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Bestämmelser om arvoden och ersättning till
förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne
§ 1 Allmänt
Till förtroendevalda i Kommunförbundet Skåne utgår ersättningar i form
av traktamente, reseersättning, sammanträdes- och förrättningsarvode,
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, ersättning för extrakostnader vid
amning samt årsarvoden.
Ersättning utgår för sammanträde med organ inom Kommunförbundet
Skåne samt vid förrättning beslutad av organ inom förbundet. Ersättning
utgår ej vid sammanträde i organ ingående i annan organisation om
ersättning utgår från annan, även om Kommunförbundet Skåne utsett
eller nominerat representant.
I de fall styrelsen beslutat att till sig adjungera en person med anledning
av att en ledamot eller ersättare avgått från sitt uppdrag, kan styrelsen
besluta att arvodesreglerna skall tillämpas även för den adjungerade.
§ 2 Traktamente och reseersättning
Traktamente och reseersättning utgår efter vid varje tidpunkt
gällande bestämmelser för av Kommunförbundet Skåne
anställda tjänstemän.
§ 3 Förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst.
Förtroendevald, som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till
vilket belopp, har rätt till en ersättning motsvarande den senast
redovisade årsinkomsten enligt slutligt skattebesked.
§ 4 Sammanträdes- och förrättningsarvode
Arvode för sammanträde och förrättning utgår med 0,02
inkomstbasbelopp, för innevarande år, per sammanträde eller
förrättning. Endast ett arvode kan utgå per dygn.
§ 5 Årsarvoden
Till styrelsens ordförande utgår årsarvode med två inkomstbasbelopp för
innevarande år, till styrelsens förste och andre vice ordförande utgår ett
inkomstbasbelopp vardera för innevarande år och till var och en av
ordförandena i beredningar, projektgrupper, styrgrupper, revisionen och
liknande med 0,2 inkomstbasbelopp för innevarande år. Till
beredningarnas vice ordförande utgår 0,1 inkomstbasbelopp för
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innevarande år. Till styrelsens ordförande och vice ordförandena utgår ej
sammanträdes- och förrättningsarvode.
Avgår ordförande eller annan, som äger uppbära årsarvode, under
löpande kalenderår, sker fördelning av arvodet mellan denne och
efterträdaren i förhållande till den tid, uppdraget för var och en av dem
varat under året.
§ 6 Övrigt
Förtroendevald som har spädbarn som ammas kan uppbära ekonomisk
ersättning för medföljande au pair/barnpassare i samband med
berednings-, styrelsesammanträde eller förrättning. Ersättning utgår för
medföljande au pairs resa och uppehälle under den tid sammanträdet
eller förrättningen pågår och inkluderar i förekommande fall
partigruppsmöte.
Ersättningen för medföljande au pair är direkt kopplad till amningen och
är begränsad till högst ett år från barnets födelse.
Anmälan om att förtroendevald önskar ersättning för medföljande au pair ska
ske i
förväg till förbundskansliet.
Styrelsen, eller den styrelsen sätter i sitt ställe, kan efter särskild
prövning medge att ersättning utbetalas även utöver vad här angivits, t
ex styrkt barntillsynskostnad.
Förbundsdirektören ansvarar för tillämpning av dessa bestämmelser.
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