Bilaga

Anmälningsärende gällande arvoden from 2018-01-01
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Kommunstyrelsen
Ordförande
Vice ordförande
Ordförande,AU
Ordförande,BoS
Ledamöter
Ersättare, tjänstgörande
Förtroendevald med insynsplats

----Ja
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Revisorer
Ordförande
Ledamöter

Valberedning
Ordförande
Ledamöter

Valnämnd

Övriga arvodens höjning enligt beslut Kfm 2007-06-20
Kommunfullmäktiges sammanträden

252 kronor per sammanträde

Grundarvode, inställelse samt inläsning
Timarvode, ej maxbelopp
Barnpassningskostnad,max 10 t/dag
Vård av svårt sjuk anhörig, max 10 t/dag
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader

310 kronor
125 kronor
64 kr/tim
verifierat belopp
verifierat belopp

Bilersättning enligt gällande ersättning för kommunalt anställda, färdväg minst 6 km enkel väg
Kommunstyrelsens ordförande erhåller årsarvode baserat på 75 procent av gällande
riksdagsmannaarvode. Uppräkning sker den 1 januari året efter riksdagsmannaarvodet höjts.
Grundarvode samt timarvode justeras med motsvarande procenthöjning som ordförandearvodet höjs
med och vid samma tidpunkt.
Övriga med årsarvode och fast arvode erhåller respektive tjänstgöringsgrad x 90 procent av årsarvode
för kommunstyrelseordförande.
För årsarvoderade gäller rätt till sex veckors ledighet som bör planeras så att utskottsordförandena
ersätter varandra.
Förlorad arbetsförtjänst
a) verifierat belopp, maximalt
- per timme 1/165 av heltidsarvoderad kommunalrådsarvodet per månad, 297 kronor (2018)
- per dag timersättning x 8 timmar, 2 376 kronor
b) schablonberäknat belopp som utgör
- sjukpenninggrundande lön, maximalt enligt ovan.
c) schablonbelopp för egen företagare som inte kan styrka årsinkomst
- 200 000 kronor
Förlorad föräldrapenning
a) Verifierat belopp
b) Schablonbelopp utgörande dagpenninggrundande ersättning
Förlorad semesterförmån
a) Verifierat belopp
b) Förlorad semesterersättning, maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
c) Förlorade semesterdagar, maximalt, samma som maximibeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag
d) För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17.00

