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1. Allmänna bestämmelser
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen (2017:725),
dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör
förtroendeuppdrag som kommunalråd eller motsvarande samt revisorer.

2. Arvoden och ersättningar
Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reskostnadsersättning och särskilda ersättningar enligt
3.4–3.8, 2.4 samt 2.6–2.8. Arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av kommunfullmäktige.
Gällande nivåer på årsarvoden och sammanträdesarvoden framgår av bilaga, som uppdateras årligen enligt 2.1.1.
Ersättning för förrättning, förlorad arbetsförtjänst, kostnadsersättning samt särskilda ersättningar
erhålls endast om den ersättningsberättigade själv yrkar ersättning.

2.1. Årsarvoden
2.1.1. Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda
Arvode för kommunalråd och partigruppsledare
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har rätt till kommunalrådsarvode med belopp enligt bilaga.
Arvodesnivån för kommunalråd räknas upp årligen motsvarande den procentuella ökningen för
riksdagsledamöter.
Kommunalrådsarvoderade förtroendevalda har rätt till betald ledighet i en utsträckning som motsvarar de kommunala tjänstemannagrupperna. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För kommunalrådsarvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom eller på annat sätt är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger en månad, ska arvodet reduceras i
motsvarande mån.
Om kommunalråds och kommunstyrelsens ordförandes arbetsuppgifter finns stadgat i kommunstyrelsens reglemente.
För att omfattas av pensionsbestämmelser för förtroendeuppdrag (OPF) krävs att förtroendevald
fullgör uppdrag hos kommunen på heltid eller på minst 40 %.
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Kommunstyrelsens ordförandes tjänstgöringsgrad är 100 %. Sammanträdes- och förrättningsarvode samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till kommunstyrelsens ordförande. Sammanträdesarvode utgår i samband med kommunfullmäktiges sammanträden.
Av kommunfullmäktige utsedda partigruppsledare uppbär ett månadsarvode motsvarande 25 % av
kommunalråds månadsarvode. Partigruppsledare som också är ordförande i nämnd eller utskott
uppbär endast partigruppsledararvode.
2.1.2. Förtroendevalda utan fastställd uppdragsgrad
För förtroendevalda utan fastställd uppdragsgrad utgår årsarvode enligt bilaga.

2.2. Sammanträdesarvode
2.2.1. Ersättningsberättigande sammanträden
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 2.3–2.9 för
a) protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse
och övriga nämnder, nämnds utskott, nämndberedning, presidium, revisorernas sammanträden samt Skärfläckan AB
b) protokolljustering då särskild tid och plats bestämts härför,
c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper (se bilaga).
I sammanträdesarvodena ingår ersättning för inläsning av handlingar.
Sammanträdesarvode betalas ut för den tid som sammanträdet pågår, dock minst en timme. För
tid därefter räknas påbörjad halvtimme som fullgjord halvtimme.

2.3. Förrättningsarvode
För ersättning vid förrättning krävs särskilt protokollfört uppdrag alternativt protokollfört beslut av
nämnd/styrelse.
Förrättningsarvode utgår för den tid som förrättningen pågår, dock minst en timme. För tid efter
första timmen räknas påbörjad halvtimme som fullgjord halvtimme.
2.3.1. Ersättningsberättigande förrättningar
Ersättningsberättigade förrättningar är följande:
a) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,
t.ex. kommunfullmäktiges medborgarkvällar, workshop, analysdagar, kick-off, utbildningsdagar, möten i samband med vänortsbesök (ej representation)
b) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart
till kommunen,
t.ex. domstolsförhandlingar, avtalsförhandlingar
c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör,
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t.ex. dialogseminarium med KSAU etc., budget- och bokslutskonferenser, presidieöverläggningar, möte med revision
d) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
t.ex. rådet för funktionshinderfrågor, kommunala pensionärsrådet, näringslivsrådet, arbetsmarknadsrådet, ungdomsrådet, socialpsykiatrins brukarråd, möte med föräldrarådsrepresentanter, förtroenderåd på särskilt boende, Finsam, Sydvästskånes grundvattenkommitté,
Öresunds vattenvårdsförbund, Segeå vattenråd, miljö- och hälsoskyddsförbundet
e) Besiktning eller inspektion,
t.ex. möte med Skolinspektionen, Arbetsmiljöverket, Inspektionen för vård och omsorg
f)

Överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
t.ex. dialogmöte med annan myndighet såsom länsstyrelsen

g) Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.
Denna punkt avser endast kommunrevisorernas uppdrag.
Deltagande i invigningar, idrottsevenemang, konserter, representationsmiddagar etc. berättigar
inte till förrättningsarvode.

2.4. Ersättning för protokollsjustering
För protokollsjustering utgår en fast ersättning motsvarande förrättningsarvode för en timmes
förrättning. Ersättning för resekostnader och förlorad arbetsförtjänst utgår inte. För justering av
protokoll som sker i samband med sammanträde utgår inget arvode. Förtroendevald med tjänstgöringsgrad om 25 % eller högre uppbär ingen ersättning för protokollsjustering.

2.5. Ersättning vid resor
2.5.1. Reskostnadsersättning
Kostnader för resor till och från sammanträde eller förrättning ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet, om avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet eller förrättningen överstiger
tio kilometer.
Ersättning för resekostnader, färdtidsersättning och traktamente vid sammanträde eller förrättning
utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare.

2.6. Ersättning för tillsynskostnader
2.6.1 Barntillsyn
Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får styrkta kostnader för barntillsyn, för barn under 12 år, har rätt till ersättning av vederbörande nämnd. Ersättning utgår med
belopp motsvarande timlön enligt kommunalt avtal för dagbarnvårdare.
Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej
heller för tid, då barnet vistas i barnomsorg.
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2.6.2 Tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning
Förtroendevald som i samband med fullgörande av sitt uppdrag får styrkta kostnader för tillsyn av
anhörig med funktionsnedsättning har rätt till ersättning av vederbörande nämnd. Ersättning utgår
enligt 2.7.1.

2.7. Ersättning för särskilda kostnader
För andra extra kostnader till följd av fullgörande av uppdrag, t.ex. avbytartjänst eller funktionsnedsatts särskilda kostnader utbetalas ersättning under förutsättning att den förtroendevalde kan styrka kostnaden.

2.8. Ersättning vid olycksfall
Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala huvudmannen. Försäkringen gäller
för olycksfall som uppkommer i samband med den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket han eller hon har utsetts samt för färdolycksfall, dvs. skador som inträffat
vid färd till eller från sådan verksamhet.

3. Förlorad arbetsinkomst
Om förtroendevald får inkomstbortfall till följd av fullgörande av sitt uppdrag, har hen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde måste kunna styrka förlusten. Ersättning
utgår per påbörjad halvtimme.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt följande schablon:

Styrkt månadsinkomst
= Ersättning/timme
165



Ersättning kan utgå med max 400 kr/timme och för högst 8 timmar/dag.
Ersättning för restid från arbetet till sammanträdet eller vice versa utgår med skäligt belopp,
dock maximeras restiden till 1 timme i vardera riktningen.

3.1. Förtroendevald med anställning
För förtroendevald med anställning grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om
den anställdes månadsinkomst.



Den förtroendevalde ska på begäran kunna visa arbetsgivarens intyg på avdrag för arbetsförtjänst.
Den förtroendevalde ska vid uppdragets påbörjan, vid inkomständring samt på begäran av
kansliavdelningen lämna inkomstuppgift.

3.2. Förtroendevald som uppbär arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade
ersättningar m.m.
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads, socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdraget.
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3.3. Egen företagare
För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande, men driver aktiv verksamhet som
ger arbetsinkomst ska ersättningen grundas på en schablonberäknad årsinkomst om 300 000 kr
(25 000 kr per månad). För ersättning över denna schablonnivå krävs att den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styrker förlusten. Beslut om högre ersättning fattas av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Begärd ersättning enligt schablon kan ej höjas retroaktivt.

3.4. Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till en schablonersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättning för
förlorad pensionsförmån utgår med det belopp Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar, för närvarande (augusti 2018) 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

3.5. Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till en schablonersättning för förlorad semesterförmån på sätt som fullmäktige beslutat. Ersättning för förlorad semesterförmån utgår med 13 % på utbetald ersättning
får förlorad arbetsinkomst.

3.6. Ersättning för förlorad ersättning från föräldraförsäkring
Förtroendevald som överlåter föräldrapenning till make/maka eller annan för att delta i ett arvoderat politiskt uppdrag har rätt till ersättning motsvarande den föräldrapenning som annars skulle ha
utgått om den förtroendevalde inte fullgjort det politiska uppdraget.

3.7. Särskilda arbetsförhållanden
Förtroendevald, med speciella arbetstider (t.ex. skiftarbete) eller särskilda arbetsförhållanden i
övrigt, kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive semesterersättning samt pensionsförmåner för sådan arbetstid som inte går att fullgöra på grund av arbetets art. Ersättning för
sådan ej fullgjord arbetstid ersätts enligt avsnitt 3, dock för högst 8 timmar.

4. Gemensamma bestämmelser
4.1. Hur man begär ersättning
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Begäran om arvode samt ersättning för kostnader och förluster ska skriftligen anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Årsarvoden samt kommunalrådsarvoden betalas ut utan föregående anmälan.

4.2. Tidsgräns för begäran om arvoden och ersättningar
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år från dagen för
sammanträdet eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

4.3. Utbetalning av ersättning
Kommunalråds- och årsarvoden utbetalas med 1/12 per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott.
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4.4. Tolkning och tillämpning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Dokumenttyp
Dokumentnamn
Beslutsorgan
Antagen
Diarienummer
Beslutad med stöd av
Kungjord
Ikraftträdande
Historik
Dokumentansvarig
Förvaltning

Reglemente
Arvodesregler med tillämpningsanvisningar för förtroendevalda i Burlövs kommun
Kommunfullmäktige
2018-10-15, § 85
KS/2018:578
4 kap. 15–16 § kommunallagen (2017:725)
2018-10-23
2019-01-01
Ersätter arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun, antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15,
§ 107 (KS/2014:204)
Kanslichef
Kommunledningskontoret
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Bilaga: Arvodesnivåer 2019
Fastställda av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 85
Reviderade 2018-11-01
Uppräknad 2018-11-01, KS delg/2018:184

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

832 644 1

10 % KSO

10 % KSO

Kommunfullmäktige

5,5 % KSO

20 % ordf.

20 % ordf.

Socialnämnden

14 % KSO

20 % ordf.

20 % ordf.

Utbildnings- och kulturnämnden

10 % KSO

20 % ordf.

20 % ordf.

Miljö- och byggnämnden

10 % KSO

20 % ordf.

20 % ordf.

2 % KSO

20 % ordf.

20 % ordf.

Kommunstyrelsen

Valnämnden, valår
Valnämnden, övriga år

Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode

Valberedning, valår
Valberedning, övriga år

2 % KSO

20 % ordf.

20 % ordf.

Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode

Ordförande Övriga ledamöter
Revisionen

5,5 % KSO

Överförmyndare
Ersättare

60 % ordf.

3 % KSO
10 % överförmyndare

Första timmen

För varje påbörjad
halvtimme därefter

Sammanträdesarvode

0,053 % KSO

0,014 % KSO

Justeringsarvode

0,053 % KSO

1

Förtroendevald som inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid tillgodoräknas enligt pensionspolicy för Burlövs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2015, § 70, en årlig uppräkning
av den ersättning som betalas ut i uppdraget som kompensation för pensionsintjänande. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 29 augusti 2017, § 110, att kompensation ska utgå med samma procentsats som
gäller för tjänstepensionsavtalet för kommunens anställda, för närvarande 4,5 %, gällande från och med
september månad 2017. Ovanstående ersättningsnivåer inkluderar denna kompensation.
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Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

832 644

83 264

83 264

45 795

9 159

9 159

116 570

23 314

23 314

Utbildnings- och kulturnämnden

83 264

16 653

16 653

Miljö- och byggnämnden

83 264

16 653

16 653

Valnämnden, valår

16 653

3 331

3 331

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Socialnämnden

Valnämnden, övriga år

Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode

Valberedning, valår
Valberedning, övriga år

16 653

3 331

Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode

Ordförande Övriga ledamöter
Revisionen

45 795

Överförmyndare

24 979

Ersättare

27 477

2 498

Första timmen

För varje påbörjad
halvtimme därefter

Sammanträdesarvode

441,30

116,57

Justeringsarvode

441,30

Dokumenttyp
Dokumentnamn
Beslutsorgan
Antagen
Diarienummer
Ikraftträdande
Historik
Dokumentansvarig
Förvaltning

3 331

Reglemente
Bilaga: Årsarvoden
Kommunfullmäktige
2018-10-15, § 85
KS/2018:578
2019-01-01
Uppräknad 2018-11-01, KS delg/2018:184
Kanslichef
Kommunledningskontoret

