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HERRLJUNGA KOMMUN

ARVODESBEREDNINGEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträde=iatum

2022-06-29
Sid 3

AB § 3 DNR KS 101/2022 901

Översyn av reglemente om arvoden, ersättningar och bestäm-
melser för förtroendevalda

Sammanfattning
Kommunfullmäktige inrättade i april en arvodesberedning med uppdrag att ge-
nomföra en översyn av arvodesreglementet för förtroendevalda i Herrljunga
kommun (KF § 74/2022-04-19). Kommunfullmäktige beslutade att arvodesbe-
redningen ska lämna remissvar senast den 5 augusti 2022.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 74/2022-04-19
Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

Riksdagens årsarvode skall vara grunden för beräkning av arvoden. (1 )
Beloppen ska räknas upp årligen i enlighet med riksdagens fastställda ar-
vode för ledamöter per januari. (2)
Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 procent av riksdagens
årsarvode. (3)
Årsarvode för 1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen höjs till 10 procent
av riksdagens årsawode. (4)
Årsarvode för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 procent av
riksdagens årsarvode. (5)
Kommunfullmäktiges sammanträdesarvode höjs till 0,087 procent av
riksdagens årsarvode. (6)
Ej tjänstgörande ersättare har rätt till full ersättning för samtliga samman-
träden. (7)

Ersättning till överförmyndare skrivs in i reglementet och utgår med XX
procent av riksdagens årsarvode. (8)
Årsarvode för ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är 10 procent av
riksdagens årsarvode. (9)
Årsarvode för vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är 5 procent
av riksdagens årsarvode. (10)
Årsarvode för ordförande i nämnden för internservice (alternativt be-
nämnd sen'icenämnden lokalt Herrljunga) är 8 procent av riksdagens års-
arvode. (1 1 )
Ärsarvode för vice ordförande i nämnden för internservice (den lokala
servicenämnden) är 4 procent av riksdagens årsarvode. (12)
Ett förtydligande av reglementet görs att tjänstgöringsgraden för kom-
munstyrelsens ordförande utgör 100 procent av heltidssysselsättning.
Tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 1 :e vice ordförande höjs till
20 procent av heltidssysselsättning. Tjänstgöringsgraden för kommunsty-
relsens 2:e vice ordförande är 60 procent av heltidssysselsättning. (13)
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HERRLJUNGA KOMMUN

ARVODESBEREDNINGEN

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-29
Sid 4

Fortsättning AB § 3

Krister Karlsson (V) föreslår att grunden för beräkning av arvoden är prisbas-
beloppet istället för riksdagens årsarvode, avseende presidiets förslagspunkt l.

Christina Abrahamsson (M) bifaller presidiets förslagspunkt l.

Jacob Brendelius (SD) bifaller Krister Karlssons (V) förslag till beslut avseende
förslagspunkt l.

Håkan Körberg (KV) och Kerstin Johansson (S) bifaller presidiets förslagspunkt
1

Krister Karlsson (V) föreslår att grunden för beräkning av arvoden är prisbas-
beloppet istället för riksdagens årsawode, avseende presidiets förslagspunkt 2.

Håkan Körberg (KV), Gun Carlsson (KV), Christina Abrahamsson (M) bifaller
presidiets förslagspunkt 2.

Jacob Brendelius (SD) bifaller Krister Karlssons (V) förslag till beslut avseende
förslagspunkt 2.

Krister Karlsson (V) föreslår att grunden för beräkning av arvoden är prisbas-
beloppet istället för riksdagens årsarvode, avseende presidiets förslagspunkt 3 .

Håkan Körberg (KV), Gun Carlsson (KV), Christina Abrahamsson (M) bifaller
presidiets förslagspunkt 3 .

Jacob Brendelius (SD) bifaller Krister Karlssons (V) förslag till beslut avseende
förslagspunkt 3.

Krister Karlsson (V) föreslår att grunden för beräkning av arvoden är prisbas-
beloppet istället för riksdagens årsarvode, avseende presidiets förslagspunkt 4.

Gun Carlsson (KV) föreslår att årsarvode för 1 :e vice ordförande i kommunsty-
relsen fortsatt är 8,5 procent av riksdagens årsarvode, avseende presidiets för-
slagspunkt 4.

Kerstin Johansson (S), Håkan Körberg (L) och Christina Abrahamsson (M) bi-
faller presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 4.

Jacob Brendelius (SD) bifaller Krister Karlssons (V) förslag till beslut avseende
förslagspunkt 4.

Krister Karlsson (V) föreslår att grunden för beräkning av arvoden är prisbas-
beloppet istället för riksdagens årsawode, avseende presidiets förslagspunkt 5.

Gun Carlsson (KV) och Håkan Körberg (L) bifaller presidiets förslagspunkt 5.
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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HERRLJUNGA KOMMUN

ARVODESBEREDNINGEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-29
Sid 5

Fortsättning AB § 3

Jacob Brendelius (SD) bifaller Krister Karlssons (V) förslag till beslut avseende
förslagspunkt 5.

Håkan Körberg (KV) bifaller presidiets förslagspunkt 6.

Gun Carlsson (KV) bifaller presidiets förslagspunkt 6 men föreslår en ändring i
form av att det benämns timarvode istället för sammanträdesarvode.

Jacob Brendelius (SD), Krister Karlsson (V) och Håkan Körberg (L) bifaller pre-
sidiets förslagspunkt 7.

Gun Carlsson (KV) föreslår att ej tjänstgörande ersättare fortsatt har rätt till full
ersättning för fem sammanträden per år istället för samtliga, avseende presidiets
förslagspunkt 7.

Christina Abrahamsson (M) bifaller presidiets förslagspunkt 7.

Gun Carlsson (KV) föreslår att ersättning till överförmyndare utgår med 3,5 pro-
cent av riksdagens årsarvode, avseende presidiets förslagspunkt 8.

Christina Abrahamsson (M), Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) bi-
faller Gun Carlssons (KV) förslag till beslut avseende förslagspunkt 8.

Christina Abrahamsson (M), Kerstin Johansson (S), Gun Carlsson (KV) och Hå-
kan Körberg (L) bifaller presidiets förslagspunkt 9.

Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets första förslagspunkt till beslut mot Krister Karls-
sons (V) förslag till beslut och finner att arvodesberedningen beslutar i enlighet
med presidiets förslag.

Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Krister Karlssons (V) förslag.

Ordföranden ställer presidiets andra förslagspunkt mot Krister Karlssons (V) för-
slag till beslut och finner att arvodesberedningen beslutar i enlighet med presidi-
ets förslag.

Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Krister Karlssons (V) förslag.

Ordföranden ställer presidiets tredje förslagspunkt mot Krister Karlssons (V) för-
slag till beslut och finner att arvodesberedningen beslutar i enlighet med presidi-
ets förslag.

Utdragsbestyrkande

Ärende 2
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HERRLJUNGA KOMMUN

ARVODESBEREDNINGEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-29
Sid 6

Fortsättning AB § 3

Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Krister Karlssons (V) förslag.

Ordföranden ställer Krister Karlssons (V) förslag mot Gun Carlssons (KV) för-
slag avseende förslagspunkt 4 och finner att Krister Karlssons (V) förslag blir
motförslag. Ordföranden ställer därefter presidiets 8ärde förslagspunkt mot Kris-
ter Karlssons (V) förslag till beslut och finner att arvodesberedningen beslutar i
enlighet med presidiets förslag.

Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Krister Karlssons (V) förslag.

Ordföranden ställer presidiets femte förslagsptmkt mot Krister Karlssons (V) för-
slag till beslut och finner att arvodesberedningen beslutar i enlighet med presidi-
ets förslag.

Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Krister Karlssons (V) förslag.

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 6 an-
tas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om Gun Carlssons (KV) ändringsförslag avseende förslags-
punkt 6 antas och finner att så inte sker.

Ordföranden ställer presidiets sjunde förslagspunkt mot Gun Carlssons (KV) för-
slag till beslut och finner att arvodesberedningen beslutar i enlighet med presidi-
ets förslag.

Ordföranden frågar om Gun Carlssons (KV) förslag till beslut avseende förslags-
punkt 8 antas och finner att så sker.

Mötet ajourneras.

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 9 an-
tas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 10
antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 1 1
antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 12
antas och finner att så sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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HERRLJUNGA KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-29
Sid 7

ARVODESBEREDNINGEN

Fortsättning AB § 3

Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 13
antas och finner att så sker.

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige
Riksdagens årsarvode skall vara grunden för beräkning av arvoden (bi-
laga 1, AB § 3/2022-06-29).
Beloppen ska räknas upp årligen i enlighet med riksdagens fastställda ar-
vode för ledamöter per januari.
Ärsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 procent av riksdagens
årsarvode.

Årsarvode för 1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen höjs till 10 procent
av riksdagens årsarvode.
Årsarvode för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 procent av
riksdagens årsarvode.

1

2

3

4

5

6. Kommunfullmäktiges sammanträdesarvode höjs till 0,087 procent av
riksdagens årsarvode.

7. Ej tjänstgörande ersättare har rätt till full ersättning för samtliga samman-
träden.

8. Ersättning till överförmyndare skrivs in i reglementet och utgår med 3,5
procent av riksdagens årsarvode.
Ärsarvode för ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är 10 procent av
riksdagens årsarvode.

9

10. Ärsarvode för vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden är 5 procent
av riksdagens årsarvode.

11. Årsarvode för ordförande i nämnden för internservice är 8 procent av
riksdagens årsarvode.

12. Årsarvode för vice ordförande i nämnden för internservice är 4 procent av
riksdagens årsarvode,

13. Ett förtydligande av reglementet görs att tjänstgöringsgraden för kom-
munstyrelsens ordförande utgör 100 procent av heltidssysselsättning.
Tjänstgöringsgraden för kommunstyrelsens 1 :e vice ordförande höjs till
20 procent av heltidssysselsättning. Tjänstgöringsgraden för kommunsty-
relsens 2:e vice ordförande är 60 procent av heltidssysselsättning.

Reservation
Krister Karlsson (V) och Jacob Brendelius (SD) reserverar sig mot beslutspunkt
1, 2, 3, 4 och 5 till förmån för Krister Karlssons (V) förslag.

Expedieras till: Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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1. Inledande bestämmelser
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i form av årsarvoden, timarvoden,

sammanträdesarvoden, förrättningsarvoden, restidsarvoden, resekostnadsersättningar, ersättning för

förlorad arbetsinkomst samt för godkända av uppdraget föranledda utgifter.

Berörda kommunala organ redovisas i bilaga 5.

Samtliga arvodesnivåer bifogas i särskilt dokument. (Bilaga 1 )

1.2 Kommunala organ
Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer;

• Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
• Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda.

2. Arvoden och ersättningar för sammanträden och
förrättningar

2.1 Årsarvoden/Timarvoden
Arvodesberäkningen är kopplad till riksdagens månatliga grundarvode för ledamöter.

Arvodets storlek beslutas av riksdagens arvodesnämnd, myndighet under Riksdagen.

Riksdagens månadsarvode omräknat till årsarvode, utgör grunden för beräkning av arvode till ordförande

och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunens nämnder och styrelser samt för beräkning av
sammanträdesarvode, timarvode.

Beloppen ska räknas upp årligen i enlighet med riksdagens fastställda arvode för ledamöter per januari.

Belopp ska alltid avrundas till närmast högre krontal.

Arvoden är fastställda i enlighet med Bilaga 1.

2.2 Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande
Ordförandens åtagande omfattar heltidssysselsättning. Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är
85 % av Riksdagens årsarvode.

1 :e vice ordförandens åtagande omfattar 10t36 20 % av heltidssysselsättning. Årsarvodet för 1 :e vice

ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 '36 10 % av riksdagens årsarvode, vilkot motsvarar 10'36 av
OFdBfandenPawode

2:e vice ordförandens åtagande omfattar 60 % av heltidssysselsättning. Årsarvode för 2:e vice ordförande

i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode, vilket motsvarar 60 c36 av ordförandes arvode.

Kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande uppbär inte sammanträdesarvode för

kommunstyrelsens sammanträden. Sammanträdesarvode utgår inte för de gemensamma
servicenämndernas sammanträden.

3
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Ordförandens årsarvode är reglerat i Bilaga 1. Vice ordförande i kommunfullmäktige, nämnder och

beredningar erhåller motsvarande hälften av respektive ordförandes årsarvode. (Bilaga 1)

Revisorernas ordförande uppbär årsarvode. Övriga revisorer uppbär timarvode.

3. Förhinder att tjänstgöra under längre tid
Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under löpande mandatperiod, ska fördelningen av arvodet

mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid var och en av dem innehaft uppdraget.

Om sådan förtroendevald som uppbär årsarvode, under en sammanhängande tid som överstiger 21

kalenderdagar, på grund av sjukdom eller annan anledning blir förhindrad att fullgöra de uppgifter som

är förenade med uppdraget, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365 av årsarvodet per

kalenderdag.

Kommunstyrelsen prövar i vilken omfattning ersättare för förtroendevald i dessa fall ska erhålla särskilt
arvode.

4. Sammanträdesarvoden

4.1 Kommunfullmäktige
Sammanträdesarvode utgår med 0,073 t36 0,087 % av riksdagens årsarvode för ledamöter.

Sammanträdesarvode utgår för samtliga ledamöter i kommunfullmäktige.

Arvodet inkluderar tiden för inläsning och utgår för varje protokollfört sammanträde, vid vilket den

förtroendevalde tjänstgör.

Särskilt arvode utgår för protokollsjustering.

4.2 Styrelse, nämnd, utskott och fullmäktigeberedningar.
Förtroendevald uppbär sammanträdesarvode per timma/ halvtimma för sammanträden med den

nämnd/styrelse/utskott/fullmäktigeberedning den förtroendevalde tillhör.

Samtliga ledamöter uppbär sammanträdesarvode.

Arvode utgår för varje protokollfört sammanträde.

Till sammanträde hänförs även sammankomster avseende information, inspektion, studiebesök eller

andra förekommande möten inom det kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll
förs

Vid sammanträden inom kommunen utgår timarvode.

För första timman 0,03 1 % av riksdagens årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens årsarvode.

Vid sammanträde utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses

därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden.

/r 3:
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För första timman 0,03 1 % av riksdagens fastställda årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode.

Om sammanträde utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:

Arvode utgår för mellanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av riksdagens fastställda årsarvode.

4.3 Arvode under valdag och sammanräkningsdag
Arvode under valdag och sammanräkningsdag utgår till valnämndens ledamöter samt till valförrättare

med för första timman 0,03 1 % av riksdagens fastställda årsarvode.

För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av riksdagens fastställda årsarvode utan maximerat

dagsbelopp.

Bestämmelserna gäller även de dagar som förtidsröstning sker.

5. Förrättningsuppdrag
Med förrättning avses sådant uppdrag för kommunens räkning som inte har karaktär av sammanträde och

som fullgörs efter beslut av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller annan kommunal nämnd/styrelse,

utskott eller beredning.

Till förrättning räknas bland annat:

- kongress, konferens, kursdeltagande, studieresa och informationsmöte

- förhandling eller förberedelse till förhandling med personalorganisation eller annan motpa:rt
- överläggning med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde tillhör

- deltagande i förberedelsearbete till sammanträde, dock inte i sammanträde med partigrupp

- överläggning med statliga myndigheter eller kommunala organ

- överläggning med icke statliga myndigheter eller icke kommunala organ

- utförande av på revision ankommande revisionsuppdrag

- protokollsjustering då särskild tid och plats härför angivits

5.1 Förrättningsarvode
Förtroendevald uppbär ersättning för förrättning som avser kommunal angelägenhet. Ersättning utgår

endast för förrättning vilken beslutats i förhand eller i efterhand godkänts av ansvarigt organ.

Vid förrättning inom kommunen utgår timarvode. För första timman utgår 0,03 1 % av riksdagens

fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimma utgår 0,012 % av riksdagens fastställda
årsarvode.

Vid förrättning utom kommunen inräknas restiden i sammanträdestiden. Resan/sammanträdet anses

därvid påbörjad respektive avslutad vid tidpunkt för avfärd och återkomsten till årsbostaden. För första

timman 0,03 1 % av riksdagens fastställda årsarvode. För varje därpå påbörjad halvtimma 0,012 % av

riksdagens årsarvode.

Om förrättning utom kommunen sträcker sig över mer än två dagar gäller följande:
- Arvode utgår för meIlanliggande dagar med högst 10 x 0,0136 % av Riksdagens fastställda årsarvode.
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6. Restidsarvode
För inställelse till sammanträde eller förrättning inom kommunen äger förtroendevald med ett
vägavstånd från årsbostaden till sammanträdes-/ förrättningsplatsen om minst 5 km, uppbära

restidsarvode motsvarande 0,012 % av riksdagens årsarvode för ledamöter per sammanträdes-/
förrättningstillfälle.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas restiden från årsbostaden till

sammanträdes/förrättningsplatser1 samt tiden för återresa i mötestiden.

7. Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare
Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder och styrelse har rätt till full ersättning för fem
sammanträden per år.

Med full ersättning menas reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad
förvärvsinkomst.

Efter fem sammanträden utgår ingen ersättning.

8. Reskostnadsersättning
Ersättning för reskostnader vid inställeise till sammanträde/fönättning utgår, om avståndet mellan

årsbostaden och sammanträdes/ förrättningsplatsen överstiger 3 km, med belopp per km enligt
kommunens bilersättningsavtal.

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen äger förtroendevald uppbära resekostnadsersättning enligt
kommunens bilersättningsavtal eller billigaste färdsätt.

9. Ersättning för "praktik"
Ordinarie ledamöter i nämnder/styrelse medges praktik inom den egna verksamheten/nämnden upp till 8
timmar per ledamot och år. Samråd ska ske med berörd personal och chefstjänstemän. Ersättning belastar
den egna nämndens budget.

10. Samordning
Sammanträdes- och/eller förrättningsarvode utgår för ett eller flera sammanträden/förrättningar per dag.

Första timman räknas vid första sammanträdet/förrättningen

Det sammanlagda beloppet får dock ej överstiga belopp motsvarande 12 timmar per dag.

11. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst m.m.
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst under den tid man behövt ta ledigt för

att delta i sammanträde/förrättning. I denna tid inräknas även restid från arbetsplatsen eller bostaden,
beroende på varifrån resan påbörjades.
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Restiden beräknas dock med högst 1 timma per sammanträde/fönättning.

Om åtenesa från sammanträdet/förrättningen sker under tid man behövt ta ledigt, ersätts även verklig

restid åter till bostaden eller arbetsplatsen, dock högst med 1 timma.

11.1 Beräkningsgrunder
Ersättning för förlorad mbetsförtjänst utgår med belopp per timma som grundar sig på den faktiska
inkomstförlusten. Ersättningen utgår för anställd normalt med högst 8 timmar per dag inkl. restid.

Om förtroendevald med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsförtjänst

förlorats för mer än 8 timmar utgår ersättning även för överskjutande tid, dock högst med 12 timmar.
Exempel på detta kan vara vid skift- eller nattarbete där den förtroendevalde måste avstå från arbete för

att kunna fullgöra ett uppdrag.

Ersättning utgår ej på grund av förluster i sjukpenning eller sjukbidrag.

Egen företagare har rätt till ersättning upp till 8 timmar per dag inkl. restid. Ersättningen grundar sig på

styrkt uppgift om inkomstförhållande. Egen företagare kan dock välja att begära ersättning beräknad
efter en schablon motsvarande en årsinkomst på 39 % av riksdagens årsarvode.

Med egen företagare menas person som driver näringsverksamhet i form av enskild firma, handelsbolag,
kommanditbolag etc. För att person, anställd i aktiebolag där man själv äger aktier, ska räknas som egen
företagare, krävs att man själv äger minst 50 % av aktierna.

sammanträden per år.

Förtroendevald med varaktigt funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader som uppkommer

när denne fullgör sitt uppdrag. Ersättningen gäller för resekostnader som kan uppstå på grund av att
person med varaktigt funktionshindrade ej kan använda allmänna kommunikationsmedel.

11.2 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i samband med fullgörande av

uppdrag.

11.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån i samband med fullgörande av
uppdrag.

11.4 Ersättning för förlorad arbetslöshetsförsäkring och föräldrapenning
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning genom

arbetslöshetsförsäkring eller föräldrapenning i samband med fullgörande av uppdrag.

12. Utbetalning av ersättningar och arvoden
Årsarvoden utbetalas med 1/12 varje månad. Utbetalning sker i samband med övrig löneutbetalning i

kommunen. Underlag för utbetalning av extra arvoden och ersättningar lämnas till personalkontorets
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löneenhet för utbetalning senast tredje vardagen i utbetalningsmånaden på särskild blankett. Utgift i
samband med sammanträde/förrättning ska styrkas medelst kvitto eller motsvarande verifikation.

13. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
Trygghetsförsäkdng TFA-KL gäller för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes

uppdrag samt för färdolycksfall, d.v.s. skador som inträffar vid färd till eller från sådana uppdrag.

14. Hjälpmedel
Ordföranden, 1:e vice och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige, ordföranden i alla nämnder,
överförmyndaren samt kommunstyrelsens ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

har rätt till hjälpmedel i form av bärbar dator/ läsplatta samt mobiltelefon.

Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige, styrelse och nämnder utrustas med läsplatta. Dessa hjälpmedel

ska återlämnas när uppdraget upphör.

Särskilda tillämpningsbestämmelser fastställs.

15. Tolkning och tillämpning av bestämmelser
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs av

kommunstyrelsen.
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Bilaga 1 Årsarvoden och timarvoden fastställda av
kommunfullmäktige 2022-08-XX, i o/o av riksdagens
grundawode (år).

Politisk org. del Förtroendeuppdrag Angiven %-sats
(beräknat på riksdagens

årsarvode)

8,5%

4,25%

4,25 %

85,00%

Wm 10%

5 1 ,00%

12,75%

6,375%

14,0 %

7,0 %

gw%
10%

0%
50/o

IL33%
80/o

w%
40/o

2,98%

0,43%

1 ,49%

0,22%

3,19%

0

0,85%

0,43%

0,43%

0,22%

3,5%

Kommunfullmäktige Ordförande

1 :e vice ordförande

2:e vice ordförande

Kommunstyrelsen

100%-, W&20%-, 60% -tid

Ordförande 100%

1 :e vice ordförande WG20%

2:e vice ordförande 60%

Bildningsnämnden Ordförande

Vice ordförande

Socialnämnden Ordförande

Vice ordförande

Telen+skhnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande

Vice ordförande

Bygg–..M+Wden
Internservicenämnden

Ordförande

Vice ordförande

Valnämnden Ordförande, valår

Ordförande, icke valår

Vice ordförande, valår

Vice ordförande, icke valår

Revisorer Ordförande

Respektive revisor, timarvodering

Ordförande, året (12 mån) efter val

Ordförande, resten av mandatperiod

Vice ordförande, året (12 mån) efter val

Vice ordförande, resten av mandatperiod

Överförmyndare

Valberedning

Överförmyndare

br@naylkt
Timarvode för sammanträde

Inläsningstid ingår

1 :a amman 0,03 1%

Därefter påbörjad halvtimma

Sammanträde

0,012%

a+7#6 o,087%Fast ersättning för
sammanträde K-fullmäktige

Inläsningstid ingår

Kf .+
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Arvoden för icke

tjänstgörande ersättare

Protokollsjustering 0,034%

Icke tjänstgörande närvarande ersättare i nämnder, har rätt till full

IVIed full ersättning menasersättni

reseersättning, sammanträdesarvode och ersättning för förlorad
förvärvsinkomst

Bilaga 2 - Bestämmelser för kommunfullmäktiges
presidium

Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av:

• ordförande,

• 1 :e vice ordförande
• 2:e vice ordförande

i kommunfullmäktige inom ramen för årsarvodet.

1. Ersättare i kommunfullmäktiges presidium

Vid frånvaro från sammanträden med kommunfullmäktige ska följande ersättare träda in
ErsättareFrånvarande

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunfullmäktiges förste vice ordf.
Kommunfullmäktiges andre vice ordf.Kommunfullmäktiges ordförande och

förste vice ordförande

ÅlderspresidentKommunfullmäktiges ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande

Vid frånvaro från sammanträde av ordförande, 1 :e vice ordförande och 2:e vice ordförande övertar

ålderspresidenten ordförandeskapet. (Den fullmäktigeledamot, som har innehaft förtroendeuppdraget

längst. Om flera har innehaft förtroerIdeuppdraget lika länge, utses den av dem som är äldst)

2. Förrättningar inom kommunen
Kommunfullmäktiges ordförande utgör den främsta politiska företrädaren för kommunen.

Förutom att ansvara för förberedelser, ledning och uppföljning av fullmäktigemötena, representerar

kommunfullmäktiges ordförande kommunen vid besök och resor.

1 :e och 2:e vice ordförande ersätter ordförande vid ordförandes frånvaro.

Kommunfullmäktiges presidium är valda fullmäktigeledamöter och uppbär mötesarvode för
fullmäktigesammanträden.

Utifrån rollen och uppdraget som ordförande, 1 :e vice och 2:e vice ordförande, utförs följande
arbetsuppgifter och uppdrag inom ramen för årsarvodet.

4/ .+
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Förberedelser, genomförande och uppföljning av fullmäktigesammanträden

Överläggning i kommunfullmäktiges presidium

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd

Överläggningar med företrädare för kommunfullmäktigeberedningar, andra kommunala organ eller
icke kommunala organ och myndigheter

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, fönättning m.m.

Beredning och uppföljning av revisionens budget
Kontinuerlig uppföljning av kommunfullmäktiges budget

Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling
Representation, företräda kommunen vid uppvaktning resp. avtackning

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal mm

Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Då ordförande och/eller 1 :e/2:e vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra

överläggningar eller förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/l :e vice
ordförande/2:e vice ordförande, utgår arvode enligt fastställt arvodesreglemente

3. Förrättningar utom kommunen

Deltagande i fönättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande
och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom

kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår

ersättning enligt ”Reglemente om arvoden, ersättningar och bestämmelser för förtroendevalda i
Herrljunga kommun”.

Anmärkning:

Ersättning för förlorad mbetsförtjänst utgår.
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Bilaga 3 - Bestämmelser avseende arbetsuppgifter,
uppdrag, arvoden, ersättningar och förmåner avseende
kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande i Herrljunga kommun

1. Kommunala organ
Med kommunala organ avses i dessa riktlinjer:
- Styrelse och nämnder i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

- Utskott eller beredningar med två eller flera förtroendevalda

2. Kommunalråd
Två kommunalråd ska finnas.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd på heltid för det kommunala politiska
förtroendeuppdraget, med därtill hörande fastställt arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande ska vara kommunalråd, benämns nedan oppositionsråd, med

uppdrag motsvarande 60 % av heltid för det kommunala politiska förtroendeuppdraget, med därtill
hörande fastställt arvode

2.1 Ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande:

Kommunfullmäktige ska utse ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande. Ersättaren utses ur

gruppen kommunstyrelsens ordinarie ledamöter representerande oppositionspartierna. Ersättaren uppbär

arvode då ersättaren går in som ersättare för kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Kommunalråd och oppositionsråd uppbär inte sammanträdesarvode för kommunstyrelsens
sammanträden.

3. Kommunstyrelsens första vice ordförande
Kommunstyrelsens förste vice ordförande omfattar 10 '36 20 % av heltid, med därtill hörande fastställt

arvode för det kommunala politiska förtroendeuppdraget.

Kommunstyrelsens förste vice ordförande uppbär sammanträdesarvode för kommunstyrelsens
sammanträden.

Vid frånvaro från sammanträden med kommunstyrelsen ska följande ersättare träda in
Frånvarande Ersättare

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Kommunstyrelsens ordförande och Kommunstyrelsens andra vice ordförande
förste vice ordförande

ÅlderspresidentenKommunstyrelsens ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande

4. Ersättare för ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen
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5. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalrådet
Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av kommunalråd, tillika ordförande i kommunstyrelsen, inom
det kommunala förtroendeuppdraget och inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets

ansvarsområde föreskrivs ska även följande reglemente gälla för denne.

5.1 Allmänna uppgifter
Kommunalrådet ska vara ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunalrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut för
uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente är kommunstyrelsens ordförande ansvarig för att

kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för
kommunstyrelsen.

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

• vara slutansvarig för ärendeberedning till kommunstyrelsens sammanträden

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt,

• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och

sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan oskäligt dröjsmål.

Vara tillgänglig för allmänheten och för kommunens förtroendemän och tjänstemän i kommunstyrelsens
lokaler.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

I övrigt se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter fullgöres.

5.2 Servicenämnderna

Kommunstyrelsens ordförande ska vara ledamot i de kommungemensamma Servicenämnderna för
Herrljunga kommun.

Kommunstyrelsens ordförande ska tillika vara ordförande i Servicenämnd
IT/Växel/Telefoni.
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5.3 Närvarorätt
Kommunstyrelsens ordförande mr närvara vid sammanträde med kommunens nämnder. Respektive

nämnds ordförande avgör om kommunstyrelsens ordförande har rätt att delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

6. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av förste vice ordförande i kommunstyrelsen inom det

kommunala förtroerldeuppdraget och inom ramen för årsarvodet. I anslutning till vad i lag och gällande

reglemente för nämnder och styrelser inom kommunalrådets ansvarsområde föreskrivs ska även följande

reglemente gälla för denne.

6.1 Allmänna uppgifter för förste vice ordförande
Förste vice ordförande är förste ersättare för ordförande i kommunstyrelsen.

Förste vice ordförande fullgör arbetsuppgifter och uppdrag inom sitt kommunala förtroendeuppdrag
motsvarande +W6 20 % av heltid med därtill hörande fastställt årsarvode.

Förste vice ordförande ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges
beslut för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsens förste vice ordförande bidra till att

kommunstyrelsen verkar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för

kommunstyrelsen.

Det åligger förste vice ordförande att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

- bidra till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål.

Förste vice ordförande är representant i kommunstyrelsens presidium.

I övrigt bidra till att kommunstyrelsens och presidiets uppgifter fullgöres.

6.2 Uppdraget omfattar:
- Medverkan i kommunstyrelsens presidium

- Årendeberedning

6.3 Ersättare vid kommunstyrelsens ordförandes frånvaro upp till 21 kalenderdagar. Kommunstyrelsens

förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande, vid dennes kortare

frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan lagstadgad

ledighet, upp till 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.3, se arvodesreglemente avseende arvodering.

6.4 Ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar.
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Kommunstyrelsens förste vice ordförande tjänstgör som ersättare för kommunstyrelsens ordförande vid

dennes frånvaro på grund av sjukdom, vård av barn, tillfällig föräldrapenning, semester eller annan

lagstadgad ledighet, utöver 21 kalenderdagar. Angående punkt 6.4, se arvodesreglemente avseende
arvodering.

6.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.

Kommunstyrelsen kan besluta att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar

eller annat, vilket ej ingår i förtroerIdeuppdraget som förste vice ordförande.

7. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet
Arbetsuppgifter och uppdrag som utförs av oppositionsrådet inom det kommunala förtroendeuppdraget,

tillika andre vice ordförande i kommunstyrelsen, inom ramen för årsarvodet.

I anslutning till vad i lag och gällande reglemente för nämnder och styrelser inom oppositionsrådets

ansvarsområde föreskrivs ska följande reglemente gälla för denne.

7.1 Allmänna uppgifter
Oppositionsrådet är oppositionsföreträdare i kommunstyrelsen och i kommunstyrelsens presidium.

Oppositionsrådet ska, inom ramen för de befogenheter som lämnats, följa kommunfullmäktiges beslut

för uppdraget.

I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska oppositionsrådet bidra till att kommunstyrelsen verkar

i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda reglementet för kommunstyrelsen.

Det åligger oppositionsrådet, att:

- under kommunstyrelsen bidra till uppsikt över kommunens nämnder och förvaltning

- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen
samt effektiviteten i verksamheten

- främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder
- i dialog med kommunstyrelsens ordförande representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos

myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i särskilt fall.

Det är oppositionsrådets ansvar att skaffa sig insyn i de olika styrelsernas/nämndernas förvaltning och

uppmärksamt följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen.

Oppositionsråd ska kunna nås per telefon eller via epost.

E-post ska hanteras varje dag.

Postfack ska öppnas/tömmas varje vardag.

1 övrigt i dialog med kommunstyrelsens ordförande, se till att kommunstyrelsens och utskottens uppgifter
fullgöres.

Oppositionsråd ska hålla kontakt med samt svara för information till de politiska oppositionspartierna.
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För fullgörande av uppdraget har oppositionsråd tillgång till lämpligt kontorsutrymme, särskild telefon

och övriga hjälpmedel som kan anses vara nödvändiga för uppdragets fullgörande.

För utskrift av handlingar och kopiering kan oppositionsråd anlita tillgänglig personal.

7.2 Närvarorätt

Oppositionsrådet mr närvara vid sammanträde med kommunens nämnder.

Ordförande för nämnd avgör om oppositionsrådet får delta i överläggningarna.

Närvarorätt ger inte rätt att delta i besluten.

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

8. Ordförande i kommunstyrelsen, kommunalråd
Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende kommunalråd tillika ordförande i

kommunstyrelsen

8.1 Inledande bestämmelser

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.

Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda utgifter.

Kommunalrådet har utöver nämnda årsarvode, inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i

sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget
som kommunalråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

8.2 Årsarvoden

Årsarvode för ordförande i kommunstyrelsen är 85 % av riksdagens årsarvode.

8.3 Resekostnadsersättningar

Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

8.4 Övertidsersättning

Kommunalrådet är ej berättigad till kompensation för övertidsarbete.

8.5 Grupplivskydd
Kommunalråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

8.6 Pensionsförmåner

Kommunalråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna ”Bestämmelser
om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)“ med i tillhörande anvisningar angivna
grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

8.7 Företagshälsovård

Kommunalrådet ska omfattas av kommunens företagshälsovård.
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8.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar
Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

8.9 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs
av kommunstyrelsen.

9. Förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende 1 :e vice ordförande i kommunstyrelsen.

9.1 Arvode

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Omfattningen på uppdraget motsvarar 10 % 20 % av heltid.

9.2 Årsarvode

Årsarvode för förste vice ordförande i kommunstyrelsen är 8,5 96 10 % av riksdagens årsarvode.

Årsarvodet omfattar:

- Medverkan i kommunstyrelsens presidium

- Ärendeberedrring

9.3 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar

I årsarvodet för det kommunala förtroendeuppdraget som förste vice ordförande, ingår att tjänstgöra som

ersättare för kommunstyrelsens ordförande upp till 21 kalenderdagar.

Vid tjänstgöringstid som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 10'36, 20 %, utgår timarvode

enligt fastställda arvodesbestämmelser.

9.4 Arvodering som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utöver 21 kalenderdagar

Vid längre omfattning, utöver 21 kalenderdagar, som ersättare för ordförande för kommunstyrelsen,

utgår sammantaget arvode med 1/365-del av årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande per
kalenderdag utöver 2 1 kalenderdagar.

9.5 Särskilda uppdrag till förste vice ordförande.
Beslutar kommunstyrelsen att förste vice ordförande ska medverka vid sammankomster, förrättningar

eller annat, vilket ej ingår i förtroendeuppdraget som förste vice ordförande utgår ersättning per timma

enlighet med arvodesreglemente.

9.6 Utbetalningar av arvoden och ersättningar
Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10. Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet
Arvoden, ersättningar, ledighet och förmåner avseende oppositionsråd, tillika andre vice ordförande i
kommunstyrelsen, på 60 % av heltid

10.1 Inledande bestämmelser

Ersättning utgår med årsarvode som kommunfullmäktige beslutar.

Ersättningar enligt dessa bestämmelser utgår i form av årsarvoden och resekostnadsersättningar.
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Oppositionsrådet har utöver nämnda årsarvode inte rätt till särskilt sammanträdesarvode för deltagande i
sammanträde, förrättning eller fullgörande av annat liknade uppdrag som sammanhänger med uppdraget

som oppositionsråd.

Mottaget arvode ska enligt lagen om allmän försäkring anses som inkomst av anställning.

10.2 Årsarvoden

Årsarvode för andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 51 % av riksdagens årsarvode.

10.3 Resekostnadsersättningar
Ersättning för resekostnader erhålls enligt det för kommunen gällande resereglementet.

10.4 Övertidsersättning

Oppositionsråd är ej berättigade till kompensation för övertidsarbete.

10.5 Grupplivskydd

Oppositionsråd garanteras grupplivskydd i enlighet med KFA:s försäkringsbestämmelser.

10.6 Pensionsförmåner

Oppositionsråd har rätt till pensionsförmåner enligt det av kommunfullmäktige antagna “Bestämmelser

om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)“ med i tillhörande anvisningar angivna

grunder.

Vid begäran om uttag av pensionsförmån ska skriftlig sådan lämnas till kommunstyrelsen.

10.7 Företagshälsovård

Oppositionsråd (minst 40 % av heltid) ska omfattas av kommunens företagshälsovård

10.8 Utbetalningar av arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utbetalas i samband med övrig löneutbetalning i kommunen.

10.9 Tolkning och tillämpning

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt undantag därifrån avgörs

av kommunstyrelsen.

11. Kommunalråds/Oppositionsråds frånvaro

11.1 Ledighet motsvarande semester

Kommunalråd/Oppositionsråd har rätt att ta ledigt motsvarande semester från sina kommunala sysslor,
utan reduktion av arvodet förutsatt att ledigheten förläggs på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

Ledighet motsvarande semester meddelas kommunstyrelsen.

Ledighet motsvarande semester ska planeras så att ersättare kan träda in.
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Ledighet motsvarande semester ska registreras och diarieföras på kommunstyrelsens förvaltning.

Ledighet motsvarande semester, omfattning enligt HÖK, Anm. bestämmelser § 27 mom. 5.

Ledighetsdagar motsvarande semester, vilka inte är uttagen vid årets slut medför inte rätt till kontant
ersättning.

Ej uttagna ledighetsdagar motsvarande semester, kan inte sparas till nästkommande år.

11.2 Sjukfrånvaro
För kommunalråd/oppositionsråd som p.g.a. sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag
under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån, med 1/365-del av

årsarvodet, per dag som överstiger 21 kalenderdagar.

11 .3 Föräldraledigheter

Kommunalråd/Oppositionsråd har likvärdiga rättigheter till föräldraledighet som anställda i kommunen.

11 .4 Förhinder att upprätthålla uppdraget

Kommunalråd/Oppositionsråd som på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att upprätthålla

uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd under längre tid än sex månader i följd eller sammanlagt nio

månader under ett kalenderår, är skyldig att avgå från uppdraget som kommunalråd/oppositionsråd, om
inte kommunfullmäktige beslutar om annat.

Tillämpningen av denna bestämmelse får inte stå i strid med lag- eller avtalsenliga ledighetsförmåner.

14P
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Bilaga 4 - Bestämmelser, arbetsuppgifter och uppdrag
som utförs av ordförande/vice ordförande i kommunal
nämnd inom ramen för årsarvodet.

(Gäller ej ordförande, 1 :e vice och 2:e vice ordförande i kommunstyrelse)

1. Ordförande och vice ordförande i kommunal nämnd.

Ordförande för kommunal nämnd utses ur majoritetsgruppens ordinarie ledamöter i den kommunala
nämnden.

Vice ordförande för kommunal nämnd utses ur oppositionsgruppens ordinarie ledamöter i den
kommunala nämnden.

2. Awodering
Ordförande och vice ordförande uppbär årsarvode för uppdraget som ordförande respektive vice

ordförande i enlighet med arvodesreglemente.

Ordförande och vice ordförande är tillika ledamöter i nämnden och uppbär sammanträdesarvode för

genomfört nämndsammanträde i enlighet med arvodesreglemente.

3. Förrättningar inom kommunen
Utifrån rollen och uppdraget som ordförande respektive vice ordförande utförs följande arbetsuppgifter
och uppdrag inom ramen för årsarvodet avseende det kommunala förtroendeuppdraget:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Förberedelser, genomförande och uppföljning av nämnd- och utskottssammanträden

Överläggning med chefstjänsteman eller annan anställd

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller icke kommunala organ och
myndigheter

Överläggningar med annan kommunal nämnd eller organ

Genomgång och beredning av ärenden i anledning av sammanträde, förrättning m.m.

Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling

Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens arbete och budget

Tillgänglig för allmänheten, telefonsamtal, epost mm

Attestering av ersättningar enligt detta reglemente

Ordförande och vice ordförande är valda ledamöter till nämnd och uppbär sammanträdesarvode vid

genomförande av nämndsammanträde.

Socialnämndens ordförande och vice ordförande uppbär sammanträdesarvode vid Socialnämndens

myndighetsutskotts sammanträden.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i andra överläggningar eller

förrättningar, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande/vice ordförande, utgår arvode
enligt fastställt arvodesreglemente.

Utöver ovanstående gäller, för valnämnden, arbetet med förberedelser och genomförande av val.
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4. Förrättningar utom kommunen
Deltagande i förrättning utom kommun, vilken föranleds av rollen och uppdraget som ordförande
och/eller vice ordförande omfattas av årsarvodet.

Restid utgår enligt fastställt reglemente.

Då ordförande och/eller vice ordförande i rollen som förtroendevald, deltar i förrättning utom

kommunen, vilka ej föranleds av rollen och uppdraget som ordförande resp. vice ordförande, utgår

ersättning enligt ”Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun”.

Anmärkning:
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår.
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Bilaga 5 – Bestämmelser för ledamöter utsedda av
kommunfullmäktige

Ledamöter utsedda av fullmäktige äger rätt till arvoden och ersättningar enligt reglemente
avseende följande kommunala organ:

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Tekniska nämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Bygg och miljönämnden Internservicenämnden

Bildningsnämnd

Socialnämnden

Valnämnden

Revisionen

Överförmyndare

Valberedningen

Övriga fullmäktigeberedningar
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Bilaga 6 - Bestämmelser för årsawoderade politiskt
förtroendevalda med förhinder att tjänstgöra under tid
som överstiger 21 kalenderdagar

Årsarvoderade politiskt förtroendevalda, som p.g.a. sjukdom eller annat, är förhindrad att fullgöra sitt

uppdrag under tid som överstiger 21 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån.
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Bilaga 7 - Bestämmelser avseende attester av
ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
kopplat till funktion.

Attest rätt

A. Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda betalas ut i enlighet med denna bilaga till
reglementet.

Vid ordförandes förhinder att attestera träder ersättaren in.

Följande funktioner ansvarar för attestering av ekonomiska ersättningar för förtroendevalda inom

respektive kommunala politiska organisation:

Kommunfullmäktige Ordförande i kommunfullmäktige
Ersättare 1: 1 :e vice ordförande

Ersättare 2: 2:e vice ordförande

Fullmäktigeberedning Ordförande i beredningen

Ersättare 1: Vice ordförande i beredningen

Valberedning Ordförande i valberedningen
Ersättare 1: Vice ordförande

Kommunstyrelsen Ordförande i kommunstyrelsen
Ersättare 1: 1 :e vice ordförande

Ersättare 2: 2: vice ordförande

Bildningsnämnd Ordförande i bildningsnämnd
Ersättare: Vice ordförande

Socialnämnd Ordförande i socialnämnd

Ersättare: Vice ordförande

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande i tekniska nämnden samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare: Vice ordförande

Bygg och miljönämnden
Internservicenämnden

Ordförande i bygg och miljönämnden internservicenämnden
Ersättare: Vice ordförande

Revisionen Ordförande i revisionen

Ersättare: Vice ordförande

Valnämnd Ordförande i valnämnd

Ersättare: Vice ordförande

Servicenämnd Ordförande i servicenämnd

Ersättare: Vice ordförande

Krisledningsnämnd Ordförande i krisledningsnämnd
Ersättare: Vice ordförande

Ordförande nämnder Attestant för ordföranden i nämnder är ordförande i

kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsens
Ordförande

Attestant för kommunstyrelsens ordförande är
Kommundirektör

Kommunfullmäktiges
Ordförande

Attestant för kommunfullmäktiges ordförande är
Kommundirektör

B.
•

•

•

•

•

•

•

Attestering av ersättningar till förtroendevalda enligt detta arvodesreglemente berör:
Sammanträdesarvoden

Förrättningsarvode
Restidsarvode

Ersättning till närvarande ej tjänstgörande ersättare

Reskostnadsersättning

Ersättning för ”praktik”

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
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Bilaga 8 - Rutiner avseende begäran om ersättning för
politiska förtroendemannauppdrag.

För mottagande av ersättning för politiska förtroendeuppdrag ska konto för löneinsättning meddelas och
fastställda blanketter användas.

För möten med fullmäktige, beredning, styrelse, nämnd, utskott ansvarar ordförande för att
medverkandelista (uppropslista) fylls i med namn, tidsangivelser och eventuell begäran om

reseersättning. Nämndsamordnare levererar blankett i samband med sammanträden.

Övriga blanketter finns tillgängliga på kommunens kansli.

Blanketterna är:

• Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

• Arvode för extra uppdrag (extra uppdrag ska fastställas genomsärskilt beslut)
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KOMMUNSTYRELSEN 
Gunnar Andersson (M) 

Ordförandeskrivelse 
2022-07-11 

DNR KS 197/2022 440 
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Införande av fria resor för seniorer inom Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Flera kommuner i Västra Götaland har valt att erbjuda sina äldre folkbokförda invånare ett 
seniorkort för att kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Kommunen betalar 
seniorkortet och vissa kommuner tar ut en administrativ avgift. En diskussion har pågått 
även i Herrljunga kommun kring möjligheten att införa seniorkort för kollektivtrafikresor. 
På grund av den osäkerheten kring kostnader för seniorkort har det inte varit aktuellt att gå 
vidare med frågan tidigare. En annan aspekt är att den anropstyrda trafiken (ringlinjen) 
skulle var ett alternativ då det saknas tidtabellsstyrd kollektivtrafik i stor utsträckning i 
kommunen.  

Västtrafiks uppdrag är att erbjuda allmän linjetrafik på tidtabell, men på grund av den 
dåliga ekonomin på linjer i glest befolkade delar av landsbygd med bristande underlag har 
gjort att turtätheten har minskat och linjer dragits in. Den anropstyrda trafiken kan då var en 
möjlighet för landsbygdens boende att nyttja kollektivtrafiken på nytt. Det ger också 
kommuninnevånare som bor utanför stationsnära områden och där det saknas linjetrafik 
möjlighet att resa med seniorkort.  

Som framgår från Västtrafik är erbjudandet tidsbegränsat under den period som utredning 
pågår. Avtalet kommer att sägas upp när kostnaden är fastslagen och nya beslut fattats. 

Beslutsunderlag 
Skrivning från Västtrafik 2022-06-29 
Ordförandeskrivelse daterad 2022-07-11 

Ordförandens förslag till beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 

• Kommunfullmäktige godkänner att säkerställa att seniorkortet kan användas i den
anropsstyrda trafiken. Seniorkortet gäller 75 + dygnet runt utan avgift. Med start
2023-03-01

• Kommunstyrelsen föreslår att kostnaden tas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel
för 2023 för att sedan ses över inför budget 2024.

         Förslag till kommunstyrelsen: 
• Paragrafen justeras omedelbart.

Gunnar Andersson (M) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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 Västtrafik AB 
Box 123 
541 23 Skövde 

Besöksadress: Stationsgatan 3 
Tel: 010-43 45 200 
Fax: 010-17 30 123 

www.vasttrafik.se 
Styrelsens säte: Skövde 
Org.nr. 556558-5873 

 
Kalkyl för fria resor för seniorer inom Herrljunga kommun 
 
Här kommer er kostnadskalkyl för fria resor för seniorer för målgruppen 65 år och äldre 
samt målgruppen 75 år och äldre. Samtliga belopp är angivna exklusive moms. 
  

Kalkylen består av två delar: 

1. Administrationsavgift: Administrationsavgiften på 140 kr per utställt seniorkort tas 
ut för att täcka Västtrafiks kostnader för att administrera detta erbjudande för 
kommunerna. Avgiften tas ut när ett nytt kort skickas ut till senioren, antingen i 
samband med att senioren tackat ja till erbjudandet, eller i samband med att kortets 
hållbarhet har gått ut (normal hållbarhet för dagens kort är 11 år). Avgiften är inte 
en kostnad per kort och år, utan en engångsavgift per utskickat kort. Avgiften 
inkluderar bland annat kortkostnad, brevutskick och Västtrafiks arbetstid. 

 
2. Pris per kort: Priset gäller per seniorkort och år. Priset motsvarar det intäktsbortfall 

och de eventuella ökade trafikkostnader som införandet av detta erbjudande 
innebär för Västtrafik. Priset inkluderar resor med Närtrafik. Det totala priset beror 
på antalet kort som beställs. Antalet personer 65 år och äldre Herrljunga är 2 373 st 
(31 dec 2021, enligt SCB). Andelen som beställt ett seniorkort i andra likvärdiga 
kommuner är ca 90% (då avgift inte tas ut från senioren).  

 
 Pris  

65+ dygnet runt utan uttag av avgift från senior  165 kr 

75+ dygnet runt utan uttag av avgift från senior  140 kr 
 

Priserna avser 2022 års prisnivå och kommer årligen att justeras med hänsyn till Västtrafiks 
genomsnittliga prisökning per år avseende samtliga färdbevis som Västtrafik 
tillhandahåller. Kalkylen är giltig sex månader från ovan angivet datum. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Maria Björner Brauer   Lisa Nordberg 
Enhetschef Försäljning och Marknad  Pris- och sortimentansvarig 
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ARVODESBEREDNINGEN

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-29
Sid 8

AB § 4 DNR KS 94/2020 101

Förslag till organisationsförändringar inom verksamheten sam-
hällsbyggnad

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade genom KF § 113/2022-06-21 följande:

1.

2.

Förslaget att genomföra en uppdelning samhällsbyggnadsförvaltning till
en samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation god-
känns och kommundirektören ges i uppdrag att påbörja arbetet.
Arvodesberedningen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige föreslå de
förändringar i Herrljunga kommuns politiska organisation och struktur ,
som en sådan uppdelning kräver. Förslagen ska uppfylla de krav som
ställs i 3 kap. kommunallagen.
Kommundirektören ges i uppdrag att genomföra risk och konsekvensana-
lyser i samband med föreslagen omorganisation och föreslå åtgärder för
de risker som identifieras.
Kommande nämndorganisation ska i storlek motsvara nuvarande nämnd-
organisation.

3.

4.

Arvodesberedningen gavs i uppdrag att föreslå förändringar i Herrljunga kom-
muns nuvarande politiska organisation och struktur vad gäller samhällsbyggnads-
förvaltning och internserviceorganisation.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 113/2022-06-21

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

Den politiska organisationen i internserviceorganisationen kallas för ser-
vicenämnd lokalt Herrljunga.
Den politiska organisationen i samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av
nio ledamöter och nio ersättare.

Den politiska organisationen i internserviceorganisationen utgörs av fem
ledamöter och fem ersättare.

•

•

•

Gun Carlsson (KV) föreslår att den politiska organisationen i internserviceorga-
nisationen kallas för teknisk ser\,,icenämnd.

Håkan Körberg (L) föreslår att den politiska organisationen i internsewiceorgani-
sationen kallas för internservicenämnden.

Gun Carlsson (KV) föreslår att den politiska organisationen i samhällsbyggnads-
förvaltningen utgörs av sju ledamöter och sju ersättare.

Justerandes sign

x)
Utdragsbestyrkande

&
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-29
Sid 9

Fortsättning AB § 4

Jacob Brendelius (SD), Krister Karlsson (V), Håkan Körberg (L), Kerstin Jo-
hansson (S) och Christina Abrahamsson (M) bifaller presidiets andra förslags-
pu„kt.

Gun Carlsson (KV), Kerstin Johansson (S) och Christina Abrahamsson (M) bi-
faller presidiets tredje förslagspunkt.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen avseende förslagspunkt 1 mot varandra och finner
att arvodesberedningen beslutar i enlighet med Håkan Körbergs (L) förslag till
beslut.

Ordföranden ställer presidiets förslagspunkt 2 mot Gun Carlssons förslag och
finner att arvodesberedningen beslutar i enlighet med presidiets förslag till beslut.

Gun Carlsson (KV) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ordförande frågar om presidiets förslag till beslut avseende förslagspunkt 3 antas
och finner att så sker.

Arvodesberedningens förslag till kommunfullmäktige
1. Den politiska organisationen i internserviceorganisationen kallas för in-

ternservicenämnden.

2. Den politiska organisationen i samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av
nio ledamöter och nio ersättare.

3. Den politiska organisationen i internserviceorganisationen utgörs av fem
ledamöter och fem ersättare.

Reservation
Gun Carlsson (KV) reserverar sig mot den andra beslutspunkten till förmån för
eget förslag.

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Är +
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