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Ersättningsbestämmelser för förtroendevalda
1 § Förtroendevalda som omfattas av reglerna
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och
nämndberedningar som regleras i kommunallagen. Reglerna gäller också för ledamöter och
ersättare som deltar i utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper som tillsatts av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd. Vidare gäller bestämmelserna för
revisorer som utsetts enligt kommunal-lagen. Bestämmelserna gäller även för förtroendevald
som av kommunfullmäktige väljes att representera kommunen i ett icke kommunalt organ.
1.1

Ersättningsberättigade uppdrag
a) Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller andra nämnder,
nämndutskott, liksom revisorernas sammanträden.
b) Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför
c) Representation
d) Utövande av delegationsbeslut utanför mötestid, dvs då uppdraget ej sammanfaller
med sammanträde, beredning eller liknande

Om särskilt beslut finns från kommunfullmäktige, nämnd eller annat organ enligt a) utgår
ersättning även för följande:
e) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande kommunal
angelägenhet som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
i) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör

j) presidiemöte inom nämnd i fall då bestämmelsen om årsarvoden i punkten 3.1 ej är
tillämplig
k) besiktning eller inspektion
l) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
1.2

Ersättning för uppdrag i icke kommunalt organ

Den som av kommunfullmäktige valts att representera kommunen i ett icke kommunalt organ
är, såvida ersättning inte utgår från annan part, för sådant uppdrags fullgörande berättigad till
ersättning enligt detta reglemente.

2§

Ersättningsformer

De ekonomiska ersättningar som kan utgå är följande:
1.

Årsarvode

2.

Särskilt arvode

3.

Sammanträdes-/förrättningsersättning

4.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst

5.

Ersättning för förlorad pensionsförmån

6.

Ersättning för förlorad semesterförmån

7.

Kommunal pension

8.

Resekostnadsersättning-/traktamente

9.

Ersättning för barntillsyn

10.

Övrig ersättning

3§

Ersättningarnas storlek

Ersättning utgår i skälig omfattning enligt de grunder som anges nedan under 3.1-3.11 och i
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutat, se bilaga.
(Samtliga arvodes- och ersättningsbelopp under p. 3.1-3.4 i bilaga till detta reglemente skall
regleras på sätt som motsvarar den genomsnittliga lokala löneutvecklingen för anställda i
Markaryds kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer vid ett vart regleringstillfälle,
efter redovisning av personalchefen, vilken regleringskoefficient som skall gälla och från vilken
tidpunkt reglering skall ske.)
Samtliga arvodes- och ersättningsbelopp under p. 3.1-3.4 i bilaga till detta reglemente skall

följa riksdagsarvodet och regleras första januari varje år.
Om en årsarvoderad förtroendevald, på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, skall ersättning utgå, alternativt avdrag verkställas, enligt
de regler som gäller för av kommunen anställd tjänsteman.
Om en förtroendevald, som uppbär särskilt arvode, på grund av sjukdom eller annars är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som överstiger tre månader, skall arvodet minskas i
motsvarande mån.
Förtroendeman som uppbär särskilt arvode och som är sjukskriven från sitt ordinarie arbete mer
än 14 dagar äger rätt att tjänstgöra dock utan arvode eller annan sammanträdesersättning då
arvodet ingår i förtroendemannens inkomst av tjänst som ligger till grund för ersättning från
Försäkringskassan. Om särskilda skäl föreligger kan frågan prövas enligt punkt 4.2.
Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för en ordförande eller vice ordförande som är berättigad
till årsarvode eller särskilt arvode uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
Avgår eller avsätts förtroendevald (KL 4:9-10), som uppbär årsarvode, under
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och dem, som inträder i
hans/hennes ställe, i förhållande till den tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
Detsamma gäller om förtroendevalds uppdrag förfaller på grund av att valbarhetshinder
uppkommer (KL 4:8.)
3.1

Årsarvode

Kommunalt förtroendevalda med en sysselsättningsgrad av minst fyrtio (40) procent av heltid
(kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e v ordf, socialnämndens ordförande och
ordförande i utbildnings- och kulturnämnden), se punkt 3.1 i bilaga, har rätt till årsarvode med
belopp som anges i bilagan.
Till förtroendevald som fullgör uppdrag med en sysselsättning av minst fyrtio (40) procent
(årsarvoderad) betalas ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlorade pensions- eller
semesterförmåner.
Årsarvoderad förtroendevald har inte heller rätt till särskild sammanträdes- eller
förrättningsersättning.
3.2

Särskilt arvode

Vissa förtroendevalda med en sysselsättningsgrad understigande fyrtio (40) procent av heltid,
företrädesvis ordförande och vice ordförande, har rätt till särskilt arvode. Av bilaga framgår
såväl ersättningsberättigade uppdrag som arvodesbelopp.
Inom ramen för det särskilda arvodet ankommer det på arvodesinnehavaren, om annat ej
beslutats, att fullgöra följande arbetsuppgifter:
A.

Rutinmässig uppföljning av förvaltningens arbete.

B.

Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.

C.

Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande
eller annan anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning
eller dylikt.

D.

Besök på förvaltningar för information, utanordning eller
påskrift av handling. 3(7)

E.

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

F.

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

G.

Restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder.

H.

Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med de inom A-H
ovan angivna uppgifterna.

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande utgår ersättning under förutsättning
att särskilt protokoll, besiktningsinstrument eller motsvarande upprättats. Ersättning utgår även
för deltagande i protokollförda sammanträden med annan kommunal nämnd, utskott eller
presidieträffar.
3.3

Sammanträdes-/förrättningsersättning

(Ersättning utgår till tjänstgörande förtroendevald och till icke tjänstgörande, närvarande
ersättare i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och utbildningsoch kulturnämnden.)
För sammanträde utgår arvode för första timmen som grundarvode och för varje därpå
följande timme som timarvode med belopp som fullmäktige särskilt beslutat enligt bilaga.
Arvodet för del av timme - utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften
av timarvodet, dock med det undantaget att för utskottssammanträde som är tidsmässigt
förlagt i direkt anslutning till nämndssammanträde utgår arvode för varje påbörjad halvtimme
med hälften av timarvodet. För kommunfullmäktigesammanträde inklusive
valberedningssammanträde i omedelbar anslutning utgår ersättning med det belopp
kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Rätten till ersättning upphör fr.o.m. dag för fullmäktigebeslut om befrielse från eller återkallelse
av uppdrag enligt KL 4:9 eller 10. Vidare upphör rätten till ersättning fr.o.m den dag
förtroendevald upphör att vara valbar enligt KL 4:8.
Restid från bostad till sammanträdet är ersättningsberättigad för de förtroende-uppdrag som
fullgörs inom Markaryds kommuns geografiska gränser.
3.4

Förlorad arbetsinkomst

Enligt kommunallagen 4 kap § 12 har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag. I
Markaryds kommun utgår ersättning för yrkad och faktiskt förlorad arbetsinkomst till
tjänstgörande, dock icke årsarvoderad, förtroendevald antingen med den schablonersättning per

timme som kommunfullmäktige fastställt enligt bilaga eller, om den faktiska förlusten är större
än nämnda schablonbelopp, med faktiskt förlorad arbetsinkomst upp till det av
kommunfullmäktige fastställda beloppet enligt bilaga. Den förlorade arbetsinkomsten skall
vara styrkt med intyg från respektive arbetsgivare. Icke tjänstgörande, närvarande ersättare i
kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och
kulturnämnden rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, i likhet med vad som gäller för
tjänstgörande förtroendevald, för närvaro vid sammanträden.
Schablonersättning utgår dock ej för kommunfullmäktiges sammanträde och för
valberedningssammanträde i omedelbar anslutning härtill. Schablonersättning för del av timme
- utom den första - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av schablonersättningen per
timme.
Ersättning utgår också för nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider
eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses rimligt att den förtroendevalde
fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i anslutning till de sammanträden som anges i 1 §.
Om den faktiska förlusten är större än schablonersättningen ersätts yrkad faktiskt förlorad
arbetsinkomst upp till det av kommunfullmäktige fastställda högsta beloppet enligt bilaga.
Till förtroendevald som ej anmäler eller yrkar annat utgår ovan angiven schablonersättning.
förtroendevald som yrkar högre ersättning för förlorad arbetsinkomst än vad som motsvaras av
schablonersättningen skall anmäla detta till styrelse/nämnd eller annan därtill utsedd.
Vid ett och samma tillfälle utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst antingen genom
schablonersättning eller genom ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst upp till det av
kommunfullmäktige fastställda högsta beloppet.
3.5

Ersättning för förlorade pensionsförmåner

Pensionsavgift – pensionsersättning – utges till icke årsarvoderad förtroendevald enligt vid
varje tillfälle gällande pensionsavtal. Pensionsavgiften beräknas på pensionsgrundande belopp.
Pensionsgrundande belopp beräknas enligt samma grunder som för kommunens tjänstemän.
Rutin för utbetalning av pensionsavgiften regleras i separat handling. Årsarvoderad
förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 3.7 har inte rätt till ersättning för
eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.
3.6

Ersättning för förlorade semesterförmåner

Ersättning för faktiskt förlorad semesterförmån till icke årsarvoderad för-troendevald ingår i de
ersättningar som regleras i bilaga till ersättnings-bestämmelserna 3.2, 3.3 och 3.4.
3.7

Kommunal pension

För årsarvoderad förtroendevald fr o m 2015 utges kommunal pension enligt bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). För årsarvoderad förtroendevald
som påbörjat sitt uppdrag före 2015 gäller de bestämmelser om pension för förtroendevalda
(PRF-KL och PBF-KL) som gällde då berörd förtroendevald fick sitt uppdrag.

3.8 Resekostnadsersättning/traktamente
För fullgörande av förtroendeuppdrag enligt 1.1 a-1 utgår resekostnadsersättning-/traktamente
enligt följande:
Inom kommunen: Resa med egen bil ersätts med belopp som fullmäktige särskilt beslutat i
bilaga. Utlägg för färdbiljett med allmänna kommunikationsmedel ersätts mot
uppvisande/inlämnande av biljett. Utlägg för färd med taxi ersätts under förutsättning att
kommunstyrelsen efter prövning medgett sådan ersättning.
Utom kommunen: Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom
kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det
kommunala reseavtalet.
Begäran om resekostnadsersättning/traktamente lämnas på särskild blankett.
3.9

Ersättning för barntillsynskostnader

Ersättning utgår för barntillsynskostnader som föranletts av kommunalt uppdrag. Kostnaden
styrks med kvitto.
Ersättning utgår för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj, då den
förtroendevalde anser detta nödvändigt för att kunna utföra uppdraget.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet normalt vistas i den kommunala barnomsorgen.
3.11

Övrig ersättning

För andra kostnader kan ersättning utgå om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl
förelegat.
Ersättning utgår inte då den förtroendevald haft rimliga möjligheter att genom omdisponering
av arbete eller dylikt förhindra att kostnaderna uppkommit.
Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kom-munstyrelsen.
Då det för förtroendevald som har årsarvode eller särskilt arvode uppstår en exceptionell
situation t ex strejk eller långtidssjukskrivning av chef eller föredragande och då berörd
förtroendevald måste lägga ner betydligt mer tid på sitt uppdrag än vad som kan anses vara
normalt kan ett extra arvode motsvarande grundarvodet per timme utbetalas. (togs som extra
beslut under innevarande mandatperiod).
4§

Gemensamma bestämmelser

4.1

Hur man begär ersättning

För att kunna få ersättning för förlorad arbetsinkomst skall den förtroendevalde vid varje
tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till styrelse/nämnd eller annan därtill utsedd.

Det ankommer på envar förtroendevald att själv yrka ersättning för sina förtroendeuppdrag.
Vid protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, nämnd, utskott eller annat organ
inom kommunens organisation, behöver endast anmälan om ersättning göras till sekreteraren.
Yrkande om ekonomisk ersättning skall inlämnas till respektive nämnd/styrelse eller annan
därtill utsedd inom ett år, dock kan yrkande om ersättning för förlorade semesterförmåner
inges inom tre år och för förlorade pensionsförmåner inom tio år.
4.2

Tolkning av reglementsbestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kom-munstyrelsens
arbetsutskott.
4.3

Utbetalning av arvoden och andra ersättningar

Arvodena utbetalas per månad.
Kostnadsersättningarnas utbetalning skall i görligaste mån samordnas med utbetalningarna av
övriga ersättningar till de förtroendevalda.
4.4

Hur man avstår från ersättning

Den som uttrycker begäran om att få avstå från ersättning skall medges detta utan särskild
prövning och beslut.

§5
5.

Försäkringar
Försäkringar i samband med förtroendeuppdrag

1. Ansvarsförsäkring: Kommunens ansvarsförsäkring gäller även för-troendevald.
Försäkringen gäller för skada där kommunen blir ersättningsskyldig och skadan
orsakats av förtroendevald genom sitt uppdrag.
2. Tjänstereseförsäkring: Kommunens tjänstereseförsäkring gäller för för-troendevald
som reser i uppdrag för kommunen och täcker bl a sjuk- och olycksfall,
invaliditetskapital, resgodsförsening, resgodsförlust och överfallsskydd.
Tjänsteförsäkringen gäller även resor till och från ordinarie sammanträden.
3. Olycksfallsförsäkring: Kommunen tecknar från hösten 2002 en olycksfalls-försäkring
för sina förtroendevalda. Försäkringen gäller för olycksfallsskada som uppstår under
pågående uppdrag och för färden till och från uppdraget. Försäkringen täcker bl.a.
läke-, tand- och resekostnader, rehabiliteringskostnader, invaliditets- och
dödsfallsersättning.

BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA
Uppdateras årligen av kommunstyrelsens arbetsutskott
Basarvode: 100 % av riksdagsmannaarvodet (784 800 kr).
Särskilt arvode:
Kommunfullmäktiges ordförande (3,5 %)
KF 1:e vice ordförande (1 %)
KF 2:e vice ordförande (0,5 %)

Nuv regler
24 061
6 874
3 437

Nytt förslag
27 468
7 848
3 924

Årsarvode:
Kommunstyrelsens ordförande (100 %)
Oppositionsråd (40 %)

687 431
274 973

784 800
313 920

Utbildnings-kulturnämndens ordf. (40 %)

274 973

313 920

Socialnämndens ordförande (40 %)

274 973

313 920

Särskilt arvode:
Utbildnings-kulturnämndens vice ordf. (8 %)

54 995

62 784

Socialnämndens vice ordf. (8 %)

54 995

62 784

Miljö-byggnadsnämndens ordf. (8 %)
Miljö-byggnadsnämndens vice ordf. (2 %)

55 995
13 748

62 784
15 696

Valnämndens ordförande valår (4 %)
Valnämndens vice ordf. valår (1 %)

27 498
6 874

31 392
7 848

Valberedningens ordförande (0,5 %)

3 437

3 924

Överförmyndaren (grundarvode•700 tim/år) 4 %

31 392

*
6 874

7 848

Grundarvode per timme, 0,5 % av basarvodet
Timarvod, 50 % av basarvodet per timme
Maximerat arvode per dag, timarvode • 9

153
76
689

198
99
891

För KF-sammanträde, per sammanträde (inkl.
valberedningssammanträde i omedelbar anslutning)
1/165 av basarvodet

361

396

Inläsningsarvode, kommunens fem revisorer (1 %)

Sammanträdes-/förrättningsersättning

Förlorad arbetsinkomst
Schablonersättning
Per timme, 0,5 % av basarvodet

153

198

Per dygn (8 timmar)

1 222

1 584

Maximibelopp
Per timme 1/165 av basarvodet
Per dygn (8 timmar)

361
2 890

396
3 168

* Arvode till överförmyndaren
Överförmyndaren erhåller ett fast arvode. Detta motsvarar en aktiv tjänstgöring motsvarande
6,5 timmar per månad. Till detta arvode kan det, om det så krävs tjänstgöring utöver 6,5
timme per månad, utgå ett arvode på motsvarande grundarvodet per timme.

