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§ 1 Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller för de som anses som förtroendevalda enligt 4 

kap. 1 § kommunallagen såsom 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. 

 

Regelverket för kommunalråd (heltid eller på minst 40 procent av heltid) 

samt oppositionsråd (50 procent av heltid) regleras särskilt i § 16.  

 

Regelverket för valförrättare regleras särskilt i § 17. 

 

Regelverket för borgerlig vigselförrättare regleras särskilt i § 20. 

 
§ 2 Ersättningsformer/ersättningarnas storlek  

Ersättning utgår i form av årsarvode, sammanträdesarvode, 

förrättningsersättning, resekostnadsersättning, traktamente och ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. Ersättning kan också utgå i övrigt för de särskilda 

kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges 

i 4 kap. 12-16 §§ kommunallagen. 

 
§ 3 Årsarvoden 

Årsarvoden utgår till förtroendevalda enligt bestämmelserna i detta dokument 

med bilagor. 

 

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, genom vilken 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.  

 

En förtroendevald skall ha en närvaro om minst 65 procent per halvår (räknas 

från 1 januari respektive 1 juli) Är närvaron mindre än så ska ersättningen 

minskas med samma procent som frånvaron. Understiger närvaron 50 procent 

ska beslut fattas om att den förtroendevaldes årsarvode helt ska dras in.  

 

Kommunfullmäktiges respektive nämndernas sekreterare ansvarar för att 

hålla uppsikt över närvaron och informera kommunstyrelsens arbetsutskott 

om en förtroendevald inte uppnår vad som anges i dessa bestämmelser med 

hänsyn till närvaro. Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för att besluta 

kring dessa frågor.  

 

Årsarvoden utgår med angivna procenttal av gällande inkomstbasbelopp 

enligt                           tabellen nedan.  
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Organ Ordf. 1 vice ordf. 2. vice ordf. Ledamot i au Ledamot 

Kommunfullmäktige 50 15 10   

Kommunstyrelsen ** 70 **  50  

Socialnämnden 140 30  30 15  

Utbildningsnämnden 130 30  30 15  

Samhällsbyggnadsnämnden 80 *  * 15  

Kultur- och fritidsnämnden 25 10 10   

Överförmyndarnämnden 25 10    

Valnämnden *** 15 *    

Valberedningen 10 *    

Revisionen 25 *   15 

 

*) Årsarvode utgår ej. Vid tjänstgöring som ordförande utgår ett extra arvode 

på 1,25 procent av gällande inkomstbasbelopp per tillfälle. Denna regel gäller 

även vid myndighetsbeslut i ordförandes ställe. Extra arvode utgår inte i 

kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden. 

 

Ett flertal arbetsuppgifter (förrättningar) som den förtroendevalda utför ingår 

i det aktuella årsarvodet. För förrättning utanför kommunens gränser utgår 

ersättning alltid utöver årsarvodet.  

 

**) Se § 16. 

 

***) Utgår endast 1 juli året före valet, till och med 31 december på valåret. 

 
För förrättning i kommunen ingår följande arbetsuppgifter i årsarvodet 

och ersätts såldes inte extra: 

 

• Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

• Överläggning med tjänsteperson. 

• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträden.  

• Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling. 

• Kontakter med medborgare genom telefonsamtal, e-post eller på annat sätt.  

• Utövande av delegationsbeslut. 

• Överläggningar med företrädare för kommunala eller icke kommunala organ. 

• Uppvaktningar. 

• Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de ovan angivna punkterna. 

 

Förrättningar i kommunen som inte ingår i årsarvodet och således ersätts utöver 

årsarvodet är följande: 

 

• Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande  

upprättas. 
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• Protokollfört sammanträde med egen eller annan kommunal nämnd. 

• Ordförandemöten kallade av kommunstyrelsens ordförande. 

• Budgetberedning och liknande.  

• Kurser, seminarier och konferenser. 

• Alla förrättningar som sker utanför kommunen. 

 

§ 4 Sammanträden 
Med sammanträden avses i dessa bestämmelser sammanträden med de organ 

som angetts i § 1 i dokumentet och 3 kap. 1-5 §§ kommunallagen, där 

protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där 

protokoll förs i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens 

bestämmelser. 

 

§ 5 Sammanträdesarvoden 
För sammanträde (kommunfullmäktige undantaget se nedan) utgår arvode 

med 0,15 procent av gällande inkomstbasbelopp per påbörjad halvtimme. 

Arvode utgår för tiden från sammanträdets början till dess slut. En maximal 

utbetalning om tio timmar per dag utges.  

 

Sammanträdesarvode för kommunfullmäktiges sammanträden utgår med 500 

kronor per sammanträde. I de fall ledamot eller tjänstgörande ersättare inte 

tjänstgör hela sammanträdet utgår ett sammanträdesarvode om 150 kronor. 

 

För att sammanträdesarvode ska utgå krävs att kallelse har utfärdats. 

 
§ 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. 

 

Därtill har även ej tjänstgörande ersättare rätt till resekostnadsersättning vid 

sammanträde med kommunstyrelse och nämnder. 

Färdtid innebär att 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. 

 

§ 7 Timarvoderade förrättningar 

Förtroendevalda som inte erhåller årsarvode kan utöver ersättningar för 

förlorade intäkter för arbete, pension etcetera även erhålla timarvode för 

följande: 

 

1. Deltagande i sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 

nämnd som den förtroendevalde ej är ledamot eller ersättare i, samt andra möten av 

större vikt som exempelvis budgetmöten, krissituationer eller liknande. 
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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. Deltagande i besiktningar och inspektioner inklusive skyddsronder under 

förutsättning att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättas, 

 

6. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 

7. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 

Sammanträdesarvode enligt punkt 1 utgår enbart om och när, den 

förtroendevalda har kallats till mötet. Om den förtroendevalda enbart 

erbjudits möjlighet att delta (så kallad inbjudan), ska timarvode inte utgå. 

 

För att sammanträdesarvode för punkterna 2-7 ska utgå krävs ett särskilt 

uppdrag, vilket i sin tur förutsätter ett beslut av berörd nämnds 

utskott/presidium eller motsvarande funktion.   

 

§ 8 Förrättningsersättning 
Om den förtroendevalda har utfört förrättning såsom ett särskilt uppdrag i 

enlighet med § 7 så utgår arvode och resekostnadsersättning för deltagandet 

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 uppkommer med anledning av funktionsnedsättningen vid 

tillfällen som föranletts av uppdraget. Ersättning utbetalas för resor, 

ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar eller liknande.  

 

§ 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 inte heller för tid som barnet vistas inom 

barnomsorgen. 

 

§ 11 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Till förtroendevald som vid sammanträde eller förrättning (enligt samma 

regler som för sammanträdesarvode ovan) har förlorat arbetsinkomst ska 
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ersättning utgå enligt följande:  

 

• 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 procent 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 får uppgå till maximalt tolv (12) 

gånger inkomstbasbeloppet.  

 

Till förtroendevalda, som mister arbetsinkomst utöver de timmar som 

sammanträdesersättning och ersättning för förberedelsetid utgår för, utgår 

även för denna tid en ersättning för förlorad arbetsinkomst. Dock gäller att 

ersättning utgår för max tio timmars förlorad arbetsinkomst per dygn oavsett 

anställningsform. 

 

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 

procent av heltid har ej rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 

En förtroendevald utan anställningsförhållande och som verkar som egen 

företagare erhåller en schablonersättning motsvarande 0,25 procent av 

gällande inkomstbasbelopp per timme. Schablonersättning utgår för högst tio 

timmar per dag, förlagd under tiden 07.00-18.00. Schablonersättning betalas 

ut längst till och med den månad den förtroendevalde fyller 67 år. 

 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst grundas på den faktiska förlusten av 

inkomst beräknat på tiden för sammanträdet men även på den tid som i övrigt 

förloras med anledning av sammanträdet, exempelvis för resor till och från 

sammanträdet.  

 

Dock är 430 kronor per timme alltid den maximala ersättningen för  

förlorad arbetsinkomst som kan erhållas. 

 

Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har 

förlorat arbetsinkomst. Således kan exempelvis pensionärer och studerande 
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inte komma ifråga för förlorad arbetsinkomst. 

   

 

§ 12 Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald erhåller en ersättning på 4,5 procent 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 eller andra ersättningar. 

 

§ 15 Gratifikationsregler 
Regleras inte i detta dokument utan genom dokumentet Reglemente, 

minnesgåvor och uppvaktning av anställda och förtroendevalda i 

Örkelljunga kommun.  

 

§ 16 Särskilda bestämmelser för Kommunalråd och 
Oppositionsråd 

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till ledighet som motsvarar 

kommunalt anställdas semesterledighet enligt AB kollektivavtal. Under sådan 

ledighet bibehåller kommunalrådet och oppositionsrådet sitt arvode. Ingen 

annan ersättning såsom semesterersättning utgår. Ledighet ska tas ut under 

mandatperioden. 

 

Årsarvode för kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd fastställs 

till ett inkomstbasbelopp/månad. Det regleras varje år då inkomstbasbeloppet 

justeras.  Årsarvodet avses täcka samtliga politiska uppgifter inom 

Örkelljunga kommun. 

 

För oppositionsrådet tillika kommunstyrelsens 2:e vice ordf. gäller samma 

bestämmelser, i tillämpliga delar, som för kommunstyrelsens ordförande 

tillika kommunalråd. Årsarvode för oppositionsråd tillika 2:e vice ordförande 

fastställs till 50 procent av inkomstbasbeloppet/månad. Det regleras varje år 

då inkomstbasbeloppet justeras. 

 

Förtroendevald som fullgör uppdragen på heltid eller deltid överstigande 40 

procent av  heltid, har ej rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 
§ 17 Valförrättare 

Arvode till valförrättare utgår på samma sätt och till samma omfattning som 

för förtroendevald som får sammanträdesarvode, dock utan en maximal gräns 

om tio timmar per dag. 
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§ 18 Preskriptionstid  

Den förtroendevalde ska lämna in begäran om ersättning för samtliga olika 

ersättningar inom sex (6) månader från det aktuella tillfället. Därefter förloras 

rätten till ersättning. 

 
§ 19 Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 

kommunstyrelsen, om inte annat anges i detta dokument. 

§ 20 Borgerlig vigselförrättare 
Borgerlig vigselförrättare, som utses av Länsstyrelsen, får utföra vigslar i 

Örkelljunga kommun. Ersättning från kommunen är samma som 

förtroendevaldas sammanträdes- och förrättningsarvoden samt 

resekostnadsersättning. Om brudparet önskar vigsel utanför kommunen ska 

körersättningen bekostas av brudparet. 

 

 

 

 

 

 

 


