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§ 106

Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda
i Sunne kommun
Dnr KS/2019:135
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. De föreslagna revideringarna i arvodesreglementet för förtroendevalda i
Sunne kommun antas. Med den redaktionella ändringen att § 2 ska ha
följande lydelse: För 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ingår även
uppdrag i Värmlandsrådet.
2. Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 115, punkt 4 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nya politiska organisationen infördes 2015-01-01
antogs ett nytt arvodesreglemente för förtroendevalda. Detta reviderades
senast 2016 och sedan dess har en del organisatoriska förändringar skett,
varför det finns behov av att anpassa reglementet till dessa.
En arbetsgrupp fick allmänna utskottets uppdrag att ta fram förslag till
förändringar utifrån den utvärdering av organisationen som genomfördes
under 2017. Därefter har en tjänstemannagrupp berett ärendet.
Yrkanden
Tobias Eriksson (S): Beslut enligt förslag med den redaktionella ändringen
att § 2 ska ha följande lydelse: För 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen
ingår även uppdrag i Värmlandsrådet.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-05-19, § 76
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-05
Förslag till reviderat arvodesreglemente
_____
Beslutet skickas till:
Personalenheten
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkare

SUNNE KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
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§ 76

Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda
i Sunne kommun
Dnr KS/2019:135
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
1 De föreslagna revideringarna i arvodesreglementet för förtroendevalda i
Sunne kommun antas.
2 Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 115, punkt 4 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nya politiska organisationen infördes 2015-01-01
antogs ett nytt arvodesreglemente för förtroendevalda. Detta reviderades
senast 2016 och sedan dess har en del organisatoriska förändringar skett,
varför det finns behov av att anpassa reglementet till dessa.
En arbetsgrupp fick allmänna utskottets uppdrag att ta fram förslag till
förändringar utifrån den utvärdering av organisationen som genomfördes
under 2017. Därefter har en tjänstemannagrupp berett ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-05
Förslag till reviderat arvodesreglemente
_____
Beslutet skickas till:
Personalenheten
Samtliga nämnder

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Kommunstyrelsen

Revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda
i Sunne kommun
KS/2019:135
Förslag till beslut
1 De föreslagna revideringarna i arvodesreglementet för förtroendevalda i
Sunne kommun antas.
2 Kommunfullmäktiges beslut 2018-10-01, § 115, punkt 4 upphävs.
Sammanfattning av ärendet
I samband med att den nya politiska organisationen infördes 2015-01-01
antogs ett nytt arvodesreglemente för förtroendevalda. Detta reviderades
senast 2016 och sedan dess har en del organisatoriska förändringar skett,
varför det finns behov av att anpassa reglementet till dessa.
En arbetsgrupp fick allmänna utskottets uppdrag att ta fram förslag till
förändringar utifrån den utvärdering av organisationen som genomfördes
under 2017. Därefter har en tjänstemannagrupp berett ärendet.
Utredning av ärendet
Under 2017 genomfördes en utvärdering av den politiska organisationen.
Detta resulterade sedan i att en arbetsgrupp utsågs för att analysera och ta
fram förslag till ändringar utifrån utvärderingen. Arbetsgruppen har bestått
av Freddy Kjellström (C), Tobias Eriksson (S), Björn Gillberg (HS),
kommunchefen och kommunsekreteraren. Förutom att se över reglementet
för kommunstyrelsen har gruppen även gjort en översyn av arvodesreglementet.
Därefter har en grupp tjänstemän bestående av personalchefen, ekonomichefen och kommunsekreteraren fortsatt detta arbete för att reglementet
ska återspegla nuvarande förhållanden och inte lämna utrymme för olika
tolkningar. Handläggare på personalenheten som sköter utbetalning av
arvoden har också medverkat i översynen.
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En ändring föreslås nu i § 1 andra stycket när det gäller ersättning för icke
tjänstgörande ersättare och förtroendevald med så kallad insynsplats vid
deltagande i sammanträde med kommunstyrelsen och nämnderna. Dessa
föreslås i fortsättningen få timarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst
och kostnadsersättningar, vilket innebär en anpassning till gällande
kommunallag.
Förtydliganden har införts i §§ 2 och 3 när det gäller de ordförandeuppdrag
som omfattas av att ”allt ingår”. Exempel på uppgifter som ingår i arvodet
för ordförandena har till största delen hämtats från tidigare reglemente för
kommunstyrelsen. Övriga uppdrag med begränsade årsarvoden enligt § 4
innebär även rätt till arvoden och ersättningar vid deltagande i eget organ.
Dessutom har en uppdatering av hänvisning gjorts till gällande pensionsavtal i § 8 och ett förtydligande om ersättning för resor i § 10.
Vid digitala sammanträden med kommunfullmäktige införs ett nytt arvode
för en tjänstgörande ersättare från varje parti som är stand in vid eventuella
avbrott i sammanträdet på grund av tekniska problem.
Nivåerna på de olika arvodena fastställs som tidigare varje år i samband
med budgetarbetet. Grunden för beräkning av arvodet till ett kommunalråd
på 100 % är 85 % av riksdagsledamotsarvodet.
Det beslut som fullmäktige tog 2018-10-01, § 115, i samband med
införandet av 22 ersättare istället för 11 för kommunstyrelsens ledamöter,
föreslås upphävas i den del som innebar att endast en av två icke
tjänstgörande ersättare skulle arvoderas. Detta strider mot principen att
samma arvode ska utgå för samma typ av förtroendeuppdrag.
Ekonomiska konsekvenser

Arvodena räknas årligen upp i samband med budgetarbetet. För övrigt
kommer de föreslagna revideringarna inte få några större ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-05-05
Förslag till reviderat arvodesreglemente

Peter Svedberg
Kommunchef

Gunilla Nyström
Enhetschef/kommunsekreterare

Bilaga: Förslag till revidering av arvodesreglementet för förtroendevalda i
Sunne kommun
Beslutet skickas till:
Personalenheten
Samtliga nämnder

Datum
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Arvodesreglemente för förtroendevalda i Sunne kommun
KS2014/327/01 KS2016/12/01 KS2019/135/02
Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 107, reviderat 2016-02-29, kf § 14 och 2021-

Blått = text som utgår
Rött = ändrad eller ny text
Grönt = text flyttad från ks-reglementet

Postadress
Sunne kommun
1. Kommunkansliet
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunkansliet
Kvarngatan 4
Sunne

Telefon
0565-160 00 växel

Internet och fax
www.sunne.se
kommun.kansli@sunne.se
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Allmänna bestämmelser
Utöver vad som föreskrivs om förtroendevalda i kommunallagen (KL) gäller bestämmelserna i det här
reglementet.
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelserna gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i beredningar som tillsatts
av kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga nämnder och utskott, i så kallade
intressentsammansatta organ, i kommunalförbund, i gemensamma nämnder samt för revisorer. I tilllämpliga delar kan bestämmelserna även användas för de kommunala bolagen.
Bestämmelserna gäller även för icke tjänstgörande ersättare och förtroendevald med så kallad insynsplats vid deltagande i sammanträde med kommunstyrelsen och nämnderna. I dessa fall utgår
timarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst och kostnadsersättningar, men inte grundarvode.
Arvoden och sammanträdesersättningar beslutas årligen av kommunfullmäktige i samband med att
budget fastställs och anges i bilagan till detta reglemente.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller fastställd deltid om minst 40 % gäller
endast § 2 samt §§ 10 b-13 i detta reglemente.
§ 2 Årsarvoden – allt ingår
Årsarvode utbetalas till förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller fastställd deltid om
minst 40 % med det belopp som fullmäktige beslutat i samband med varje års budget. Detta omfattar
uppdragen som
- kommunstyrelsens ordförande, (kommunalråd)
- kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, (kommunalråd)
- kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, (oppositionsråd)
För uppdraget som kommunstyrelsens ordförande på 100 % utgår 85 % av riksdagsledamotsarvodet.
Arvodet för dessa tre uppdrag avser all förekommande tjänstgöring som är förenad med uppdraget
jämte övriga eventuella tilläggsuppdrag inom ramen för den kommunala organisationen.
För 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen ingår även uppdrag enligt Samverkansavtal - Värmland.
Avgår förtroendevald som får årsarvode under tjänstgöringsperioden utbetalas arvode i förhållande till
den tid som uppdraget fullgjorts. För förtroendevald som är årsarvoderad och som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, utgår sjukersättning på samma sätt som för
kommunanställd.
Förtroendevald med årsarvode har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras:
- till och med det år de förtroendevalda fyller 39 år med 25 dagar per år
- från och med det år de förtroendevalda fyller 40 år med 31 dagar per år
- från och med det år de förtroendevalda fyller 50 år med 32 dagar per år
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.
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§ 3 Begränsade årsarvoden – allt ingår i eget organ
Begränsat årsarvode utbetalas för följande uppdrag:
- ordföranden i kommunfullmäktige
- ordförande i miljö- och bygglovsnämnden
- ordförande i valnämnden
- ordförande i överförmyndarnämnden
- ordförande i kommunstyrelsens utskott (då dessa uppdrag innehas av förtroendevald som inte är
kommunalråd/oppositionsråd)
- ordförande i tillfälliga fullmäktigeberedningar
- revisorsordförande
I det begränsade årsarvodet ingår allt arbete som hänger samman med uppdraget, inklusive deltagande
i egen nämnd/utskott/beredning och justering av protokoll.
Exempel på förrättningar och uppgifter inom kommunens geografiska område som ingår i arvodet för
ordföranden är:


rutinmässigt följa förvaltningens arbete



överläggning med anställd



beredningsmöten med utskottsordföranden med flera



presidiemöten och möten med lokala råd



genomgång av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av
sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt



besök hos verksamheterna för information eller undertecknande av handling



mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt



fatta beslut i ärenden som styrelsen/nämnden delegerat samt ärenden av brådskande natur



överläggningar med företrädare för andra kommunala eller icke kommunala organ



restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder

Den som har ett begränsat årsarvode har rätt till arvoden och ersättning vid deltagande i andra
sammanträden än sin egen nämnd, utskott, beredning med mera, när de tjänstgör eller är särskilt
inkallade.
§ 4 Övriga begränsade årsarvoden
Begränsade årsarvoden utgår även för följande uppdrag:
- Kommunfullmäktiges presidium, förutom ordförande
- Miljö- och bygglovsnämndens vice ordförande
- Revisor, vice ordförande
- Revisor, ledamot
- Allmänna utskottet, ledamot
- Bildningsutskottet, ledamot
- Socialutskottet, ledamot
De som har dessa uppdrag har även rätt till arvoden och ersättningar vid deltagande i eget organ.
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§ 5 Arvode för uppdrag i kommunfullmäktige
För uppdraget som ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige utgår ett fast arvode per
sammanträde. Om ledamot avviker från sammanträde utan giltig orsak görs avdrag på arvodet i
förhållande till frånvarotiden.
Vid digitala sammanträden utgår arvode till en ersättare per parti som har uppdraget att vara stand in
vid eventuellt avbrott för ledamot att tjänstgöra på grund av tekniska problem.
§ 6 Ersättningsberättigande sammanträden och övrig tjänstgöring
Bestämmelserna i denna paragraf gäller samtliga förtroendevalda som inte regleras enligt
reglementets §§ 2-3.
Sammanträdesarvode omfattar grundarvode samt timarvode
a) Sammanträdesarvode utgår vid sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelse, nämnd och utskott samt vid revisorernas sammanträden.
b) Sammanträdesarvode utgår vid sammanträde med särskilda beredningar, planerings- och arbetsmöten, projektgrupper och arbetsgrupper i den kommunala organisationen.
c) Sammanträdesarvode utgår vid protokollförda möten med kommunalt samrådsorgan eller annat
intressentsammansatt organ, samt vid sammanträde i styrelse eller nämnd i samverkande
organisation varifrån ersättning ej utgår.
d) Timarvode utgår vid sammanträde med projektgrupper och arbetsgrupper i samverkansorgan och
externa organ varifrån ersättning ej utgår. Timarvode utgår vid årsmöten och stämmor för samverkansorgan och övriga externa organ där kommunen är representerad och varifrån annan ersättning
inte utgår.
Bestämmelsens §§ 4 e-4 g gäller förtroendevalda som deltar i aktiviteter som hör ihop med uppdraget
eller där särskilt beslut fattats om deltagande, och som inte regleras enligt reglementets § 2-3.
e) Timarvode utgår vid konferens, kurs, informationsmöte, studiebesök och för uppdrag som kontaktperson som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.
För dessa uppdrag krävs beslut av kommunstyrelsen, nämnden eller dess ordförande.
f) Timarvode utgår vid överläggning i samband med fullgörande av särskilt uppdrag beslutat av
nämnd, styrelse eller utskott, med tjänsteman vid besiktning eller inspektion, samt vid överläggning
med utomstående myndighet eller organisation.
g) Timarvode utgår vid fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
Bestämmelsens §§ 4 h och 4 i gäller samtliga förtroendevalda som inte regleras enligt reglementets
§§ 2-3.
h) Timarvode utgår vid protokolljustering då särskild plats och tid bestämts för detta.
i) Timarvode utgår för restid som går åt med anledning av sammanträdet eller motsvarande, allt under
förutsättning att avståndet från den fasta bostaden till platsen för sammanträdet eller motsvarande
överstiger 20 km enkel färdväg. Timarvode betalas dock inte till förtroendevald som för motsvarande
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tid får ersättning för förlorad arbetsinkomst.
För sammanträde med kommunfullmäktige gäller ett fast arvode, som fastställs varje år.
Arvoden utbetalas inte vid partigruppsmöten och vid ajournering.
Arvoden enligt denna bestämmelse ska utbetalas under året och får inte överföras till nästkommande
budgetår, med undantag av arvoden för sammanträden under december månad.

Ersättning vid förlorad arbetsinkomst
§ 7 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.
Den som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrka detta på ett godtagbart sätt vid varje
tillfälle. Det kan exempelvis ske genom intyg från arbetsgivaren eller genom kopia av lönebeskedet.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till en
schablonersättning motsvarande timarvode x 2 för varje timme. Ett maxbelopp för förlorad
arbetsinkomst fastställs varje år i samband med budgetbeslut.
Till förtroendevald anställd vid Sunne kommun utbetalas lön utan avdrag. Kostnaden belastar den
politiska verksamheten som uppdraget tillhör.
§ 8 Kommunal pension
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt Omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga, antaget av kommunfullmäktige
2019-02-11, § 6.
§ 9 Särskilda arbetsförhållanden
Rätten till ersättning enligt 7-8 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 7-8 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande,
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst om schablonersättning
tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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Ersättning för kostnader
§ 10 Resekostnad
a) Ersättning utgår för resekostnader vid inställelse till sammanträde och övriga uppgifter enligt
§ 6, när avståndet mellan bostaden (permanentbostaden) och sammanträdes- eller
förrättningsstället överstiger tre (3) km.
b) Vid resor i samband med övrig tjänstgöring för förtroendevalda enligt § 2 gäller i första hand
kommunens resepolicy.
§ 11Traktamente
Traktamente utgår enligt det kommunala traktamentsavtalet (TRAKT 04) som gäller för kommunens
anställda.
§ 12 Kostnader för vård och tillsyn samt särskilda kostnader
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 10 år, ersättning betalas inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller annan
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller motsvarande.
- vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad,
ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående
- funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt, som exempelvis kostnader för
resor, ledsagare, tolk och hjälp med inläsning
Ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Gemensamma bestämmelser
§ 13 Hur man begär ersättning
För att få ersättning enligt 7 §, förlorad arbetsinkomst och § 12, kostnader för vård och tillsyn samt
särskilda kostnader, ska de förtroendevalda styrka sina förluster eller kostnader. Detta ska innan
verksamhetsårets slut anmälas till tjänstgörande sekreterare.
§ 14 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsens allmänna
utskott. Mindre tillfälliga förändringar av bestämmelserna kan avgöras av personalchefen.
§ 15 Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12) per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut
löpande.
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Årsarvoden, månadsbelopp (§ 2 allt ingår)
Kommunstyrelsens ordförande (85 % av riksdagsledamotsarvodet)
Kommunalråd, 75 % tjänstgöring
Kommunalråd, 75 % tjänstgöring
Oppositionsråd, 40 % tjänstgöring
Begränsade årsarvoden, månadsbelopp (§ 3 allt ingår)
Allmänna utskottets ordförande, då uppdraget innehas
av annan än kommunalråd/oppositionsråd
Bildningsutskottets ordförande
Socialutskottets ordförande
Miljö- och bygglovsnämndens ordförande
Begränsade årsarvoden, årsbelopp (§ 3 allt ingår)
Kommunfullmäktiges ordförande
Revisorsordförande
Överförmyndarnämndens ordförande
Valnämndens ordförande (valår)
Fullmäktigeberedningsordförande, tillfällig
Begränsade årsarvoden, årsbelopp (§ 4)
Kommunfullmäktiges presidium, förutom ordförande
Miljö- och bygglovsnämndens vice ordförande
Revisor, vice ordförande
Revisor, ledamot
Allmänna utskottet, ledamot
Bildningsutskottet, ledamot
Socialutskottet, ledamot
Bolagsuppdrag
Sunne Fastighets AB;s ordförande*
Förtroendevald revisor, Sunne Fastighets AB*
Rottneros Park Trädgård AB:s ordförande*
Förtroendevald revisor, Rottneros Park Trädgård AB*
*) Utbetalas och bekostas av respektive bolag
Arvode för sammanträden med mera
Grundarvode per sammanträde
Timarvode
Fullmäktigearvode per sammanträde (inklusive gruppmöten)
Förlorad arbetsinkomst, max/dygn
Reseersättning 29 kr/mil

