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§ 307 Dnr KS 2019/000407  

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda 
bolag, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av 2 § 5 punkten 

samt justering av datum.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Kommunstyrelsens beslut om återremiss den 5 november 2019 § 276. 
Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-valda 

och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 12 november 
2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2019.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till för-

troendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag antas.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 



 

 
 

 
 
Verksamhetsstöd 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-14 

Dnr 

KS 2019/000407 

  

 

Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag. MBLAFS 2018:8 rev 2 

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet för förtydligande av 2 § 5 
punkten samt justering av datum.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 
Kommunstyrelsens beslut om återremiss den 5 november 2019 § 276. 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, 
daterat den 12 november 2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2019.   

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 5 november 2019 fattades 

beslut om återremiss för att förtydliga 2 § 5 punkten och ändra datum för 
giltighetstiden. Dessutom fördes synpunkter fram under sammanträdet dels 

om att ordet förmåner används i reglementet och dels om rimligheten i att 
när en tillfällig nämndsordförande utses för att den ordinarie ordföranden 
under en längre tid inte kan utföra sitt uppdrag så får den tillfällige 

ordföranden inget begränsat arvode för sitt uppdrag förrän en månad efter 
det att den ordinarie ordföranden upphört att fungera som ordförande. 

Därför har förvaltningen, efter samråd med kommunfullmäktiges presidium 
och kommunstyrelsens ordförande gjort justeringar inte bara enligt den 
formella återremissen utan även i frågan om ersättning för en tillfällig 

ordförande i en nämnd så att denne enligt förslaget ska få begränsat arvode 
från och med det datum då nämnden beslutar att utse en tillfällig ordförande. 

Däremot föreslås ingen förändring av användningen av ordet förmåner. 
Förmåner är det begrepp som används i kommunallagen. Det är även ett 
begrepp inom skattelagstiftningen. På Skatteverkets hemsida står det att 

förmån är ersättning för utfört arbete som inte utgörs av kontant lön. 
Begreppet förmånsbeskattning är också det som normalt används i gällande 

skatteregler. 

Vid kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 11 november togs 
ytterligare två frågor upp som nu har reviderats i det nya förslaget till 

reglemente.  
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Kultur- och tillväxtnämnden avser att utse fokuspolitiker inom sitt område 

som ska ha ungefär samma uppdrag som kontaktpolitiker. Därför föreslås en 
ändring i 2 § 6 punkten så att även fokuspolitiker omfattas av rätt till arvode 
genom att ”eller motsvarande” läggs till efter ”kontaktpolitiker.  

Eftersom det idag finns två nämndsordföranden som inte är ledamöter eller 
ersättare i kommunfullmäktige har frågan om deras möjlighet till arvode i 

samband med fullmäktigesammanträden aktualiserats. Diskussionen i 
fullmäktiges presidium ledde fram till förslaget att när en ordförande kallas 
till kommunfullmäktige för att besvara en interpellation eller fråga så får de 

arvode men vid andra tillfällen får de inte arvode om de är med vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. Frågan är till sin natur 

helt och hållet politisk och därför överlämnar förvaltningen till den politiska 
nivån att hantera eventuella alternativ till den föreslagna revideringen. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i § 2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag antas.  

Charlotta Rasmusson 
Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 

Författningssamlingen 
Samtliga nämnder 
HR 

Ekonomi 
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Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 
Gäller från den 1 januari 2019.  
Revidering gällande från den 1 januari 2020. 

Allmänna bestämmelser  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 

kommunallagen, det vill säga för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 
kommunalråd, oppositionsråd och revisorer. Bestämmelserna gäller även i 

tillämpliga delar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i kommunens 
helägda bolag. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av 
heltid gäller inte §§ 3-5, 12 och 13. Med betydande del av heltid avses här att 
uppdraget fullgörs på minst 40 % av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Förtroendevalda har rätt till kostnadsersättningar och arvoden enligt vad som 

närmare anges nedan i §§ 3-5, 9, 12 och 11-13 för förrättningar enligt 
följande.  

1. Sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och utskott samt 

revisorerna. Även utbildning som sker under sammanträden omfattas av 
denna punkt. Nämndsordföranden som inte är ledamot eller ersättare i 

kommunfullmäktige får ersättning för sammanträde i 
kommunfullmäktige dit de är kallade för att svara på en interpellation 
eller en fråga. Ersättning betalas ut från sammanträdets början fram till 

dess att interpellationen eller frågan är besvarad. 

2. Sammanträden med beredningar eller arbetsgrupper som inrättats av 

kommunfullmäktige eller en nämnd.  

3. Deltagande i dialogmöten eller liknande som beslutats av 
kommunfullmäktiges presidium eller av en nämnd i sin helhet. 

4. Justering av protokoll. Om justering sker i samband med annat möte eller 
med hjälp av digital teknik utgår ingen särskild ersättning för justeringen. 

5. Externt arrangerade Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser eller 
liknande som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som beslutas av en nämnd, av dess presidium, 

av kommunstyrelsens ordförande när det gäller nämndsordföranden i sin 
helhet eller av kommunfullmäktiges presidium. Överenskommelse kan 

göras med förtroendevalda om deltagande utan arvode. 

För internt arrangerade konferenser, studiebesök, utbildningar eller 
liknande betalas inga arvoden ut om de sker utanför sammanträdestid. 
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6. Uppdrag som kontaktpolitiker eller motsvarande. 

skolavslutningsförrättare. 

7. Brådskande handläggning inom socialtjänsten enligt delegeringsordning. 

8. Överläggning med externa myndigheter och organisationer efter beslut 

av fullmäktige- eller nämndordförande.  

9. Gemensam syn på plats inför beslut. Ersättning enligt denna punkt kräver 

beslut av nämndens presidium nämnden i sin helhet. 

3 § Förlorad arbetsinkomst (Kl 4 kap. 12-18 §§) 

Förtroendevald har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad 

arbetsinkomst som uppkommer när de fullgör sina politiska uppdrag. 
Förlorad arbetsinkomst kan dock ej överstiga 240 kronor per timme eller 

1 920 kronor per dag. Schablonersättning utgår till förtroendevald, där 
beloppet för förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas. Ersättningen baseras i 
sådant fall på den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 

(bilaga 1). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig 

skatt. Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 
timmar = maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till 
närmaste tiotal kronor. 

4 § Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

bilaga 1.  

5 § Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

enligt bilaga 1. 

6 § Årsarvoden  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 
heltid har rätt till årsarvode (bilaga 1).  

Sådan förtroendevald har också rätt till ledighet (motsvarande semester) med 

bibehållen ersättning. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras.  

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till föräldraledighet enligt samma regler 
som gäller för anställda i kommunen.  

7 § Begränsat arvode  

Förtroendevalda som har uppdrag enligt § 5 i bilaga 1 har rätt till begränsat 
arvode enligt bilagan. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har 

inte rätt till ytterligare begränsat arvode. 

Frågan om begränsade arvoden i beredningar ska beslutas i samband med att 
respektive beredning tillsätts. 

§ 8 Arvode vid sjukdom eller annat förhinder 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under en längre tid upphör rätten till begränsat arvode efter en 
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månad. När en ersättare för ordföranden utses får denne begränsat arvode 

från det datum då beslutet fattas. Det som gäller för ordföranden gäller för 
förste och andre vice ordföranden. 

9 § Arvoden för sammanträden m.m.  

Förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning enligt 
§ 2, med undantag för det som framgår av bilaga 1 och 2. Om förtroendevald 

deltar i flera olika sammanträden eller förrättningar under en och samma dag 
slås tiden ihop och arvode betalas ut för den sammanlagda förrättningstiden.  

För icke tjänstgörande ersättare betalas halvt arvode ut. Om ersättare 

tjänstgör under del av sammanträde betalas helt arvode ut för hela den tid 
som ersättaren är närvarande vid sammanträdet. 

10 § Kommunal pension  

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i gällande pensionspolicy och pensionsreglemente.  

11 § Resekostnader och traktamenten  

Reseersättning för resor och traktamenten utgår enligt samma regler som 

gäller för anställda kommunalt avtal för de som omfattas av detta reglemente 
när de fullgör sina politiska uppdrag för sammanträden och förrättningar 
enligt § 2. Ersättning betalas ut även till ej tjänstgörande ersättare vid 

sammanträden enligt § 2 punkterna 1, 2 och 9. 

Reseersättning för uppdrag inom kommunen betalas normalt ut från den ort 

där den förtroendevalde är folkbokförd, dock som längst från 
kommungränsen. 

Reseersättning betalas också ut till vigselförrättare i samband med 

förberedande samtal med brudparet och att vigsel förrättas. 

12 § Ersättning för barntillsyn 

Ersättning för barntillsyn utgår till förtroendevald för tillsyn av barn under 
12 år. 

Ersättningen utgör 150 kronor per timme och avser tid, då förtroendevald 

deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning enligt § 2 samt för 
nödvändig restid.  

Ersättningen är skattepliktig.  

Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående i form av 
make/maka, sambo, hemmavarande barn, föräldrar eller svärföräldrar.  

Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

13 § Ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 

funktionshinder  

Ersättning för resekostnader utgår till förtroendevald med funktionshinder i 

samband med deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2. 
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För ersättningen krävs att den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller 

läkarintyg som styrker att personen inte kan använda allmänna 
kommunikationer eller köra eget fordon.  

Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylikt som kör, 

utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Mörbylånga 
kommun.  

Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto.  

Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

14 § Hur man begär ersättning  

För att få ersättning enligt §§ 3, 5 och 11-13 ska den förtroendevalde begära 
ersättning och anmäla till kommunkansliet hur många timmars ledighet 
uppdraget föranlett samt vilka ersättningsberättigade kostnader som 

uppdraget medfört. För att få ersättning enligt § 5 ska den förtroendevalda 
dessutom styrka förlusten av semesterförmån senast tre månader efter det 

semesterår som förlusten gäller. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde 
styrka sin förlust genom intyg eller genom kopia på lönebesked som anger 

vilket löneavdrag som gjorts. Intyget ska i kronor ange vad den 
förtroendevalde förlorat i samband med sitt uppdrag. Begäran om ersättning 

för förlorad arbetsinkomst ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 
10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum, och intyg eller kopia av 
lönebesked senast tre månader, efter det att förrättningen ägt rum. 

Förtroendevald som enligt § 3 har rätt till schablonersättning ska senast i 
samband med att denne första gången begär ersättning för förlorad 

arbetsinkomst lämna ett intyg från Försäkringskassan som anger vilken 
sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) den förtroendevalde har. 

Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  

Om begäran om ersättning avser förrättning där endast reseersättning ska 
betalas ut ska begäran lämnas in senast sex månader efter det att 

förrättningen ägt rum. 

15 § Hur man begär arvode 

Vid sammanträden där sekreterare är närvarande begärs arvode genom att 

man fyller i den närvarolista som sekreteraren skickar runt. Vid andra 
tillfällen då arvode ska betalas ut ska den förtroendevalde själv på särskild 

blankett begära arvode. Blanketten ska lämnas in till kommunkansliet senast 
den 10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum. Sekreteraren 
tillhandahåller blankett. När digitala system för inrapportering av utförda 

uppdrag införs ska dessa användas istället. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för att beslut om deltagande i förrättning 

enligt § 2 punkterna 5, 8 och 9, lämnas in till kansliet i samband med att 
blankett för begäran om arvode lämnas in. 
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16 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser och om dispens från reglerna när 
situationer som inte förutsetts inträffar avgörs av personal HR-chef eller 
motsvarande efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 

17 § Utbetalning  

Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  
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Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

§ 2 Förlorad pensionsförmån (reglementets § 4) 

Procentpåslag Förlorad pensionsförmån kompenseras med 4,5 % på utbetald 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen betalas ut som ett 

engångsbelopp i februari året efter det år då ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst betalades ut. 

§ 3 Förlorad semesterförmån (reglementets § 5) 

Verifierad förlust av semesterförmån ersätts efter begäran från den 
förtroendevalde. Begäran ska ha inkommit till kommunkansliet senast 3 

månader efter det semesterår då förlusten uppstod. 

§ 4 Årsarvode (reglementets § 6) 

Förtroendevalda med årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för kommunala förtroendeuppdrag. Heltidsarvoderad 
förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode. Övriga Årsarvoderade 

har inte rätt till arvode för sammanträden som rör uppdrag kopplade till 
kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Förtroendevald med årsarvode kan samtidigt få begränsat arvode upp till 
maximalt sammanlagt 100 procent. Förtroendevald som under en månad når 
ett arvode som motsvarar 100 % har inte rätt till ytterligare arvode. 

Ordförande i kommunstyrelsen 

tillika kommunalråd 
Ordföranden tjänstgör 100 procent 

av heltid.  

90 % av riksdagsledamöternas 

arvodesnivå (2020 = 68 400 kr/mån) 

738 720 kronor/år    

1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
kommunalråd 

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

554 040 kronor/år 

2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd  

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

554 040 kronor/år 

 

För årsarvoderad förtroendevald tillämpas gällande AB-avtal. Ersättningarna 
är pensionsgrundande. 
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§ 5 Begränsat arvode (reglementets § 7) 

Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst utom enligt bilaga 2. 

Nedanstående arvoden är beräknade per år. 

Ordförande i kommunfullmäktige 30 % av arvodet till KS-ordf. =  

221 616 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

15 % av arvodet till KS-ordf. =  
110 808 kronor/år 

Ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i kultur- och 
tillväxtnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i samhällsbyggnads-

nämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i socialnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i socialnämnden 10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i utbildningsnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i 
utbildningsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

Ordförande i valnämnden  5 % av arvodet till KS-ordf. =  
36 936 kronor/år 

Vice ordförande i valnämnden  2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 468 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
överförmyndarnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 
73 872 kronor/år 

Ordförande i kommunrevisionen 5 % av arvodet till KS-ordf. =  

36 936 kronor/år 

Revisorerna samt revisorer* inom 
helägda bolag 

2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 468 kronor/år 

Ordförande i helägda kommunala 

bolag *                   

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

147 744 kronor/år 

Vice ordförande i helägda 
kommunala bolag * 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
73 872 kronor/år 

 

*MBAB samt MFAB räknas som ett bolag gällande arvoden för ordförande, 
vice ordförande samt revisorer i bolagen. 
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§ 6 Arvoden för sammanträden med mera (reglementets § 9) 

Nedanstående arvodesnivå gäller för år 2019. 

Grundarvode samt justeringsarvode, upp till 1 timme 490 kr 

Halvdagsarvode, mer än 1 timme men högst 4 timmar 1 014 kr 

Heldagsarvode, mer än 4 timmar men högst 8 timmar 1 350 kr 

Utökat heldagsarvode, mer än 8 timmar 1 685 kr 

Valdagssammanträde, ordförande 3 240 kr 

Valdagssammanträde, 1:e och 2:e vice ordförande 2 850 kr 

Valdagssammanträde, ledamöter 2 518 kr 

§ 7 

Arvoden enligt §§ 4-6 ska räknas om årligen av förvaltningen i förhållande 
till riksdagsledamöternas arvodesnivå. 
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Bilaga 2 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Begränsat arvode 

Uppgifter som ingår i årsarvode eller i begränsat arvode 

Följande förrättningar ingår i den förtroendevaldes arbetsuppgifter och täcks 

av årsarvodet eller det begränsade arvodet. För förrättning utgår 
reseersättning.  

1. Omvärldsbevakning och annan informationsinhämtning som respektive 
ordförande genomför enligt aktuellt nämndsreglemente och som går 
utöver det som regleras i § 2 i detta reglemente. 

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

eller dylikt.  

3. Presidiemöten. 

4. Justering av protokoll eller påskrift av annan handling inom det organ 

där man uppbär arvodet. 

5. Restid i anledning av ovan. 

6. För ordförande i en nämnd ingår även § 2 punkt 6 7 

För årsarvoderad ingår dessutom § 2 punkterna 6, 8, och 9. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

 

 

2019-11-05  

 
 
 

 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

§ 276 Dnr KS 2019/000407  

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-
valda och för styrelseledamöter i kommunens helägda 
bolag. MBLAFS 2018:8, rev 2 

Sammanfattning av ärendet 

En del förtydliganden och ändringar behöver göras i reglementet. Förvalt-ningen 

har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram ett förslag till revidering.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroende-valda 

och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, daterat den 10 september 
2019. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 11 september 2019. 

Förslag till beslut på mötet 

Matilda Wärenfalk (S) och Henrik Yngvesson (M) yrkar på återremiss för ett 

förtydligande av § 2 punkt 5, samt datum när reglementet ska börja gälla. 

Beslutsgång 

Ordföranden hör med styrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid ett senare 
tillfälle och finner att ärendet ska återremitteras.     

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet återremitteras för ett förtydligande av § 2 punkt 5, samt datum när 
reglementet ska börja gälla.      

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Förvaltningen 
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Revidering av Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Beskrivning av ärendet 

En del förtydliganden och ändringar behöver göras i reglementet. 
Förvaltningen har på uppdrag av den politiska ledningen tagit fram ett 
förslag till revidering.     

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat Reglemente om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag, 
daterat den 10 september 2019. 
Tjänsteskrivelse, daterad den11 september 2019.       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Den nya politiska organisationen har varit verksam ett drygt halvår och det 
visar sig nu att det finns behov av vissa förtydliganden och mindre 

justeringar i arvodesreglementet.  

Reglementets § 2 har renodlats så att arvoden och ersättningar som inte 

nödvändigtvis är kopplade till att man deltar i arvodesgrundande aktiviteter 
inte längre behandlas i samma paragraf. Dessutom ges nämndernas presidier 
rätt att besluta om deltagande i arrangemang enligt punkt 5 och gemensam 

syn enligt punkt 9. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att besluta 
om deltagande enligt punkt 5 för samtliga nämndsordföranden. Den här 

förändringen görs för att få en smidigare hantering av frågorna och slippa 
situationer där det uppstår problem på grund av att anmälningstiden gått ut 
innan nästa sammanträde. 

När det gäller reseersättningar för deltagande i sammanträden eller andra 
aktiviteter som äger rum i kommunen görs en begränsning genom att 

reseersättning endast kan betalas ut från kommungränsen oavsett varifrån 
resan startats.  

I övrigt har en del förtydliganden och mindre förändringar gjorts. Dessutom 

har en mening förts in om att använda digitala system för att rapportera sin 
tjänstgöring. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Förvaltningen ser inga alternativa förslag till beslut. Frågan är till sin natur 

helt och hållet politisk och därför överlämnar förvaltningen till den politiska 
nivån att hantera eventuella alternativ till den föreslagna revideringen. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverka inte något av perspektiven i § 2 i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget till reviderat reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag antas.    

Charlotta Rasmusson 

Verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsstöd 

Ulf Gustavsson 
Utredare 

Fattat beslut expedieras till: 

Verksamhetsstöd – Kommunkansli 
Författningssamlingen 

Samtliga nämnder 
HR 
Ekonomi 
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Reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 
Gäller från den 1 januari 2019.  

Allmänna bestämmelser  

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna  

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen, det vill säga för ledamöter och ersättare i 

kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt 
kommunalråd, oppositionsråd och revisorer. Bestämmelserna gäller även i 
tillämpliga delar styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i kommunens 

helägda bolag. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande del av 

heltid gäller inte §§ 3-5, 12 och 13. Med betydande del av heltid avses här att 
uppdraget fullgörs på minst 40 % av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Förtroendevalda har rätt till kostnadsersättningar och arvoden enligt vad som 
närmare anges nedan i §§ 3-5, 9, 12 och 11-13 för förrättningar enligt 

följande.  

1. Sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och utskott samt 
revisorerna. Även utbildning som sker under sammanträden omfattas av 

denna punkt. 

2. Sammanträden med beredningar eller arbetsgrupper som inrättats av 

kommunfullmäktige eller en nämnd.  

3. Deltagande i dialogmöten eller liknande som beslutats av 
kommunfullmäktiges presidium eller av en nämnd i sin helhet. 

4. Justering av protokoll. Om justering sker i samband med annat möte eller 
med hjälp av digital teknik utgår ingen särskild ersättning för justeringen. 

5. Externt arrangerade konferenser, studiebesök, studieresor, kurser eller 
liknande som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som beslutas av en nämnd, av dess presidium, 

av kommunstyrelsens ordförande när det gäller nämndsordföranden i sin 
helhet eller av kommunfullmäktiges presidium.  

För internt arrangerade konferenser, studiebesök, utbildningar eller 
liknande betalas inga arvoden ut om de sker utanför sammanträdestid. 

6. Uppdrag som kontaktpolitiker eller skolavslutningsförrättare. 

7. Brådskande handläggning inom socialtjänsten enligt delegeringsordning. 

8. Överläggning med externa myndigheter och organisationer efter beslut 

av fullmäktige- eller nämndordförande.  
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9. Gemensam syn på plats inför beslut. Ersättning enligt denna punkt kräver 

beslut av nämndens presidium nämnden i sin helhet. 

3 § Förlorad arbetsinkomst (Kl 4 kap. 12-18 §§) 

Förtroendevald har rätt till ersättning för faktisk och styrkt förlorad 

arbetsinkomst som uppkommer när de fullgör sina politiska uppdrag. 
Förlorad arbetsinkomst kan dock ej överstiga 240 kronor per timme eller 

1 920 kronor per dag. Schablonersättning utgår till förtroendevald, där 
beloppet för förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas. Ersättningen baseras i 
sådant fall på den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) 

(bilaga 1). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig 

skatt. Taket beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 
timmar = maximal timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till 
närmaste tiotal kronor. 

4 § Förlorad pensionsförmån  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 

bilaga 1.  

5 § Förlorad semesterförmån  

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

enligt bilaga 1. 

6 § Årsarvoden  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av 
heltid har rätt till årsarvode (bilaga 1).  

Sådan förtroendevald har också rätt till ledighet (motsvarande semester) med 

bibehållen ersättning. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget 
kan fullgöras.  

Årsarvoderad förtroendevald har rätt till föräldraledighet enligt samma regler 
som gäller för anställda i kommunen.  

7 § Begränsat arvode  

Förtroendevalda som har uppdrag enligt § 5 i bilaga 1 har rätt till begränsat 
arvode enligt bilagan. Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har 

inte rätt till ytterligare begränsat arvode. 

Frågan om begränsade arvoden i beredningar ska beslutas i samband med att 
respektive beredning tillsätts. 

§ 8 Arvode vid sjukdom eller annat förhinder 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra 

sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet under 
resterande tid istället utbetalas till den som fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. Det som gäller för ordföranden gäller för förste och andre vice 

ordföranden. 
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9 § Arvoden för sammanträden m.m.  

Förtroendevalda som inte är heltidsarvoderade har rätt till ersättning enligt 
§ 2, med undantag för det som framgår av bilaga 1 och 2. Om förtroendevald 
deltar i flera olika sammanträden eller förrättningar under en och samma dag 

slås tiden ihop och arvode betalas ut för den sammanlagda förrättningstiden.  

För icke tjänstgörande ersättare betalas halvt arvode ut. Om ersättare 

tjänstgör under del av sammanträde betalas helt arvode ut för hela den tid 
som ersättaren är närvarande vid sammanträdet. 

10 § Kommunal pension  

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 
kommunal pension i gällande pensionspolicy och pensionsreglemente.  

11 § Resekostnader och traktamenten  

Reseersättning för resor och traktamenten utgår enligt samma regler som 
gäller för anställda kommunalt avtal för de som omfattas av detta reglemente 

när de fullgör sina politiska uppdrag för sammanträden och förrättningar 
enligt § 2. Ersättning betalas ut även till ej tjänstgörande ersättare vid 

sammanträden enligt § 2 punkterna 1, 2 och 9. 

Reseersättning för uppdrag inom kommunen betalas normalt ut från den ort 
där den förtroendevalde är folkbokförd, dock som längst från 

kommungränsen. 

Reseersättning betalas också ut till vigselförrättare i samband med 

förberedande samtal med brudparet och att vigsel förrättas. 

12 § Ersättning för barntillsyn 

Ersättning för barntillsyn utgår till förtroendevald för tillsyn av barn under 

12 år. 

Ersättningen utgör 150 kronor per timme och avser tid, då förtroendevald 

deltagit i sammanträde eller godkänd förrättning enligt § 2 samt för 
nödvändig restid.  

Ersättningen är skattepliktig.  

Ersättning utges inte för tillsyn som utförs av närstående i form av 
make/maka, sambo, hemmavarande barn, föräldrar eller svärföräldrar.  

Vid begäran om ersättning för barntillsyn ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Kostnader för ordinarie barntillsyn ska inte ersättas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

13 § Ersättning för resekostnader för förtroendevalda med 

funktionshinder  

Ersättning för resekostnader utgår till förtroendevald med funktionshinder i 
samband med deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2. 

För ersättningen krävs att den förtroendevalde har färdtjänstbevis eller 
läkarintyg som styrker att personen inte kan använda allmänna 

kommunikationer eller köra eget fordon.  
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Till dem som har färdtjänst eller som har någon anhörig eller dylikt som kör, 

utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften för färdtjänst i Mörbylånga 
kommun.  

Till dem som behöver utnyttja taxi utbetalas taxikostnaden mot kvitto.  

Vid begäran om ersättning för resekostnader ska kvitto på styrkta kostnader 
bifogas.  

Ersättning utgår inte till förtroendevalda med årsarvode. 

14 § Hur man begär ersättning  

För att få ersättning enligt §§ 3, 5 och 11-13 ska den förtroendevalde begära 

ersättning och anmäla till kommunkansliet hur många timmars ledighet 
uppdraget föranlett samt vilka ersättningsberättigade kostnader som 

uppdraget medfört. För att få ersättning enligt § 5 ska den förtroendevalda 
dessutom styrka förlusten av semesterförmån senast tre månader efter det 
semesterår som förlusten gäller. 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst ska den förtroendevalde 
styrka sin förlust genom intyg eller genom kopia på lönebesked som anger 

vilket löneavdrag som gjorts. Intyget ska i kronor ange vad den 
förtroendevalde förlorat i samband med sitt uppdrag. Begäran om ersättning 
för förlorad arbetsinkomst ska ha inkommit till kommunkansliet senast den 

10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum, och intyg eller kopia av 
lönebesked senast tre månader, efter det att förrättningen ägt rum. 

Förtroendevald som enligt § 3 har rätt till schablonersättning ska senast i 
samband med att denne första gången begär ersättning för förlorad 
arbetsinkomst lämna ett intyg från Försäkringskassan som anger vilken 

sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) den förtroendevalde har. 

Vid inkomstförändringar ska nytt intyg lämnas in.  

Om begäran om ersättning avser förrättning där endast reseersättning ska 
betalas ut ska begäran lämnas in senast sex månader efter det att 
förrättningen ägt rum. 

15 § Hur man begär arvode 

Vid sammanträden där sekreterare är närvarande begärs arvode genom att 

man fyller i den närvarolista som sekreteraren skickar runt. Vid andra 
tillfällen då arvode ska betalas ut ska den förtroendevalde själv på särskild 
blankett begära arvode. Blanketten ska lämnas in till kommunkansliet senast 

den 10:e i månaden efter det att förrättningen ägt rum. Sekreteraren 
tillhandahåller blankett. När digitala system för inrapportering av utförda 

uppdrag införs ska dessa användas istället. 

Den förtroendevalde ansvarar själv för att beslut om deltagande i förrättning 
enligt § 2 punkterna 5, 8 och 9, lämnas in till kansliet i samband med att 

blankett för begäran om arvode lämnas in. 

16 § Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning av dessa bestämmelser och om dispens från reglerna när 
situationer som inte förutsetts inträffar avgörs av personal HR-chef eller 
motsvarande efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. 
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17 § Utbetalning  

Årsarvodena och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.  

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  
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Bilaga 1 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

§ 2 Förlorad pensionsförmån (reglementets § 4) 

Procentpåslag Förlorad pensionsförmån kompenseras med 4,5 % på utbetald 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ersättningen betalas ut som ett 

engångsbelopp i februari året efter det år då ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst betalades ut. 

§ 3 Förlorad semesterförmån (reglementets § 5) 

Verifierad förlust av semesterförmån ersätts efter begäran från den 
förtroendevalde. Begäran ska ha inkommit till kommunkansliet senast 3 

månader efter det semesterår då förlusten uppstod. 

§ 4 Årsarvode (reglementets § 6) 

Förtroendevalda med årsarvode har inte rätt till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst för kommunala förtroendeuppdrag. Heltidsarvoderad 
förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode. Övriga Årsarvoderade 

har inte rätt till arvode för sammanträden som rör uppdrag kopplade till 
kommunstyrelsen eller dess utskott. 

Förtroendevald med årsarvode kan samtidigt få begränsat arvode upp till 
maximalt sammanlagt 100 procent. Förtroendevald som under en månad når 
ett arvode som motsvarar 100 % har inte rätt till ytterligare arvode. 

Ordförande i kommunstyrelsen 

tillika kommunalråd 
Ordföranden tjänstgör 100 procent 

av heltid.  

90 % av riksdagsledamöternas 

arvodesnivå (2019 = 66 900 kr/mån) 

722 520 kronor/år    

1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
kommunalråd 

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

541 890 kronor/år 

2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen tillika 
oppositionsråd  

75 % av arvodet till KS-ordf. =  

541 890 kronor/år 

 

För årsarvoderad förtroendevald tillämpas gällande AB-avtal. Ersättningarna 
är pensionsgrundande. 
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§ 5 Begränsat arvode (reglementets § 7) 

Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till sammanträdesarvode samt 
förlorad arbetsförtjänst utom enligt bilaga 2. 

Nedanstående arvoden är beräknade per år. 

Ordförande i kommunfullmäktige 30 % av arvodet till KS-ordf. =  

216 756 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

15 % av arvodet till KS-ordf. =  
108 378 kronor/år 

Ordförande i kultur- och 

tillväxtnämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i kultur- och 
tillväxtnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i samhällsbyggnads-

nämnden 

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i samhälls-
byggnadsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i socialnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i socialnämnden 10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i utbildningsnämnden 20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i 
utbildningsnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

Ordförande i valnämnden  5 % av arvodet till KS-ordf. =  
36 126 kronor/år 

Vice ordförande i valnämnden  2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 063 kronor/år 

1:e och 2:e vice ordförande i 
överförmyndarnämnden 

10 % av arvodet till KS-ordf. = 
72 252 kronor/år 

Ordförande i kommunrevisionen 5 % av arvodet till KS-ordf. =  

36 126 kronor/år 

Revisorerna samt revisorer* inom 
helägda bolag 

2,5 % av arvodet till KS-ordf. =  
18 063 kronor/år 

Ordförande i helägda kommunala 

bolag *                   

20 % av arvodet till KS-ordf. =  

144 504 kronor/år 

Vice ordförande i helägda 
kommunala bolag * 

10 % av arvodet till KS-ordf. =  
72 252 kronor/år 

 

*MBAB samt MFAB räknas som ett bolag gällande arvoden för ordförande, 
vice ordförande samt revisorer i bolagen. 
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§ 6 Arvoden för sammanträden med mera (reglementets § 9) 

Nedanstående arvodesnivå gäller för år 2019. 

Grundarvode samt justeringsarvode, upp till 1 timme 480 kr 

Halvdagsarvode, mer än 1 timme men högst 4 timmar 992 kr 

Heldagsarvode, mer än 4 timmar men högst 8 timmar 1 321 kr 

Utökat heldagsarvode, mer än 8 timmar 1 648 kr 

Valdagssammanträde, ordförande 3 169 kr 

Valdagssammanträde, 1:e och 2:e vice ordförande 2 788 kr 

Valdagssammanträde, ledamöter 2 463 kr 

§ 7 

Arvoden enligt §§ 4-6 ska räknas om årligen av förvaltningen i förhållande 
till riksdagsledamöternas arvodesnivå. 
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Bilaga 2 till reglemente om ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda och för styrelseledamöter i 
kommunens helägda bolag 

Begränsat arvode 

Uppgifter som ingår i årsarvode eller i begränsat arvode 

Följande förrättningar ingår i den förtroendevaldes arbetsuppgifter och täcks 

av årsarvodet eller det begränsade arvodet. För förrättning utgår 
reseersättning.  

1. Omvärldsbevakning och annan informationsinhämtning som respektive 
ordförande genomför enligt aktuellt nämndsreglemente och som går 
utöver det som regleras i § 2 i detta reglemente. 

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

eller dylikt.  

3. Presidiemöten. 

4. Justering av protokoll eller påskrift av annan handling inom det organ 

där man uppbär arvodet. 

5. Restid i anledning av ovan. 

6. För ordförande i en nämnd ingår även § 2 punkt 6 7 

7. För årsarvoderad ingår dessutom § 2 punkterna 6, 8, och 9.  

 

 

 


