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Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i Trollhättans kommun
Inledande bestämmelser
§ 1 Ersättningsformer
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med
dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente, samt ersättning för
förlorad arbetsförtjänst.

§ 2 ”Praktikanttjänstgöring”
Förtroendevald har efter beslut av vederbörande nämnd eller styrelse rätt att,
såsom utbildning i förtroendeuppdraget, under kortare tid följa verksamheten som respektive nämnd eller styrelse har det politiska verksamhetsansvaret för.
Följande riktlinjer ska gälla:
1. Tjänstgöringens längd och omfattning bör avgöras med hänsyn till
verksamhetens art och karaktär.
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2. Vid större förvaltning med mer omfattande verksamhet och flera olika
verksamhetsområden bör tjänstgöringen normalt omfatta ett större
antal dagar än vid förvaltning med mindre omfattning och mer
ensartad verksamhet. Tjänstgöringen bör normalt ej omfatta längre
sammanlagd tid än en vecka (5 arbetsdagar).
3. Som underlag för bedömningen av tjänstgöringens längd bör även läggas förtroendeuppdragets karaktär (ordförande, vice ordförande etc).

§ 3 Barnpassning
Förtroendevald har rätt till barnpassning genom kommunens försorg, för att
kunna delta i sammanträden och förrättningar.

§ 4 Kommunala organ
Med kommunala organ avses Kommunfullmäktige, nämnder/styrelser och
följande organ:
1. Delegationer (utskott med beslutanderätt) inrättade med stöd av beslut av
fullmäktige, direkt eller i reglemente och som består av tre eller flera
förtroendevalda.
2. Beredningar (organ med förslagsrätt för beredning av viss eller vissa
frågor) tillsatta av fullmäktige, kommunstyrelsen eller annan kommunal
nämnd och som består av två eller flera förtroendevalda
3. Övriga organ i enlighet med fullmäktiges särskilda beslut.
Med förtroendevald avses även ersättare för ledamot oavsett om vederbörande tjänstgör eller endast är närvarande.
Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande benämns kommunalråd. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande benämns oppositionsråd.

§ 5 Intressentsammansatta organ
Bestämmelserna om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda
tillämpas även på ledamöter och ersättare i så kallade intressentsammansatta organ vad avser förlorad arbetsförtjänst enligt § 12 (samrådsorgan,
partsammansatta organ, brukarråd etc).
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Ledamöter i s k intressentsammansatta organ erhåller reseersättning till och
från sådant organ i enlighet med de bestämmelser för reseersättning som
gäller för anställda i Trollhättans Stad.
Ledamöter i s k intressentsammansatta organ kan efter beslut från ansvarig
förvaltning, erhålla ersättning för aktivt arbete i projektgrupper, inom ramen
för organets område. Ersättning utbetalas inte för deltagande i sammanträde,
arbetsutskott etc. Respektive intressentgrupp beslutar vem som ska vara dess
representant i sammanhang där ersättning utbetalas och också omfattningen
av representantens deltagande.
Beslut om ersättning fattas av förvaltningschef eller av förvaltningschefen
utsedd tjänsteman.
Ersättningen utbetalas i form av s k uppdragsersättning och motsvarar
sammanträdes- och förrättningsarvodet enligt förtroendemannareglementet.
Anställda i stat, kommun eller landsting, som i denna egenskap ingår i
intressentsammansatt organ, har ej rätt till ersättning enligt dessa
bestämmelser.
Förening som har en eller flera ledamöter i Pensionärsråd, Handikappråd eller
Invandrarråd kan efter beslut i repektive råd erhålla ett årligt ersättningsbelopp på 1000 kronor per ledamot.

Årsarvode
§ 6 Årsarvode
Årsarvodena utbetalas till innehavare av uppdrag, som finns angivna i bi-laga
1.
Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande är utgångspunkten för fastställande av övriga årsarvodens storlek. Varje uppdrag är fastställt i pro-cent
av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Uppräkning av arvodet till Kommunstyrelsens ordförande görs med samma
krontalsbelopp som uppräkningen av riksdagsledamöternas arvode.
Uppräkningen av övriga årsarvoden görs vid samma tillfälle proportionellt
utifrån fastställda procentsatser.
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Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande
ska vara heltidsengagerade, i förekommande fall tillsammans med annat
kommunalt uppdrag. För övriga förtroendevalda kan fasta arvoden
sammanlagt inte överstiga 90% av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Ett arvode utges årligen till de partier som inte innehar kommunal- eller
oppositionsrådsposter. För respektive parti uppgår arvodet till 100 000 kronor
per år för första mandatet i Kommunfullmäktige samt därutöver motsvarande
1 % av Kommunstyrelsens ordförandes årsarvode för varje övrigt mandat i
Kommunfullmäktige.
I årsarvodet till företrädare för oppositionen, som är vice ordförande eller 2:e
vice ordförande, är invägt tid för samordning inom oppositionen.
Heltidsengagerad förtroendevald ska på heltid ägna sig åt kommunala
uppgifter.

§ 7 Frånvaro - ersättare
Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode under löpande mandattid, ska
fördelning av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till
den tid var och en av dem innehaft uppdraget.
Till den förtroendevalde som ersätter förtroendevald som uppbär årsarvode
vid sjukdom eller annan ledighet, ska arvode utbetalas efter de grunder som
gäller arvodet för den ersatte om ledigheten/frånvaron upp-går till eller
förväntas uppgå till mer än 15 dagar.

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
§ 8 Sammanträdesarvode
Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode för sammanträde med det
kommunala organ som den förtroendevalde tillhör.
Arvode utbetalas för varje protokollfört sammanträde eller för sammanträde
som sker under motsvarande former.
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Till sammanträde räknas även sammankomster avseende t ex information,
inspektion eller studiebesök inom det kommunala förvaltningsområdet under
förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar förs.
Sammanträdesarvode utbetalas dock inte till heltidsengagerad
förtroendevald. Detta gäller även för sammanträde med helägda kommunala
bolag.

§ 9 Förrättningsarvode
Förtroendevald uppbär förrättningsarvode för förrättning som avser
kommunal angelägenhet. Med förrättning avses sådant uppdrag för
kommunens räkning som ej har karaktär av sammanträde och som fullgörs på
grund av därom fattat beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller
annan kommunal nämnd, beredning eller utskott eller dess ordförande. Beslut
om förrättning som berör endast nämndens ordförande kan också fattas av
kommunstyrelsens ordförande.
Till förrättning hänförs bl a
1. kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte
2. förhandling eller förberedelse till förhandling i personalutskottet med
personalorganisation eller annan motpart
3. överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
tillhör
4. deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock ej i samman-träde
med partigrupp
5. överläggning med statliga myndigheter och organ
6. överläggning med icke statliga eller kommunala organ
7. protokolljustering, då särskild tid och plats härför angivits
8. studieresa med kommunfullmäktige.
9. studiebesök inom Stadens verksamheter i en omfattning som
sammantaget inte översiger 8 timmar per år.
Förrättningsarvode utbetalas dock inte till heltidsengagerad förtroende-vald.
Detta gäller även förrättningar med helägda kommunala bolag.
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§ 10 Arvodets storlek och
samordningsbestämmelser
Sammanträdes- och förrättningsarvode utbetalas med 162 kr per timme.
Arvodet ska utbetalas med dubbelt belopp för sammanträdes eller
förrättningens första påbörjade timma och med 1/4 (81 kr/timma) härav för
varje därefter påbörjade halvtimma.
Arvodet omregleras vid samma tillfälle och med samma procentsats som vid
regleringen av årsarvodena.
Hålles sammanträdet med kommunal nämnds delegation eller beredning i
omedelbar anslutning till sammanträde med nämnden ska sammanträdena i
arvodeshänseende räknas som ett sammanträde. Motsvarande gäller dels för
sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning, vilket hålles i
omedelbar anslutning till fullmäktigesammanträde och dels om kommunalt
organ under en och samma dag håller två sammanträden och uppehållet
mellan sammanträdena understiger två timmar.
Förrättning, som äger rum i omedelbar anslutning till sammanträde med
kommunalt organ, räknas i arvodeshänseende som ett sammanträde, vilket
innebär att reglerna i föregående stycke om beräkning av arvode skall
tillämpas.
Förtroendevald kan ej erhålla arvode och ersättning som per månad
överstiger arvodet till kommunstyrelsens ordförande.

§ 11 Sammanträde/förrättning utom kommunen
För sammanträde och förrättning utom kommunen äger förtroendevald
uppbära förrättningsarvode för den tid som sammanlagt åtgår för resa och
förrättning. Resan/förrättningen anses därvid påbörjad respektive avslutad vid
tidpunkten för avfärden från och återkomsten till bostaden (årsbostaden).
Förrättningsarvodet kan per dygn ej utgå för mer än 10 timmar.
Arvode utbetalas dock inte till heltidsengagerad förtroendevald.
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Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
§ 12 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan endast utbetalas då sammanträdesoch förrättningsarvode utbetalas. Med förlorad arbetsförtjänst avses
kontantlön, semester- och pensionsförmåner samt andra
anställningsförmåner. Ersättning utbetalas för förlorad arbetsförtjänst som
högst motsvarar 6,5% av Kommunstyrelsens ordförandes årsarvode.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas dessutom för s k ordförandeträffar (gäller även för 1:e och 2:e vice ordförande, för gruppordförande i
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt för ordförande och vice
ordförande i de av kommunfullmäktige beslutade utskotten). Förutsättningen
för ersättningen är, avseende ordförande och 1:e vice ordförande samt
majoritetspartiets gruppordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, att mötet beslutats av kommunstyrelsens ordförande. För 2:e
vice ordförande (i förekommande fall vice ordförande) samt för gruppordförande i respektive oppositionsparti förutsätts att mötet beslutats av
oppositionsrådet.
Förtroendevald som har årsarvode som uppgår till mer än 40 % av års-arvodet
till kommunstyrelsens ordförande erhåller ej ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Frågan om rätt till ersättning till egen företagare beslutas av personalutskottet efter framställan från förtroendevald. Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst utbetalas till egen företagare motsvarande ett belopp som per
dag motsvarar 0,13 % av årsarvodet för Kommunstyrelsens ordförande. Rätt
till högre belopp kan i enskilt fall fastställas av personalutskottet efter
framställan av förtroendevald.
Minst en gång per år ska inkomstredovisning som ligger till grund för ersättning för förlorad arbetsförtjänst lämnas till personalkontoret.
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Resekostnadsersättning
§ 13 Resekostnadsersättning inom kommunen
Ersättning för resekostnader vid inställelse till sammanträde eller förrättning
utbetalas om avståndet mellan bostaden (årsbostaden) och sammanträdeseller förrättningsstället överstiger 5 km med det belopp per km, som vid varje
tillfälle gäller för kommunens anställda vid användande av egen bil i tjänsten.
Förtroendevalda som har fast årsarvode, som uppgår till mer än 25 % av
ordförandens årsarvode, är undantagna från rätten till
resekostnadsersättning.

§ 14 Resekostnadsersättning och traktamente utom
kommunen
Vid sammanträde eller förrättning utom kommunen äger förtroendevalda
uppbära resekostnadsersättning och traktamente enligt det för kommunen
gällande traktamentsavtalet.

Utbetalning av arvoden och ersättningar
§ 15 Årsarvode
Årsarvode utbetalas genom personalkontorets försorg efter den förtroendevaldes önskemål årsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller månadsvis i efterskott
per post eller på annat lämpligt sätt.

§ 16 Sammanträdes- och förrättningsarvode samt
resekostnadsersättning inom kommunen
Sammanträdes- och förrättningsarvode vid sammanträde/förrättning inom
kommunen utbetalas genom personalkontorets försorg månadsvis i efterskott. Det åligger sekreterarna hos vederbörande nämnder, delegationer,
beredningar etc att vid varje sammanträde/förrättning upprätta och bestyrka
förteckning över deltagande på blankett som personalkontoret tillhandahåller. Har den förtroendevalde rätt till resekostnadsersättning ska även detta
anges.
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§ 17 Sammanträdes och förrättningsarvode samt
resekostnadsersättning och traktamente utom
kommunen
Sammanträdes- och förrättningsarvode, samt eventuell resekostnadsersättning och traktamente utbetalas genom personalkontorets försorg
snarast möjligt efter sammanträdet/förrättningens avslutande på grundval av
dit insänd och av vederbörande nämnd/förvaltning attesterad reseräkning.
Utgift i samband med sammanträde eller förrättning skall styrka med kvitto
eller motsvarande verifikation.

§ 18 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas genom personalkontorets
försorg snarast möjligt efter sammanträdets/förrättningens avslutande på
grundval av räkning som den förtroendevalde sänt dit. Personalkontoret
tillhandahåller blankett för räkning.

Tolkning och tillämpning
§ 19
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undan-tag
därifrån avgörs av personalutskottet.

Politiska sekreterare
§ 20
”Politiskt parti i kommunfullmäktige som har mer än nio mandat har rätt till
politisk sekreterare. Tjänstens omfattning uppgår till motsvarande
halvtidstjänst (20 timmar per vecka) för vart nionde mandat som partiet har i
kommunfullmäktige.”

