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Allmänna bestämmelser
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
§1

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen samt där
så särskilt angivits i tillämpliga delar dels för ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna i
sådant självförvaltningsorgan som avses i 7 kap. 18 § kommunallagen och dels för s.k. gruppledare vid särskilt sammankallad sammankomst.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller inte
§§ 12-15.
Ersättningsberättigade förrättningar
§2

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för
a) sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och
övriga nämnder, nämndsutskott, nämndberedningar, presidiemöten samt styrelse för
kommunalt aktiebolag
b) sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
c) sammanträden med självförvaltningsorgan
d) protokollsjustering
e) deltagande, efter beslut av kommunfullmäktige eller nämnd, vid konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande
f) uppdrag som kontaktperson, om nämnd beslutat att arvode skall utgå
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 eller med utomstående myndighet eller organisation
i) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressentsammansatt organ
j) av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande eller 2:e vice ordförande särskilt sammankallade överläggningar med företrädare för två partier eller fler, varvid arvodesrätten
omfattar två representanter från varje parti utöver ordföranden och vice ordförandena i
kommunstyrelsen (arvodesrätten omfattar inte ordinärt s.k. gruppmöte inför arvodesberättigat sammanträde)

Arvoden
Allmänt om arvoden m.m.
§3

Till grund för beräkningen av arvoden skall gälla ett grundbelopp på 66 456 kronor. Grundbeloppet avser år 2019.
Grundbeloppet skall årligen den 1 januari uppräknas med samma procenttal som den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår.
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§4

Förtroendevalda som uppbär månadsarvode enligt nedan med 25 procent eller mer av grundbeloppet skall anses fullgöra sitt uppdrag på minst 40 % av heltid.
Månadsarvoden m.m.
§5

Nedanstående förtroendevalda har rätt till månadsarvoden med angiven procentenhet av grundbeloppet.
Ordf
1:e v ordf
2:e v ordf
Kommunfullmäktige
15
10
10
Kommunstyrelsen
100
90
90
Kommunrevisionen*
13
10
10
Kultur- och fritidsnämnden
15
10
10
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
25
15
15
Tekniska nämnden
15
10
10
Barn- o utbildningsnämnden
45
27
27
Socialnämnden
40**
30**
30**
Omsorgsnämnden
40
25
25
Valnämnden ***
10
5
Överförmyndare
10
Hässlehem AB
15
7
Hässleholm Miljö AB
15
7
Hässleholms Vatten AB
15
7
Hässleholms Industribyggnads AB
15
7
*Revisor, som inte är ordförande eller vice ordförande i kommunrevisionen, har rätt till månadsarvode med 7 % av grundbeloppet. För uppdrag som lekmannarevisor i kommunens bolag utgår särskilt årligt arvode från respektive bolag om 5,6 % av grundbeloppet.
**Av arvodet avser 10 % ersättning för s.k. social jour.
*** Arvodet utgår under 12 månader i samband med allmänt val (RKL-val eller EU-val) och under 6 månader i samband med kommunal folkomröstning som inte sker samtidigt med allmänna
val. Arvodestiden beräknas så att tiden löper till och med det månadsskifte som infaller minst 14
dagar efter valdagen. Om nytt val skall ske inom ett år efter val fortsätter arvodet enligt ovan.
Överlappning av arvode kan ej ske. Under övrig tid utgår förrättningsarvode i enligt med § 8.
§6

Sammanträdesarvode utgår inte för deltagande i förrättning som följer uppdraget för vilket månadsarvode utgår. Annan förtroendevald än ordförande och vice ordförandena i kommunstyrelsen har dock rätt till arvode för deltagande i kurs eller konferens i den del den omfattar mer än
en dag.
Sådan förtroendevald som avses i 4 § har rätt till arvode för sammanträde med annan
nämnd/styrelse än den för vilket månadsarvode utgår ifrån samt med kommunfullmäktige.
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Ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen är ej berättigade till arvode för annat
uppdrag som omfattas av dessa regler. De är dock berättigade till arvode för sammanträde med
kommunfullmäktige.
§7

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande som på grund av
sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag erhåller sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen, SjLL, och AB.
Då övriga förtroendevalda, som avses i 4 §, uppbär sjukpenning, föräldrapenning eller liknande
ersättning från försäkringskassan skall arvodet minskas i motsvarande mån.*
Är den förtroendevalde av annat skäl förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall arvodet minskas i
motsvarande mån.*
* Minskningen sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. Det åligger förtroendevald att till vederbörande nämndsekreterare anmäla nu avsedda förhållanden.
Förrättningsarvoden
§8

Förtroendevalda, som inte är månadsarvoderade, har rätt till arvode för förrättning. Timersättningen är 3 promille av grundbeloppet, avrundat till närmaste helt krontal.
För förrättning som avses under 2§ a) utgår för första timmen grundarvode motsvarande 5 timmar. För varje därefter påbörjad timme utgår ersättning för hel timme.
För förrättning som avses under 2§ c utgår arvode för varje påbörjad timme med ersättning för
hel timme.
För förrättning som avses under 2§ d utgår arvode för tid motsvarande två timmar.
För förrättning som avses under § 2 b, e och g-j utgår för första timmen grundarvode motsvarande 2 timmar. För varje därefter påbörjad timme utgår ersättning för hel timme.
För förrättning som avses under 2§ f utgår arvode för varje påbörjad timme med ersättning för
hel timme. Arvode uppgår dock per kalenderår för tid motsvarande högst 16 timmar.
I grundarvodet ingår ersättning för förberedelser, såsom inläsning, gruppmöten och restid inför
förrättning. För förrättning enligt 2§ c och f ingår sådan ersättning i timersättningen.
Förtroendevald, som under samma dag, deltar i ett eller flera sammanträden eller motsvarande
har inte rätt till högre arvode än som motsvarar åtta gånger timersättningen.
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§9

Till inte månadsarvoderad ordförande i nämnd eller nämndsutskott utgår utöver förrättningsersättning enligt 8 § även ersättning för varje protokollfört sammanträde motsvarande fem gånger
timersättningen. För sådan vice ordförande utgör motsvarande ersättning två och en halv gånger
timersättningen.
Kommunal pension
§ 10

För månadsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension
m.m. till förtroendevalda.

Ersättning för kostnader
Resekostnader m.m.
§ 11

Kostnader för resor till och från förrättning ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare. För förrättning inom kommunen utgår ersättning dock endast om avståndet
mellan den förtroendevaldes bostad och sammanträdesstället överstiger tre kilometer.
För ordföranden och vice ordförandena i kommunstyrelsen skall Stadshuset i Hässleholm anses
utgöra tjänsteställe.
Särskilda ersättningar
§ 12

Förtroendevald med funktionshinder har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som uppkommer till följd av deltagande i förrättning och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för resor, ledsagare, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.
Barntillsynskostnader
§ 12 a

Ersättning utgår för styrkta kostnader som föranletts av uppdraget. Vid vård och tillsyn av barn
som vårdas i den förtroendevaldes familj utgår ersättning till och med den månad barnet fyller
12 år. Ersättning utgår inte för tillsyn, som utföres av egen familjemedlem eller av sammanboende och inte heller för tid då barnet normalt vistas i kommunal eller annan alternativ barnomsorg.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner
Förlorad arbetsinkomst
§ 13

Förtroendevald, som kan visa att arbetsinkomst förlorats, har rätt till ersättning. Ersättning utgår
för faktiskt förlorad arbetsinkomst.
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Ersättningen innefattar jämväl ersättning för förlorad semesterförmån.
Förlorad pensionsförmån
§ 14

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För förtroendevalda som
uppbär månadsarvode enligt § 4 regleras pensionen i för kommunen gällande pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Icke månadsarvoderade förtroendevalda och månadsarvoderade förtroendevalda med mindre arvode än 25 % av grundbeloppet erhåller ersättning för förlorad
pensionsförmån genom att kommunen tillhandahåller en traditionell pensionsförsäkring. Avgiften skall beräknas på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst och uppgår till den procentsats som gäller som avgift för den avgiftsbestämda ålderspensionen för anställda inom kommunen. Dessutom gör kommunen pensionsavsättning.
Förtroendevald som inte innehar någon anställning och som kan styrka att pensionsförmån har
förlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp.
Särskilda arbetsförhållanden m.m.
§ 15

Rätten till ersättning enligt 13 - 14 §§ omfattar även 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 förrättningen.

Gemensamma bestämmelser
Hur man begär ersättning
§ 16

För att få ersättning enligt 11 - 15 §§ skall den förtroendevalde intyga eller efter särskild begäran
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller
nämndens sekreterare.
Arvode betalas ut utan anmälan.
§ 17

För anställd grundas ersättning för förlorad arbetsinkomst på intyg från arbetsgivaren om den
anställdes inkomst. Detta skall ske genom att den förtroendevalde årligen till kommunens kommunledningskontor inlämnar ett av arbetsgivaren styrkt intyg om arbetsinkomstens storlek beräknad per timme.
För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande skall ersättningen grundas på en
schablonberäknad timersättning om 121 kronor/timme. För ersättning över schablonnivån
krävs att den förtroendevalde styrker förlusten.
Begäran om förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom ett år från pensionstillfället.
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Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas snarast, dock senast inom
tolv månader från dagen för förrättningen till vilken förlusten hänför sig.
Utbetalning
§ 18

Månadsarvoden och övriga ekonomiska ersättningar utbetalas en gång per månad.
Tolkning av bestämmelserna
§ 19

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöres av kommunstyrelsen.
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