
KOMMUNSTYRELSENS KALLELSE/ 
ARBETSUTSKOTT   UNDERRÄTTELSE 
 
 
Tid:  Måndagen den 23 juni 2014, kl. 08.30             
   
Plats:   Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen,  Torggatan 12, Tingsryd    
 
 
 
 
 
 
Ärende  Föredragande  Anteckningar 
   tjänsteman 
 
   

1.  Val av justerare 
 

  

2.  Samtal med Jan-Olof Collén, Tingsryd resort –  
 

 Kl 08.30 

3.  Meddelanden 
 

  

4.  Delegationsbeslut 
 

  

5.  Statistik 
 

  

6.  Sotningsverksamheten i Tingsryds kommun 
 

LJ  

7.  Beslut om inrättande av chef för 
utvecklingsavdelningen 
 

LJ  

8.  Riktlinjer för serveringstillstånd i Tingsryds 
kommun 
 

  

9.  Angående anläggande av våtmark i anslutning till 
Bräkneån mellan Ygden och Tiken 
 

GL  

10. Tingsryds kommuns medverkan under Tingsryds 
marknad den 28-29 juli 2014 
 

  

11. Urshults sockenråds ansökan om verksamhetsbidrag 
för 2014 
 

  

12. Urshults sockenråds ansökan om bidrag till 
Hemvändardagarna 5-6 juli 2014 
 

  



13. Ansökan om bidrag till nattvakten i Urshultsområdet 
2014 
 

  

14. Älmeboda sockenkommittés ansökan om 
verksamhetsbidrag 2014 
 

  

15. Älmeboda sockenkommittés ansökan om 
aktivitetsbidrag 2014 
 

  

16. Ansökan om bidrag till nattvakten i Älmeboda 
socken 2014 
 

  

17. Linneryds sockenråds ansökan om 
verksamhetsbidrag för år 2014 
 

  

18. Lineryds sockenråds ansökan om bidrag till Lilla 
Linnerydsdagen 
 

  

19. Ansökan om bidrag till nattvakten och 
grannsamverkan i Linneryd 2014 
 

  

20. Beslut om förlängning av avtal Placement 
 

  

21. Handlingsplan för mätning av mobiltäckning i 
Tingsryds kommun 
 

  

22. Beslut om deltagande i Trygghetsmätning 2014 
 

  

23. Överlämning av fast arvode till ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
 

  

24. Ekonomisk rapport från Tingsryds AIF 
 

DG  

25. Deltagande och återrapportering gällande kurser och 
konferenser 
 

  

26. Information från kommunledningsförvaltningen   
  
 
Tingsryd 2014-06-19 
 
 
Gällande eftermiddagen:  
 
Observera att arbetsutskottet möter SBU angående ÖP-arbetet kl. 13.00 samt gällande 
avfallsplanen kl. 14.45.  
 
 



Patrick Ståhlgren  Jörgen Wijk 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kommunkansliet,  
Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 
 



Ärende 2 

 

Samtal med Jan-Olof 

Collén, Tingsryd resort 











Ärende 3 

 

Meddelanden 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 
Xx 

 

 
Meddelanden 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

 1.  Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2014-05-19 
 

2014/260      804 2.  Boverket, beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 
Konga Folkets Hus, beviljande 
 

2013/114     804 3.  Boverket, beslut om bidrag till allmänna samlingslokaler 
Vemboö bygdegård, avslag 
 

 4.  Riksrevisionen, årlig rapport 
 

 5.  Riksrevisionen, nyhetsbrev ”Risk att nyanlända inte får rätt insatser i rätt 
tid” 
 

 6.  Riksrevisionen, nyhetsbrev ”Stora brister i livsmedelskontrollen” 
 

 7.  Riksrevisionen, nyhetsbrev ”Kvaliteten i den officiella statistiken” 
 

 8.  Socialstyrelsen, nyhetsbrev ”Krångligt och ojämlikt avgiftssystem för äldres 
vård och omsorg” 
 

 9.  Socialstyrelsen, nyhetsbrev ”Utbildningsmaterial om barns försörjning vid 
separation” 
 

 10. Socialstyrelsen, nyhetsbrev ”Anhörigstyrkan – stöd till anhöriga till 
personer med missbruksproblem” 
 

 11. Socialstyrelsen, nyhetsbrev ”Brukarnas inflytande i missbruks- och 
beroendevården är ett utvecklingsområde” 
 

 12. Socialstyrelsen, nyhetsbrev ”Kommunernas stöd till brottsoffer – positiv 
utveckling men flera områden behöver förbättras” 
 

 13. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS), nyhetsbrev ”Ny vision 
ska lyfta Motala” 
 

 14. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 14:13 Samverkan mellan 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

kommunal räddningstjänst och Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar 
 
 

 15. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär ”Arbetsdomstolens dom 2014 
nr 39 om kommun haft rätt att häva anställningsavtal med lärare som 
uppgivit felaktig ämnesbehörighet” 
  

 16. Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 14:21 ”Information om 
lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 
bygglov” 
  

 17. Sveriges kommuner och landsting, ”Överenskommelse mellan staten och 
SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå” 
 

 18. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, 
IFAU nyhetsbrev, ” Erbjudande om pensionering bra för hälsan” 
 

 19. Migrationsverket, nyhetsbrev ”Migrationsverket öppnar fler boenden för 
asylsökande” 
 

 20. Folkbildningsrådet, nyhetsbrev ”Samlad bedömning av folkbildningens 
samhällsbetydelse 2013” 
 

 21. Konjunkturinstitutet, nyhetsbrev ”Klimatmål nås till lägre kostnad me 
handel” 
 

2014/53      845 22. Brev från Bengt Olsson, Ryd ”Olöst fråga om tillfart till allmänhetens 
båtplatser i Norraryd” Översänd för besvarande av 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

 23. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Samverkansområdet 
Ekonomisk säkerhet, nyhetsbrev ”Strategi för ökad informationssäkerhet”  
 

2014/317      050 24. Distributionsavtal mellan Blidingsholms Gård/Tingsryds kommun och 
Nordic Travel i Skåne AB, mars/april 2014 
 

2014/318     922 25. Brev från Göran Lundh med fråga om investeringskostnad äldreboende 
kvarteret Örnen. Svar från kommunstyrelsens ordförande Patrick 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

Ståhlgren.  
 

2014/230     050 26. Svenssons Motor och Växjö Lantmännen Maskin AB, Yttranden i 
överprövning av traktor Förvaltningsrätten Växjö, mål nr 706-14 
 

2014/243     106 27. Samverkansavtal Framtid Kronoberg, 2014-07-01-2014-12-31, 
undertecknat av kommunchef Laila Jeppsson samt Per Strandberg, 
socialchef Växjö kommun 
 

 28. Telia, nyhetsbrev 2014-06-11 
 

2014/237      427 29. Miljöenheten, länsstyrelsen Kalmar Län, överlämnande av ärende 
gällande Ryds båtar inför villkorsändring Samhällsbyggnadsnämnden 
erbjuds att yttra sig innan 2014-06-27 
 

 30. Regionförbundet södra Småland, nyhetsbrev ”Inspirerande dagar för 
kompetenshöjning i Tylösand” 
 

 31. Regionförbundet södra Småland, nyhetsbrev ”Kronobergs 
jämställdhetsarbete uppmärksammas internationellt” 
 

 32. Politiken.se, nyhetsbrev 5 juni 2014 
 

 33. Politiken.se, nyhetsbrev 13 juni 2014 
 

2014/346      423 34. Länsstyrelsen Kronobergs län, meddelande om resultat av miljöteknisk 
undersökning av Ryds Glasbruk och Ryds industri 
 

2014/ 323     101 35. Sveriges kommuner och landsting, Information om utbildning till 
förtroendevalda 
 

2014/322     092 36. Brev från Henrik Beyer, hälsovetare, ”Att förebygga cancer” 
 

2014/326      110 37. Justitiedepartementet, demokratiminister Birgitta Ohlsson, kortversion 
av regeringens skrivelse om demokratipolitik ”En politik för en levande 
demokrati”  
 

2014/343     105 38. Sponsoravtal mellan Tingsryds kommun och Tingsryds AIF 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL    

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

 
Xx 

 

  
Föredrages och godkännes följande meddelanden: 
 

2014/264       059 39. Skrivelse upphandlingssamordnare Helen Östman, ”Tillåter du 
fortfarande barnarbete?”  
 

2014/454       019 40. Tingsryds Energi, beslut om tjänstegarantier 2014-05-13 
 

2013/505       170 41. Länsstyrelsen Kronobergs län, Program för räddningstjänst och sanering 
vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning  
 

2014/307     133 42. Länsstyrelsen i Kronobergs län, Ersättning för att skapa beredskap och 
mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan för mottagande av 
nyanlända. Beslut gällande Lessebo kommun.   
 

2014/106      530 43. Baltic Link, Association, Protokoll årsmöte 2014 
 

2014/199      910 44. Leader Bleking och Leader Småland Sydost, Redovisning av grupparbete 
vid samverkansmöte 2014-05-14 
 

 
2014/199    210 

45. Leader Bleking och Leader Småland Sydost, kallelse förberedelsemöte 
2014-05-24 - inför bildandet av gemensamt leaderområder under nya 
programperioden 
 

2014/403      214 46. Allan och Vilma Gustavsson, tillägg till överklagande gällande beslut 
Siskan 9 mfl.  

                                          
______ 



Ärende 4 

 

Delegationsbeslut 



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL x   

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-23 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Au § 
 

Justerande Utdragsbestyrkande 
 

Xx 

 

Anmälan delegationsbeslut 
  

Anmäles nedanstående delegationsbeslut: 
 

Ärende                                                                   Delegat 
      

2014/344  024 Utfördelning av budgetmedel från central 
löneökningspott. Det gäller löneökningar 2014 
med 9 månaders effekt 2014, fackföreningarna 
Vision och skolledarna.  
 

Daniel Gustafsson  

 Löpande inköp av elevdatorer 2014-05-15 – 
2015-03-31. Atea Finance AB 

Daniel Gustafsson 

   
 Avtal länsgemensamma upphandlingar, kuvert, 

kontorsmaterial, förskolecyklar, kreativt 
lekmaterial och pedagogiskt lekmaterial 

Patrick Ståhlgren 

 
 

 
Avtal länsgemensam upphandling. Lekmaterial 
med särskilda miljö- och hälsoskyddskrav 

 
Patrick Ståhlgren 

  
Avtal/beställning fullserviceleasing personbil. 5 
styck Hermi Bil AB. 16 styck Liljas Personbilar 
AB. 1 styck Atteviks Personvagnar AB.  

 
Patrick Ståhlgren 

   
______ 
 
 
 



Ärende 5 

 

Statistik 



Arbetslöshetsstatistik AF
16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet
maj-14 maj-13 maj-14 maj-13 maj-14 maj-13

Riket 3,9 4 3,8 4,2 7,7 8,2
Kronoberg 3,7 4,1 4,3 4,7 8 8,8
Tingsryd 3,8 3,9 3,6 3,8 7,4 7,7

Antal personer berörda av varsel om uppsägning
                               maj-14 maj-13

Kronobergs Län 62  39
Kalmar Län 80  112
Blekinge Län 8  28
Skåne Län 844 1 097

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-06-18
Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter
Tingsryd 3 139 497
Ryd 2 12 176
Urshult 1 8 128
Linneryd 1 3 69
Väckelsång 0 16 80
Rävemåla 2 4 62
Älmeboda 2 0 8
Konga 1 0 60
Totalt 12 182 1080



Arbetslöshetsstatistik AF

16-64 år

Arbetslösa  % Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet

apr-14 apr-13 apr-14 apr-13 apr-14 apr-13

Riket 4,1 4,3 3,9 4,2 8 8,5

Kronoberg 3,8 4,4 4,5 4,8 8,3 9,2

Tingsryd 4,1 4,2 3,8 4,1 7,9 8,3

Antal personer berörda av varsel om uppsägning

                               apr-14 apr-13

Kronobergs Län 85  200

Kalmar Län 101  40

Blekinge Län 37  17

Skåne Län 437  966

Lägenhetsstatistik Stiftelsen Kommunhus 2014-05-20

Område                       Lediga                      Kö Totalt antal lägenheter

Tingsryd 3 126 497

Ryd 1 9 176

Urshult 4 6 128

Linneryd 1 2 69

Väckelsång 0 15 80

Rävemåla 2 4 62

Älmeboda 2 0 8

Konga 2 0 60

Totalt 15 162 1080



Ärende 6 

 

Sotningsverksamheten 

i Tingsryds kommun 



















Ärende 7 

 

Beslut om inrättande 

av chef för utvecklings-

avdelningen 





















Ärende 8 

 

Riktlinjer för 

serveringstillstånd i 

Tingsryds kommun 





































Ärende 9 

 

Angående anläggande 

av våtmark i anslutning 

till Bräkneån mellan 

Ygden och Tiken 



























Ärende 10 

 

Tingsryds kommuns 

medverkan under 

Tingsryds marknad den 

28-29 juli 2014 







Ärende 11 

 

Urshults sockenråds 

ansökan om 

verksamhetsbidrag för 

2014 





























Ärende 12 

 

Urshults sockenråds 

ansökan om bidrag till 

Hemvändardagarna 5-

6 juli 2014 









Ärende 13 

 

Ansökan om bidrag till 

nattvakten i 

Urshultsområdet 2014 







Ärende 14 

 

Älmeboda 

sockenkommittés 

ansökan om 

verksamhetsbidrag 

2014 













Ärende 15 

 

Älmeboda 

sockenkommittés 

ansökan om 

aktivitetsbidrag 2014 

(se föregående 

ärendes 

beslutsunderlag) 



Ärende 16 

 

Ansökan om bidrag till 

nattvakten i Älmeboda 

socken 2014 







Ärende 17 

 

Linneryds sockenråds 

ansökan om 

verksamhetsbidrag för 

2014 









Ärende 18 

 

Linneryds sockenråds 

ansökan om bidrag till 

Lilla Linnerydsdagen 

2014 







Ärende 19 

 

Ansökan om bidrag till 

nattvakten och 

grannsamverkan 2014 







Ärende 20 

 

Beslut om förlängning 

av avtal Placement 





Ärende 21 

 

Handlingsplan för 

mätning av 

mobiltäckning i 

Tingsryds kommun 







Ärende 22 

 

Beslut om deltagande i 

Trygghetsmätning 

2014 



Från: Ahlgren Torbjörn
Till: Wijk Jörgen
Kopia: Ståhlgren Patrick
Ärende: VB: Trygghetsmätning 2014
Datum: den 18 juni 2014 14:12:46
Bilagor: Kostnadsfördelning Trygghetsmätning Kronoberg 140618.xlsx

Hej!
 
Här kommer mailet om trygghetsmätningen som ska upp till KSAU den 23 juni.
 
Med vänlig hälsning

 

Torbjörn Ahlgren

Säkerhetssamordnare

Tingsryds kommun

 

Adress: Box 88, 362 22 Tingsryd

Besöksadress: Torggatan 12

Tfn: 0477-441 79

Vxl: 0477-441 00

E-post: torbjorn.ahlgren@tingsryd.se

Hemsida: www.tingsryd.se

 

Från: klas-x.eriksson@polisen.se [mailto:klas-x.eriksson@polisen.se] 
Skickat: den 18 juni 2014 10:50
Till: Tenland Bo; Kommunstyrelsen; jenny.johansson@alvesta.se; Ahlgren Torbjörn;
peter.skog@uppvidinge.se; kristine.lorentzson@lessebo.se; susan.de-freitas@ljungby.se;
roland.eiman@ljungby.se; ola.eknor@markaryd.se; nette.andersson@almhult.se
Kopia: charlotte.tornheden@polisen.se
Ämne: Trygghetsmätning 2014
 
Hej!
 
Då har polismyndigheterna i Kronoberg och Kalmar län beslutat att genomföra en
trygghetsundersökning under 2014. Beslutat har dröjt av olika anledningar vilket innebär att en
fastställd tidplan ännu inte är klar. Inom kort kommer nu Scandinfo, som vi anlitar för att
genomföra undersökningen, att påbörja sitt förberedelsearbete och förhoppningsvis inom kort
delge oss en tidsplan. Tanken är att i så stor utsträckning som det är möjligt ha samma upplägg
som vid undersökningen 2012. Jag återkommer så fort tidplan för arbetet är fastställd.
 
Bifogar kostnadsfördelningen enligt den modell som gjorts tidigare år, dvs att Polismyndigheten
och kommunen delar på kostnaden för undersökningen. Antalet mätområden är detsamma som
tidigare år. I årets undersökningen är den totala grundkostnaden 10 000 kr högre pga att frågor
har lagts till om utsatthet för bedrägeri och hot. Frågor som även har lagts till i de
undersökningar som genomförts i Skåne och Blekinge. I övrigt är kostnaden densamma som för
undersökningen 2012.
 
När ni beslutat om ert deltagande i undersökningen meddela detta via mail till undertecknad
senast 2014-07-01
 
Med vänliga hälsningar
 

mailto:/O=VAXJO KOMMUN/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=USER1E0EA0CC
mailto:Jorgen.Wijk@tingsryd.se
mailto:Patrick.Stahlgren@tingsryd.se
mailto:torbjorn.ahlgren@tingsryd.se
http://www.tingsryd.se/

Kronoberg

																MOMS tillkommer

								Totalt				Grundpris		Urvals-		Totalt		Kommun				Pris per

								antal						kostnad				del är				område

								områden										50%

				Kronobergs län				26				324400		25900		350300		175150				13,473 kr





				Kommun				Antal områden										Kommunens del				6,737 kr		per område
motsv 50%

		1		Växjö				7										47,156 kr

		2		Alvesta				4										26,946 kr

		3		Lessebo				1										6,737 kr

		4		Tingsryd				3										20,210 kr

		5		Uppvidinge				2										13,473 kr

		6		Ljungby				3										20,210 kr

		7		Markaryd				3										20,210 kr

		8		Älmhult				3										20,210 kr











								26										175,150 kr







Klas Eriksson
__________________________
Verksamhetscontroller
Polismyndigheterna
Kalmar och Kronobergs län
010-56 23 173, 070 – 369 43 41
 



MOMS tillkommer

Totalt Grundpris Urvals- Totalt Kommun Pris per
antal kostnad del är område
områden 50%

Kronobergs län 26 324400 25900 350300 175150 13 473 kr

Kommun
Antal 
områden

Kommunens 
del 6 737 kr

per område
motsv 50%

1 Växjö 7 47 156 kr
2 Alvesta 4 26 946 kr
3 Lessebo 1 6 737 kr
4 Tingsryd 3 20 210 kr
5 Uppvidinge 2 13 473 kr
6 Ljungby 3 20 210 kr
7 Markaryd 3 20 210 kr
8 Älmhult 3 20 210 kr

26 175 150 kr



Ärende 23 

 

Överlämning av fast 

arvode till ersättare i 

barn- och 

utbildningsnämnden 





 
 

  
 
Bestämmelser om ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda för 2014 
 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer och tjänstgörande revisorsersättare samt för 
valförrättare som utses av valnämnden.  Bestämmelserna gäller även för ledamöter i 
kommunfullmäktige vid justering av protokoll eller annan förrättning, som beslutas av 
fullmäktige utöver sammanträden. 
 
Vid fullmäktiges sammanträden utgår ett grundarvode enligt belopp som framgår av 
beloppsbilagan till varje tjänstgörande ledamot. Inget timarvode utgår. 
 

Anvisning till § 1 
 
A. Förutsättning för att ersättning skall utbetalas är, att ledamöter och tjänstgörande ersättare 

valts av kommunfullmäktige eller som utsetts av nämnd/styrelser i enlighet med 
reglemente som antagits av kommunfullmäktige. 
 
Enligt 6 kap. 14 § kommunallagen kan en nämnd tillsätta sådana beredningar, som är av 
tillfällig karaktär och som rör speciella frågor. Hur nämnden i övrigt skall organisera sin 
verksamhet framgår av gällande reglemente. Sådana tillfälliga nämndberedningar, som 
nämnden själv har utsett, ger rätt till förrättningsersättningar. 
 

B. För fullmäktige gäller att reseersättning och ett grundarvode utgår vid kommun-
fullmäktiges sammanträden. Arvode utgår vidare vid förrättning, som beslutats av 
kommunfullmäktige samt vid justering av protokoll (dock ej för tjänstgörande 
ordförande). Fullmäktiges ordförande och i hans ställe förste och andre vice ordföranden 
har rätt att besluta om egna förrättningar. 
 
För övriga ordföranden gäller att nämnden måste besluta om förrättningen om 
förrättningsarvode kommer att begäras. 
 
Huvudregeln enligt dessa anvisningar är att ingen själv ska kunna besluta över 
omfattningen av sitt uppdrag. 

 
 
§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm 
 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning i nedan angivna typ av 
sammanträden och förrättningar: 
 
1. Sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, 

nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden. 
 



2. Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  
 

3. Protokolljustering. 
 

4. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har direkt samband med det 
kommunala uppdraget. 
 

5. Förhandlingar eller förberedelser till förhandlingar med personalorganisation eller annan 
motpart. 
 

6. Överläggningar med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör. 
 
 

7. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 

 Anvisning till § 2 
 

I § 2 finns en uppräkning på förrättningar, som ger rätt till ersättning. Exempelvis finns 
inte partigruppsmöte med i uppräkningen. Sådana möten ger därför aldrig rätt till 
ersättning. 
 
När nämnderna utser kontaktpersoner, som inte har fasta arvoden, skall nämnden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott en gång varje mandatperiod inlämna förslag till 
maximerad tidsåtgång per år. Tid med ersättning för kontaktpersoner beslutas av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
När ersättning utgår mm 
 
Ersättning kan utgå mellan kl. 06.00 – 00.00 enligt huvudregeln. Vid förhandlingar som 
pågår efter kl. 00.00 kan dock ersättning utgå. Ersättningen är år 2014 maximerat till 
1910 kronor/dygn. Dock får valförrättare under valdagen ersättning för faktisk 
tjänstgöring även om beloppet överstiger 1910 kronor/dygn (år 2014). 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
 
Kommunfullmäktige fastställer skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
semesterersättning till belopp enligt bilaga. 
 
För förtroendevald som kan visa att förlorad arbetsinkomst inträffar vid sammanträde eller 
motsvarande, utgår ersättning motsvarande mellanskillnaden. Totalt kan dock maximalt 
belopp utgå per dygn enligt bilaga 2. 
 



Anvisning till § 3 
 
Fullmäktige har fastställt skälig generell ersättning för förlorad arbetsförtjänst till  
191 kronor per timme år 2014. Vid sammanträde i nämnd eller utskott utgår ett 
grundarvode för första timmen, som inkluderar restid och förberedelser för sammanträde. 
Grundarvode för 2014 är 573 kronor. 
 
Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendeman som kan visa att löneavdragen i arbetet är större än den utbetalade 
ersättning erhåller ersättning för förlusten. Avdragets storlek skall intygas av 
förtroendemannens arbetsgivare. Ersättning för år 2014 är maximerat till 2 237 kronor 
per dygn för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Skillnaden mellan förrättningsarvode och sammanträdesersättning  
(som ger grundarvode för 1:a timmen)                                                                                                                                                                                                          
 
Några exempel: 
 
Typ av sammanträde Ersättningsregler 
Protokollfört sammanträde i nämnd Grundarvode första timmen inkl 

restid och förberedelser 
Protokollfört sammanträde i kommun-  
styrelsens Au 

Grundarvode första timmen inkl 
restid och förberedelser 

Arbetsgrupp inom nämnd med eller 
utan protokoll 

Timarvode som utgår från det man lämnar 
hemmet/arbetsplatsen och återvänder dit 

 
 
§ 4 Förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån, dock ej ATP med 
belopp som per tjänstgöringsår inte får överstiga 3 % av basbeloppet. 
 
§ 5 Förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt belopp för förlorad semesterförmån i den 
utsträckning, som förlusten överstiger den semesterförmån, som utbetalas enligt 3 §. Vad som 
kan betalas ut utöver den schabloniserade semesterförmånen enligt 3 § får dock inte överstiga 
10 % av basbeloppet per år. 
 
§ 6 Ersättning för heltidsengagerat kommunalråd och deltidsengagerade 
ordförande 
 
Heltidsengagerat kommunalråd och ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt 
ordförande i socialnämnden har ersättning med fastställt arvode. Bestämmelserna i 1,3, 4 och 
5 §§ gäller inte. 
För pension finns särskilda bestämmelser. 
Heltidsengagerat kommunalråd förutsätts enligt reglemente ägna heltid åt uppdraget medan de 
båda andra ordförandena enligt 6 § med 50 % av heltid. 



 

Ordförande, som omfattas av bestämmelserna enligt § 6, har rätt till ledighet i samma 
omfattning, som gäller anställda. 
Dock utgår ingen semesterdagsersättning eller särskild ersättning vid sjukdom. 
Det är heller inte möjligt att spara semesterdagar. 
 
Vid frånvaro 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska pröva frågan om ersättning ska utgå eller inte när 
ordförande har varit borta från uppdraget mer än två månader. 
 
§ 7  Årsarvode 
 
Förtroendevalda som inte är heltidsengagerade eller deltid enligt 6 §, får arvode enligt 
fullmäktiges särskilda beslut. I det fasta arvodet ingår följande: 
 
1. Ansvaret för att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 
2. Kontakter med allmänheten. 
3. Regelbundna besök på respektive förvaltning. 
4. Justering av protokoll. 
 
 
 Anvisning till § 7 

 
Förtroendeman med årsarvode har ersättning för: 
 
1. Ansvaret för att verksamheten i respektive organ bedrivs på ett fullgott sätt. 
2. Kontakter med allmänheten. 
3. Regelbundna besök på respektive förvaltningskontor och vid behov på arbetsplaster. 
4. Justering av protokoll. 
5. För heltidsengagerade och deltidsengagerade ordförande enligt 6 § ingår all 
       ersättning i det fasta arvodet. 
 
Vid nedan uppräknade tillfällen har ledamot med fasta arvoden rätt till 
förrättningsersättning: 
 
1. Kallelse till möte från kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller 

någon annan som är i hans ställe. 
2. Kallelse från länsstyrelsen eller andra statliga länsmyndigheter eller till domstolar. 
3. Kurs eller konferens som beslutats av nämnden. 
4. Arbete för kommunen under strejk eller lockout, som beslutats av nämndens 

ordförande efter anvisningar från kommunens personalorgan. 
5. Protokollfört sammanträde i nämnd, utskott eller beredning. 
6. Gymnasieråd, pensionärsråd, handikappråd eller andra organ, som tillkommit genom 

statliga rekommendationer. 
 
 
OBS! 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgår från att respektive nämnd eller styrelse diskuterar 
hur ledamöter med fasta arvoden med ovanstående utgångspunkter skall organisera sin 
verksamhet.  
 



Ett mått som finns på omfattningen av uppdraget är enligt följande: 
 
Årsarvode /  
Aktuellt timarvode 

= Antalet timmar per år / 
Antalet veckor per år 

= Antalet timmar/vecka 

 
Exempel: Ordföranden har 119 095 kronor/år 

 
119 095 kr / 191 kr =  
624 timmar/år 

 

 624 timmar per år / 50 veckor  
=  12,5 timmar/vecka 

 
 
Ordföranden har sålunda i detta exempel 12,5 timmar i ersättning för uppdraget.  
Inom dessa får han prioritera vad som är viktigast. Om han är osäker kan han vända sig 
till sin nämnd. 
 
Ordförande och andra med fasta arvoden har enligt nuvarande regler en ersättning 
för hela uppdraget utom för protokollförda sammanträden. I en del fall kan det 
emellertid vara omöjligt för en enskild ordförande att planera sin tid, när hon/han blir 
kallade av andra. Exempelvis ger möte med kommunstyrelsen, länsmyndigheter och 
andra statliga organ rätt till förrättningsersättning. Så gäller även kurser som beslutats av 
nämnden. Se punkterna 1 – 6 ovan. 
 
Vid sjukdom och dylikt 
 
Nämnd eller styrelse skall till kommunstyrelsens arbetsutskott anmäla när ordförande, 
vice ordförande eller annan ledamot med årsarvode varit borta från uppdraget två 
månader eller entledigats från uppdraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan på 
nämndens önskemål temporärt omreglera arvodet till annan ledamot. 

 
§ 8 Resekostnader 
 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder 
som fastställts för kommunens arbetstagare. 
 

Anvisning till § 8 
 

Reseersättning utgår till sammanträde eller motsvarande enligt samma grunder som 
fastställts för kommunens arbetstagare. 
 
2011-01-01 är ersättningen 2,90 kr/km. 
 

§ 9  Barntillsynskostnader 
 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och ej heller för tid då 
barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
 



§ 10 Vård av handikappad 
 
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av 
handikappad person, som vistats i den förtroendevaldes bostad. 
 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem. 
 
§ 11 Handikappad förtroendevald 
 
Ersättning utgår till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av 
uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande. 
 
§ 12 Ersättning för övriga kostnader 
 
För andra utgifter som inte omnämnts i bestämmelserna utgår ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Fråga om ersättning enligt denna 
paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

Anvisning till §§ 9-12 
 
Ersättning för barntillsynskostnader, vård av handikappad och till handikappad 
förtroendeman utgår enligt §§ 9 – 12. För andra kostnader, som är förenat med uppdraget, 
kan förtroendemannen får ersättning. 
 
I övrigt gäller att kommunstyrelsens arbetsutskott avgör tolkningen av dessa 
bestämmelser. 

 
 
§ 13 Gemensamma bestämmelser om ersättning 
 
För att få ersättning skall den förtroendevalde anmäla detta till sekreteraren i nämnden. 
Yrkande om förlorad arbetsinkomst skall anmälas inom ett år från dagen för sammanträde 
eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 
Yrkande om förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen för 
sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. 
Yrkande om andra ersättningar skall framställas inom ett år. 
 
§ 14 Tolkning av bestämmelserna 
 
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 



 
Kort sammanfattning av ersättning till förtroendemän 
 
Vilka slags ersättningar finns? 
 
1. Reseersättning 
2. Årsarvode 
3. Timarvode 
4. Grundarvode 
5. Förlorad arbetsinkomst 
6. Övriga omkostnader (barntillsynskostnader, vård av handikappad, ersättning för 

andra kostnader) Ersättning för övriga kostnader prövas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 
1. Reseersättning 

 
”Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare”. 

 
Reseersättning utgår för de extra kostnader för resor som förtroendemannen kan ha. 
 
Samåkning ska tillämpas när det är möjligt. 
 
Ersättning utgår med 2,90 kr/km. 
 
Vid sammanträde räcker det med att fylla i närvarotablån och antal kilometer, i övrigt 
måste en reseräkning fyllas i. 
 

2. Årsarvode 
 
Årsarvode utgår enligt särskilt beslut i fullmäktige. I årsarvoden ingår bl. a följande: 
 
a) Ansvaret för att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 
b) Kontakter med allmänheten. 
c) Regelbundna besök på respektive förvaltning. 
d) Justering av protokoll 

 
När har en ledamot med årsarvode rätt till timarvode? 
 
1. Kallelse till möte från kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller 

någon annan, som är i hans ställe. 
2. Kallelse från länsstyrelsen eller andra statliga länsmyndigheter eller till domstolar. 
3. Kurs eller konferens som beslutas av nämnden. 
4. Arbete för kommunen under strejk eller lockout, som beslutats av nämndens ordförande. 
5. Sammanträde i nämnd, utskott eller beredning. 
6. Vid sammanträde i gymnasieråd, pensionärsråd, handikappråd eller andra organ, som 

tillkommit genom statliga rekommendationer. 
 
 
 



Vilka betalas med årsarvodet och hur mycket tid ingår? 
 
Årsarvode / Aktuellt timarvode    =   Antal timmar per år 
 
Ordförande och vice ordförande samt ledamöter i vissa beredningar har årsarvode enligt 
beslut i fullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige har genom årsarvodets storlek gjort en bedömning av omfattningen 
tidsmässigt. 
 
Huvudprincip: Ordföranden och andra med fasta arvoden har enligt nuvarande regler en 
ersättning för hela uppdrag (Dock punkterna 1-6). 
 
3-4. Timarvode och Grundarvode 
 
Vilka omfattas? 
 
Ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder, utskott och beredningar. 
 
Reglerna gäller även ledamöter i fullmäktige vid justering av protokoll. 
 
OBS! Närvarande suppleanter som inte tjänstgör omfattas inte av några ersättningar. 
 
Vad är skillnaden mellan timarvode och grundarvode? 
 
Vid deltagande i protokollförda sammanträde i nämnder och styrelser utgår ett grundarvode 
för första timmen. Grundarvode inkluderar inläsning och restid till sammanträdet och 
motsvarar 3 timmar. 
Grundarvode = 573 kronor per timma 
För övrig tid timarvode = 191 kronor per timma. Timarvode och grundarvode utgår för 
maximalt 10 timmar per dygn d v s kan det bli 1 910 kr/dygn. 
 
5. Förlorad arbetsinkomst 
 
Ledamot som har rätt till ersättning i form av timarvode eller grundarvode har även rätt att få 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendemannen måste då visa att han trots den 
kommunala ersättningen gör en inkomstförlust. Den maximala ersättningen som kan utgå är  
2 237 kronor/dygn. 
 
7. Övriga kostnader 
 
Barntillsynskostnader – vård av handikappad – handikappad förtroendevald – övriga 
kostnader.  
Yrkande om ersättningar skall anmälas inom ett år för yrkande om förlorad semesterförmån 
inom två år. 
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