
  KALLELSE 
  2021-02-17 
   

Kommunstyrelsen 
    
 

  
 
 

Plats och tid 
för sammanträde 

På distans via Microsoft Teams, tisdag den 23 februari 2021 kl. 09:30 

 
Detta sammanträde sker på distans via mötesprogrammet Microsoft Teams. 
Tänk på att inför sammanträdet kontrollera funktionen för din dator, mikrofon, 
högtalare samt internetanslutning och att ingen obehörig person hör eller ser 
vad som behandlas under mötet. 

 
 
 
 

Informationspunkter 

1 09.30-10.15 Diskussion med revisorerna   

2 10.30-11.30 Fortsatta fiberplaner i Berg - Håkan Lundgren, stadsnätschef, 
IP-only 

  

3 11.30-12.15 Kommundirektören informerar - Ralf Westlund, 
kommundirektör 

  

4 13.00-14.00 Information från vård och omsorg - Ingrid Larsson, vård- och 
omsorgschef 

  

Sammanträdespunkter 

5 Val av justerare, tid och plats för justering   

6 Fastställande av dagordning   

Beslutsärenden 

7 Initiativärende - Inga tillsynsavgifter i Berg 2021 2021/31 3 

8 Rötgasanläggning - Inriktningsbeslut 2020/283 4 - 10 

9 Avgift för samtal till Familjerådgivningen i Jämtland 2020/332 11 - 15 

10 Remiss Utvinning av alunskiffer - Kunskapssammanställning om 
miljörisker och förslag till skärpning av regelverket SOU 2020:71 

2020/337 16 - 26 

11 Svar på revisionsrapport - Granskning av intern kontroll 2020/308 27 - 41 

12 Svar på motion - Mötesplats, sysselsättning och social samvaro i 
hälsofrämjande syfte (SYSS) 

2018/192 42 - 45 

13 Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 2021/28 46 - 47 
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  KALLELSE 
  2021-02-17 
   

14 Val av ombud och ersättare vid stämmor 2021 med aktiebolag, stiftelser 
och föreningar 

2021/27 48 - 50 

15 Redovisning av synpunkter och klagomål inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde 2020/2021 

2021/26 51 - 53 

16 Revidering av arvodesreglementet 2019/109 54 - 73 

17 Delegationsbeslut  74 - 76 

18 Meddelanden  77 - 100 
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Dokumentet gäller till och med: Tillsvidare. 
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Hel- och deltidsarvoderad förtroendevald

§ 1 Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap § 2 i 
kommunallagen (2017:725) och fullgör uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid dvs 40 procent eller mer, samtliga uppdrag inräknat. 

§ 2 Månadsarvode

Månadsarvode utgår till de kommunalt förtroendevalda, som fullgör sina 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid. 
Tjänstgöringsgraden för de förtroendevaldas uppdrag återges i bilaga 1 
månadsarvoderade uppdrag. 

En förtroendevald kan uppbära högst 100 procent arvode även om den 
förtroendevalde har flera uppdrag.

Följande uppgifter ingår i uppdrag som förtroendevald utför på heltid eller 
betydande del av heltid: 
- Beredning och sammanträden.
- Justering av protokoll. 
- Regelbunden kontakt och besök vid förvaltningen. 
- Utövande av delegationsbeslut.
- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mejl och dylikt.
- Förrättningar företagna på den förtroendevaldes eget initiativ samt 

förrättningar som utförs inom ramen för uppdraget.

§ 3 Andra ersättningar

Kommunalt förtroendevalda, som fullgör sina uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid har inte rätt till arvode för sammanträde i de nämnder, 
styrelse eller utskott från vilket den förtroendevalda uppbär månadsarvodering.  
utöver arvode för sammanträde med kommunfullmäktige inte rätt till någon 
ersättning i samband med uppdrag i kommunens nämnder, delegationer, 
kommittéer, beredningar, bolag, stiftelser och regionala organ. De har heller 
inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

§ 4 Semester

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
samtliga uppdrag inräknat, har rätt till ledighet under högst 30 kalenderdagar 
utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska läggas så att uppdraget kan 
fullgöras.
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§ 5 Avbruten tjänstgöring

Avgår heltids- eller deltidsengagerad (minst 40 procent) förtroendevald under 
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den avgående och den som 
inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem 
innehaft uppdraget. Ledamot med månadsarvode uppbär arvode fram till det 
datum från vilket ledamoten begär avsägelse, alternativt det datum avsägelsen 
inkommer till kommunen om inget datum anges i avsägelsen.

§ 6 Resekostnadsersättning och traktamente

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom 
kommunen, utgår för färdsätt som innebär lägsta möjliga kostnad och minst 
påverkan på miljön. Samåkning ska eftersträvas.
Ersättning för resor utbetalas enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i ”Policy för resa i tjänsten med bil”.
För att ersättning ska utgå ska avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad 
eller arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiga 10 kilometer tur och retur. 
Med bostad avses folkbokföringsadress inom Bergs kommun.
Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är förlagda så att 
behov av övernattning uppstår. Godkännande av ordförande ska ske inför varje 
tillfälle. 

Fritidspolitiker

§ 7 Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för fritidspolitiker, det vill säga förtroendevald som 
fullgör uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, eller inte har 
månadsarvode.  

§ 8 Månadsarvode

Förtroendevald som fullgör uppdrag som ordförande i kommunal styrelse, 
nämnd, utskott eller revision på mindre än 40 procent av 
heltid, har rätt till arvode i enlighet med bilaga 1 månadsarvoderade uppdrag. 
Arvodet beräknas utifrån omfattning.
Se bilaga 1 månadsarvoderade uppdrag. 

I uppdraget innefattas:
- Beredning och sammanträden inom ramen för uppdraget.
- Justering av protokoll. 
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- Regelbunden kontakt och besök vid förvaltningen. 
- Utövande av delegationsbeslut.
- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mejl och dylikt.
- Förrättningar företagna på den förtroendevaldes eget initiativ samt 

förrättningar som utförs inom ramen för uppdraget. 

§ 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband 
med sammanträde eller förrättning.
Ersättningen för förlorad arbetsinkomst grundar sig på inlämnat underlag. 
Godkända underlag är:
- Lönespecifikation, eller
- Föregående års taxerade förvärvsinkomst, slutskattebesked för året innan 

ska i sådant fall lämnas till kommunen. 
- Sjukdomsgrundande inkomst (SGI) från Försäkringskassan 

multiplicerad med 1,25. 

Avdraget beräknas per halv och heldag.
I samtliga fall gäller att ersättningen för förlorad arbetsinkomst inklusive 
sammanträdesarvode och justeringsarvode är maximerad till högst 3% baserat 
på riksdagsledamots månadsarvode.
Intyg på inkomst lämnas en gång per kalenderår eller när inkomsten ändras. 
Intyg är giltigt högst ett år. Stickprovskontroll på lämnade uppgifter kommer 
att genomföras.

§ 10 Arvoden för sammanträden/förrättning

Tjänstgörande ledamot, ersättare eller andra förtroendevalda som har medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning för sammanträde / förrättning. 
För halvdag (upp till fyra timmar) utgår ersättning om 1 procent av 
riksdagsledamots månadsarvode. 
För heldag (över fyra timmar) utgår ersättning om 2 procent av 
riksdagsledamots månadsarvode. Förtroendevalda som under samma dag 
deltar i flera sammanträden eller motsvarande, har inte rätt till mer än ett 
heldagsarvode. 
Ej tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige har inte rätt till 
sammanträdesersättning och reseersättning. 

Med sammanträde / förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller 
utskott.
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2. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal 
angelägenhet, förhandling eller förberedelse för förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen.

3. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör.

4. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan.
5. Överläggning med kommundirektör eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör.
6. Besiktning eller inspektion.
7. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
8. Partigruppsmöte i anslutning till kommunfullmäktige.

Uppgift om deltagande i sammanträde noteras av sekreteraren i respektive 
nämnd/styrelse.

I de fall protokoll inte förs skall från sammanträdet upprättas en handling 
innehållande uppgift om datum, tidsåtgång, närvarande och 
sammanträdesändamål. Uppgifterna skall bestyrkas av fungerande ordförande 
eller sekreterare. 

För ersättning enligt punkterna 3–8 krävs särskilt beslut av ordförande. Beslut 
om förrättning bör fattas först efter omsorgsfull prövning av behovet, och 
antalet deltagare i förrättningen skall i möjligaste mån begränsas.

Vid sammanträde som i kallelsen annonserats som heldagssammanträde men 
avslutats inom fyra timmar kan arvode samt förlorad arbetsinkomst ändå utgå 
för heldagssammanträde. Om förtroendevald är 
kallad till sammanträde/förrättning som blir inställt, erhåller förtroendevald 
ersättning för inkomstbortfallet men dock inte sammanträdesarvode.

Arvode betalas inte ut för restid till och från sammanträde eller förrättning. Se 
paragraf om resekostnadsersättning. 

§ 11 Justeringsarvode

För protokollsjustering utges arvode om 0,4 procent av riksdagsledamots 
månadsarvode. 

§ 12 Resekostnadsersättning och traktamente 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom 
kommunen, utgår för färdsätt som innebär lägsta möjliga kostnad och minst 
påverkan på miljön. Samåkning ska eftersträvas.
Ersättning för resor utbetalas enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i ”Policy för resa i tjänsten med bil”.
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För att ersättning ska utgå ska avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad 
eller arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiga 10 kilometer tur och retur. 
Med bostad avses folkbokföringsadress inom Bergs kommun.

Förtroendevald kan få ersättning för kostnader som uppkommer vid 
övernattning när de fullgör sina uppdrag och när uppdragen är förlagda så att 
behov av övernattning uppstår. Godkännande av ordförande ska ske inför varje 
tillfälle. 

§ 13 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, 
maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Framställan ska göras senast inom 6 månader från dagen för sammanträde 
eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig

§ 14 Avbruten tjänstgöring

Avgår förtroendevald med månadsarvode (under 40 procent) under 
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den avgående och den som 
inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem 
innehaft uppdraget. Ledamot med månadsarvode uppbär arvode fram till det 
datum från vilket ledamoten begär avsägelse, alternativt det datum avsägelsen 
inkommer till kommunen om inget datum anges i avsägelsen.

§ 15 Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning
 

Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för de 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.  Häri ingår styrkta 
kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 16 Ersättning till förtroendevald för vård och tillsyn av anhörig 
funktionsnedsättning 

Ersättning utges för styrkta kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt 
anhörig på grund av deltagande i sammanträden och förrättningar. Den 
anhörige ska vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas ut med 
maximalt 2 % av riksdagsledamots månadsarvode. Ersättning utgår för den 
faktiska tiden för sammanträdet eller förrättningen med tillägg för ytterligare 
två timmar. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen 
familjemedlem eller av annan närstående.
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Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 17 Ersättning till förtroendevald för barntillsynskostnader

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkta barntillsynskostnader. 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättningar, för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas ut med maximalt 2 % av riksdagsledamots månadsarvode. Ersättning 
utgår för den faktiska tiden för sammanträdet eller förrättningen med tillägg 
för ytterligare två timmar.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och inte heller för den tid då barnet vistas i den ordinarie 
barnomsorgen.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av 
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Allmänna bestämmelser 

§ 18 Utbetalning

Ersättningarna enligt detta reglemente utbetalas månadsvis. 

Tjänstgöringsrapporter för sammanträdesarvoden inlämnas till 
personalavdelningen så snart uppgifterna är klara. Tjänstgöringsrapporten ska 
vara undertecknad och godkänd av beslutsattestanter enligt delegeringsbeslut.

Uppgifter rörande icke ordinarie sammanträde/förrättning lämnas av den 
förtroendevalde till sekreteraren omedelbart eller senast inom en månad efter 
förrättningens avslutande. Om uppgifter inte kommit personalavdelningen 
tillhanda inom ett år efter sammanträdet/förrättningen förfaller rätten till 
ersättning.

§ 19 Tolkning av bestämmelserna

Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka och granska 
tillämpningen av dessa bestämmelser.
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Bilaga 1. Månadsarvoderade uppdrag.

Månadsarvodet för 100-procentig tjänstgöringsgrad i Bergs kommun fastställs 
till 90 procent av riksdagsledamots månadsarvode. 

För protokollsjustering utges arvode om 0,4 procent av riksdagsledamots 
månadsarvode. 

Uppdrag /       Tjänstgöringsgrad    Ersättningsnivå     
Ersättningsnivå    
Kommunstyrelsens ordförande 100 %       90% av riksdagsledamots arvode
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. 30 %
Kommunstyrelsens 2:e vice ordf. 30 %
Kommunstyrelsens 3:e vice ordf. 20 %
Kommunstyrelsens 4:e vice ordf. 20 %
Kommunfullmäktiges ordförande  8 %
1:e vice ordf. i kommunfullmäktige  4 %
2:e vice ordf. i kommunfullmäktige  4 %
Vård- och socialnämndens ordförande 60 %
1:e vice ordf. Vård- och socialnämnden 20 %
2:e vice ordf. Vård- och socialnämnden 20 %
Utbildningsnämndens ordf. 50 %
1:e vice ordf. Utbildningsnämnden 20 %
2:e vice ordf. Utbildningsnämnden 20 %
Fastighet- och IT-nämndens ordf. 30 %
Gem. miljö- och byggnadsnämnd ordf. 30 %
Revisionens ordförande 4 %
Ledamot revisionen 3 %
BTEA:s ordförande 30 %
BHH:s ordförande 20 %

64



65



BERGS KOMMUN  1 (8) 
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7ec 

 

 

 

 

REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 

 

 

§ 1  TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

 

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 

styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och 

revisorsersättare. Till gruppen förtroendevalda räknas även den som deltar i 

utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, som utgör en direkt 

följd av ett uppdrag som ledamot eller ersättare i en nämnd. 

 

§ 2  ERSÄTTNINGSFORMER 

 

Ersättning kan utgå i form av månadsarvode, sammanträdesarvode och 

resekostnadsersättning. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, 

som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 10 - 

12. 

 

För förtroendevalda revisorer utgår timarvode som ersättning för tid som inte 

är sammanträdestid. 

 

§ 3  ERSÄTTNINGARNAS STORLEK 

 

Ersättningarnas storlek, som särskilt beslutas av kommunfullmäktige, framgår 

av ”Bilaga till reglemente för förtroendevalda i Bergs kommun”. 

 

§ 4  MÅNADSARVODEN 
 

Månadsarvoden utgår till de kommunalt förtroendevalda, som anges i den 

ovan nämnda bilagan. Månadsarvode utgör ersättning för det engagemang den 

förtroendevalde kan anses ha av sitt uppdrag i hemmet. Månadsarvodet 

innefattar dessutom arbetsuppgifter: 

 

- sammanträden inom ramen för uppdraget 

- inläsning av ärenden och protokollsjustering inom ramen för uppdraget 

- utövande av delegationsbeslut 

- mottagningar för allmänheten, telefonsamtal o dyl 

- förrättningar företagna på den förtroendevaldes eget initiativ samt förrätt-

ningar som utförs inom ramen för uppdraget. 
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Avgår förtroendevald som äger rätt att uppbära månadsarvode under 

tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan den avgående och den som 

inträder i dennes ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem 

innehaft uppdraget. 

 

Om förtroendevald med månadsarvode på grund av sjukdom eller annars är 

hindrad att fullgöra sitt uppdrag utgår lön eller ersättning enligt gällande 

regler. 

 

Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren 

arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

 

§ 5  SAMMANTRÄDEN 

 

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ 

som angetts i § 1. 

 

Uppgift om deltagande i sammanträde/förrättning noteras av sekreteraren i 

respektive nämnd/styrelse. 

 

I de fall protokoll inte förs skall från sammanträdet upprättas en handling 

innehållande uppgift om datum, tidsåtgång, närvarande och sammanträdes- 

ändamål. Uppgifterna skall bestyrkas av fungerande ordförande eller 

sekreterare. För så kallat telefonsammanträde utgår inte arvode. 

 

§ 6  SAMMANTRÄDESARVODEN 
 

För sammanträde utgår arvode enligt bilaga till detta reglemente. Till ersättare 

som är närvarande men inte tjänstgör vid kommunfullmäktiges sammanträde, 

utgår sammanträdesarvode på samma grunder som till tjänstgörande ersättare. 

(Reseersättning och inläsningsarvode utgår dock ej). 

 

Till ersättare i styrelser och nämnder som är närvarande men inte tjänstgör 

utgår inget arvode. 

 

§ 7  RESEKOSTNADSERSÄTTNING 

 

Vid sammanträde eller förrättning utgår ersättning enligt kommunens 

resereglemente. 

 

För förtroendevald som beretts kontorsutrymme är detta att anse som 

tjänsteställe. För övriga förtroendevalda är hemmet att anse som tjänsteställe. 

(Förtydligande se bilaga) 
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§ 8  FÖRRÄTTNING 

 

Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i: 

 

1   protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför 

2   sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd 

3 konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägen- 

      het, förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorgani- 

      sation eller annan motpart till kommunen 

4   överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den  

      förtroendevalde själv tillhör 

5   sammankomst med kommunalt samrådsorgan 

6   överläggning med kommunchef eller annan anställd vid det kommunala  

      organ den förtroendevalde själv tillhör 

7   besiktning eller inspektion 

8   överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

9   fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 

För ersättning enligt punkterna 3 - 9 krävs särskilt beslut. Beslut om 

förrättning bör fattas först efter omsorgsfull prövning av behovet, och antalet 

deltagare i förrättningen skall i möjligaste mån begränsas. 

 

§ 9  FÖRRÄTTNINGSERSÄTTNING 
 

Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt 

samma grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde. 

 

§ 10  PARTIGRUPPSMÖTE 

 

Förtroendevald i kommunfullmäktige får ersättning såsom för förrättning då 

denne deltar i partigruppsmöte, som hålls med anledning av och i anslutning 

till sammanträde med kommunfullmäktige. 

 

Ersättning utgår till närvarande ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte. 

 

§ 11 FUNKTIONSHINDRAD FÖRTROENDEVALD 
 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 

som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp 

med inläsning av handlingar och liknande. 

 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av 

kommunstyrelsen. 
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§ 12  ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST 

 

Ersättning utbetalas för förlorad arbetsinkomst med det faktiska 

inkomstbortfall som den förtroendevalde kan styrka med intyg från 

arbetsgivaren. Intyget ska redovisa hur stort löneavdrag som görs per timme 

vid frånvaro på grund av förtroendeuppdrag hos kommunen.  

 

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 

belopp, erhåller schablonersättning motsvarande den sjukpenninggrundande 

inkomst som finns registrerad hos försäkringskassa. Intyg ska lämnas. 

 

Ersättning utbetalas för förlorad arbetslöshetsersättning och ersättning från 

föräldraförsäkringen med det faktiska ersättningsbortfall som den förtroende-

valde kan styrka med intyg från arbetslöshetskassa eller försäkringskassa. 

 

Ersättning kan även utgå när förvärvsarbete skulle utförts i omedelbar 

anslutning till uppdraget även om själva sammanträdet eller förrättningen sker 

utanför arbetstid. 

 

Det ankommer på den förtroendevalde att inkomma med begäran och 

erforderliga intyg. Begäran lämnas via rapportunderlag eller genom att den 

förtroendevalde inkommer med en egen begäran.  

 

Ersättning enligt denna paragraf är även tillämplig för sammanträde med 

kommunfullmäktige samt för ej tjänstgörande närvarande ersättare. 

 

 

§ 13  GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ENLIGT § 10 - 12 
 

För att kunna få ersättning enligt § 10 - 12 skall den förtroendevalde vid varje 

tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande 

kommunala organ. 

 

§ 14  UTBETALNING 
 

Ersättningarna enligt detta reglemente utbetalas månadsvis. 

 

Tjänstgöringsrapporter för sammanträdesarvoden inlämnas till personal-

avdelningen senast den 27:e varje månad eller så fort uppgifterna är klara. 

 

Uppgifter rörande icke ordinarie sammanträde/förrättning lämnas av den 

förtroendevalde till sekreteraren omedelbart och senast inom en månad efter 

förrättningens avslutande. Om uppgifter inte kommit personalavdelningen 

tillhanda inom ett år efter sammanträdet/förrättningen förfaller rätten till 

ersättning. 
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§ 15 FÖRLORAD SEMESTERERSÄTTNING 

 

Förtroendevald äger rätt till ersättning för förlorade semesterdagar som upp-

kommer till följd av tjänstledighet för kommunalt förtroendeuppdrag. 

 

Av kommunen anställd förtroendevald behåller sina semesterdagar vid tjänst-

ledighet för kommunalt förtroendeuppdrag. 

 

Förlust av ersättning för förlorade semesterdagar skall av den enskilde 

förtroendevalde styrkas via intyg från respektive arbetsgivare. 

 

§ 16 ANSTÄLLD I KOMMUNEN 

 

Anställd i Bergs kommun som fullgör förtroendeuppdrag under ordinarie 

arbetstid ska ansöka om tjänstledighet med fullt löneavdrag. 

 

§ 17  TOLKNING 
 

Det ankommer på kommunstyrelsens arbetsutskott att tolka och granska 

tillämpningen av dessa bestämmelser. 

 

 

§ 18 GILTIGHETSTID 

 

Reglementet gäller fr o m 2016-03-15 och ersätter tidigare bestämmelser. 

____ 

 

Beslutat av kommunfullmäktige den 15 mars 2016, § 38 och § 41. 
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BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS 

KOMMUN 

 

I bilaga till reglemente för förtroendevalda i Bergs kommun redovisas 

ersättningar och tjänstgöringsgrader för presidieuppdragen inom kommunens 

nämnder och styrelser. 

 

MÅNADSARVODEN 

 

Uppdrag  Tjänstgörings- Ersättning/månad 

 grad fr.o.m. 2019-04-01 

Kommunstyrelsens ordförande 100 % 48 278:- 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordf 30 % 14 483:- 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf 30 % 14 483:- 

Kommunstyrelsens 3:e vice ordf 20 %   9 656:- 

Kommunstyrelsens 4:e vice ordf 20 %   9 656:- 

Kommunfullmäktiges ordförande 8 %   3 862:- 

1:e vice ordf i kommunfullmäktige 4 %   1 931:- plus arvode 

2:e vice ordf i kommunfullmäktige 4 %   1 931:- plus arvode 

Vård- och socialnämndens ordförande 60 % 28 967:- 

1:e vice ordf Vård- och socialnämnden 20 %   9 656:- 

2:e vice ordf Vård- och socialnämnden 20 %   9 656:- 

Utbildningsnämndens ordf 50 % 24 139:- 

1:e vice ordf Utbildningsnämnden 20 %   9 656:- 

2:e vice ordf Utbildningsnämnden 20 %   9 656:- 

Fastighet- och IT-nämndens ordf 30 % 14 483:- 

Gem. miljö- och byggnadsnämnd ordf 30 % 14 483:- 

Revisionens ordförande 4 %   1 931:- plus arvode 

BTEA:s ordförande 30 % 14 483:- 

BHH:s ordförande 20 %   9 656:- 

 

SAMMANTRÄDESARVODEN 

 

De förtroendevalda erhåller ersättning för deltagande i sammanträden och övriga 

förrättningar med halvt eller helt dagsarvode. Sammanträdesersättning utgår inte 

till ordförandena i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder för sammanträde 

eller förrättning, som utförs inom ramen för uppdraget som ordförande. Inte 

heller till kommunstyrelsens 1:e, 2:e, 3:e och 4:e vice ordförande och 

Utbildningsnämnden och Vård- och Socialnämndens 1:e vice och 2:e vice 

ordförande utgår ersättning. Till övriga vice ordföranden utgår ersättning. 
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Sammanträdets/förrättningens  Ersättning 

varaktighet  i kr fr.o.m. 2018-04-01 

 

1/2 dag (upp till 4 timmar)   587:- 

1/1 dag (över 4 timmar)   1 174:- 

 

 

Inläsningsarvode: 289:- (utbetalas per sammanträde för att de förtroendevalda 

skall få ersättning för den tid, som åtgår för att förbereda sig för sammanträdet). 

 

För protokollsjustering utges arvode med 257:-. 

 

Förtroendevald som kan styrka förlorad arbetsförtjänst överstigande erhållet 

sammanträdesarvode erhåller kompensation. 

 

 

TIMARVODE 

 

För de förtroendevalda revisorerna utgår timarvode som ersättning för tid, som 

inte är sammanträdestid. 

 

Timarvodet utgör 149:-. 

____ 

 

 

Politiker som samtidigt har anställning åt kommunen 

 
Politiker som även i sin anställning arbetar vid kommunkontoret 

Kommunkontoret är tjänsteställe. Resorna mellan bostad och kommunhuset är 

privata resor även i samband med förtroendeuppdraget, eftersom resan sker till 

tjänstestället hos kommunen. Resorna från kommunkontoret till Mediacenter är 

tjänsteresor. I de fall resorna sker direkt mellan bostaden och Mediacenter är det 

också tjänsteresor, men åker politikern in till kommunkontoret före eller efter 

mötet t ex för att hämta och lämna material, bryts tjänsteresan och resan mellan 

bostad och kommunkontor betraktas som en privat resa till och från arbetet. 

 

Politiker som i sin anställning arbetar på annan arbetsplats än 

kommunkontoret 

Tjänstestället är på den andra arbetsplatsen, under förutsättning att anställningen 

utgör huvuddelen av arbetet för kommunen. Resorna mellan bostaden och 

tjänstestället är privata resor. Resan från tjänstestället till kommunkontoret och 

resan från kommunkontoret åter till tjänstestället, eller direkt hem till bostaden, är 

tjänsteresa. Även resorna mellan kommunkontoret och Mediacenter, samt resan 

från Mediacenter åter till tjänstestället, eller direkt till bostaden är tjänsteresor. 

Omvänt gäller om dagen inleds med arbete som politiker vid kommunkontoret. 

Då är resan från bostaden till kommunkontoret och till Media-center, samt resan 

från dessa platser till ordinarie tjänsteställe, eller direkt till bostaden, tjänsteresa. 
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Politiker som inte samtidigt har en anställning åt kommunen 

(har t ex annan anställning eller egen näringsverksamhet) 

 
Det finns ett anvisat arbetsrum vid kommunkontoret 

Kommunkontoret är tjänsteställe i uppdraget åt kommunen. Samma förutsätt-

ningar gäller som för politiker som i sin anställning arbetar vid kommunkontoret 

ovan. 

 

Det finns inget eget arbetsrum, men ett rum vid kommunkontoret som delas 

med andra politiker i samband med möten etc (dvs förfogar inte själv över 

rummet) 

Bostaden är tjänsteställe. Resorna från bostaden, eller tjänsteställe hos annan 

arbetsgivare, till kommunhuset respektive Mediacenter är tjänsteresor. Detsamma 

gäller återresan. Om den politikern under tjänsteresan ”mellanlandar” vid sin 

bostad, eller vid tjänstestället hos annan arbetsgivare, bryts tjänsteresan och resan 

mellan bostaden och tjänsteställe hos annan arbetsgivare betraktas som en privat 

resa till och från arbetet. 

 

Det finns inget eget arbetsrum vid kommunkontoret 

Bostaden är tjänsteställe. Samma förutsättningar gäller som för politiker i 

föregående avsnitt. 

____________ 
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