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Antagen av kommunfullmäktige§ 157, 2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA
FÖRTROENDEVALDA
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda.

Allmänna bestämmelser
§

1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen
(1991:900).
Nedan angivna bestämmelser om förtroendevalda ska, sedan de antagits av respektive
bolagsstämma, tillämpas även för av kommunfullmäktige utsedda ledamöter och suppleanter i
styrelser såväl av kommunen helägda bolag, som av sådana bolag helägda dotterbolag.
Bestämmelserna i 3 och 10 §§ nedan ska tillämpas för av kommunfullmäktige valda
ledamöter/suppleanter i styrelsen för Business Port Staffanstorp AB för sådana förrättningar som
anges nedan under 2 § d).
Bestämmelserna i 3, 8 och 10 §§ ska tillämpas av kommunfullmäktige valda
ledamöter/suppleanter, då utom ordföranden, i styrelsen för stiftelsen Uppåkra Arkeologiska
Center för sådana förrättningar som anges nedan under 2 § d).
För ordförande i Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center som har valts av kommunfullmäktige
gäller det som för sådan anges i bilaga A.
Vid deltagande i ersättningsberättigade förrättning som föranletts av annat
uppdrag än det månadsarvode enligt bilaga A utgår för, föreligger rätt till
ersättning enligt 3-6 och 8 §§ om inte annat framgår av bilaga A.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m

I nämnd/styrelse eller av fullmäktige tillsatt beredningsorgan tjänstgörande ledamöter,
närvarande ersättare och andra förtroendevalda har, om ej annat anges
nedan eller i bilaga A rätt till ersättning för av kommunalt uppdrag föranlett
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom
sammanträffande med revisorerna,
b) andra sammanträden än som sagts under a), liksom andra sammankomster,
överläggningar eller annat som har anknytning till förtroendemannauppdraget
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om berörd ordförande godkänt medverkan,
c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför.
d) bolagstyrelses sammanträden, liksom sammankomster e a som har anknytning till uppdrag i
bolags styrelse, i sistnämnda fall om berörd ordförande godkänt medverkan.
Ersättning för närvaro vid förrättning enligt punkterna a) och b) och d) skall attesteras av
respektive ordförande.
Om en nämnd/styrelse tillsätter en beredning eller utskott äger nämnden själv att bestämma vilka
arvodesersättningar som ska utgå inom ramen för nämndens budget.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensionsoch semesterförmåner
§

3 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, med vilket skall
likställas förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga B.
Krav på ersättning för förlorad arbetsinkomst skall vid varje förrättning styrkas av den
förtroendevalde på därför avsedd blankett.
Den förtroendevalde skall årligen lämna inkomstuppgift och uppgift om normalarbetstid, baserad
på högst 40 tim/vecka. Utan begäran av löneutbetalningsfunktionen, skall inkomstförändring och
förändrad arbetstid omedelbart anmälas till densamma.
§ 4 Förlorad pensionsförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån.
För förtroendevald med fast årsarvode avsätts 4,5 % på det faktiska årsarvodet som
pensionsförmån. Om förtroendevald kan påvisa förlorad pensionsförmån utöver ovannämnda
nivå ersätts förlusten. Särskild överenskommelse skall i sådana fall träffas med kommunstyrelsen
om det politiska uppdragets tidsomfattning.
§ 5 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån.
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m m
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Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.
Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Arvoden mm
§

7 Månadsredovisning

De förtroendevalda som har rätt till månadsarvode arvoderas med belopp som
fullmäktige beslutat om enligt bilaga A.
För månadsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvodet minskas. Nedsättningen av
arvodet skall motsvara ersättningen för den del av uppdraget som inte fullgörs.
Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode uppbär ersättaren
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden eller timarvode om detta bedöms
lämpligt.

§

8 Arvode för sammanträden m m

Förtroendevalda har rätt till timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige
beslutat enligt bilaga B.
Timarvode betalas inte för restid.
Vid flera sammanträden/förrättningar samma dag ersätts förtroendevald med
faktisk tid, dock högst för 8 timmar per dag.
Timarvoden inkluderar semesterersättning.
Arvode utbetalas ej för sådan tid under ett sammanträde som utgör paus för
måltid eller liknande om sådant uppehåll varar längre tid än 45 minuter i sträck.
Om ett sammanträde ajourneras för partiöverläggningar eller annat under
handläggningen av ett ärende, och ajourneringen i tid sammanfaller med avbrott
som sagts i första meningen skall anses att den sammanlagda tiden för avbrottet
med hälften belöper på ajournering, och med hälften på avbrott för paus.
§ 9 Kommunal pension
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Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande omfattas av de särskilda bestämmelser
som finns i det kommunala pensionsreglementet.

Ersättning för kostnader
§

10 Resekostnader

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.
Avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats till platsen för
sammanträdet eller motsvarande skall dock överstiga 4 km enkel färd för att ersättning
skall utgå.
§ 11 Barntillsynskostnader

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller som motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i
den förtroende valdes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning utöver resekostnader i enlighet med 10 § betalas inte för tillsyn, som utförs
av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i
den kommunala barnomsorgen.
§

12 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappade eller svårt sjuk
person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utöver resekostnader i enlighet med 10 § betalas inte för tillsyn, som utförs
av egen familjemedlem eller av annan närstående.
§ 13 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader fört ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

§

14 Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i §§ 10-13 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa
att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
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Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna
uppkom.

Gemensamma bestämmelser
§

15 Hur man begär ersättning

För att få ersättning enligt §§ 3-6 och §§ 10-14 skall den förtroendevalde styrka sina förluster eller
kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till respektive nämnds sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt § 7 betalas ut utan föregående anmälan.
Sammanträdesersättning utbetalas på grundval av vid sammanträde eller annan förrättning förd
tjänstgöringslista.
§ 16

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom tre månader från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från
pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom
två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
§ 17 Politiska sekreterare

Kommunstyrelsens ordförande samt andre vice ordförande äger för biträde i dennes politiska
arbete till sitt förfogande ha ett eller flera politiska biträden. Månadsarvode för
politiska biträden utbetalas med 50 % till kommunstyrelsens ordförande förfogande och 30 % till
andre vice ordförande förfogande av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens
ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodesnämnd. Sammanlagt årligt arvodesbelopp för
politiska biträden kan enligt bestämmande av kommunstyrelsens ordförande resp. andre vice
ordförande nyttjas under valfri tid av kalenderår. Ej förbrukat anslag för resp politiska sekreterare
får ackumuleras (d.v.s. sparas) och disponeras efter beslut av kommunstyrelsens ordförande resp
andre vice ordförande under senare år. Det ev. ackumulerade beloppen måste dock förbrukas
under den innevarande mandatperioden.
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§ 18 Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser vad gäller förtroendevalda avgörs av
kommunfullmäktiges presidium.
Frågor om tolkning och tillämpning, liksom även beslut enligt första stycket vad gäller ledamöter
och ersättare i styrelser i kommunala bolag avgörs av den som vid bolagsstämma i helägt
moderbolag äger företräda kommunens aktier i bolaget.
§ 19 Utbetalning

Månadsarvoden betalas ut varje månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott.

Månadsarvoden till förtroendevalda - Bilaga A
Månadsarvode skall betalas ut till följande förtroendevalda med nedan angivna
procenttal av vid varje tillfälle gällande grundarvode för riksdagens ledamöter
enligt beslut av Riksdagens arvodesnämnd. För samtliga förtroendevalda, då med undantag av
kommunstyrelsens ordförande, gäller att den sammanlagda ersättningen för innehavda uppdrag
per juridisk person inte får överstiga 100 % av vid varje tillfälle gällande grundarvode för
riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens arvodesnämnd.

Nämnd

Uppdrag

Procenttal

Not

Kommunfullmäktige

Ordf
1 v ordf
2 v ordf

10

d

2
2

d

Valberedningen

Ordf
1 v ordf

1
0,5

d
d

Revisorerna

Ordf
1 v ordf
Ledamot

12
5

b, e
b, e
b, e

Kommunstyrelsen

Ordf
1 v ordf
2 v ordf

120
20
100

b
b
b

Utbildningsnämnden

Ordf

35

b

8

d

-~
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1 v ordf
2 v ordf

4
15

d
b

Omsorgsnämnden

Ordf
1 v ordf
2 v ordf

35
4
15

b
d
b

Arbetsmarkmarknadsnämnden

Ordf
1 v ordf
2 v ordf

35
4
15

a, b
a,d
a, b

Stadsbyggnadsnämndcn

Ordf
1 v ordf
2 v ordf

35
4
15

b
d
b

Beredning demokrati, kultur och fritid

Ordf
V ordf

20
10

b
b

Beredning teknik, park och VA

Ordf
V ordf

20
10

b
b

Beredning Miljö och digitalisering

Ordf
V ordf

20
10

b
b

Valnämnden

Ordf
1v ordf
2v ordf

1
0,5
0,5

d
d
d

5
1

d
d

Ordf
V ordf

30
10

b
d

Ordf

5

b

Överförmyndare

Ersättare för överförmyndare
Staffanstorps Centrum AB

(arvode inkl dotterbolagen)

Stiftc1sen Uppåkra Arkeologiska
Center

a Jourersättning kan tillkomma.
b Förtroendevalda som inte har rätt till sammanträdesersättning eller ersättning för förlorad
arbetsinkomst utöver fast månadsarvode.
c Förtroendevalda som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst
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utöver fast månadsarvode, men inte sammanträdesersättning.
d Förtroendevalda som har rätt till både sammanträdesersättning och ersättning för förlorad
arbetsinkomst utöver fast månadsarvode.
e I arvodet inkluderas ersättning för lekmannarevisorsarbete i av kommunen
hel- och delägda bolag och av kommunen förvaltade stiftelser.

Övriga ersättningar till förtroendevalda - Bilaga B
Sammanträdesersättning erhålls av tjänstgörande förtroendevalda med det belopp
som motsvarar 0,77 % av grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enligt
beslut av Riksdagens arvodesnämnd, även om sammanträde varat kortare tid än en timme.
Sammanträdesersättning erhålls av icke tjänstgörande förtroendevalda med 0,27 %
av grundarvodet per månad för riksdagens ledamöter enligt beslut av Riksdagens
arvodesnämnd för första timmen av ett sammanträde, även om detta varat kortare tid än en
timme.
Om sammanträde varar längre tid än en timme utgår därefter sammanträdesersättning till såväl
tjänstgörande som icke tjänstgörande förtroendevalda med hälften av det belopp som anges i
föregående stycke per fullgjord halvtimme.
Om förtroendevalds tjänstgöring, alternativt närvaro som ersättare, ej avslutas
vid tidpunkt när jämnt antal halva timmars tjänstgöring, alternativt närvaro,
fullgjorts, erhålls halvtimmesarvode för överskjutande tid endast om denna
uppgår till minst 15 minuter.
Sammanträdesersättningen inkluderar semesterersättning.
För justering av en nämnds eller dess arbetsutskotts, liksom annat sådant beredningsorgans,
protokoll utges ersättning med 75 kronor per justeringstillfälle utom
om justeringsmannen har ett uppdrag som förste eller andre vice ordförande i
denna nämnd, eller i annat fall justering sker vid annat sammanträde.
För justering av kommunfullmäktiges protokoll utgår alltid ersättning enligt första
stycket.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Verklig förlorad arbetsinkomst ersätts enligt redovisning dock maximalt med samma krontal per
timme som motsvarar sammanträdesersättning för tjänstgörande förtroendevalda för första
timmen av ett sammanträde.
Eventuellt förlorad semesterersättning redovisas och ersätts i efterhand.
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Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för egenföretagare beräknas
utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Vid omräkning till förlorad inkomst per
timme ska taxerad årsinkomst av näringsverksamhet föregående år divideras med 1
780 timmar (årsarbetstid).

