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Reglemente för ersättning till förtroendevalda
Kommunfullmäktige beslutade1 den 22 maj 2018, om följande reglemente.
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Kf § 58/2018. Beslutet ersätter Heby FS 2016:17.
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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda enligt kommunallagen (KL) 4 kap § 1, d v s ledamöter,
ersättare och insynsrepresentanter i kommun
• kommunfullmäktiges beredningar
• kommunstyrelsen
• nämnder
samt för
•

revisorerna

Den som deltar i utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper beslutade av ovanstående organ,
räknas som förtroendevald.
Kommunens helägda bolag rekommenderas att vid bolagsstämma anta detta reglemente för ersättning till
förtroendevalda med tillämpningsföreskrifter. Detta gäller dock inte pensions- och
omställningsbestämmelserna PBF och OPF-KL, som endast gäller förtroendevalda enligt kommunallagen 4
kap § 1.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller endast §§ 5-9, 11, 18 19, 22 i tillämpliga delar samt §§ 23 - 24.
Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet.
§2
Med kommunala organ menas kommunfullmäktige, fullmäktiges beredningar, kommunstyrelse, nämnder,
kommunstyrelsens och nämndernas utskott, och helägda kommunala bolag.

Ersättningsberättigade sammanträden m m
§3
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har
rätt till följande ersättningar:
- arvode för sammanträde/förrättning mm (enligt § 4)
- för resor och traktamenten (enligt §5)
- för barntillsyn och kostnad för vård av nära anhörig (enligt §6)
- för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader (enligt §7)
- för övriga kostnader (enligt § 8)
- för arbetsgivaravgifter/egenavgifter (enligt § 9)
- för förlorad arbetsinkomst (enligt § 11)
- för förlorad semesterförmån (enligt § 14)
- för förlorad pensionsförmån (enligt § 15)
- för särskilda arbetsförhållanden (enligt § 16)
- för ordförandejour inom vård- och omsorg (enligt § 10)
vid
a. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunfullmäktiges beredningar, kommunstyrelse, nämnder,
kommunstyrelsens och nämndernas presidier och utskott, bolagsstyrelser och revisorerna.
b. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen.
c. Presidiemöte i fullmäktige och fullmäktiges utskott.
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d. Partigruppsmöten som hålls med anledning av och i direkt anslutning till sammanträde.
e. Protokollsskrivning
För ersättning enligt punkterna f - n nedan krävs särskilt uppdrag av fullmäktige, beredningar,
kommunstyrelse, nämnd, kommunstyrelsens och nämndernas utskott eller bolagsstyrelse genom
protokollfört beslut eller av ordföranden genom delegationsbeslut. Vid situationer då det föreligger
tidsbrist och uppdraget gäller en ordförande, kan vice ordförande fatta beslut.
I undantagsfall kan uppdraget godkännas i efterhand genom protokollfört beslut.
f. Sammanträde med utredningskommitté, projektgrupp och arbetsgrupp.
g. Protokollsjustering då särskild tid och plats bestäms för det.
h. Uppdrag som kontaktperson eller annat uppdrag för kommunens räkning till vilken särskild kallelse
utfärdats och som beviljats i samråd med ordföranden.
i. Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Uppdragen
återrapporteras snarast till uppdragsgivaren.
j. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör.
k. Överläggning med kommunalt anställd i frågor som handlar om den egna
beredningens/styrelsens/nämndens ansvarsområde.
l. Besiktning och inspektion.
m. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.
n. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.

Arvoden mm
Arvode för sammanträde/förrättning m m
§4
Förtroendevalda (enligt § 1) har rätt till ersättning för deltagande i sammanträde/förrättning (enligt § 3)
med följande procentsats av riksdagsmannaarvodet per månad
•
•
•
•
•

för sammanträde/förrättning på högst fyra timmar utgår ersättning med 1,1 % avrundat till närmaste
tiotal kronor
för sammanträde/förrättning på mellan fyra och åtta timmar utgår ersättning med 1,7 % avrundat till
närmaste tiotal kronor
för sammanträde/förrättning längre än åtta timmar utgår ersättning med 1,9 % avrundat till närmaste
tiotal kronor
gruppmöten på högst två timmar i anslutning till sammanträdet räknas in i sammanträdestiden
för protokollsjustering, då särskild tid och plats bestäms för det, utgår ersättning med 0,60 % avrundat
till närmaste tiotal kronor.

Resor och traktamenten
§5
Riktlinjer för trafiksäkerhet och resor (HebyFS 2006:27) ska beaktas för att främja såväl säkerhet som
miljö vid resor.

4

Ersättning för resor med egen bil utgår om resvägen från bostaden till sammanträde eller förrättning
överstiger 5 km enkel resa.
Sådan reseersättning utgår för sammanträde och förrättning som berättigar till arvode. Därutöver utgår
reseersättning för resa för att justera protokoll i kommunala organ.
Kostnad för resor till och från sammanträde/förrättning ersätts enligt grunderna i gällande kommunalt
reseavtal.
Kostnader för kost och logi i samband med förrättning utanför kommunen utgår i enlighet med
bestämmelser i gällande kommunalt traktamentesavtal.

Barntillsyn och kostnad för vård av nära anhörig ( jfr regler för anställda)
§6
Ersättning ges för styrkt kostnad, som uppkommit till följd av förtroendevalds deltagande vid
sammanträde/förrättning, för vård och tillsyn av barn som bor i den förtroendevaldes familj och som inte
fyllt 13 år.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av medlem inom den egna familjen och inte heller för tid då
barnet/barnen vistas inom förskolan. Ersättning utgår per timme med 0,3 % av gällande prisbasbelopp
utjämnat till närmast tiotal kronor.
Ersättning ges för styrkt kostnad, som uppkommit till följd av förtroendevalds deltagande vid
sammanträde/förrättning, för vård av nära anhörig.
Ersättning betalas inte för vård som utförs av medlem inom den egna familjen. Ersättning utgår per timme
med 0,3% av gällande prisbasbelopp utjämnat till närmast tiotal kronor.

Förtroendevalds med funktionshinder särskilda kostnader
§7
Ersättning utbetalas till förtroendevald med funktionshinder för faktiska, styrkta kostnader som
uppkommer till följd av deltagande i sammanträde/förrättning och som inte berättigar till annan
ersättning eller bekostas av annan. Här ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, etc. Kostnader för
nödvändig utrustning, till exempel datorstöd för inläsning och uppläsning av handlingar, ersätts till skälig
kostnad, efter beslut av personalutskottet. Beslut skall fattas i samråd med berörd förtroendevald.

Övriga kostnader
§8
För andra kostnader än för resor och traktamenten, för barntillsyn och för kostnad för vård av nära
anhörig samt för förtroendevald med funktionshinder särskilda kostnader betalas ersättning, om den
förtroendevalde kan påvisa att särskilda skäl för dessa kostnader föreligger. Personalutskottet fattar
beslut i dessa frågor.

Arbetsgivaravgifter/egenavgifter
§9
Kommunen erlägger lagstadgad arbetsgivaravgift/egenavgift för utbetalda arvoden, ersättningar för
förlorad arbetsförtjänst och förlorad pensionsförmån.
Arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorad pensionsförmån skall redovisas som
inkomst av tjänst.

Ordförandejour inom vård- och omsorg
§ 10
Jour- och utryckningstillägg utgår endast till förtroendevald som inte erhåller fast arvode för uppdrag
inom vård- och omsorgsnämnden. Jour- och utryckningstillägg utgår på 300 kr per dygn till den som
tjänstgör som jourhavande i sociala utskottet, vilket betalas ut månadsvis i efterskott. Förtroendevald som
har ordförandejour har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst vid utryckning för brådskande
beslut oavsett om den förtroendevalde erhåller fast arvode eller ej.
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Pension och omställning
§ 11
Förtroendevalda som före valet 2014 tillträtt ett uppdrag om minst 40 % av heltid omfattas av
pensionsbestämmelserna PBF, medan övriga förtroendevalda omfattas av pensions- och
omställningsbestämmelserna OPF-KL, med de begränsningar som anges i respektive regelverk.
Förtroendevalda som omfattas av PBF tjänar in pensionsrätt för ålderspension samt
visstidspension/avgångsersättning vid avgång från uppdraget före fyllda 65. Regelverket innehåller även
sjuk- och efterlevandeförmåner.
För förtroendevalda som omfattas av OPF-KL gör kommunen avsättning till en pensionsbehållning,
förutsatt att det tillgodoräknade årsbeloppet överstiger 1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp, och för
förtroendevalda vars uppdrag sammanlagt omfattar minst 40 % av heltid finns även
omställningsersättning samt sjuk- och efterlevandeförmåner.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensionsoch semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst

§ 12
Vid deltagande i sammanträde eller förrättning utgår ersättning till förtroendevald för förlorad
arbetsinkomst.
Den maximala ersättningsnivån för förlorad arbetsförtjänst per dag är 4,0% av prisbasbeloppet avrundat
till närmaste tiotal kronor.
För anställda utgår ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst.
För egenföretagare utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst beräknad per dag utifrån taxerad inkomst
av näringsverksamhet enligt nedan, delat med 220. Maximal ersättning per timme är dagsbeloppet
dividerat med 8.

Styrkande av förlorad arbetsinkomst
Årligen eller vid förändrad inkomst

§ 13
För förtroendevald som har en anställning krävs intyg från arbetsgivare eller kopia av lönebesked som
visar aktuell lönenivå. Intyget ska visa om semesterförmånen påverkas. Intyg lämnas in årligen eller så
snart en ändring av lönenivån gjorts.
För förtroendevald som är egen företagare krävs att företagets identitet ska styrkas genom uppvisande av
F-skattesedel.
Ersättning beräknas utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet enligt senast fastställda taxering.
Inkomsten av näringsverksamhet skall justeras med den förändring av periodiseringsfonder som gjorts
det aktuella året samt utnyttjade förlustavdrag från tidigare år. Uppgiften lämnas varje år till ansvarig
tjänsteman på kommunens lönekontor. Om den aktuella inkomsten kraftigt avviker från föregående år, får
den förtroendevalde lämna skriftlig motivering om detta och kommunstyrelsens personalutskott får
besluta om ersättningsnivån.

Vid varje begäran om ersättning

§ 14
Förtroendevald som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med sammanträde eller
förrättning, ska med sin signatur på tjänstgöringsrapporten intyga omfattningen av arbetstidsbortfallet.
Notering ska också göras huruvida den förtroendevalde skulle ha förvärvsarbetat under den aktuella tiden
eller inte eller om den förtroendevalde till följd av skiftarbete eller liknande har varit tvungen att avstå
från arbetspass för att delta i sammanträde eller förrättning. 7
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För den händelse begärd ersättning för arbetstidsbortfall överstiger mötestiden med kringtid, ska orsaken
till detta noteras. Skälig restid till och från arbetsplatsen ska inräknas i arbetstidsbortfall.

Förlorad semesterförmån
§ 15
Ersättning för styrkt förlorad semesterförmån ingår i ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.

Förlorad pensionsförmån
§ 15
För schablonmässig ersättning för förlorad pensionsförmån avsätter kommunen 4,5 procent på förlorad
arbetsinkomst. Belopp som blir 1 procent av innevarande års inkomstbasbelopp (IBB) eller lägre betalas
ut direkt. Ingen utbetalning sker vid belopp under 100 kronor.

Övergångsregel
§ 16 a
Till förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån under uppdragstid som ligger före införandet
av schablonbelopp 2009 utges ersättning enligt tidigare regler om ersättning för styrkt förlorad
pensionsförmån. Ersättning ges först efter att den förtroendevalde har gått i pension. Yrkande om
ersättning för förlorad pensionsförmån innan införandet av schablonbelopp ska ske inom två år från och
med pensionsdagen.

Särskilda arbetsförhållanden m m
§ 17
Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider såsom skifttjänstgöring eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan
anses skäligt att den förtroendevalda kan fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträde/förrättning.

Ersättning för vigsel- och partnerskapsförättare respektive
begravningsförrättare
§ 18
För borgerlig vigsel och förrättning av partnerskap av kommuninvånare, förrättad av kommunal
vigselförrättare, utgår ersättning för resa inom kommunen i samband med förrättad vigsel. (Arvode utgår
från länsstyrelsen).
För borgerlig begravning av kommuninvånare, förrättad av kommunal begravningsförrättare, utgår
arvode (enligt § 4) för sammanträde/förrättning på högst fyra timmar samt ersättning för förlorad
arbetsförtjänst (enligt § 11). Ersättning utgår för resa inom kommunen i samband med förrättad
begravning.

Arvoden m.m. för fast arvoderade förtroendevalda
Kommunalråd
§ 19
Kommunstyrelsens ordförandes arvode uppgår till 80 % av aktuellt riksdagsmannaarvode.
Eventuell förändring skall regleras per det datum som gäller för förändring av riksdagsmannaarvodet.
Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande omfattar heltid.
Månadsarvodet utbetalas under samtliga av årets månader.
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Kommunalråd äger inte uppbära annat kommunalt arvode än som här angivits, ej heller sammanträdeseller förrättningsarvode. Dock äger kommunalråd rätt att uppbära kommunalt arvode för sammanträde
med kommunfullmäktige.
Beträffande semester, sjukledighet och föräldraledighet tillämpas samma regler som för anställda hos
kommunen, dvs gällande AB (allmänna bestämmelser).

Fasta arvoden för övriga förtroendevalda
§ 20
Fasta arvoden utgår med de nivåer som anges i bilaga.
Om en förtroendevald innehar flera uppdrag som tillsammans ger en ersättningsnivå över 100 % av
kommunalrådets arvode, utgår dock högst 100 %.
Fast arvoderad förtroendevald har rätt till ersättning vid sammanträde/förrättning mm (enligt § 4) när det
gäller annat kommunalt organ än det han/hon har fast arvode för.
Fast arvoderad förtroendevald har inte rätt till sammanträdesersättning, förrättningsarvode eller förlorad
arbetsinkomst för följande uppgifter:
a. Ordförandens genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan i
anledning av fullmäktige-, berednings-, kommunstyrelse-, nämnds- och bolagsstyrelses sammanträde.
b. Arbete med att följa och följa upp det politiska organets uppgifter enligt arbetsordning, reglementen och
instruktioner.
c. Överläggning med kommunalt anställd i frågor som rör kommunfullmäktiges, berednings,
kommunstyrelsens, nämnds eller bolagsstyrelses ansvarsområden.
d. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan kommunalt anställd i
anledning av besiktning, förrättning eller dylikt inom kommunfullmäktiges, berednings,
kommunstyrelsens, nämnds eller bolagsstyrelses ansvarsområde.
e. Besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling samt justering av protokoll.
f. Deltagande i kurser och konferenser.
g. Kontakter med medborgare i frågor som rör kommunfullmäktiges, berednings, kommunstyrelsens,
nämnds eller bolagsstyrelses ansvarsområde.
h. Utövande av delegationsbeslut.
i. All överläggning med företrädare för andra kommunala organ än det som det fasta arvodet avser.
j. Restid i anledning av ovanstående åtgärder.

Vid förhinder att fullgöra uppdraget
§ 21
Om fast arvoderad förtroendevald, med undantag av kommunalrådet, är förhindrad att fullgöra uppdraget
under en tid överstigande två månader, ska arvodet reduceras i motsvarande grad. Fast arvode ska då i
stället utges till den förtroendevalde som fullgör uppdraget. 9
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Icke ersättningsberättigade uppgifter för fast arvoderade
§ 22
Förtroendevald med fast arvode har varken rätt till ersättning i form av sammanträdes/förrättningsarvode eller förlorad arbetsförtjänst för nedan angivna uppgifter:
a. Ordförandens genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan i
anledning av fullmäktige-, berednings-, kommunstyrelse-, nämnds- och bolagsstyrelses sammanträde.
b. Arbete med att följa och följa upp det politiska organets uppgifter enligt arbetsordning, reglementen och
instruktioner.
c. Överläggning med kommunalt anställd i frågor som rör kommunfullmäktiges, berednings,
kommunstyrelsens, nämnds eller bolagsstyrelses ansvarsområden.
d. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan kommunalt anställd i
anledning av besiktning, förrättning eller dylikt inom kommunfullmäktiges, berednings,
kommunstyrelsens, nämnds eller bolagsstyrelses ansvarsområde.
e. Besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling samt justering av protokoll.
f. Deltagande i kurser och konferenser.
g. Kontakter med medborgare i frågor som rör kommunfullmäktiges, berednings, kommunstyrelsens,
nämnds eller bolagsstyrelses ansvarsområde.
h. Utövande av delegationsbeslut.
i. All överläggning med företrädare för andra kommunala organ än det som det fasta arvodet avser.
j. Restid i anledning av ovanstående åtgärder.
k. Sammanträden med det politiska organ som det fasta arvodet avser.

Gemensamma bestämmelser
Begäran om ersättning
§23
För att få nedanstående ersättningar ska den förtroendevalde styrka inkomstbortfall eller kostnader:
- arvode för sammanträde/förrättning mm (enligt §4)
- ersättning för resor och traktamenten (enligt §5)
- ersättning för barntillsyn och kostnad för vård av nära anhörig (enligt §6)
- ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader (enligt §7)
- ersättning för övriga kostnader (enligt § 8)
- ersättning för förlorad arbetsinkomst (enligt § 11)
- ersättning för förlorad semesterförmån (enligt § 14)
- ersättning för särskilda arbetsförhållanden (enligt § 16)
Ersättning utgår endast för sammanträde/förrättning som skett på arbetstid och som medfört förlorad
arbetsinkomst med undantag av ersättning vid särskilda arbetsförhållanden. 10
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Utbetalning
§ 24
Fast arvode utbetalas i förskott med en tolftedel varje månad.
Övriga arvoden/ersättningar utbetalas månadsvis i efterskott.
Yrkande om ersättning i övrigt enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för
sammanträde/förrättning till vilken kostnaden hänför sig.

Uppdrag utanför kommunorganisationen
§ 25
För uppdrag som kommunens representant i organisationer och föreningar utanför kommunen, utgår
arvode och ersättningar enligt detta reglemente, förutsatt att uppdraget beslutats av kommunala organ.
Ersättning utgår ej om föreningen eller organisationen utbetalar ersättning.

Tillämpning och tolkningsföreträde
§ 26
Vid oenighet om tillämpningen av detta reglemente har kommunfullmäktiges presidium
tolkningsföreträde.

Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2019.

Annika Krispinsson
Ordförande i kommunfullmäktige

Karin Eljansbo
Administrativ chef
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Bilaga till Reglemente för ersättning till förtroendevalda
Fasta arvoden till förtroendevalda från och med mandatperioden 2019

Andel av kommunstyrelsens
ordförandes arvode/uppdragets
omfattning
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande 1:e vice ordf,
tillika personalutskottets ordförande
Kommunstyrelsens ordförande 2:e vice ordf

100%
25%

Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges ordförande 1:e vice ordf
Kommunfullmäktiges ordförande 2:e vice ordf
Demokratiberedningens ordförande

20%
10%
10%
10%

Bygg- och miljönämndens ordförande
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
Sociala utskottets ordförande
Utbildningsnämndens ordförande
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

20%
45%
25%
30%
30%
20 %

Revisionens ordförande
Revisorerna*

20%
2%

Valnämndens ordf, valår*

2%

25%

Oppositionen
50%
* utöver det fasta arvodet utges sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Sammanträdesarvoden 2019 och framåt

Tid

% av riksdagsmannaarvodet per
månad

< 4 tim
4-8 tim
> 8 tim
protokolljust

1,1%
1,7%
1,9%
0,6%
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