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KFS 14 – Ekonomiska förmåner till förtroendevalda

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
I detta reglemente regleras ersättningar och arvoden.
1 § Förtroendeuppdrag som omfattas
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen samt övriga organ
där ledamöter och ersättare tillsatts att representera kommunen (se instruktion för en
förteckning över dessa uppdrag, vilken uppdateras av förvaltningen). I de fall en
förtroendevald valts till ett uppdrag där denne inte representerar kommunen, vilket styrs av
speciallagstiftning och regelverk, betalar inte kommunen ut ersättning eller arvode.
Paragraf omfattar alla förtroendevalda.
2 § Hur man begär ersättning och arvode
Förvaltningen ansvarar för de praktiska rutinerna kring detta och uppdaterar instruktionen
med gällande rutiner. Instruktionen ska dock innehålla en definition på vem som är
förtroendevald i kommunen samt en förteckning över de uppdrag där väljarna, fullmäktige
eller nämnder utser ledamöter och ersättare, huruvida kommunen betalar ersättning och
arvode eller inte, och de rutiner som finns för hur ersättning och arvode hanteras.
Paragraf omfattar alla förtroendevalda.
3 § Tolkning
Beredning av frågor rörande tolkning och tillämpning av detta reglemente ska göras av
Kommunstyrelsen, eller det utskott som styrelsen delegerar ansvaret till. Om särskilda skäl
föreligger har Kommunstyrelsen eller delegerat utskott rätt att besluta om ersättning utöver
detta reglemente och i de fall där den förtroendevalde vill få sin framställan prövad.
Förvaltningen uppdaterar instruktionen med rutiner för detta.
Paragraf omfattar alla förtroendevalda.
4 § Grundbelopp
Till grund för beräkning av ersättning och arvode skall aktuellt riksdagsarvode gälla som
grundbelopp enligt den 1/1 det år framställan om ersättning eller arvode görs. Förvaltningen
uppdaterar instruktionen med det för året gällande arvodet.
Paragraf omfattar alla förtroendevalda.

2. ERSÄTTNINGAR
5 § Ersättningsberättigade förrättningar
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning enligt 6–12 §§.
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Ersättning ges för följande förrättningar:
1. Protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar,
fullmäktiges gruppledarforum, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämnds
utskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden
2. Sammankomster med ledningsgrupper, utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper
3. Protokollsjustering eller justering av minnesanteckning från sammankomst, då
särskild tid och plats har bestämts för detta
4. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa,
kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband
med det kommunala förtroendeuppdraget
5. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen
6. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör
7. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
8. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ
den förtroendevalde själv tillhör
9. Presidiemöte i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott
10. Besiktning eller inspektion
11. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation
12. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
13. Fullgörande av uppdrag som ordinarie och biträdande överförmyndare.
Rätten till ersättning gäller för nödvändig ledighet för att kunna delta på förrättningen, dit
hör tid för resa till och från förrättningen samt praktiska förberedelser. Har ersättning betalats
ut enligt schablon kommer inte ett nytt belopp betalas ut även om den förtroendevalde
kommer in med annan redovisning. För deltagande på annan förrättning än protokollfört
sammanträde eller sammankomst med fullmäktige, nämnd, styrelse, utskott eller
revisionsmöte ska den förtroendevalde på förhand ha fått godkännande från ordföranden i
den instans för vars räkning förrättningen genomförs. När godkännande getts kan utbetalning
beviljas. Förvaltningen uppdaterar rutiner för detta i instruktionen.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat
månadsarvode.
6 § Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kan bortfallet av inkomst
styrkas utgår ersättning motsvarande verifierat belopp, dock max grundbeloppet/165 per
timma och grundbeloppet x 12 per kalenderår.
Om förtroendevald kan visa att en arbetsinkomst blivit förlorad men ej kan styrka förlustens
belopp, utgår en schablonersättning/tim om 0,2 procent av grundbeloppet.
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Yrkande om ersättning skall framställas senast inom tre (3) månader från dagen för den
förrättning till vilken förlusten hänför sig.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat
månadsarvode.
7 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock som högst 13
% av det belopp den förtroendevalde fått som ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förtroendevald som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket sätt
har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat.
Yrkande om ersättning skall framställas senast inom ett (1) år från dagen för förrättning till
vilken kostnaden hänför sig.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat månadsarvode
8 § Förlorad pensionsförmån
Förtroendevald som kan styrka att han/hon genom den nya ersättningsbestämmelsen har
förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 januari 2003 har rätt till ersättning
för styrkt sådan förlust.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat
månadsarvode.
9 § Resekostnader
Kostnader för resor till och från förrättningar ersätts enligt de grunder som fastställts för
kommunens arbetstagare i det vid tidpunkten aktuella kommunala reseavtalet (förvaltningen
lägger in aktuellt avtal i instruktionen). Du kan inte få ersättning för körersättning under den
minsta ersättningsnivån i avtalet. Förtroendevald som har sin arbetsplats, dit räknas
månadsarvoderade, kommunanställda och externt anställda, på den ort där förrättning äger
rum, såvida man inte styrker att man varit ledig denna dag, eller av andra skäl än
förrättningen befinner sig på orten är inte berättigad till reseersättning. Om det är flera
förrättningar utan att den förtroendevalde reser därifrån emellan dem, utgår ersättning för
resekostnader endast för en dit-resa och en hem-resa.
Yrkande om ersättning skall framställas senast inom ett (1) år från dagen för förrättning till
vilken kostnaden hänför sig.
Paragraf omfattar alla förtroendevalda.
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10 § Kostnader för barntillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst till 2,3 procent av
grundbeloppet per dag.
Yrkande om ersättning skall framställas senast inom ett (1) år från dagen för den förrättning
till vilken kostnaden hänför sig.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat
månadsarvode.
11 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid förrättningar för
vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes
bostad. Ersättning betalas dock med högst till 2,3 procent av grundbeloppet per dag.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Yrkande om ersättning skall framställas senast inom ett (1) år från dagen för förrättning till
vilken kostnaden hänför sig.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat
månadsarvode.
12 § Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid förrättning som inte ersätts på annat sätt. Ersättning
betalas dock med högst till 2,3 procent av grundbeloppet per dag.
Yrkande om ersättning skall framställas senast inom ett (1) år från dagen för förrättning till
vilken kostnaden hänför sig.
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode och begränsat
månadsarvode.

3. ARVODEN
13 § Förrättningsarvode
Förtroendevalda har rätt till ersättning per förrättning med ett fast belopp som fullmäktige
beslutat enligt nedan. Arvodet per dag kan dock maximalt uppgå till 1,8 procent av
grundbelopp oavsett antal förrättningar. Som förrättning avses 2 § 1–13 p.
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Förrättning som varar upp till 5 timmar
Förrättning som varar mer än 5 timmar
Kommunfullmäktigesammanträde för ledamot/ersättare
Arvode för justering av protokoll när särskild tid bestämts
Dygnsarvode för social beredskap för ledamot i individutskottet

0,9 %
1,8 %
0,71 %
0,31 %
0,33 %

Paragraf omfattar alla förtroendevalda med de nedanstående begränsningar som följer för
begränsat månadsarvoderade och månadsarvoderade.
14 § Begränsat månadsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
begränsat månadsarvode i den utsträckning som fullmäktige har beslutat.
Förtroendevalda med begränsat arvode har rätt till ledighet på grund av sjukdom och
föräldraledighet.
För förtroendevalda med begränsat arvode utgår oavkortat arvode de första 30
kalenderdagarna vid varje sjukdomsfall. Därefter minskas arvode i motsvarande mån.
Förtroendevald som är arbetsoförmögen och därför inte kan utföra sitt uppdrag skall anmäla
detta första dagen till Försäkringskassan och till kommunen.
Begränsade månadsarvoden utgör ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive
kommunala organ bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt.
Följande funktioner har ett begränsat månadsarvode med angiven procent:
Ordföranden
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Kommunrevisionens ordförande
Kommunrevisionens vice ordförande
Resultatutskottets vice ordförande
Individutskottets ordförande
Individutskottets vice ordförande
Tillsyns- och tillståndsnämndens ordförande
Tillsyns- och tillståndsnämndens 2:e vice ordförande
Valnämndens ordförande
Valnämndens vice ordförande
Ordförande för en tillfällig fullmäktigeberedning
Vice ordförande för en tillfällig fullmäktigeberedning

15 %
5%
10 %
5%
10 %
10 %
5%
10 %
5%
1%
0,5 %
10 %
5%

I ordförandens och 1:e eller 2:e vice ordförandenas månadsarvode ingår
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- Genomgång och beredning av ärenden inför fullmäktige, nämnd, utskott och styrelse
- Justering av sammanträdesprotokoll eller minnesanteckningar från sammankomst
- Kontakter med allmänheten
- Restid för ovanstående
Gruppledare
Ordinarie gruppledare

5%

För ordinarie gruppledare ingår att:
- Leda partigruppens arbete i fullmäktige
- Vidarebefordra information till partigruppen
- Vara kommunikationslänk mellan presidiet och partigruppen
- Ta fram ersättare vid ordinarie ledamots frånvaro i fullmäktige
Överförmyndare
Ordinarie överförmyndare

15 %

I den ordinarie överförmyndarens månadsarvode ingår:
- Möte med klienter
- Överläggning med handläggare, övriga överförmyndare, och kommunala
verksamhetschefer i Östra Göinge och Osby
- Beslutsfattande
- Restid för ovanstående
Paragraf omfattar förtroendevald med begränsat månadsarvode.
15 § Månadsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid har rätt
till månadsarvode. Nedanstående funktioner har månadsarvode med angiven procent av
grundbelopp:
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

105 %
75 %
50 %

Förtroendevald med månadsarvode har rätt till förrättningsarvode/förlorad arbetsinkomst för
sammanträde i kommunfullmäktige eller med annan nämnd eller styrelse än den för vilket
månadsarvode utgår. I månadsarvodet ingår deltagande på sammanträde i utskott tillhörande
den nämnd eller styrelse som månadsarvode utgår för, samt deltagande på förrättningar som
utförs för styrelsens eller nämndens räkning.
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1:e och 2:e vice ordföranden har rätt till förrättningsarvode för utbildning eller konferens
enligt 2 § p. 4 för dag 2 och framåt men inte för dag 1, om utbildningen/konferensen sker
inom ramen för uppdraget i den styrelse eller nämnd som månadsarvode utgår för.
Månadsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande semester samt ledighet
på grund av sjukdom och föräldraledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska
förläggas på sådant sätt, att uppdraget behörigen kan fullgöras. När månadsarvoderad
förtroendevald på grund av sjukdom eller föräldraledighet är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag under tid som överstiger 30 dagar ska arvode minskas i motsvarande mån.
Förtroendevald som är arbetsoförmögen och därför inte kan utföra sitt uppdrag skall anmäla
detta första dagen till Försäkringskassan och till kommunen.
Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas i normalfallet av kommunens
tjänstegrupplivförsäkring (GL-F). Undantag från denna regel kan gälla de som är
motsvarande försäkrad av annan kommun i annat uppdrag eller hos annan arbetsgivare
(endast en försäkring gäller).
Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFAKL) i samband med förrättning i Östra Göinge kommun. Försäkringen gäller för olycksfall
som inträffar i den förtroendevaldes verksamhet för kommunen. Den gäller också för
färdolycksfall som inträffar under färd till och från sådan verksamhet, under förutsättning att
skadan inte omfattas av trafikskadelagen.
Månadsarvoden utgör ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ
bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt.
Paragraf omfattar förtroendevald med månadsarvode.
16 § Arvode i kommunala bolag, föreningar och stiftelser
Enligt ägardirektiv till Göingehem AB ska bolagsstämman fastställa arvoden enligt
kommunens arvodesreglemente.
För det med Osby kommun delägda Östra Göinge Renhållnings AB finns inget sådant
ägardirektiv, men bolagsstämman rekommenderas att följande nedanstående arvodesregler.
För den ekonomiska föreningen Göingebygdens Trygga hems föreningsstämma ges samma
rekommendation.
För kommunens stiftelser ansvarar kommunen för utbetalning av arvoden, och ska inte
belasta stiftelsernas konton.
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Förrättningsarvoden:
Ledamot och ersättare i Göingehem AB:s och Östra Göinge Renhållnings AB: styrelser får
arvode och ersättning som förtroendevalda enligt detta reglemente. Bolagsstyrelsens möten
jämställs då med nämndssammanträde, liksom justering av styrelseprotokoll och beredning
och genomgång av ärenden inför styrelsemöte.
I Göingebygdens Trygga hems styrelse ges förrättningsarvode och ersättning enligt detta
reglemente endast till styrelseledamöter och ersättare som inte är valda av
Kommunfullmäktige i Östra Göinge kommun eller anställda av Riksbyggen, samt till
lekmannarevisorer.
Begränsade månadsarvoden
Nedanstående styrelseledamöter får även arvode och ersättning så som begränsat
månadsarvoderade ordföranden enligt detta reglemente.
Göingehem AB:s styrelseordförande
Göingehem AB:s vice styrelseordförande
Östra Göinge Renhållnings AB:s styrelseordförande
Östra Göinge Renhållnings AB:s vice styrelseordförande

12 %
6%
6%
3%

Begränsade månadsarvoden till ordförandena i kommunala bolag utgör ersättning för
ansvaret att verksamheten i bolaget bedrivs på ett ur aktiebolagslagens, ägardirektivens och
styrelsens arbetsordning tillfredsställande sätt.
Ordinarie lekmannarevisorer

0,31 %

Lekmannarevisorer i Göingehem AB, Östra Göinge Renhållnings AB, Göingebygdens
Trygga hem och kommunens stiftelser har ersättning och förrättningsarvode vid samtlig
tjänstgöring även om de även har ett begränsat månadsarvode.
Paragrafen omfattar ledamot, ersättare och lekmannarevisor i bolag med enbart
förrättningsarvode eller begränsat månadsarvode.
17 § Kommunal pension
För månadsarvoderade förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 %
av heltid finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension eller omställningsstöd i det
kommunala pensionsreglementet (KFS nr 34A) alternativt i bestämmelser om omställningsstöd och pensioner (KFS nr 34B).
För övriga förtroendevalda gäller bestämmelser om pension enligt OPF-KL (KFS nr 34B).
Paragraf omfattar förtroendevald med enbart förrättningsarvode, begränsat månadsarvode
och månadsarvode.
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