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ARVODESREGLER FÖR FÖRTROENDEVALDA
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA
1§
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen
(2017:725).
För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller halvtid gäller endast 7 § samt 10,
12-19§§.
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MED MERA
2§
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 9 § och 11-15 §§
för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och
övriga nämnder, nämndsutskott och nämndsberedningar, liksom revisorernas
sammanträden,
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts för detta,
d) partigruppmöten inför ordinarie sammanträden enligt förteckning i bilaga,
e) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
För att få ersättning enligt någon av punkterna f-l nedan krävs särskilt uppdrag eller beslut.
f) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget,
g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,
h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör,
i) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
j) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
k) besiktning eller inspektion
l) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
För att få ersättning ska underlag för deltagande kunna visas i form av till exempel protokoll,
minnesanteckningar eller kursanmälan.
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST SAMT
FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER
FÖRLORAD ARBETSINKOMST
3§
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det
belopp som kommunfullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har
rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen
på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN
4 § Alt I. Anställd:
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Förlorad
pensionsförmån skall för förtroendevald inbetalas till KAP-KL och ersättningen är 4,5 % av
den sammanlagda ersättningen. Detta ska ske automatiskt månadsvis i samband med att
man får ersättning för förlorad arbetsinkomst, under förutsättning att den förtroendevalda
följt §§ 16-17 i arvodesregler för förtroendevalda samt § 2 i bilaga till arvoderegler för
förtroendevalda. Beslutet avseende förlorad pensionsförmån skall gälla retroaktivt från 2015.
Alt II. Egen företagare:
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Förtroendevald som
bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha anställning har rätt till samma
ersättning om han/hon kan styrka att pensionsförmån har förlorats. Ersättningen är 4,5 %
av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den
förtroendevalde erhållit vid fullgörande av uppdrag i kommunen och inbetalas automatiskt
till KAP-KL.
FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN
5 § Förtroendevalda har rätt till ersättning med ett schablonbelopp om 13 % på utbetald
förlorad arbetsinkomst.
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN MED MERA
6§
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
förrättningen (normalt från bostaden eller fast arbetsplats) och tid för praktiska
förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
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ARVODEN MED MERA
FAST ARVODE - HEL- ELLER HALVTIDSUPPDRAG
7§
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller halvtid har rätt till fast arvode
med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Fastarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att
uppdraget på ett lämpligt sätt kan fullgöras.
I det fasta arvodet till ledamot ingår arvode för kommunstyrelsens och arbetsutskottets
sammanträden, besiktningar, överläggningar, övriga förrättningar och förberedelser, allt
inom uppdragets ansvarsområde.
FAST ARVODE - DELTIDSUPPDRAG
8§
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på deltid (mindre än halvtid) har rätt till fast
arvode som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
I det fasta arvodet till ordförande eller vice ordförande i styrelse, nämnd eller styrelseorgan
ingår sammanträdesarvoden samt förrättningsarvoden för utfärdande av kallelse och
föredragningslista, ärendeberedning, protokolljustering, övriga förberedelser inför
sammanträde samt för representation, besiktningar och överläggningar. Ersättning för
eventuell förlorad arbetsinkomst utgår dock i samband med sammanträden.
I det fasta arvodet till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott ingår arvode för
kommunstyrelsens och arbetsutskottets sammanträden, besiktningar, överläggningar, övriga
förrättningar och förberedelser, allt inom uppdragets ansvarsområde. Ersättning för
eventuell förlorad arbetsinkomst utgår dock i samband med sammanträden.
ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN MED MERA FÖR ÖVRIGA LEDAMÖTER
9§
Förtroendevalda har rätt till ersättning för sammanträden med mera med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Denna rätt gäller inte förtroendevalda vars arvoden inkluderar sammanträdesarvode inom
uppdragets ansvarsområde (hel-, halv- och deltidsarvoderade).
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande har
inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat enligt
bilaga.
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KOMMUNAL PENSION
10 §
Kommunal pension till fast förtroendevald enligt 7 § utgår från och med 1 januari 2019 från
SKL:s regelverk "Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)". De förtroendevalda som till och med 31 december 2018
omfattas av nu gällande kommunala pensionsreglemente (PBF) har rätt att få inkomst för
förtroendeuppdrag med upp till 1/1 basbelopp utan att det medför inskränkning av
pensionen.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
RESEKOSTNADER
11 §
Ersättning för resor inom kommunen ersätts inte. Kostnader för resor från bostaden till och
från sammanträden eller motsvarande utanför kommunen ersätts enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Förtroendevalda med
funktionsnedsättning har alltid rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer
när de fullgör sina uppdrag, dock högst med 500 kronor per tillfälle.
BARNTILLSYNSKOSTNADER
12 §
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
KOSTNADER FÖR VÅRD OCH TILLSYN AV FUNKTIONSHINDRAD ELLER SVÅRT
SJUK
13 §
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem
eller av annan närstående.
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FUNKTIONSHINDRAD FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER
14 §
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts
på annat sätt. I detta ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
ÖVRIGA KOSTNADER
15 §
För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
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
HUR MAN BEGÄR ERSÄTTNING
16 §
För att få ersättning enligt 3,4,6 §§ och 11-15 §§ ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller
nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt 7-9 §§ betalas ut efter uppgifter från nämndens sekreterare eller annat
motsvarande underlag.
17 §
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten kan kopplas till.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA
18 §
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.
UTBETALNING
19 §
Ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott.
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BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA
PARTIGRUPPMÖTEN
1§
Ersättning utgår för deltagande i partigruppmöten inför ordinarie sammanträden med
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, byggnadsnämnden,
miljötillsynsnämnden och socialnämnden.
Tidsåtgången vid varje gruppmöte schabloniseras till en timma.
FÖRLORAD ARBETSINKOMST
2§
Alt I. Verifierat belopp:
För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes
månadsinkomst.
Dock maximalt belopp per timme: 1/165 av det fasta arvode som utgår per månad till
heltidsengagerad riksdagsledamot.
Alt II. Schablonberäknat belopp (egen företagare):
För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande, men driver aktiv
verksamhet som ger arbetsinkomst, ska ersättningen grundas på en schablonberäknad
årsinkomst om 180 000 kronor (15 000 kronor/månad). För ersättning över denna
schablonnivå krävs att den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styrker förlusten.
FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN
3§
Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
PENSIONSVILLKOR MED MERA
4§
Kommunstyrelsen, ordförande:
Kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande:
Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande:
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FASTA ARVODEN
5§
Fast arvode utgår som månadsarvode. Månadsbeloppen för fasta arvoden i procent utgörs
av de vid varje tid gällande grundarvode som utgår per månad till heltidsengagerad
riksdagsledamot.
Fasta arvoden i procent
av arvodet till
heltidsengagerad
riksdagsledamot

Antal
ledamöter
+ antal
ersättare

Kommunfullmäktige

Ordförande

Vice/1:e 2:e vice
vice ord- ordförande förande

10 %

5%

5%

110 %

50 %

50 %

Ledamot som
inte erhåller
ersättning
som presidiemedlem

Ersättare

Kommunstyrelsen

13+13

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kultur- och fritidsutskott

5+5

Planutskott

5+3

Miljöutskott

5+3

Näringslivsutskott
(mötesarvode till de som
inte har fast arvode)
Bygg och miljönämnden.

3+3
11+8

30 %

10 %

Revisionen

5

5%

2,5 %

11+9

50 %

15 %

20 %

Utbildningsnämnden

11+9
5+5

15 %
1,5 %

20 %

Valnämnden

50 %
3%

Överförmyndarnämnden1

3+3

10 %

5%

Fasta arvoden i procent
av arvodet till
heltidsengagerad
riksdagsledamot
Höganäs Energi AB

Antal
ledamöter
+ antal
ersättare
5+5

Ordförande

Vice
ordförande

Lekman Suppleant för lekmannanarevisorer
revisorer

10 %

5%

1%

0,5 %

AB Höganäshem

5+5

10 %

5%

1%

0,5 %

5+5

10 %

5%

1%

0,5 %

Socialnämnden

3

Höganäs Omsorg

AB2

5+3

15 %
10 %

13 %

13 %

5%

5%

10 %

10 %

5%

5%

10 %

Så länge som Höganäs Omsorg AB och socialnämnden har samma ordförande och
(förvaltnings)chef/VD, det vill säga är en personalunion gällande ordförande och förvaltningschef, så
utgår endast ersättning om 50 % för båda ordförandeuppdragen tillsammans. När dessa skiljs åt får
ordförande i Höganäs Omsorg AB ersättning enligt tabell ovan.
1

Överförmyndarnämndens ordförande samt vice ordförande är utöver sina fasta arvoden berättigade
arvode per timme vid möten med nya huvudmän och gode män.
2
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ARVODEN FÖR SAMMANTRÄDEN M.M. (EJ FAST ARVODERADE)
6§
Sammanträden som varar till och med 4 timmar: 1 % av det vid varje tid gällande 100 %
arvode för en riksdagsledamot.
Sammanträden som varar mer än 4 timmar: 2 % av det vid varje tid gällande 100 % arvode
för en riksdagsledamot.
Ersättning för protokollsjustering enligt § 2 punkten c: 0,3 % av det fasta arvode som utgår
per månad till heltidsengagerad riksdagsledamot.
Ersättning för en timme vid partigruppmöten m.m.: 0,3 % av det fasta arvode som utgår per
månad till heltidsengagerad riksdagsledamot.
Maximalt arvode för sammanträden m.m. per dag: 2 % av det fasta arvode som utgår per
månad för en riksdagsledamot.
För icke tjänstgörande ersättare som deltar vid sammanträde utgår helt arvode.
Om ledamot eller ersättare deltar vid flera möten i följd men som ryms inom
fyratimmarsregeln utgår endast ersättning för fyra timmar.
Valnämndens ledamöter och ersättare på valdagen får ersättning motsvarande den till
arvoderade röstmottagare.
BARNTILLSYNSKOSTNADER
7§
Verifierat belopp med nedanstående begränsningar: maximalt belopp per timme: 0,2 procent
av det fasta arvode som utgår per månad till heltidsengagerad riksdagsledamot.
maximalt belopp per dag: 1,6 procent av det fasta arvode som utgår per månad till
heltidsengagerad riksdagsledamot.
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KOSTNADER FÖR VÅRD OCH TILLSYN AV FUNKTIONSHINDRAD ELLER SVÅRT
SJUK
8§
Verifierat belopp med nedanstående begränsningar: maximalt belopp per timme: 0,2 procent
av det fasta arvode som utgår per månad till heltidsengagerad riksdagsledamot.
maximalt belopp per dag: 1,6 procent av det fasta arvode som utgår per månad till
heltidsengagerad riksdagsledamot.
FUNKTIONSHINDRADS FÖRTROENDEVALDS SÄRSKILDA KOSTNADER
9§
Verifierat belopp med nedanstående begränsningar: maximalt belopp per timme: 0,2 procent
av det fasta arvode som utgår per månad till heltidsengagerad riksdagsledamot.
maximalt belopp per dag: 1,6 procent av det fasta arvode som utgår per månad till
heltidsengagerad riksdagsledamot.
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