REGLEMENTE
Reglemente för förtroendevalda
Dokumentets syfte
För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd
innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga delar beredningar och
råd beslutade av kommunfullmäktige samt utskott inom nämnder.

Dokumentet gäller för
Förtroendevalda i Nacka kommun

§1.
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1§ kommunallagen, det
vill säga:
 ledamöter och ersättare i fullmäktige,
 ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser samt i eventuella av
kommunfullmäktige inrättade beredningar och råd och som är valda av
kommunfullmäktige eller nämnd,
 Revisorer
 Annan av nämnd eller styrelse vald person för ett kommunalt uppdrag.
Ersättning till ledamöter i styrelsen för Nacka Energi AB respektive Nacka vatten och
avfall AB betalas enligt särskilt beslut hos bolaget.
Om ekonomiska förmåner till kommunal- och oppositionsråd finns särskilda
bestämmelser.
§2.
Ersättningsberättigade sammanträden
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad anges i det här reglementet.
Ersättning utgår för
1. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder
och styrelser, nämnd/utskott och beredningar;
2. sammanträde med utredningskommittéer, projekt och arbetsgrupper;
3. konferens, informationsmöte med någon utanför den kommunala organisationen,
studiebesök och resa, uppdrag som kontaktperson, kurs eller liknande som rör
kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget;
4. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen;
5. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den
förtroendevalde själv tillhör;
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6. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ;
7. överläggning med direktör, enhetschef, verksamhetschef eller annan anställd som
har uppdrag för det kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör;
8. besiktning eller inspektion;
9. överläggning med utomstående myndighet eller organisation;
10. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag;
11. beslutsfattande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och
lagen om vård av missbrukare i vissa fall (timarvodering).
För ersättning för deltagande i kurser, konferenser, resor och liknande krävs protokollfört
beslut i nämnden. För kurser, konferenser och resor ska även deltagare rapportera
resultatet till nämnden.
Ersättning för justering av protokoll ingår i sammanträdesersättningen, även när särskild
tid och plats bestäms.
§3.
Förlorad arbetsinkomst
Förvärvsarbetande förtroendevald som deltar i sammanträde under sin arbetstid, vilket
även innefattar kvällstid för den som har skiftarbete, får en schablonersättning för
förlorad arbetsförtjänst. Schablonersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.
Med förvärvsarbetande avses såväl den som är anställd som den som är egen företagare.
Arbetstid anses föreligga mellan 08.00 - 17.00 om inget annat anmäls. Även om
förtroendevald deltar i mer än ett heldags eller två halvdagssammanträden under arbetstid
betalas ersättning högst motsvarande en heldag.
§4.
Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med det belopp som
kan verifieras.
§5.
Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån med
12 % av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst för semesterersättning, vilket räknats in i
schablonersättningen för förlorad arbetsförtjänst (§ 3 ovan); 400 kr/dag för förlorade
semesterdagar
§6.
Särskilda arbetsförhållanden, restid och förberedelser
Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar även den nödvändiga ledighet som
förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt
behöver, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina arbetsuppgifter i
direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar inte tid för resa till och från sammanträdet
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning därtill.
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§7.
Årsarvode
Förtroendevald som fullgör presidieuppdrag kan få årsarvode med belopp som
kommunfullmäktige beslutar. Årsarvoden fastställs årligen i mål- och budgetärendet.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till skälig ledighet från uppdraget utan att arvodet
reduceras. Ledighetens omfattning och förläggning ska ske på sådant sätt att uppdraget
kan fullgöras.
Avgår förtroendevald som uppbär årsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas
arvodet mellan honom/henne och den som inträder i hans/hennes ställe i förhållande till
den tid var och en av dem innehaft uppdraget.
Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 2 månader, ska arvodet minskas i motsvarande
mån.
Har ersättare utsetts enligt 6 kap. 16 § kommunallagen för förtroendevald med årsarvode,
uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
Om annan ledamot än ordinarie ordförande eller vice ordförande med fast årsarvode
fullgör ordförandes uppgifter under sammanträde, utgår till denne ledamot en med 50 %
förhöjd ersättning för förlora arbetsförtjänst alternativt 50 % högre sammanträdesarvode,
beroende på tidpunkten för sammanträdet.
Årsarvode täcker följande arbetsuppgifter:
1. rutinmässigt följande av nämndernas arbete
2. överläggning med tjänsteman eller annan anställd
3. genomgång och/eller beredning av ärenden enskilt eller med andra
förtroendevalda, eller anställd i anledning av sammanträden, besiktning,
förrättning eller dylikt
4. besök på nämnder för information, utanordning, förrättning eller dylikt. Hit
räknas även informationsmöten, överläggningar eller liknande där egen eller annan
nämnd/styrelse eller central eller lokal förvaltning står för inbjudan eller kallelse
5. mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. I årsarvodet ingår även
ersättning för telefonkostnader föranledda av uppdraget
6. utövande av delegerad beslutanderätt
7. överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ
8. restid och resekostnader med anledning av ovan uppräknade åtgärder
För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning utöver
årsarvodet endast under förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller
motsvarande upprättats.
Ersättning till kommunfullmäktiges revisorer betalas med fast belopp som årligen
fastställs i mål- och budgetärendet.
Det utgår inte ersättning till kommunens ombud vid bolagsstämma i kommunens
aktiebolag.
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§8.
Begränsat arvode
Förtroendevald som valts till deltidsengagerad förtroendevald eller gruppledare har rätt till
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. Deltidsarvoden och
gruppledararvoden fastställs årligen i mål- och budgetärendet. Uppdrag som
deltidsengagerad förtroendevald eller gruppledare upphör om den förtroendevalde inte
längre representerar det parti som angavs för personen när kommunfullmäktige valde
personen till uppdraget. I och med detta upphör arvoderingen.
Deltidsengagerad förtroendevald eller gruppledare som även har ett eller flera andra
kommunala uppdrag där det betalas årsarvode, erhåller alla arvoden utan reducering av
något av dem.
§9.
Arvode för sammanträden
För sammanträde betalas efter klockan 17.00 arvode för första timmen i form av
grundarvode (”inläsningsarvode”) och därefter för varje påbörjad halvtimma. Arvoden
för sammanträden fastställs årligen i mål- och budgetärendet.
Sammanträdesarvode betalas även till:
 årsarvoderad förtroendevald vid deltagande i protokollförda sammanträden;
 kommunalråd och oppositionsråd vid deltagande i protokollförda sammanträden
efter klockan 17.00.
Om ett dagsammanträde, ”hel” eller ”halv” dag, fortsätter efter klockan 17.00 har
förtroendevald inte rätt till eventuellt grundarvode/”inläsningsarvode” för första timmen,
utan arvodet beräknas per påbörjad halvtimme enligt ovan och som längst för tre timmar.
För sammanträden i kommunfullmäktige gäller inte tretimmars-gränsen.
§10.
Kommunal pension
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
§11.
Resekostnader
Särskild ersättning för kostnader för resa till och från sammanträde med nämnd/styrelse
eller motsvarande betalas inte. Kostnader för resor vid konferenser, studiebesök, kurs
med mera ersätts på samma grunder som gäller för kommunens medarbetare.
Kommunens upphandlade reseleverantör ska anlitas.
§12.
Kostnader för barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj
och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan
ersättning betalas även för äldre barn. Ersättning betalas även vid gruppmöte, som hålls
med direkt anledning av ett för den förtroendevalde arvoderat sammanträde.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende
och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.
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§13.
Vård av funktionsnedsatt
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas även vid gruppmöte, som hålls
med direkt anledning av ett för den förtroendevalde arvoderat sammanträde. Ersättning
betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller sammanboende.
Ersättningen fastställs årligen i mål- och budgetärendet.
§14.
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda faktiska kostnader
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som
inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för till exempel. resor, ledsagare, tolk, hjälp
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.
§15.
Ersättning vid deltagande i kurser och konferenser
Förtroendevald får på kommunens bekostnad delta i studieresor, kurser och konferenser
inom Sverige och utomlands arrangerade av såväl kommunen som utomstående
organisation eller motsvarande. Nämnden ifråga ska besluta om den förtroendevalde får
delta i arrangemanget och beslutet ska protokollföras eller framgå av separat
delegationsbeslut. Inbjudan, kallelse eller annan redogörelse för arrangemanget ska
föreligga när beslutet fattas.
Beslut om deltagande ska fattas innan arrangemanget genomförs. I samband med beslutet
fastställer nämnden även hur den förtroendevalda ska redovisa eventuell rapport och när.
Till beslutet ska också finnas en kostnadsuppskattning. Den förtroendevalda har rätt till
ersättning för förlorade arbetsförtjänst enligt §3 samt till traktamente och resekostnader i
enlighet med kommunens gällande reglemente.
§16.
Ersättning för övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i §11, §12, §13, §14, och §15, kan ersättning betalas
efter särskild prövning, om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för
dessa kostnader. Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter
att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna hindra att kostnaderna
uppkom.
§17.
Hur man begär ersättning
För att få ersättning enligt det här reglementet ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller
nämndens/styrelsens sekreterare. Arvode enligt §7, §8, §9 och §10 betalas ut utan
föregående anmälan, med undantag för ersättning för förlorade semesterdagar, som den
förtroendevalde själv ska anmäla.
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§18.
När begärs ersättning
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst utöver schablonbelopp ska framställas
senast inom ett tertial från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilket förlusten
hänför sig.
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas i samband och senast
inom ett år från pensionstillfället.
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån utöver schablonersättning ska
framställas senast inom ett tertial från dagen för sammanträdet eller motsvarande till
vilken förlusten hänför sig.
Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett
år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig till.
§19.
Utbetalning
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel varje månad. Övriga arvoden och ersättningar
betalas normalt ut en gång per månad.
§20.
Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser och prövning av
ersättningsanspråk utöver schablonersättningarna, avgörs av kommunstyrelsen.
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