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Gäller från och med 2020-01-01

Ersättning i samband med sammanträde/ förrättning
Nämnd/Styrelse/Möte:………….……………………………….…
Personnummer:…………………………………………………….
Namn:……..………….……………………………………………..
Datum och tid:………………….…..kl.…………….-……………..
Antal timmar (inkl. ev. gruppmöte) :…………….……….…….……...
Tjänstgörande, (mer än fyra och en halv timmar)

(1654)

Tjänstgörande, (mindre än fyra och en halv timmar)

(1656)

Ersättare, (mer än fyra och en halvtimmar)

(1660)

Ersättare, (mindre än fyra och en halv timmar)

(1659)

Justeringsarvode, (Kf)

(1652,1653)

Ersättning för förlorad arbetsinkomst *) ……….……. (1679)
Ange belopp som ska ersättas.

Bilersättning (ange antal km) ………………………………….. (5010)
Övrig reseersättning (ange belopp och färdsätt) ……………… (5702)
Ersättning för barntillsyn (ange antal timmar) ………………. (1655)
Tillsyn av anhörig (ange antal timmar) …………………………. (1662)
Ersättning för förlorad pensionsförmån………………… (3051)
Ange belopp som ska ersättas.

Ersättning för förlorad semesterförmån………………… (1673)
Ange belopp som ska ersättas.

Arvodesersättning skall ej utgå
………….……….………………………………………
*) Högsta ersättning för hel dag 2 394:-, halv dag 1 163:Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas:
…………………………………………………………
Namnunderskrift
Avvikande kontering
If
Konto
Ansvar

Verksamhet

Aktivitet

Objekt

Projekt

Begäran om ersättning ska ha ingetts senast ett år efter att sammanträdet förrättats.
Kortfattat om bestämmelserna finns att läsa på nästa sida.
Arvodesbestämmelserna i sin helhet finns att läsa på Östersunds kommuns hemsida.

Beslutsattest………………………………………………………………
OVANSTÅENDE UPPGIFTER DATAREGISTRERAS

Bestämmelser om ersättning till förtroendevald i Östersunds kommun
Sammanträdesarvode
Hel- eller halvdagarsarvode utgår för sammanträde. Arvode utgår även för justering av
protokoll i kommunfullmäktige.
Med heldagsarvode avses när sammanträde pågår mer än 4.5 timmar inklusive eventuellt
gruppsammanträde. Med halvdagsarvode avses när sammanträde pågår 4.5 timmar eller
mindre. I tiden för sammanträde skall inte inräknas måltidsuppehåll eller liknande.
I de fall förtroendevald ej deltar i hela sammanträdet utgår hel- eller halv-dagsarvode
beroende på den tid som den förtroendevalde har deltagit i sammanträdet. Avdrag skall inte
göras då någon på grund av jäv inte deltar i behandling av enstaka ärende. Till ersättare som
är med på sammanträde utan att tjänstgöra utgår halvt arvode av vad som gäller för ordinarie
ledamot.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Den förtroendevalde har rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med
sammanträde och förrättning om han/hon har inkomst av anställning eller egen rörelse.
För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst skall förtroendevald vid varje
sammanträde/förrättning styrka hur stort inkomstbortfallet är. Till ersättare som är med på
sammanträde utan att tjänstgöra utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt samma
regler som gäller för ordinarie ledamot.

Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Ersättning utbetalas
när den förlorade semesterförmånen har kunnat fastställas, anspråk på ersättning skall ställas
senast inom två år.

Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald med uppdrag under 40 % av heltid har rätt till ersättning för förlorad
pensionsförmån. För att ersättning ska utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att
fullgörandet av det kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade
tjänstepensionsavgifter.

Resekostnadsersättning
Resekostnadsersättning utgår om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad och
platsen för sammanträdet är längre än 10 km. Ersättning utgår med belopp per kilometer
enligt det kommunala bilersättningsavtalet.
Till förtroendevald, som ej förfogar över eget färdmedel eller ej kan samåka med annan
förtroendevald och där kollektivt transportmedel ej kan användas, erhålles resekostnadsersättning motsvarande erlagt belopp för taxiresa.

Barntillsynskostnader
Ersättning utgår med belopp per timme för vård och tillsyn av barn, som vårdas i den
förtroendevaldes familj och som inte fyllt tio år.

