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RESE- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR TIMRÅ
KOMMUN
Fastställt av kommunfullmäktige 2013-11-25, § 137
Reviderad av kommunfullmäktige 2015-09-28, § 122
Reviderad av kommunfullmäktige 2016-11-28 § 180
1 § Tillämpningsområde
Detta reglemente äger tillämpning med avseende på kommunfullmäktige, ledamot
av kommunfullmäktige tillsatt beredning, ledamot av kommunens styrelse och utsedd ledamot av annan kommunal nämnd, ledamot av beredning samt revisor,
även som ersättare för sådan ledamot och revisor med beaktande av vad som nedan sägs under 2 §.
Ersättning enligt kommunens ersättningsreglemente skall utgå till ledamöter i
kommittéer o dyl. valda av kommunen, vari representanter för organisationer ingår
för sammanträden, till vilka kallelse utfärdats av kommunal nämnd eller styrelse.
Vad nedan sägs under 3 § A - förberedelsetid avser ej kommunalt bolag.
2 § Ersättningsformer
Enligt detta reglemente utgår följande slag av ersättningar:
sammanträdesarvoden enligt § 3 A,
månadsarvoden enligt § 3 B,
förlorad arbetsförtjänst enligt § 3 C,
kostnadsersättning i form av traktamente och resekostnadsersättning enligt 4 § eller ersättning för särskilda utgifter enligt 6 §, samt
pensionsförmåner enligt 7 §
3 § Sammanträdes-, förrättnings- och månadsarvoden
A
Sammanträdesarvode per sammanträde fastställs utifrån genomsnittlig löneutveckling i Timrå kommun.
ersättning för sammanträde upp till 2 tim/dag.
ersättning för sammanträde över 2 tim/dag.


för förberedelsetid inför nämnd/styrelsemöte utgår sammanträdesersättning
med ersättning motsvarande maximalt 2 tim/dag. Med förberedelsetid avses
gruppmöte inför styrelse/nämndssammanträde. Ordförande i resp
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nämnd/styrelse får meddela att förberedelsetiden skall vara kortare än 2
tim/dag


för justering av protokoll utgår ersättning motsvarande sammanträde 2
tim/dag såvida justeringen ej sker i direkt anslutning till annat arvoderat uppdrag.

Sammanträdes- och förrättningsarvode maximeras per dag att motsvara sammanträde som pågår mer än 2 tim med undantag för valnämndens ledamöter och valförrättare vid allmänna val.
Utbetalning av sammanträdesarvode för uppdrag i MittSverige Vatten AB anpassas enligt gällande regler i Sundsvall (Stadsbackenkoncernen) och Nordanstigs
kommuner, att gälla fr o m den 1 januari 2009.
Kommentar:
För heldagssammanträde motsvarar maxarvodet belopp fastställt av arvodeskommittén för sammanträde som varar mer än 2 tim.
I syfte att informera ersättarna och hålla dem à jour med verksamheten äger de rätt
att vid närvaro uppbära motsvarande sammanträdesersättning
2 tim/dag. I ersättningen innefattas förberedelsetid enligt ovan. Om ersättare går
in som tjänstgörande skall ersättning utgå såsom för tjänstgörande ledamot.
B
Bestämmelser om månadsarvoden till förtroendevalda i Timrå kommun och dess
bolag följer riksdagsmannaarvodet och omräknas utifrån det av riksdagens arvodesnämnd fastställda riksdagsmannaarvodet, varje år. Månadsarvodena i Timrå
kommun omräknas från och med den 1 januari varje år.
C
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag på sätt som arvodeskommittén beslutat.
I början av varje ny mandatperiod skall arbetsgivarintyg lämnas till respektive
nämnds sekreterare som visar huruvida arbetsgivaren kommer att göra avdrag på
lön för bortovaro p g a det politiska uppdraget. Intyg skall fortsättningsvis lämnas
när någon förändring av lön o dyligt sker.
Förlorad arbetsinkomst kan maximalt utgå med 39 % på årsbasis av heltid i den
tjänst som vederbörande är ledig från för att fullgöra uppdraget som förtroendevald. Om detta överskrids skall arvodeskommittén uppta förhandling med den det
berör.
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I syfte att informera ersättarna och hålla dem à jour med verksamheten äger de rätt
att vid närvaro uppbära motsvarande förlorad arbetsförtjänst med max 6 timmar/dag.
Vid politiskt uppdrag på dag då A-kassa normalt skulle ha utgått, utgår ersättning
för förlorad arbetsinkomst med motsvarande belopp (ej för den arbetsinkomst
som arbetslöshetsersättningen är beräknad på). Intyg från A-kassan lämnas till
nämndssekreteraren. Ledamoten/ersättaren är skyldig att själv försäkra sig om regelverket för respektive A-kassa avseende ersättning vid sammanträde.
2,5 heldagsarvode skall utgå till röstmottagare och valnämndsledamot för förrättning vid allmänna val och folkomröstningar. Gäller endast valdagen.
Till ordförande och vice ordförande i valnämnden och i valdistrikt utges 500 kronor utöver 2,5 heldagsarvode.
E
Bestämmelserna om sammanträdesarvode äger icke tillämpning på heltidsarvoderad förtroendevald, som tillerkänts årsarvode för uppdrag.
Ledamot i kommunfullmäktige äger dock rätt till sammanträdesarvode.
4 § Resekostnader och traktamenten
A
Ersättning för resekostnader och traktamenten för sammanträde utom kommunen
utgår med belopp motsvarande resereglemente för kommunerna, bilaga 01, samt
årligt cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (gäller traktamenten).
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår om avståndet mellan förtroendemannens bostad och sammanträdesstället överstiger 3 km.
Vid sammanträden förlagda under förtroendemannens arbetstid utgår reseersättning från arbetsplatsen, dock längst 2 x 40 km.
5 § Utbildning
Vid deltagande i utbildning eller förrättning inom eller utom Timrå kommun utgår
arvode i enlighet med 3 §.
6 § Ersättning för särskilda kostnader
Den som för fullgörandet av kommunalt uppdrag åsamkas särskilda utgifter för telefon, porton mm kan få ersättning motsvarande styrkta utlägg.
Den som för fullgörande av kommunalt uppdrag har kostnader för barntillsyn erhåller ersättning motsvarande av arvodeskommittén fastställt belopp.
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7 § Pension
Pension i form av ålderspension, förtidspension, visstidspension eller familjepension utgår enligt av kommunfullmäktige antaget pensionsreglemente.
Fr o m den 1 januari 2004 avsätts en årlig avgift av sammanlagd förlorad
arbetsinkomst till tjänstepensionsförsäkring. Pensionsavgiften betalas ut vid varje
utbetalningstillfälle av förlorad arbetsförtjänst. En förutsättning är att förlusten av
pensionsförmån styrks genom intyg från arbetsgivaren. Den förtroendevalde ansvarar
själv för att inkomma med nytt intyg vid ny lön. Retroaktiv ersättning utbetalas ej.
Egenföretagare och fria yrkesutövare får styrka sin förlust av pensionsförmån
genom pensionsutredning vid pensionstillfället.
8 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda kan ha rätt till förlorade semesterdagar. En förutsättning är att
förlusten av semesterdagar samt kostnaden för den/de förlorade semesterdag/ar
styrks genom intyg från arbetsgivaren. Ersättning för förlorad semesterdag/ar utbetalas senast den 31 mars nästkommande år.
9 § Administration av rese- och ersättningsreglementet
Varje nämnd/styrelse ansvarar själv för sin administration innefattande tillämpning
av reglementet samt rutiner, utbetalning och administration i övrigt.
10 § Tolkning
Tolkning och tillämpning av reglementet avgörs av kommunstyrelsen.

