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Policy för Kommunstyrelsens förtroendevaldas
deltagande i kurser, konferenser och studieresor
1. Förtroendevalda får delta i studieresor, kurser och konferenser (nedan kallat
arrangemang) enligt ”Kommunstyrelsens Delegationsförteckning” (UBFS
3.3.1 U27):
•

Kommunstyrelsens ordförande beslutar på delegation om den
förtroendevalde får delta i arrangemanget och beslutet ska finnas
nedtecknat som delegationsbeslut. Beslutet ska anmälas på
nästkommande sammanträde med Kommunstyrelsen. Inbjudan,
kallelse eller annan redogörelse för arrangemanget ska utgöra
underlag när beslutet fattas. Beslut om deltagande ska fattas innan
arrangemanget genomförs.

•

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta om deltagande i
arrangemang som avser Kommunstyrelsen ordförande. Beslutet ska
finnas protokollfört och anmälas vid nästkommande sammanträde
med Kommunstyrelsen. Inbjudan, kallelse eller annan redogörelse
för arrangemanget ska utgöra underlag när beslutet fattas. Beslut om
deltagande ska fattas innan arrangemanget genomförs.

•

Anmälan till arrangemang får ske före beslut, om ”sista
anmälningsdag” kräver det.

2. Förtroendevalda som medgetts närvarorätt i arrangemang har rätt till
ersättning enligt ”bestämmelser om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda” (UBFS 5.1 U12 3, 8-14 §)
•

Arrangemanget ska beröra en kommunal angelägenhet och ha ett
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.

•

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med arrangemang
betalas ut enligt § 3. Ersättning utgår inte till heltidsengagerade
förtroendevalda eller deltidsengagerade om uppdraget omfattar mer
är 35 % av en heltid. Kommunen ersätter den tid som motsvarar
tiden för själva deltagandet i arrangemanget, samt tiden för resor till
och från arrangemanget. Förlusten ska styrkas från arbetsgivare för
ett på kommunen godtagbart sätt. Ersättning till egenföretagare
beräknas enligt en schablonmetod. Till grund för beräkningen av
ersättning till egenförtagare föreligger intyg från försäkringskassan
som visar sjukpenningsgrundande inkomst eller intyg som visar
föregående års taxerade inkomst. I nuläget utgör ett dagsarvode ett
max belopp på 1 192 kronor/dag.

•

Om arrangemanget utgör en heldag ersätts den förtroendevalda med
ett dagsbelopp (max 1 192 kronor i dagsläget). Om arrangemanget
sträcker sig utanför ordinarie arbetstid eller inte utgör en heldag,
ersätts den förtroendevalda enligt timarvode (i dagsläget 149
kronor), där det även utbetalas ett grundarvode som motsvarar två
timarvoden (i dagsläget 297 kronor).

•

Ersättning för resor till och från arrangemanget, som överstiger två
km, ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens
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arbetstagare i det kommunala reseavtalet, samt kommunens
resepolicy (antagen av kommunfullmäktige den 22 september 2011,
§ 92).
•

De förtroendevalda ska själva yrka på ersättning. Yrkandet ska vara
styrkt och anmälas till nämndens sekreterare eller annan utsedd
inom ett år från dagen för arrangemanget.

3.

Beslutsordningen är den samma för deltagande i arrangemang såväl
inrikes som utanför Sverige men inom EU samt till Norge eller Island.

4.

Kommunalråd och oppositionsråd kan utöver vad som anges i första
stycket i ”policy för förtroendevaldas deltagande i kurser och
konferenser”, efter eget avgörande delta i arrangemang och täcka alla
kostnader inom ramen för det årliga anslag för utlägg som vardera
normalt förfogar över. Under sådana omständigheter tillämpas inte
ersättning enligt ”bestämmelser om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda” (UBFS 5.1 U12 3, 8-14 §)

5.

I samband med att beslut tas om deltagande i arrangemang, ska beslutet
även innehålla ett ställningstagande till om deltagandet ska redovisas och
om så är fallet på vilket sätt och till vilken instans.

6.

Beslut om deltagande i arrangemang ska alltid ske på ett sådant sätt att
det inte kan uppfattas som gåva eller förmån.

