Kanslichef Anders Andersson har inkommit med anmälan av ändring av 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2019 daterad den 8 oktober 2018. 
Anmälan visar att ersättningarna ökat med 2,29357 procent. 

Förslag 
Kanslichef Anders Andersson föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige notera förändrade arvodes- och ersättningsnivåer för 
förtroendevalda från och med den 1 januari 2019. 

Allmänna utskottets förslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsen 

Anmälan av ändring av ekonomiska förmåner för förtroendevalda 2019 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014, § 91 om reviderade 
ekonomiska förmåner för förtroendevalda. § 19 och i dessa bestämmelser fastslås att 
"Förändrade arvodesnivåer skall årligen delges kommunstyrelsen." 

Kommunstyrelsens ordförande erhåller 75 procent av gällande arvode för 
riksdagsledamöterna. Övriga årsarvoden grundar sig på 90 procent av kommunstyrelsens 
ordförandes ekonomiska ersättning. Vad gäller övriga ersättningar (timarvoden, 
sammanträdesarvode etc) justeras dessa med motsvarande procenthöjning som 
ordförandearvodet höjs med. Justering genomförs per den 1 januari året efter 
riksdagsledamöternas arvode justerats. 

Från och med den 1 november 2018 höjs riksdagsledamöternas arvode från 65 400 kronor per 
månad, 784 800 kronor per år, till 66 900 kronor per månad, 802 800 kronor per år. Denna 
höjning motsvarar 2,29357 procent. 

Bilagt denna skrivelse finns de ändrade ersättningar för kommunens förtroendevalda som 
träder i kraft från och med den 1 januari 2019. 

Förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar notera förändrade arvodesnivåer för 
förtroendevalda från och med den 1 januari 2019. 

Anders Andersson 
Kanslichef 



Anmälningsärende gällande arvoden from 2019-01-01 Bilaga 

Politiskt organ Fast Sysselsättningsgrad Krontal Sammanträdes-
arvode resp.ordf.uppdrag 2018 arvode 

Kommunfullmäktige 
--

Ordförande Ja 7% 37 932 --
1 :e vice,2:e vice Ja 3% 16 257 --
Ledamöter -- Ja 
Ersättare, tjänstgörande -- Ja 
Gruppledare Ja 5% 27 095 Ja 

Kommunstyrelsen 

Ordförande Ja 100 % 602 100 --
Vice ordförande -- --
Ordförande,AU -- --
Ordförande,BoS Ja 90% 487 701 --
Ledamöter -- Ja 
Ersättare, tjänstgörande -- Ja 
Förtroendevald med insynsplats -- Ja 

Revisorer 

Ordförande Ja 4% 21 676 --
Ledamöter -- Ja 

Valberedning 

Ordförande Ja 1% 5 419 --
Ledamöter -- Ja 

Valnämnd 

Endast valår 
Ordförande Ja 2% 10 838 --
Ledamöter -- Ja 
Ersättare, tjänstgörande -- Ja 

Överförmyndarnämnd 
Ordförande Ja 5% 27 095 --



Övriga arvodens höjning enligt beslut Kfm 2007-06-20 

Kommunfullmäktiges sammanträden 258 kronor per sammanträde 

Grundarvode, inställelse samt inläsning 
Timarvode, ej maxbelopp 
Barnpassningskostnad,max 10 t/dag 
Vård av svårt sjuk anhörig, max 10 t/dag 
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

319 kronor 
129 kronor 

66 kr/tim 
verifierat belopp 
verifierat belopp 

Bilersättning enligt gällande ersättning för kommunalt anställda, färdväg minst 6 km enkel väg 

Kommunstyrelsens ordförande erhåller årsarvode baserat på 75 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Uppräkning sker den 1 januari året efter riksdagsmannaarvodet höjts. 
Grundarvode samt timarvode justeras med motsvarande procenthöjning som ordförandearvodet höjs 
med och vid samma tidpunkt. 

Övriga med årsarvode och fast arvode erhåller respektive tjänstgöringsgrad x 90 procent av årsarvode 
för kommunstyrelseordförande. 

För årsarvoderade gäller rätt till sex veckors ledighet som bör planeras så att utskottsordförandena 
ersätter varandra. 

Förlorad arbetsförtjänst 
a) verifierat belopp, maximalt 

per timme 1/165 av hel tidsarvoderad kommunalrådsarvodet per månad, 304 kronor (2019) 
per dag timersättning x 8 timmar, 2 432 kronor 

b) schablonberäknat belopp som utgör 
- sjukpenninggrundande lön, maximalt enligt ovan. 

c) schablonbelopp för egen företagare som inte kan styrka årsinkomst 
- 200 000 kronor 

Förlorad föräldrapenning 
a) Verifierat belopp 
b) Schablonbelopp utgörande dagpenninggrundande ersättning 

Förlorad semesterförmån 
a) Verifierat belopp 
b) Förlorad semesterersättning, maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 
c) Förlorade semesterdagar, maximalt, samma som maximibeloppet för förlorad 

arbetsinkomst/dag 
d) För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17.00 




