Kfge 19.10.2016 Bilaga A-104 §

ARVODESSTADGA FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH TJÄNSTEMÄN I
LEMLANDS KOMMUN

1 § Tillämpningsområde
Till förtroendevald erläggs
-

arvode för skötseln av förtroendeuppdraget
ersättning för frångången inkomst
ersättning för kostnader som föranleds av förtroendeuppdraget såsom ersättning åt vikarie,
utgifter för barntillsyn eller för annan motsvarande kostnad
ersättning för resekostnader och dagtraktamente i enlighet med denna stadga.

2 § Sammanträdesarvoden
För Lemlands kommuns förvaltningsorgans sammanträden erläggs följande arvoden:
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Nämnder, kommittéer, direktioner och andra organ
Protokolljustering

36 €
48 €
30,50 €
18,50 €/gång.

Arvodet erläggs oavsett om protokolljusteringsmötet sker i anslutning till organets sammanträde
eller vid ett skilt tillfälle.
För sammanträden som pågår i mer än två timmar erläggs dubbelt arvode.
För förtroendevald som inte deltar i sammanträdet under minst hälften av den protokollförda
sammanträdestiden erläggs ovannämnda sammanträdes grundarvode sänkt med 50 %.
För att arvode skall erläggas fordras att sammanträde varit vederbörligen sammankallat. Vid
sammanträde skall föras protokoll eller uppgöras promemoria, varav framgår deltagarna i
sammanträdet samt tid och plats för detsamma.

Åt ordförande, viceordförande eller ledamot som vid sammanträde fungerar som ordförande,
erläggs sammanträdesarvodet förhöjt med 50 %.
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Åt kommunfullmäktiges ordförande eller viceordförande, som deltar i kommunstyrelsens
sammanträde, samt till kommunstyrelsens ordförande,
viceordförande och ledamöter som i egenskap av kommunstyrelsens representanter
deltar i kommunfullmäktiges sammanträde eller i övriga förvaltningsorgans sammanträden, erläggs
sammanträdesarvode enligt samma grunder som vederbörande organs ledamöter.
Åt kommunens tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som under annan tid än sin egentliga arbetstid,
deltar i förvaltningsorgans sammanträde som invald ledamot eller i protokolljustering, erläggs
samma arvode som för övriga ledamöter.

3 § Sammanträden som hålls under samma dag
Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 6 § avsedda
förrättningar, betraktas dessa som ett enda sammanträde, om inte tiden mellan sammanträdena
överstiger fyra timmar. Ajourneras sammanträde utgår nytt arvode om ajourneringstiden överstiger
fyra timmar.

4 § Årsarvoden
Åt ordföranden i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i nedan angivna nämnder erläggs
utöver ovan i 2 § stadgade sammanträdesarvoden jämväl följande årsarvoden:
Ordförande i kommunfullmäktige
kommunstyrelsen
byggnads- och
miljönämnden
socialnämnden
skolnämnden
tekniska nämnden
kultur- och
fritidsnämnden
övriga nämnder
äldrerådet

895 €
2566 €
639 €
639 €
639 €
639 €
639 €
59 €
274 €

Ett årsarvode betalas åt kommunstyrelsens ledamöter 597 €/år
Ovan i 1 mom. nämnda övriga nämnder gäller ej centralnämnden/centralvalnämnden och valnämnderna.
Är ordförande förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör dennes rätt till årsarvode, då hindret varit
bestående i en månad. För den därpå följande tiden har viceordföranden eller ersättare rätt att
uppbära en proportionell del av det specifika årsarvodet.
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5 § Sekreterares arvode
Åt förtroendevald som fungerar som sekreterare i kommunalt organ, erläggs ovan i 2 § nämnda
sammanträdesarvoden förhöjda med 100 %, om inte särskilt års-, månads- eller annat arvode utgår
för sekreteraruppdraget.

6 § Syn, förhandling och förrättning
Åt förtroendevald, som enligt förvaltningsorgans beslut, deltar i syner, förhandlingar eller andra
förrättningar, erläggs arvode enligt 2 § 1 mom. såvida protokoll vid dessa förs.
För ovan i 1 momentet avsedda syner, förhandlingar eller andra förrättningar, som varar i mer än tre
timmar, erläggs förhöjt arvode enligt 3 § ovan.
7 § Samarbete mellan kommuner, bolag, föreningar och stiftelser
Kommunens representanter i kommunalförbund, vid kommunala ombudsstämmor eller vid de
aktiebolags stämmor och föreningars eller stiftelsers årsmöten, i vilka kommunen är delägare eller
medlem, erhåller arvode i enlighet med vad som ovan är stadgat om arvode för ledamot i
kommunfullmäktige, om inte arvode för uppdraget erläggs av kommunalförbundet,
ombudsstämman, aktiebolaget, föreningen eller stiftelsen.
Åt kommunens representant i sådan gemensam nämnd som avses i 77 § kommunallagen eller i
annat i 1 mom. ovan avsett mellankommunalt samarbetsorgan erläggs i tillämpliga delar
sammanträdesarvode enligt grunderna i 2 § - 7 § ovan.
8 § Revisorerna
Åt revisorer erläggs arvode enligt räkning.
9 § Valnämnd
Åt ordförande och ledamot i valnämnd erläggs under varje valförrättningsdag arvode, i vilket
samtidigt ingår ersättning för uträkning av valresultatet enligt följande:
-

ordförande
ledamot

18,50 €/timme
16,50 €/timme

10 § Specialuppdrag
För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer kommunfullmäktige vid
behov särskilt arvode.
För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller -styrelsen utsetts att handha,
kan enligt kommunstyrelsens prövning i arvode erläggas 15 € - 60 €.
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11 § Ersättning för frångången inkomst
Åt förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för frångången inkomst under dennes
regelbundna arbetstid samt för i 1 § ovan avsedda av förtroendeuppdraget föranledda kostnader.
Ersättning erläggs likväl inte för mer än 8 timmar per kalenderdygn.
Timersättningens maximibelopp uppgår härvid till 16,50 €.
Ersättning för frångången inkomst utbetalas endast om sammanträdet hålles mellan kl. 9.00 - 17.00.
För sammanträde som hålls under annan tidpunkt betalas likväl ersättning för frångången inkomst
under förutsättning att den förtroendevalda kan styrka att denna tidpunkt normalt utgör arbetstid för
honom eller att han vid skiftesarbete enligt fastställd arbetsturlista borde ha varit i arbete under den
tid sammanträdet hålles.
Förtroendevald bör för att erhålla ersättning för frångången inkomst förete intyg av arbetsgivaren
över sin frångångna bruttoinkomst. Av intyget bör även framgå att
förtroendeuppdraget utövats på den förtroendevaldas regelbundna arbetstid och att lön för denna tid
inte utgår.
För att erhålla ersättning för de kostnader som föranleds av förtroendeuppdraget i form av ersättning
åt vikarie, utgifter för barntillsyn eller för annan motsvarande kostnad, bör förtroendevald förete
tillräcklig skriftlig utredning. Intyg eller utredning, som avses ovan i 2, 3 och 4 mom., erfordras inte
ifall det belopp som skall erläggas är högst 8 €/timme. Förtroendevald bör härvid likväl avge en
skriftlig försäkran gällande den frångångna inkomsten samt beloppet av de kostnader utövande av
förtroendeuppdraget givit upphov till.

12 § Tiden för betalning av arvode
I denna stadga nämnda arvoden utbetalas halvårsvis eller när visst uppdrag är slutfört.

13 § Framställande av betalningsanspråk
Yrkande på ersättning för frångången inkomst eller för kostnader som föranletts av
förtroendeuppdraget bör inom sex månader tillställas kommunkansliet.

14 § Ersättning för resekostnader
För förtroendevalds resor till och från sammanträde ävensom för övriga resor, som föranleds av
förtroendeuppdraget, erläggs i tillämpliga delar ersättning för resekostnader samt dagtraktamente,
måltidsersättning, logiersättning, nattreseersättning och kursdagtraktamente enligt bestämmelserna
härom i AKTA.
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15 § Arvoden för kommunens arbetstagare
Sammanträdesarvode för kommunens arbetstagare fastställs enligt följande:
Mötets längd

T= personlig oförhöjd timlön

<= 2 timmar
> 2-3 ,,
> 3-4 ,,
> 4-5 ,,
> 5-6 ,,
> 6-7 ,,

2xT
3xT
(4xT)+(1Tx50%), dvs 4,5xT
(5xT)+(2Tx50%), dvs 6xT
(6xT)+(2Tx50%)+(1Tx100%), dvs 8xT
(7xT)+(2Tx50%)+(2Tx100%), dvs 10xT

Förklaring till formlerna ovan:
Minsta arvodet motsvarar lönen för två timmar. Arvodet för möte som överstiger två timmar men
inte överstiger tre timmar motsvarar lönen för tre timmar. Arvodet för möte som överstiger tre
timmar men inte överstiger fyra timmar motsvarar lönen för fyra och en halv timme. Arvodet för
möte som överstiger fyra timmar men inte överstiger fem timmar motsvarar lönen för sex timmar.
Arvodet för möte som överstiger 5 timmar men inte överstiger 6 timmar motsvarar lönen för åtta
timmar. Arvodet för möte som överstiger 6 timmar men inte överstiger 7 timmar motsvarar lönen
för tio timmar.
För protokolljustering utom tjänstetid utgår ett arvode som motsvarar den oförhöjda timlönen för en
timme. Arvodet erläggs oavsett om protokolljusteringsmötet sker i anslutning till organets
sammanträde eller vid ett skilt tillfälle.
Minimiarvodet för en tjänsteman uppgår till av fullmäktige fastställt arvode för en
kommittémedlem.

16 § Stadgans övervakning
Övervakningen av denna stadga åligger kommunstyrelsen, som kan ge kommunstyrelsens
ordförande eller kommundirektören rätt att godkänna i 13 § ovan avsedda yrkanden.
17 § Ikraftträdande
Stadgan träder i kraft fr. o m 1.1.2017.

