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Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i
Oskarshamns kommun
Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-14, § 68
Senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 146
Gäller från och med 2019-01-01
1 § Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, beredningar som
tillsatts av fullmäktige, kommunens styrelser och nämnder, organ för beredning som
omtalas i 3 kap. kommunallagen samt för revisorer och revisorsersättare som utsetts enligt
9 kap. kommunallagen.

Även bolag som ägs helt eller delvis av kommunen rekommenderas att följa dessa
bestämmelser om ersättning och pension i de delar dessa är tillämpliga. För de
styrelseledamöter och lekmannarevisorer som har fasta årsarvoden ska arvodet täcka
samtliga kostnader förutom resor.
2 § Definitioner
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i
l. sammanträde där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där
protokoll förs i huvudsaklig överenskommelse med kommunallagens bestämmelser,
2. protokollsjustering i de fall särskild tid och plats bestämts för justering,
3. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet,
4. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalda
själv tillhör,
6. sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
7. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalda själv tillhör,
8. besiktning eller inspektion,
9. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
10. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
Med dagersättning avses i dessa bestämmelser förrättningsersättning eller ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.
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3 § Ersättningsformer

Mom. 1
Ersättning för förrättning kan utges i en av följande former: halv dagersättning, hel dagersättning, förlorad arbetsförtjänst eller årsarvode. Huvudregeln är att kommunen ersätter
det den förtroendevalda förlorat genom att fullgöra sitt politiska uppdrag.
För att få dagersättning ska det finnas kallelse till förrättning eller protokollfört beslut
från styrelse eller nämnd om visst uppdrag. Anm: Ordförande kallar enligt delegationsordning. Ordinarie ledamot kan kalla sin ersättare om ordinarie ledamot får förhinder.
För att erhålla ersättning enligt mom. 1-9 ska den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i den nämnd eller motsvarande som
utfärdat kallelsen.
Mom.2
Förrättningstiden ska räknas från den tidpunkt då förtroendevald lämnar respektive återkommer till bostaden eller arbetsplatsen vid direkt resa till och från förrättningsstället.
För förrättningar inom Oskarshamns kommuns geografiska område ska inte restiden, till
och från förrättningsstället, räknas in i förrättningstiden.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst erhålls för den tid som den förtroendevalda skulle
arbetat på sitt ordinarie arbete men även för den tid som erfordras i direkt anslutning till
förrättningen för att kunna utföra uppdraget t.ex. tid för gruppsammanträde i direkt
anslutning till nämnd- eller styrelsesammanträde.
Vid flera förrättningar samma dag, där det inte är rimligt att återgå till förvärvsarbete
eller tiden inte ersätts på annat sätt, utgår dagersättning för den tiden. Om uppdraget
berör flera olika förvaltningar delas kostnaderna lika mellan förvaltningarna, fördelningen görs av den förtroendevalda.
Om förrättningen sträcker sig över lunchuppehåll görs avdrag för 40 minuter.
Vid förrättning som påbörjas före kl. 18.00 utges dagersättning fram till kl. 18.00. Dock
kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst efter kl. 18.00 utges om ledamoten skulle arbetat
i sin tjänst (t.ex. skiftarbete).
Mom.3
Till ersättare som är närvarande vid förrättning men inte tjänstgör utges dagersättning
enligt samma grunder som gäller för tjänstgörande ersättare; detta gäller dock inte
ersättare i utskott eller råd. Om ordförande eller av denne delegerad har utfärdat kallelse i
speciell fråga får de kallade dagersättning.
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Mom.4
Anm: Mom. 4 gäller enbart för kommunfullmäktiges sammanträden.
Vid sammanträde i kommunfullmäktige utges normalt ingen dagersättning. Vid sammanträden som påbörjats före kl. 18.00 kan dagersättning utges. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst efter kl. 18.00 kan utges om ledamoten skulle arbetat i sin tjänst (t.ex. skiftarbete).
För sammanträde som förläggs i omedelbar anslutning till fullmäktigesammanträde utges
ingen ersättning.
Övriga ersättningar
Mom.5
Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamente vid förrättning utges enligt samma grunder
som fastställs för kommunens arbetstagare i de kommunala resebestämmelserna.
Ersättning för resekostnader vid förrättning utges om avståndet från den förtroendevaldas
fasta bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger 5 km.
Kollektiva färdmedel ska alltid användas i första hand. Samåkning ska ske så snart detta
är möjligt.
Kommunstyrelsens presidium äger rätt att få en schablonersättning för körning med egen
bil med 1 500 kronor alt. föra körjournal.
Mom.6
Barnomsorgskostnader
Ersättning utges för kostnader som föranletts av uppdraget vid omsorg till barn, som
vårdas i den förtroendevaldas familj, som längst till barnet fyller tolv år.
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Barnomsorg anvisas av kommunen eller ordnas av den förtroendevalda enskilt.
För barnomsorg anvisad av kommunen utges inte ersättning och debiteras inte avgift.
För enskild ordnad barnomsorg utges ersättning enligt gällande dagbarnvårdaravtal och
utbetalas mot särskild räkning i samband med utbetalning av övriga ersättningar till
förtroendevald.
Ersättning utges inte för omsorg som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid då barn vistas i den kommunala barnomsorgen.
Mom.7
Vård av funktionshindrad
Ersättning utges för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och omsorg till
funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldas bostad.
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Ersättning utges inte för omsorg som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.
Mom.8
Funktionshindrad förtroendevald
Ersättning utges till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning
av handlingar och liknande.
Mom.9
Ersättning för övriga kostnader
För andra uppgifter än som avses i mom. 1-8 utges ersättning om den förtroendevalda
kan visa att särskilda skäl finns. Ersättning utges inte då den förtroendevalda haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra utgifternas uppkomst.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsen.
4 § Årsarvoden
Mom.1
Årsarvode utges till förtroendevalda enligt bilaga. Arvodet utbetalas med en tolftedel per
månad.
De förtroendevaldas årsarvoden ska följa utvecklingen av riksdagsledamöternas
ersättning. Årsarvodena justeras årligen den l november.
Mom.2
Årsarvodet utgör ersättning för det politiska uppdraget i respektive kommunala organ.
Nedan anges exempel på arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet:
• sammanträden med beredning/arbetsutskott, styrelse/nämnd, fullmäktige
• sammanträden med annat kommunalt organ
• sammanträden med särskilt tillsatta projekt och/eller utredningsgrupper
• genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
• rutinmässigt följande av förvaltningens arbete
• överläggning med tjänsteman eller annan anställd
• besök på förvaltningar for information, utanordning eller påskrift av handling
• mottagning av allmänheten, telefonsamtal och dylikt
• utövande av delegationsbeslut
• överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke kommunala
organ
• protokollsjustering
• deltagande i besiktning, inspektion och dylikt
• deltagande i kurser och konferenser
• deltagande i studieresa
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• restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder
• fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
Dagersättning utges inte till den som uppbär årsarvode. I särskilt fall kan dock kommunstyrelsen medge att den förtroendevalda som uppbär årsarvode även får uppbära dagersättning.
Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka uppbär ett fast årsarvode, erhåller inte
dagersättning vid deltagande i kommunstyrelsens eller budgetberedningens sammanträden.
För kurs, konferens eller liknande förrättning som överstiger en dag utges dagersättning
från och med dag två (enligt 3 § mom. 2).
Årsarvode innefattar semesterersättning.
Mom.3
Om förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under tjänstgöringsperioden ska arvodet
fördelas mellan henne/honom och den som inträder i stället. Fördelningen ska ske i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget.
För heltidsengagerad förtroendevald och för deltidsengagerad med minst 40 % sysselsättningsgrad tillämpas samma regler om sjuklöneavdrag och sjuklön som för motsvarande anställda.
För övriga ska årsarvodet minskas efter 30 dagars sammanhängande frånvaro.
Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
5 § Dagersättning
Dagersättning utges med belopp som anges i bilaga.
Mom.1
För förrättning upp till fyra timmar utges halv dagersättning. För tid därutöver utges hel
dagersättning. För fler förrättningar samma dag kan förtroendevald som minst få halv
dagersättning och som mest hel dagersättning.
Ersättning för justering av protokoll utgår inte till den som uppbär ett årsarvode på över
10 procent.
Mom.2
Förrättningsersättning kan erhållas även om den förtroendevalda inte förlorat någon
arbetsförtjänst.
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Mom.3
Förtroendevald som anmält att han/hon har förlorad arbetsförtjänst som överstiger förrättningsersättningen kan få ersättning för verkliga kostnader. Kostnaderna ska kunna
styrkas med intyg från arbetsgivaren eller motsvarande, för egenföretagare ska uppgifterna kunna styrkas på ett trovärdigt sätt. Sådant intyg kan gälla tillsvidare eller för
visst tillfälle.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utges per timme till högst motsvarande årsarvode
till facknämndsordförande (100 %) per timme.
Mom.4
De som har pension eller sjukersättning får förrättningsersättning men ingen semesterersättning.
6 § Pension
För förtroendevalda som tillträdde sitt uppdrag före valet 2014 gäller följande:
Pensionsvillkor regleras i denna paragraf och enligt bestämmelser om pension och
avgångsersättning i (PBF) samt i pensionsreglementet (PRF-KL).
Mom.l
PBF/PRF-KL ska gälla för deltidsengagerad förtroendevald med en sysselsättning som
bedöms uppgå till minst 40 % av ett heltidsuppdrag vad beträffar ålderspension, sjukpension och familjepension i den mån den förtroendevalda inte har tjänstepensionsskydd
av i huvudsak motsvarande omfattning genom anställning eller annat uppdrag.
Mom.2
Bestämmelserna i PBF/PRF-KL om visstidspension till deltidssysselsatt förtroendevald
med en sysselsättning som bedöms uppgå till minst 40 % av heltidsuppdrag ska gälla i
den utsträckning kommunstyrelsen beslutar i varje särskilt fall då den förtroendevalda
lämnar sitt uppdrag.
Mom.3
Till förtroendevald som inte omfattas av de särskilda bestämmelserna om pensions- och
avgångsersättningar (PBF/PRF-KL) och som bedöms göra en framtida pensionsförlust
utges ett belopp motsvarande 4,5 % på utgiven dagersättning eller utgivet årsarvode, för
den uteblivna pensionsförmånen.
Ersättning for utebliven pension ska begäras en gång per år. Den förtroendevalda skall
intyga via email att denne har varit tjänstledig från sitt ordinarie arbete för politiska
uppdrag. E-mailet skall skickas till lon@oskarshamn.se senast den 31 januari året efter
aktuellt inkomstår. Beloppet utges vid den ordinarie utbetalningen i mars månad.

7 (7)

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

För förtroendevalda som tillträdde sitt uppdrag efter valet 2014 gäller följande
enligt (OPF-KL):
Mom.1
Alla förtroendevalda som haft sitt uppdrag i minst fyra år (och minst 40 %) ska få del av
aktiva omställningsinsatser i likhet med övriga på arbetsmarknaden (t ex utbildning,
rådgivning mm). Varje kommun avgör omfattningen av sådana insatser inklusive vilken
kostnadsram som ska gälla.
Mom.2
Ekonomiskt omställningsstöd utgår enligt följande. Varje tjänstgöringsår kvalificerar för
tre månader. Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas i maximalt tre år. År 1 och 2 är
ersättningsnivån 85 % av årsarvodet. År 3 är ersättningsnivån 60 % av årsarvodet. År 2
och 3 ska stödet samordnas med andra inkomster överstigande ett prisbasbelopp.
Mom.3
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan efter årlig ansökan utgå om en person över 61
år och längst fram till att personen fyller 65 år. Här krävs minst 40 % tjänstgöring under
minst 8 års tid samt att personen tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd.
Mom.4
Förändrade villkor för ålderspension ligger i linje med det helt avgiftsbestämda avtal för
personal som SKL, skrivit med de fackliga motparterna, vilket motsvarar 4,5 %. För
förtroendevalda baseras detta på utbetalda arvoden som tjänats in till 67 års ålder.
Uppräkning sker med inkomstbasbeloppets förändring och ålderspension utbetalas
tidigast från 61 års ålder.
För tolkning och tillämpning av bestämmelserna är kommunstyrelsen
pensionsmyndighet.
7 § Tolkning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut kan inte överklagas.

