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REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2019-2022 
 
§ 1 Grundläggande bestämmelser 
 
Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen 
(1991:900) d v s ledamöter och ersättare i fullmäktige och nämnder, överförmyndare samt revisorer.  
Vid varje mandatperiods början skall de förtroendevalda fylla i en försäkran att de har tagit del av 
reglerna för ersättning till förtroendevalda i Hörby kommun. (formulär Försäkran Förtroendevald) 
Nytillträdda som tillträder under pågående mandatperiod ska fylla i formulär ”Försäkran 
förtroendevald”. 
Stickprovskontroller av underlagen för utbetalning ska genomföras inför lönekörning. 
 
§ 2 Ersättningsformer 
 
Enligt detta reglemente utgår följande slag av ersättningar: 
 

a) arvode dels i form av årsarvode enligt 3 §, dels i form av sammanträdesarvode enligt § 4 
b) ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semesterförmåner enligt 

§§ 6-8 
c) kostnadsersättning dels i form av traktamente och/eller resekostnadsersättning enligt § 9, 

dels i form av särskilda ersättningar enligt § 10. 
 
§ 3 Årsarvoden 
 
1. Årsarvoden utgår enligt nedanstående: 
 
2. Årsarvodet utgör ersättning för det ansvar och det arbete som är förknippat med uppdragen 

som ordföranden och vice ordföranden i fullmäktige, nämnd eller utskott, annan ledamot av 
utskott samt revisor. 

 
 Exempel på aktiviteter som anses ingå i arbetsuppgifter som skall täckas av årsarvodet är: 
 

- Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 
- Överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i 

anledning av sammanträde, förrättning eller motsvarande 
- Besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling 
- Kontakter med medborgare, telefonsamtal eller liknande 
- Utövande av delegationsbeslut 
- Uppvaktningar eller motsvarande 
- Övriga uppgifter som till sin karaktär är likartade med ovan angivna uppgifter 
- Restid i anledning av ovan uppräknade arbetsuppgifter 

 
3. För förtroendevald med årsarvode skall vid bortovaro över två månader i följd frågan om 

reducering av arvodet prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott efter vederbörande nämnds 
hörande. 

 
4. Ersättare för kommunalrådet vid dennes frånvaro på grund av sjukdom över sju dagar i följd 

erhåller ett timarvode med 1/165-del av kommunalrådets månadsarvode. 
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§ 4 Sammanträdesarvoden 
 
1. Sammanträdesarvode utgår till ledamöter och ersättare i dels kommunens nämnder, 

kommunfullmäktige samt revisorer, dels av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen eller 
nämnder tillsatta beredningar och kommittéer dels ock av kommunfullmäktige tillsatt särskilt 
utskott dock ej till kommunstyrelsens ordförande, samt närvarande kallade representanter för 
revisionen vid fullmäktigesammanträdena.  

 
2. Med sammanträdesarvode avses ersättning för närvaro vid protokollfört sammanträde, 

presidieberedning eller för deltagande vid förrättning för kommunens räkning enligt beslut i 
vederbörande nämnd. Med förrättning avses förhandling eller dylikt, studiebesök samt 
deltagande i konferenser och kurser. För förrättning eller annan aktivitet som omfattas av 
årsarvode enligt 3 § p 2 utgår inte sammanträdesersättning. 

 Sammanträdesarvode skall utgå för presidieberedning inför nämnd. 
 
3. Sammanträdesarvode till ordinarie ledamot utgår som grundarvode för första timmen med 

266 kronor. Timarvodet för varje därefter följande timme är 133 kronor.  
Ersättare i nämnder och styrelsen erhåller samma sammanträdesersättning som ordinarie 
ledamot. 
Sammanträdesarvode utgår för hel- respektive halvtimme, varvid påbörjad halvtimme anses 
som fullgjord halvtimme. På blanketten skall anges om det är fråga om arvoderad arbetslunch. 

 
4. Vid justering av protokoll skall arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgå efter 

samma principer som för sammanträdesarvode.  
 

5. Den tjänsteman/politiker som attesterar tjänstgöringslistor som medför utbetalning enligt 
arvodesreglementet tar endast ansvar för den faktiska sammanträdestiden dvs att den 
förtroendevalde varit på sammanträdet X timmar. All övrig tid – förlorad arbetsförtjänst, 
reseersättning ansvarar den enskilde förtroendevalde som söker ersättning själv för.  
Undertecknadet av försäkran innebär att enskild förtroendevald är medveten om sitt ansvar. 
Checklista för ifyllnad av blankett finns framtagen och skall användas när blankett fylls i. 
Namnförtydligande är obligatoriskt. Beslutsunderlag/program skall bifogas blanketten vid 
deltagande i kurser och konferenser.   
 

6. Ledamot som har insynsplats i styrelsen eller nämnd äger ej rätt till sammanträdesarvode eller 
andra ersättningar som utgår till förtroendevalda. 

 
§ 5  Justering av arvoden med hänsyn till den allmänna kostnadsutvecklingen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ansvarar för erforderliga justeringar av arvodena utifrån den 
genomsnittliga årliga löneutvecklingen i Hörby kommun. Ändring skall ske vid varje årsskifte, om inte 
 

 
kommunfullmäktige beslutar annat, och grunda sig på den genomsnittliga årliga löneutvecklingen i 
Hörby kommun. 
 
 
 
 



 

 
 

FÖRFATTNINGSSAMLING 
Beslut: KF 2018-09-24, § 152 Dnr: 2017/438 Sid: 3 
             KF 2018-10-29, § 189  

§ 6  Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevald enligt § 1 har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst till följd av 
sammanträde eller förrättning inom ramen för sitt uppdrag. Timersättning utgår med antingen ett 
schablonbelopp motsvarande 133 kronor eller det faktiska bortfallet av arbetsinkomst.  
 
Med styrkt förlorad arbetsinkomst avses att formuläret Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald skall 
fyllas i av arbetsgivaren och där uppgift om löneavdrag per timme utan semestersättning skall 
framgå. Sådant intyg skall lämnas vid förändring av förtroendevalds inkomstförhållanden. Intyget 
lämnas till lönekontoret. 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdestid eller motsvarande, restid till 
och från sammanträdet eller motsvarande samt tid för praktiska förberedelser i anslutning till 
sammanträdet eller motsvarande. Ersättning utgår däremot inte för inläsning av handlingar då detta 
ingår i dubbleringen av ersättningen för första timmen. Utöver sammanträdestiden eller 
motsvarande är ersättningen begränsad till två timmar.  
 
Egenföretagare kan få ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst under förutsättning att 
ersättningskravet styrks av en godkänd eller auktoriserad revisor, auktoriserad redovisningskonsult, 
inkomstdeklaration eller banktjänsteman som ej är delägare i bolaget.  
 

§ 7 Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 
För styrkt förlorad pensionsförmån skall formuläret Förlorad pensionsförmån Förtroendevald fyllas i 
av arbetsgivaren. 
 

§ 8 Ersättning för förlorad semesterförmån 
 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 13 % av utbetald 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Med styrkt förlorad semesterförmån avses att formuläret Förlorad arbetsinkomst Förtroendevald 
skall ifyllas av arbetsgivaren. 
 

§ 9 Rese- och traktamentsersättning 
 
1. Vid sammanträde eller förrättning inom kommunen, som avhålls på plats med längre 

reseavstånd än tre kilometer från deltagarens bostad, utgår resekostnadsersättning enligt vid 
varje tillfälle gällande reseavtal. 

 
2. Traktamente och resekostnadsersättning utgår vid sammanträde eller förrättning utanför 

kommunen enligt för kommunen vid varje tillfälle gällande reseavtal. 
 
3.  Restidsersättning utgår för förrättning utanför Hörby kommun. Restidsersättning är det 

samma som sammanträdesarvodet.  
 
    Med förrättning avses sammanträde, justering av protokoll, förhandling, studiebesök samt 

deltagande i kurser och konferenser på nämnds eller styrelses uppdrag. 
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§ 10  Funktionshindrad förtroendevald 
 
Funktionshindrad förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag åsamkas 
kostnader för ledsagare till sammanträde eller förrättning eller för hjälp med inläsning av handlingar, 
äger rätt att hos vederbörande nämnd erhålla ersättning härför, mot uppvisande av kvitto, med 
belopp som han eller hon haft som utlägg. 
 
Förtroendevalda med funktionshinder har rätt till skälig ersättning för resekostnader som 
uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som fullgör 
uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. 
 
§ 11 Ersättning för barntillsyn till förtroendevald 
 
Förtroendevalda med barn som har behov av tillsyn har rätt till ersättning för kostnader för 
barntillsyn, mot uppvisande av kvitto, som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock 
inte förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid. 
 
§ 12  Utbetalning av ersättning 
 
För att få ersättning enligt §§ 6-10 skall den förtroendevalde vid varje tillfälle då ersättning begärs, 
anmäla detta till sekreteraren i vederbörande kommunala organ. Därvid användes av kommunen 
fastställda blanketter. Gällande regler för attestering skall tillämpas. 
 
§ 13  Preskriptionstider 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom ett år från dagen för 
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år från 
pensionstillfället. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig 
 
§ 14  Tolkning 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
 
§ 15  Ikraftträdande 
 
Reglementet gäller fr. o. m 2019-01-01 
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Årsarvoden 
 
Nämnd/styrelse 
 
Kommunfullmäktige 

- Ordförande 42 600 
- 1:e vice ordförande 21 300 
- 2:e vice ordförande 10 700 
- Valberedningens ordförande 5 900 
- Valberedningens 1:e vice ordförande 3000 

 
Revisorer 

- Ordförande 43 800 
- Vice ordförande 21 900 
- Övriga ledamöter 11 000 

Årsarvode utgår för avgående revisorer under de fyra första månaderna på den nya mandatperioden. 
 
Kommunstyrelsen 

- Ordförande (månadsarvode) 67 100 
- 1:e vice ordförande, inkl arbetsutskottet 141 000 
- 2:e vice ordförande, inkl arbetsutskottet 141 000 
- Arbetsutskottets ledamöter (inte ordföranden) 80 600 

 
Kommunstyrelsens ordförande är tillika ordföranden i pensionärsråd och handikappråd. 
Om kommunstyrelsens ordförande blir utsedd till ordförande i bolagsstyrelserna skall dessa uppdrag 
ingå i månadsarvodet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

- Ordförande 78 800 
- 1:e vice ordförande, inkl arbetsutskottet 39 400 
- 2:e vice ordförande, inkl arbetsutskottet 39 400 
- Arbetsutskottets ledamöter  19 700 

 
Socialnämnden 

- Ordförande 78 800  
- 1:e vice ordförande, inkl arbetsutskottet 39 400 
- 2:e vice ordförande, inkl arbetsutskottet 39 400 
- Arbetsutskottets ledamöter  19 700 

 
Kultur- och fritidsnämnden 

- Ordförande 32 100 
- 1:e vice ordförande 8 100 
- 2:e vice ordförande 8 100 

 
Tekniska nämnden 

- Ordförande 42 600 
- 1:e vice ordförande 10 700 
- 2:e vice ordförande 10 700 
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Byggnads och miljönämnd 

- Ordförande 42 600 
- 1:e vice ordförande 10 700 
- 2:e vice ordförande 10 700 

 
Valnämnden, i samband med valår 

- Ordförande 10 000 
- 1:e vice ordförande 5 000 
- 2:e vice ordförande 5 000 
- Ledamöter 2 500 

 
Med Höör gemensam VA/GIS-nämnd 

- Ordförande 42 600 
- Vice ordförande 10 700 

 
Med Höör gemensam VA/räddningsnämnd 

- Ordförande 42 600 
- Vice ordförande 10 700 

 
Hörbybostäder  

- Ordförande 30 700  
- Vice ordförande 10 300 

 
Hörby kommuns industrifastighets AB 

- Ordförande 30 700 
- Vice ordförande 10 300 

 
Överförmyndarnämnd  

- Ordförande 32 100 
- Vice ordförande 8 100 

 
 
Pensionsbestämmelser 
För förtroendevalda i Hörby kommun gäller de nya pensionsbestämmelserna för politiker (OPF-kl) 
 


