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§ 13
KS 159/18

Kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i arvodesbestämmelserna
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i
arvodesbestämmelserna.
Ärendet
Då sammanträden och förrättningar med kort varsel kan bli inställda och ledamot som har
tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete inte kan återta sin ansökan om tjänstledighet hos sin
ordinarie arbetsgivare föreslås följande tillägg i bilaga 5.
Ersättning vid inställd förrättning:
”Ersättning för förlorad arbetsinkomst, vid uttagen tjänstledighet från arbetet, och att
ansökningen om tjänstledighet inte kunnat återtas, utbetalas om förrättningen ställs in inom en
månad innan förrättningen skulle ha ägt rum. Den inställda förrättningen ska protokollföras
vid nämndens nästkommande sammanträde. Protokollsparagrafen, tillsammans med uppgifter
om månads- eller timlön (lönespecifikation), används sedan som underlag vid ansökan om
ersättning.”
Då ledamot har tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete och är sjuk på förrättningsdagen och
därmed förlorar del av sin sjukersättning för den dagen föreslås följande tillägg i bilaga 5.
Ersättning för förlorad sjukersättning:
”Om ledamot som tagit tjänstledigt för förrättning blir sjuk så ersätts den delen av den
förlorade sjukersättningen som härrör till tjänstledigheten. Attesterat underlag för att
förrättningen har ägt rum tillsammans med uppgift om förlorad sjukersättning
(lönespecifikation) utgör underlag för att ersättning ska betalas ut.”
Då de särskilda kostnaderna för funktionshindrad kan vara, relativt, höga föreslås följande
tillägg i bilaga 7.
”Nämnden kan själv upphandla, via Mölndals Stads upphandlade RAM-avtal, den kompetens
som behövs om den förtroendevalda så önskar. Kontakta upphandlingsenheten när behov
finns.”
Justerandes sign
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Kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i
arvodesbestämmelserna
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner föreslagna kompletteringar i bilaga 5 och bilaga 7 i
arvodesbestämmelserna.
Ärendet
Då sammanträden och förrättningar med kort varsel kan bli inställda och ledamot som har
tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete inte kan återta sin ansökan om tjänstledighet hos sin
ordinarie arbetsgivare föreslås följande tillägg i bilaga 5.
Ersättning vid inställd förrättning:
”Ersättning för förlorad arbetsinkomst, vid uttagen tjänstledighet från arbetet, och att
ansökningen om tjänstledighet inte kunnat återtas, utbetalas om förrättningen ställs in inom en
månad innan förrättningen skulle ha ägt rum. Den inställda förrättningen ska protokollföras
vid nämndens nästkommande sammanträde. Protokollsparagrafen, tillsammans med uppgifter
om månads- eller timlön (lönespecifikation), används sedan som underlag vid ansökan om
ersättning.”
Då ledamot har tagit tjänstledigt från sitt ordinarie arbete och är sjuk på förrättningsdagen och
därmed förlorar del av sin sjukersättning för den dagen föreslås följande tillägg i bilaga 5.
Ersättning för förlorad sjukersättning:
”Om ledamot som tagit tjänstledigt för förrättning blir sjuk så ersätts den delen av den
förlorade sjukersättningen som härrör till tjänstledigheten. Attesterat underlag för att
förrättningen har ägt rum tillsammans med uppgift om förlorad sjukersättning
(lönespecifikation) utgör underlag för att ersättning ska betalas ut.”
Då de särskilda kostnaderna för funktionshindrad kan vara, relativt, höga föreslås följande
tillägg i bilaga 7.
”Nämnden kan själv upphandla, via Mölndals Stads upphandlade RAM-avtal, den kompetens
som behövs om den förtroendevalda så önskar. Kontakta upphandlingsenheten när behov
finns.”
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Ekonomi
Ersättningarna är redan reglerade i arvodesbestämmelserna i och med att ledamöterna enligt
kommunallagen har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Eventuella kostnader för de särskilda kostnaderna för funktionshindrad minskar om nämnden
själva gör upphandlingen då Mölndals stad kan dra av för ingående moms, vilket inte är fallet
vid ”kvittohantering”.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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