Reviderad

Bestämmelser om ersättning
för förtroendevalda i
Örkelljunga kommun 2019-2022
Reglerna gäller från och med den 1 januari 2019 enligt kommunfullmäktiges beslut

Kf § 75/2018
Kf § 7/ 2020
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BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT
FÖRTROENDEVALDA
§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, i
beredningar som tillsatts av fullmäktige, i kommunstyrelsen, i kommunens övriga
nämnder och i avdelningar och organ för beredning samt revisorer och
revisorsersättare som avses i 4 kap 1§ kommunallagen på sätt som nedan anges.
Om ekonomiska och sociala förmåner till kommunalråd (heltid eller på minst 40%
av heltid, gäller också oppositionsråd på 50% av heltid) finns särskilda bestämmelser.

§ 2 Ersättningsformer/ersättningarnas storlek
Ersättning utgår i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för förlorad arbets-inkomst.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i 4 kap 14§ kommunallagen.

§ 3 Årsarvoden
Årsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda enligt dessa bestämmelser.
Avgår förtroendevald som äger uppbära årsarvode under tjänstgöringsperioden
fördelas arvodet mellan denne och den som inträder i hans/hennes ställe i
förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad skall arvodet minskas i
motsvarande mån. Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode uppbär
ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet som motsvarar kommunalt
anställdas semesterledighet enligt AB. Under sådan ledighet bibehåller
kommunalrådet och oppositionsrådet sitt arvode. Ingen annan ersättning såsom
semesterersättning utgår. Ledighet ska tas ut under mandatperioden.
Årsarvoden utgår med angivna procental av gällande inkomstbasbelopp enligt
nedanstående tabell.

Organ

Ordf

1 vice ordf

2. vice ordf

Ledamot i au Ledamot

Kommunfullmäktige

25

15

10

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

**
125

60
*

***

Utbildningsnämnden

125

*

15

Samhällsbyggnadsnämnden

80

*

15

Kultur och fritidsnämnd

25

10

10

Överförmyndarnämnd

25

10

*

Valnämnden (endast valår)

15

*

Valberedningen

10

*

Revisionen

25

*

50
15

15

*) Årsarvode utgår ej. Vid tjänstgöring som ordförande utgår ett extra arvode på
1,25% av gällande inkomstbasbelopp per tillfälle. Denna regel gäller även vid
myndighetsbeslut i ordförandes ställe.
**) Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd fastställs till ett
(1) inkomstbasbelopp/månad. Det regleras varje år då inkomstbasbeloppet justeras.
Årsarvodet avses täcka samtliga politiska uppgifter inom Örkelljunga kommun
Exempel på förrättningar inom kommunen som skall anses ingå i ordförandens
arbetsuppgifter och täckas av årsarvode (för förrättning utom kommunen utgår
ersättning):
•

Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete

•

Överläggning med tjänsteman eller annan anställd

•

Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller
annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning e dyl.

•

Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling

•

Kontakter med medborgare, telefonsamtal o dylikt.

•

Utövande av delegationsbeslut

•

Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke
kommunala organ

•

Uppvaktningar

Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom ovan angivna
punkterna.
Exempel på förrättningar inom kommunen som ej ingår i årsarvodet för ordförande:
•

Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under
förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande
upprättas

•

Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal styrelse/nämnd

•

Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande

•

Kurser, seminarier och konferenser

•

Alla förrättningar utanför kommunen

***) För oppositionsrådet tillika kommunstyrelsens 2. vice ordf gäller samma
bestämmelser, i tillämpliga delar, som för kommunstyrelsens ordförande tillika
kommunalråd, se notering **) ”Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande tillika
kommunalråd.” Årsarvode för oppositionsråd tillika 2:e vice ordförande fastställs till
50% av inkomstbasbeloppet/månad. Det regleras varje år då inkomstbasbeloppet
justeras.

§ 4 Sammanträden
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ som
angetts i § 1 (och enligt 3 kap 1-3§§ kommunallagen), där protokollföringsskyldighet
föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.

§ 5 Sammanträdesarvoden
För sammanträde utgår arvode med 0,15% av gällande inkomstbasbelopp per
påbörjad halvtimme.
Arvode för sammanträde eller förrättning utgår för tiden från sammanträdets eller
förrättningens början till dess slut.
Dock utgår högst 10 gånger timersättningen per dag.
Till valförrättare utgår ersättning enligt ovan med undantag för max gränsen 10
gånger timersättningen.

Sammanträdesarvode för kommunfullmäktiges sammanträden utgår med 300 kronor
per kommunfullmäktigesammanträde. I de fall ledamot är förhindrad att tjänstgöra
hela sammanträdet utgår ett sammanträdesarvode på 150 kronor, detsamma gäller
för ersättare som går in och tjänstgör för sådan ledamot.

§ 6 Resekostnadsersättning
Ersättning för resekostnader vid sammanträde inom kommunen utgår från den
förtroendevaldes fasta bostad eller hans arbetsplats till sammanträdesplatsen.
Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utgår enligt de
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Färdtid: Förtroendevald som under resa i sitt uppdrag utanför den vanliga verksamhetsorten färdas
under tid, som inte är ordinarie tjänstgöringstid, får ersättning enligt kommunanställdas
kollektivavtal AB § 24 Färdtid. AB § 24 tillämpas i detta fall analogt för förtroendevald på
förrättning enligt beslut i Ks, 2016-01-13.

§ 7 Förrättning
Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i
1. sammanträde med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller annan
nämnd som den förtroendevalde ej är ledamot av,
2. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet,
3. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen,
4. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det som den
förtroendevalde själv tillhör,
5. besiktning eller inspektion,
6. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
7. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.
För ersättning enligt punkterna 2 - 7 krävs särskilt uppdrag.

§ 8 Förrättningsersättning
Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning utgår enligt samma
grunder som motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde.

§ 9 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda
kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk,
hjälp med inläsning av handlingar och liknande.
För att kunna få ersättning enligt denna paragraf skall den förtroendevalde vid varje
tillfälle då ersättning begärs anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala
organ.

§ 10 Barntillsynskostnader
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte
fyller 12 år.
Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförts av egen familjemedlem eller av
sammanboende på dennes fritid och ej heller för tid som barnet vistas i den
kommunala barnomsorgen.

§ 11 Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning har förlorat
arbetsinkomst skall ersättning utgå enligt följande alternativ:
- Förtroendevald inlämnar intyg från arbetsgivaren på faktisk, förlorad
arbetsförtjänst.
- Förtroendevald som är egenföretagare skall inlämna intyg från sin revisor
angående beräknad förlorad arbetsförtjänst.
- Förtroendevald som innehar A-kassa skall inlämna intyg på förlorad ersättning på
grund av förtroendeuppdraget.

- Förtroendevald utan anställningsförhållande och som verkar som egen företagare
erhåller schablonersättning motsvarande 0,25% av gällande inkomstbasbelopp per
timme. Schablonersättning utgår för högst 10 timmar per dag, förlagd under tiden
07.00-18.00. Schablonersättning betalas ut längst till och med den månad den
förtroendevalde fyller 67 år.
Den ersättningsgrundande årsinkomsten maximeras till 12 inkomstbasbelopp.
Till förtroendevalda, som mister arbetsinkomst utöver de timmar som sammanträdesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår även för denna tid
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat
arbetsinkomst. Således kan exempelvis pensionärer och studerande inte komma
ifråga för förlorad arbetsinkomst.
För att ersättning ska utbetalas krävs att den förtroendevalde för varje förrättning
yrkar på ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättning ska begäras senast sex
månader efter sammanträdet/förrättningen.
Förtroendevald som fullgör uppdragen på heltid eller deltid överstigande 40 % av
heltid har ej rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

§ 12 Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald erhåller en ersättning på 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till pensionsförsäkring.

§ 13 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för av arbetsgivaren styrkt förlorad
semesterförmån.

§ 14 Ersättning till ej tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare har rätt till sammanträdesarvode men inte rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 15 Gratifikationsregler
Se kommunens reglemente för minnesgåva och uppvaktning.

§ 16 Borgerlig vigselförättare
Borgerlig vigselförättare, (som utses av Länsstyrelsen), får utföra vigslar i
Örkelljunga kommun.
Ersättning från kommunen är samma som förtroendevaldas sammanträdes- och
förättningsarvoden samt bilersättning.
Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska körersättningen bekostas av
brudparet.

§ 17 Tolkning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

PRAKTISKA ANVISNINGAR OCH KOMMENTARER
Tillämpningsanvisningar för förlorad arbetsinkomst för
förtroendevalda, beslut i Pu § 32, 2013-05-29
För utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst, första
gången eller om det skett en förändring fordras följande:
- Anställd av kommunen: Inkomstuppgifter behöver ej
lämnas.
- Anställd av annan än kommunen: Den förtroendevalde
lämnar blankett/ lönespec från arbetsgivaren
- Egen företagare (ej schablon): Den förtroendevalde lämnar
intyg från skatteverket/ revisor angående taxerad
arbetsinkomst.
- Arbetssökande: Den förtroendevalde lämnar intyg från
A-kassa angående faktisk förlorad ersättning på grund av
uppdraget.
- Sjukskriven: Den förtroendevalde lämnar intyg från
försäkringskassan angående faktisk förlorad ersättning på
grund av uppdraget. Obs! kontakta försäkringskassan så att
ditt uppdrag inte påverkar din sjukskrivning.
- Har du flera arbetsgivare eller har ersättning från en eller
flera myndigheter så kontakta kommunens lönekontor.
Blanketter som inte är ifyllda rätt skickas tillbaka för komplettering.
Årligen eller vid förändring av inkomst lämnas ny anmälan.
Avdrag för lunch görs med en halvtimme för möte som varar mer
än 6 timmar och över lunch.
Det är den förtroendevaldes eget ansvar och intresse att uppgifterna
blir korrekt ifyllda.
Blanketter fastställda av PU enligt ovan, finns hos respektive nämndssekreterare.

Översikt kategoriindelning för arvoden
mm i det egna organet.
Bilaga till Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 2019 – 2022.
Kategori a)
Kommunstyrelsen ordförande tillika kommunalråd.
Arvode Ers. För förlorad arbetsinkomst

Resekostnadsers.

Protokollfört
sammanträde

Nej

Nej

Nej

Förberedande
möte motsv.

Nej

Nej

Nej

Justering
Förrättning (§7)

Nej
Nej

Nej
Nej

Nej
Ja

Kategori b)
Ordförande och vice ordföranden i kommunfullmäktige
Ordförande och vice ordförande i nämnder samt utskott
Ordförande och vice ordförande i kommunala råd
Förste vice ordförande i kommunstyrelsen
Arvode
Ers för förlorad arbetsinkomst
Protokollfört
Ja
Ja
sammanträde
Förberedande
Nej
Ja
möte motsv
Justering
Nej
Ja
Förrättning (§7) Nej
Ja
Kategori c)
Ledamot och ersättare i styrelser, utskott, nämnder och råd
Arvode
Ers för förlorad
arbetsinkomst
Protokollfört
Ja
Ja
sammanträde
Förberedande
möte motsv
Justering
Nej
Ja
Förrättning (§7) Nej
Ja

Resekostnadsers.
Ja
Ja
Ja
Ja

Resekostnadsers.
Ja
Ja
Ja

Kategori d)
Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
Arvode Ers för förlorad arbetsinkomst
Protokollfört
Ja*)
Ja
sammanträde
Förberedande möte motsv
Justering
Nej
Ja
Förrättning (§7)
Nej
Ja
*) Se § 5 sista stycket.

Resekostnadsers.
Ja
Ja
Ja

Årsarvode m m – 2020

Revideras årligen vid förändring av inkomstbasbeloppet. Nedan gäller 2020
och kommer att revideras inför 2021.
Beloppsbilaga till bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda.
Nämnd

Uppdrag

Kf
Kf
Kf
Ks

Ordf.
1 v ordf.
2 v ordf.
Ledamot i
au
1:e vice ordf
Ordf.
Ledamot i
au
Ordf.
Ledamot i
au
Ordf.
Ledamot i
au
Ordf

0,25
0,15
0,10
0,50

Ks
Sn
Sn

Inkomstbasbelopp Årsbelopp Månadsbelopp
66.800
16.700
1.392
66.800
10.020
835
66.800
6.680
557
66.800
33.400
2.783

0,60 66.800
1,25 66.800
0,15 66.800

40.080
83.500
10.020

3.340
6.958
835

1,25 66.800
0,15 66.800

83.500
10.020

6.958
835

0,80 66.800
0,15 66.800

53.440
10.020

4.453
835

0,25 66.800

16.700

1.392

0,10 66.800

6.680

557

Öfn

1:e o 2:e
Vice ordf
Ordf

0,25 66.800

16.700

1.392

Öfn
Vn
Valbered.
Revisionen
Revisionen

1:e vice ordf
Ordf.
Ordf.
Ordf.
Övriga

0,10
0,15
0,10
0,25
0,15

6.680
10.020
6.680
16.700
10.020

557
835
557
1.392
835

Un
Un
Sbn
Sbn
K/F
K/F

66.800
66.800
66.800
66.800
66.800

Tjänstgöring som ordf. ej Ks 0,0125 x

66.800

= 835 kr/tillfälle

Sammanträdesarvode – 0,0015 x 66.800 = 100 kr/påbörjad halvtimme = 200
kr/timme
Maximiersättning per dygn = 10ggr 200 kr/tim = 2.000 kr
Valförrättare – ersättning för faktisk tid med 200 kr/tim dvs undantagna
maximiersättning.
Ledamot i kommunfullmäktige erhåller 300 kronor per fullmäktige
sammanträde. Närvarande del av sammanträde se § 5 Sammanträdesarvoden.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst:
Anställd: Faktiskt inkomstbortfall dock max 12 x 66.800 = 801.600/2.000
(timmar/år) = 401 kr/tim.
Egna företagare: Schabloners. 0.0025 x 66.800 = 167 kr/tim för max 10,0 tim.
Arbetstid utöver 10,0 tim och högre ersättning måste styrkas. Maxbelopp 401
kr/tim, kan utbetalas till och med den dag personen fyller 67 år.
Ersättning skall begäras senast sex månader efter sammanträdet.

Endast valår

Ersättning för förlorad semesterförmån:
Förtroendevald har rätt till ersättning härför.
Ersättning för förlorad pensionsrättighet:
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån.
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den
årliga avgiften är 4,5 % av den sammanlagda ersättningen av förlorad
arbetsinkomst under året.
Resekostnader:
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersättes
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare enligt det
kommunala bilersättningsavtalet - BIA (2010: 2:90 kr/km).

