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Arvoden och ersättningar med mera till
förtroendevalda i Mullsjö kommun
Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, § 66, reviderat 22 mars 2011, § 16, reviderat
21 juni 2011, § 77, reviderat 25 februari 2014, § 17 för att gälla från och med 1 januari 2015,
reviderat 27 februari 2018 att gälla från och med 1 januari 2019.

Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och omfattar tjänstgörande ledamöter och andra förtroendevalda
som medgetts närvarorätt.

Ersättningsberättigade sammanträden med mera
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som
medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning för:
1. Sammanträde med kommunfullmäktige (gäller inte närvarande icke
tjänstgörande ersättare i fullmäktige), fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, styrelse- och nämnd/utskott,
presidier liksom kommunrevisionens sammanträden.
2. Sammanträde med budgetberedning, utredningskommittéer, projekt- och
arbetsgrupper.
3. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation
eller annan motpart till kommunen.
4. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ.
5. Besiktning eller inspektion.
6. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
7. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
8. Fullgörande av arbete i samband med val enligt beslut av valnämnden.
9. Deltagande i kurser, konferenser, studiebesök och seminarier.
Anmärkning
Ersättning utgår inte till informationsmöten som förtroendemän inbjudits till. Dock
utgår ersättning om förtroendemannen är kallad till mötet.

Fasta arvoden
Förtroendevald har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutar se § 12.
Årsarvodet utgör ersättning för arbetsuppgifter enligt bilaga. Fast
kommunalrådsarvode utgår till kommunalråd och oppositionsråd med belopp som
fullmäktige beslutar se § 4.
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Kommunalrådsarvode
Kommunstyrelsens ordförande arvoderas med 100 % av ett inkomstbasbelopp per
månad för heltid. Vid lägre tjänstgöringsgrad justeras arvodet i enlighet härmed.
Kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas med 90 % av ett inkomstbasbelopp
per månad för heltid.
Anmärkning
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har inte rätt att uppbära
ytterligare fast arvode eller sammanträdesersättning (arvode och ersättning för
förlorad arbetsinkomst) från Mullsjö kommun eller dess bolag.
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande omfattas av reglerna för
semester och övriga ledigheter samt av kommunen antaget pensionsreglemente för
förtroendevalda.

Sammanträdesarvode
Ledamot, och närvarande ersättare erhåller sammanträdesarvode enligt nedan.
Sammanträdesarvodets belopp erhålls genom att multiplicera gällande
inkomstbasbelopp med 0,0025 avrundat till närmaste heltal (= timbelopp).
Sammanträdesarvodet för första sammanträdestimmen är två gånger detta
timbelopp. Därefter utgår halvt timbelopp för varje avslutad halvtimma.
För kommunfullmäktige gäller att ett fast arvode om 300 kronor per sammanträde
utgår till tjänstgörande ledamot.
Ej tjänstgörande ersättare får sammanträdesersättning och ersättning för förlorad
arbetsinkomst max fyra gånger per kalenderår, övriga sammanträden ingen
ersättning men närvarorätt.
Anmärkning
Förtroendevalda som deltar i kurser, konferenser, studiebesök eller seminarium
erhåller sammanträdesersättning. Timbelopp om max 8 timmar per dag.

Ersättning för protokolljustering
I de fall protokolljustering medför särskild inställelse på kommunkontoret utgår
sammanträdesersättning motsvarande ett enkelt timbelopp.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst. Beloppet är dock maximerat till 1/165
per timme av kommunalrådslönen. Till detta belopp skall läggas semesterersättning
om 12 % och ersättning för förlorad pensionsförmån med den procentsats som
gäller i det kommunala avgiftsbestämda pensionsavtalet.
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Begärs ersättning för förlorad arbetsförtjänst med belopp över gällande
inkomstbasbelopp multiplicerat med 0,0025 (inkl. semesterersättning och
pensionsförmån) skall förlusten alltid styrkas med arbetsgivarintyg, revisorsintyg
eller liknande. Intyget skall förnyas årligen samt vid förändrade förhållanden.
Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst omfattar även nödvändig ledighet
för förtroendevald när denne inte i direkt anslutning till sammanträde eller
motsvarande kan återinträda i tjänst på sin ordinarie arbetsplats.
Rätten till ersättning omfattar också tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande samt tid för praktiska förberedelser i anslutning härtill, dock max 2
timmar. Efter ansökan kan ersättning för ytterligare tid beviljas av
kommunstyrelsen.

Rese- och traktamentsersättning
Vid uppdrag utanför kommunen utgår rese- och traktamentsersättningar enligt det
kommunala reseavtalet.
Vid resor till och från sammanträden utgår ersättning enligt Skatteverkets skattefria
förmån.
Reseersättning utgår endast om enkel resväg överstiger 5 km.

Ersättning för barntillsyn
I de fall tjänstgörande förtroendevald under sammanträdestid har anlitat barntillsyn
för hemmavarande barn under 12 år utgår timersättning högst med ett belopp som
erhålls genom att multiplicera gällande inkomstbasbelopp med 0,0025 avrundat till
närmaste heltal.
Yrkad ersättning för anlitad barntillsyn skall vara verifierad och får endast utgå till
person utanför familjekretsen.
Anmärkning.
Ersättning för barntillsyn och ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan inte utgå
samtidigt.

Ersättning för avbytare
I de fall tjänstgörande förtroendevald under sammanträdestid har anlitat avbytare
utanför familjekretsen utgår timersättning högst med ett belopp som erhålls genom
att multiplicera gällande inkomstbasbelopp med 0,0040 avrundat till närmaste heltal.
Yrkad ersättning för anlitad avbytare skall vara verifierad.
Anmärkning.
Ersättning för avbytare och ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan inte utgå
samtidigt.
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Kostnader för personer med funktionsvariation
För att underlätta för personer med funktionsvariation att delta i det politiska
arbetet kan särskild ersättning utgå.

Förtroendevalda med fast arvode
Följande förtroendemän erhåller fast årsarvode uttryckt i % av gällande
inkomstbasbelopp. Om uppdraget gäller kortare tid (till exempel beredningsledare)
erhålls arvode per månad 1/12 av årsbeloppet.
Ordförande i kommunfullmäktige

50 %

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

10 %

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

10 %

Beredningsledare

10 %

Ordförande revisionen

50 %

Revisorer

25 %

Ordförande i valberedningen

5%

Kommunstyrelsen;
ordförande i personalutskottet

20 %

Ordförande i tekniska nämnden

50 %

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden

20 %

Ordförande i socialnämnden
Vice ordförande i socialnämnden
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden

200 %
80 %
110 %

Vice ordförande. barn- och utbildningsnämnden

50 %

Ordförande i byggnadsnämnden

50 %

Ordförande i valnämnden

5%

Ordförande i Mullsjö Bostäder AB

80 %

Ordförande i Mullsjö Energi & Miljö AB

80 %

Gruppledare för parti representerat i fullmäktige

50 %
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Anmärkning
Fullmäktiges ordförande erhåller inte sammanträdesersättning för uppdrag som
hänför sig till uppdraget som fullmäktiges ordförande. Gruppledare kan avstå det
fasta arvodet till förmån för det parti denne representerar.

Partistöd
Till varje i kommunfullmäktige representerat parti utgår partistöd med ett belopp
motsvarande 25 % av gällande inkomstbasbelopp per år(grundstöd).
Härutöver utgår per mandat till i kommunfullmäktige representerat parti ett belopp
motsvarande 11 %
( 50% av beloppet utgör utbildningsbidrag) av gällande inkomstbasbelopp per år
(mandatstöd).

Deltagande i kurs och konferens
En representant från varje parti som är representerat i fullmäktige kan erhålla
ersättning från kommunen för resa och hotellrum en natt vid ett kurs- eller
konferenstillfälle per år alternativt två resor per år, dock utgår kostnadsersättning
med totalt max 6 % av inkomstbasbeloppet.
Färdbiljett kan vid dessa tillfällen beställas genom kommunen. Anmälan ska ske till
kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande.

Tolkning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkande om ersättning
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst och sammanträdesersättning
skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträdet eller motsvarande
till vilken förlusten hänför sig. För företagare (inte aktiebolag) gäller två år
beträffande yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Ikraftträdande
Ovanstående regler gäller från och med 1 januari 2019.
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Bilaga till reglemente ”Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö
kommun”

Reviderat kommunfullmäktigebeslut 25 februari
2014, § 17 för att gälla från och med 1 januari 2015
Uppdrag att utföras inom ramen för ordförandens årsarvode
Nedanstående punkter ingår i ordförandes uppdrag och skall täckas av årsarvodet.
För dessa uppgifter utgår inget arvode (ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt
§ 7 samt i förekommande fall övriga ersättningar enligt § 8-11 utgår dock vid
fullgörande av uppdrag).
Ingår i ordförandes årsarvode
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Justering av den egna nämndens protokoll.
Rutinmässigt följande av förvaltningens och verksamheternas arbete.
Överläggning med förvaltnings-, avdelningschef, tjänsteman eller annan anställd.
Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträde, besiktning förrättning eller dylikt.
Inläsning av handlingar till sammanträden och förhandlingar.
Hålla sig väl underrättad om ärendehandläggningen i nämnden eller utskottet samt
lämna allmänheten, förtroendevalda och övriga kommunala förvaltningar
information om handläggningen av de ärenden som behandlas i nämnden eller
utskottet samt att ge information om de handlingar som hör till ärendet.
Besök på förvaltningar och verksamheter för information, utanordning eller
påskrift av handling.
Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt –
förvaltningskontoret/hemmet.
Utövandet av delegationsbeslut.
Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ där man företräder den egna nämnden eller utskottet.
Deltagande i internt inom kommunen tillsatta arbets-och projektgrupper där man
företräder den egna nämnden eller utskottet.
Kontakter med media.
Restid med anledning av ovan uppräknade punkter.
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Uppdrag att utföras av ordföranden, som inte täcks av ordförandearvodet

Nedanstående punkter ingår i ordförandes uppdrag men täcks inte av årsarvodet.
För dessa uppgifter utgår timersättning bestående av dels timarvode enligt § 5 dels
ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 7, samt i förekommande fall även
ersättning enligt § 8 – 11 i detta reglemente:
•
•
•
•

Generella uppgifter som framgår av § 2 såvida de inte ingår i ovanstående
uppräkning punkt 1-13.
För uppdrag utom kommunen exempelvis deltagande i kurser, konferenser,
studiebesök, förrättningar etcetera.
För deltagande i sammanträden med nämnden, styrelsen eller dess utskott,
besiktning, inspektion eller motsvarande under förutsättning att särskilt
protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas.
För deltagande i protokollförda sammanträden med annan kommunal
nämnd, styrelse eller råd.

Vice ordförandens uppdrag
Uppdrag att utföras inom ramen för vice ordförandens årsarvode
•
•
•
•

Vid ordförandes frånvaro fungera som ordförande.
Rutinmässigt följa förvaltningens arbete (gäller endast vice ordförande som uppbär
viceordförandearvode).
Utöva delegerad beslutanderätt
Vid kortare sjukdom och semester för ordföranden fullgöra denne åvilande
jour/beredskap etcetera.

För samtliga vice ordföranden gäller

Om ordföranden är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än 30 dagar
i följd har den vice ordförande som ersatt ordföranden rätt att överta arvode i
proportion till den tid han/hon fungerar som ordförande. Under samma tid
utbetalas inte arvode som vice ordförande.
Uppdrag att utföras av vice ordföranden, som inte täcks av vice
ordförandearvodet

Nedanstående punkter ingår i vice ordförandes uppdrag men täcks inte av
årsarvodet.
För dessa uppgifter utgår timersättning bestående av dels timarvode enligt § 5 dels
ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 7, samt i förekommande fall även
ersättning enligt § 8 – 11 i detta reglemente:
•

Generella uppgifter som framgår av § 2 i detta reglemente
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•
•
•

För uppdrag utom kommunen exempelvis deltagande i kurser, konferenser,
studiebesök, förrättningar etcetera.
För deltagande i sammanträden med nämnden/styrelsen eller dess utskott,
besiktning, inspektion eller motsvarande under förutsättning att särskilt
protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas.
För deltagande i protokollförda sammanträden med annan kommunal
nämnd, styrelse eller råd.

Övriga förtroendevaldas årsarvode
Till denna grupp förtroendevalda räknas Beredningsledare, Kommunens revisorer
samt Gruppledare för parti representerat i fullmäktige.
Uppdrag att utföras inom ramen för Övriga förtroendevaldas årsarvode

Beredningsledare tillsätts av fullmäktige till olika beredningsuppdrag, som blir
aktuella under mandatperioden. Beredningsledare har rätt till ett fast arvode enligt §
12 och sammanträdesersättning enligt § 2 och 5, samt i förekommande fall även
ersättning enligt
§ 7-11 i detta reglemente.
Kommunrevisorerna har ett fast arvode enligt § 12 och sammanträdesersättning
enligt § 2 och 5, samt i förekommande fall även ersättning enligt § 7-11 i detta
reglemente.
Gruppledare för parti representerat i fullmäktige har ett fast arvode enligt § 12.
Tillägg beträffande Socialnämndens ordförande och vice ordförande
Socialnämndens ordförande och vice ordförande skall enligt delegationsordning
fatta vissa beslut inom socialtjänsten om ordinarie sammanträde inte kan avvaktas
(så kallat ordförandebeslut). Vid de tillfällen ordförande eller vice ordförande
tjänstgör på obekväm arbetstid skall särskild ersättning utgå motsvarande
sammanträdesersättning och ev. ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Socialjourverksamheten upprätthålls av nämndens ordförande och vice ordförande
enligt följande fördelning: ordförande har jour under 33 veckor och vice
ordföranden under 19 veckor årligen. För upprätthållande av socialjouren utgår fast
ersättning till ordföranden med 65 tkr och till vice ordföranden med 35 tkr.
(socialnämnden § 44 2012).
Gäller från och med 1 januari 2015

