
Bilaga 2 
 

Arvoden till kommunstyrelsens presidium 
 

1. Kommunstyrelsens presidium utgörs av kommunstyrelsens  ordförande, förste 

vice ordförande samt andre vice ordförande. 

 
2. Uppdrag utanför kommunens tjänst skall fullgöras på tillkommande ledighet 

eller utnyttjad ledighet med avdrag på arvodet. 

 
3. Månads arvodet skall innefatta ersättning för all verksamhet även sammanträden, 

förrättningar och dylikt som presidiet utövar för fullgörande av de uppdrag som ingår 

i presidieuppdraget. Kommunstyrelsen har tolkningsföreträde vid bedömning av 

dessa frågor. 

 
4. Presidiet skall dessutom åtnjuta följande ekonomiska förmåner: 

 
a) Presidiet må bereda sig ledighet från sin kommunala syssla utan reduktion av 

arvodet, till längden svarande mot vad såsom semester enligt Allmänna 

bestämmelser  tillkommer arbetstagare grupp 1 med motsvarande ålder. 

 
b) Ledamot av presidiet som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sina göromål 

i det kommunala uppdraget skall äga bibehålla sitt arvode enligt de grunder som anges 

i Allmänna bestämmelser. 

 
c) Ledamot av presidiet, som på grund av havandeskap eller barnsbörd är förhindrad att 

fullgöra sina göromål i det kommunala uppdraget, skall äga bibehålla sitt arvode 

enligt de grunder, som anges för arbetstagare grupp 1 Allmänna bestämmelser dock 

utan krav på viss tids anställning eller förtroendemannauppdrag hos kommunen. 

 
d) Ledamot av presidiet, som på grund av värnplikts-, civilförsvars- eller annan 

tjänstgöring som avses i Allmänna bestämmelser är förhindrad att fullgöra sina 

göromål i det kommunala uppdraget, skall äga bibehålla sitt arvode enligt de 

grunder, som anges för arbetstagare grupp 1 i nämnda bestämmelser. 

 
e) Ledamot av presidiet skall tillförsäkras grupplivskydd under mandatperiod i 

enlighet med FA:s försäkringsbestämmelser. 

 
f)  För ledamot av presidiet skall, vid ledighet på grund av sjukdom, havandeskap och 

barnsbörd samt i övrigt, samordning ske mellan arvode, sjukpenning och pension m m 

enligt de grunder som anges för arbetstagare i Allmänna bestämmelser. 

 
g) För ledamot av presidiet gäller pensionsbestämmelser enligt OPF-KL och 

PBF för förtroendevald som fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller 
betydande del av heltid och som påbörjade uppdraget i denna omfattning innan 
mandatperioden 2014. 
 

h) Det skall ankomma på kommunstyrelsen att besluta angående presidiet i 

frågor rörande tillämpning av ovannämnda berörda bestämmelser i Allmänna 

bestämmelser och av bestämmelserna i pensionsreglementet. 

 
i) Ledamot av presidiet skall vara skyldig att icke utan kommunfullmäktiges 

medgivande med heltidssyssla förena egen verksamhet i förvärvssyfte, 

anställning eller jämförligt  allmänt uppdrag.  


