
 
      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 006.5 
 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Kf 1991-11-25 § 108 1992-01-01 1991/556-024 
Kf 2007-01-29 § 7 2007-01-01 2007/40-006 
Kf 2018-03-26 § 29 2019-01-01 2016/1059 
Kf 2022-12-12 § 126 2023-01-01 2022/324 
 
REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 
 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
§ 1  
 
Reglementet gäller för förtroendevalda i Bromölla kommun, som avses i 4 kap. 1 § och 2 § första 
stycket kommunallagen (2017:725), samt övriga organ där ledamöter och ersättare tillsatts att 
representera kommunen. 
 
För förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 % av heltid gäller endast  
§§ 8, 12 samt 15-19.   
 
 
GRUND FÖR ERSÄTTNING  
 
§ 2 Aktivitet 
 
a) Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och dess 
utskott, samt övriga nämnder samt revisorernas sammanträden. 
 
b) Presidiemöte/presidieberedning i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 
nämnderna. 
 
c) Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper utsedda av styrelse 
eller nämnder. 
 
d) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller 
liknande som har direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 
 
e) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till 
kommunen. 
 
f) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR FÖRLORADE 
PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst, med vilket ska likställas 
förlorad ersättning från erkänd arbetslöshetskassa samt förlorad sjukpenning, med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Ersättning utgår för sammanträdestid dock maximalt 8 
timmar exkl. restid. Undantag kan ske i särskilda fall. Prövning av särskilda fall hanteras av 
Arvodesberedningen. 
 



 
 
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp,  
har rätt till en ersättning beräknad på grundval av den senast anmälda årsinkomsten till 
försäkringskassan för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1.  
 
Förtroendevald som kan styrka kostnader för ersättning till tillfälligt anställd i samband  
med förtroendeuppdraget, erhåller ersättning med motsvarande belopp.  
 
I särskilda fall kan förlorad arbetsinkomst prövas av arvodesberedningen avseende tid och nivå. 
 
§ 4 Förlorad pensionsförmån  

 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt och reell förlorad pensionsförmån i sin anställning 
enligt på arbetsmarknaden gällande kollektivavtal. Tillämpligt kollektivavtal anges på 
ansökningsblanketten. Ansökan görs på särskild blankett där belopp på förlust verifieras genom 
intyg från arbetsgivaren. Egenföretagare ska styrka belopp med intyg från revisor.  
 
Pensionsersättningen betalas en gång per år till en traditionell tjänstepensionsförsäkring i KPA 
Pensionsförsäkring AB.  
 

 
§ 5 Förlorad semesterförmån  
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 
 
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden  
 
Om det är oskäligt att en förtroendevald fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till 
ersättningsbaserad aktivitet kan ersättning ges för nödvändig ledighet i enlighet med §§ 3-5.  
 
Oskäligheten ska prövas mot den förtroendevaldes särskilda arbetsförhållande.  
 
Ersättningen omfattar restid till och från den ersättningsbaserade aktiviteten.  

 
 
ARVODEN MM 
 
§ 7 Uppräkning 
 
Arvoden och sammanträdesersättningar ska räknas upp med förändring av 
riksdagsledamotsarvodet året före gällande utbetalningsår. 
 
 
§ 8 Årsarvode  
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt till 
årsarvode med belopp och villkor som fullmäktige beslutat enligt bilaga 2. (Till heltidsanställda 
förtroendevalda utgår inte ersättning för förlorad arbetsförtjänst.) 
 
§ 9 Begränsat årsarvode  
 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 50 % av heltid har rätt till 
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 3. 
 
Årsarvodet utgör ersättning för det ansvar och det arbete som är förknippat med uppdragen. 
Exempel på aktiviteter som anses ingå i arbetsuppgifter som ska täckas av årsarvodet är: 
- rutinmässigt följande av förvaltningsarbete, 
- överläggning med tjänsteman eller politiker, 
- genomgång med sekreterare eller föredragande med anledning av sammanträde, 
- besök på förvaltning för information, utanordning, justering av protokoll eller påskrift av annan 
handling, 
- mottagning av allmänhet, telefonsamtal, representation, 
- restid med anledning av ovan uppräknade arbetsuppgifter, 
- beredskap inom ramen för socialtjänstlagen. 
 
Arbete som tillfaller presidieuppdraget ska ingå i årsarvodet. 
 



 
§ 10 Sammanträdesarvode  
 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade upp till 50 %, har för uppdrag enligt § 2 rätt till 
sammanträdesarvode med belopp enligt bilaga 1. 
 
§ 11 Protokolljustering 
 
Arvode för protokolljustering utgår inte utan anses ingå i sammanträdesarvodet. 
 
§ 12 Frånvaro på grund av sjukdom mm 
 
För förtroendevald med årsarvode eller begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller 
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 30 dagar, ska arvodet 
minskas i motsvarande mån, och i stället utgå till ersättaren. 
 
§ 13 Pension till förtroendevalda 
 
Samtliga förtroendevala som nytillträdet ett uppdrag efter valet år 2014 eller senare och som 
tidigare inte omfattats av andra pensionsbestämmelser, ska omfattas av OPF-KL.  
OPF-KL gäller i sin helhet med tillhörande bilaga samt med tillägg att tillträdesdag för fritidspolitiker 
bestäms vara det datum de tillträder uppdrag efter valet år 2014.  
 
Årsarvoderad förtroendevalda som tillträtt pensionsgrundande uppdrag före valet 2014 fortsätter 
omfattas av det kommunala pensionsreglementet PBF som gäller från och med 2003-01-01. Vid 
utbetalning av avgångsersättning enligt PBF:s regler ska samordning ske med annan 
förvärvsinkomst utan beräkning av tidsfaktor. I övrigt ska pension och avgångsersättning beräknas 
och betalas ut enligt PBF:s regler. 
 
§ 14 Vigselförrättare  
 
Ersättning till borgerlig vigselförrättare utgår med ett belopp som motsvarar en förstatimme. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 
§ 15 Resekostnader  
 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som 
fastställts för kommunens arbetstagare, i det kommunala reseavtalet.  
Avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen eller 
motsvarande ska överstiga 6 km enkel resa för att ersättning ska utgå. Ersättning utgår bara för 
faktiskt körd extra resa för att kunna fullfölja det politiska uppdraget, och ska anmälas på särskild 
blankett, vid varje tillfälle.  
 
Förtroendevalda har rätt till traktamenten enligt samma grunder som gäller för kommunens 
arbetstagare. 
 
§ 16 Barntillsynskostnader  
 
Ersättning betalas för styrkta 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 fyllt 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre 
barn. 

 
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av närstående, och inte 
heller för tid då barnet vistas i barnomsorg. 
 
§ 17 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 
  
Ersättning utgår för styrkta kostnader som uppkommit till följd av uppdraget vid vård och tillsyn av 
funktionshindrad person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av närstående. 
 
 
 
 

          



 
§ 18 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
 
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de styrkta särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av uppdraget och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för resor, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. 

 
§ 19 Övriga kostnader 
 
För andra styrkta kostnader än som avses i §§ 15-18 betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av 
arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 
 
Prövning av särskilda skäl enligt denna paragraf hanteras av Arvodesberedningen. 
 
 
§ 20 Återkrav 
 
Om ett arvode har betalats ut till förtroendevald som inte utfört sina uppgifter i den ordning som 
föreskrivs i denna föreskrift kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av 
Arvodesberedningen. 
 
 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
 
§ 21 Hur man begär ersättning 
 
För att få ersättning enligt §§ 3-6 och 15-18 ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller 
kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till respektive sekreterare eller till annan som 
utsetts att ta emot uppgiften. 
 
Arvode enligt §§ 8 och 9 betalas ut utan föregående anmälan. 
 
§ 22 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom 6 månader för 
sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 § ska framställas senast inom två år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.   
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 
 

 
§ 23 Skyldigheter och rättigheter 
 
När den förtroendevalde har ansökt om ersättning för förlorad arbetsinkomst har veder-  
börande skyldighet att på anmodan visa upp handling som styrker begärd ersättning. Kommunen 
har rätt att kontrollera lämnade uppgifter med försäkringskassan, arbetsgivaren, eller på annat 
lämpligt vis. Återbetalning kan krävas.  
 
§ 24 Kontroll, tillämpning och tolkning av bestämmelserna 
 
Kontroll av regelverkets efterlevnad och frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser 
avgörs av Arvodesberedningen. Dessutom har arvodesberedningen att besluta om ersättning för 
särskilda tillfälliga uppdrag och medverkan i tillfälliga beredningsorgan och liknande. 
 
§ 25 Utbetalning 
Årsarvode betalas ut med en tolftedel per månad.  
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad i efterskott. 



 
 
 
   
                                                                                                                                       Bilaga 1 
 
Förlorad arbetsinkomst mm (§ 3) 
 
Verklig förlorad arbetsinkomst ersätts enligt redovisning dock maximalt med samma krontal per 
timme som motsvarar sammanträdesersättning för tjänstgörande förtroendevalda för första timmen 
av ett sammanträde. 
 
Ersättning utgår per timme med 1/165-del av heltidslönen (inkl. semesterersättning). 
 
Uppgift om årsinkomst, månadslön x 12 plus semesterersättning och sysselsättningsgrad, ska 
lämnas i januari respektive kalenderår. 
 
Förtroendevald som är arbetslös ska lämna intyg från A-kassa om aktuell ersättningsnivå. 
 
Förtroendevald som är sjukskriven ska lämna intyg från försäkringskassan om aktuell 
ersättningsnivå. I det schablonberäknade beloppet, sjukpenninggrundad inkomst som redovisas till 
kommunen, får inte inräknas ersättning för politiska uppdrag. 
 
Förlorad arbetsförtjänst skall maximalt kunna uppgå till samma krontal som arvodet är för en 
förstatimme. 
 
 
Sammanträdesarvoden  
 
Dagarvode, utgår i % av riksdagsmannaarvodet per månad 
 
Heldag 1,46 % 
 
1:a timme 0,53 % 
därpå påbörjad timme 0,16 %  
 
Kvällsarvode 
efter kl.17.00 0,91 % 
 
Gemensamma bestämmelser: 
 
Arvode för dagsammanträde kan, oavsett längd och antal, inte överstiga helt dagarvode. 
 
Arvode för kvällssammanträde skall dock utgå även om maximal ersättning för dagsammanträde 
utgått samma dygn. 
 
Till ledamot eller ersättare som deltar på två sammanträden som följer direkt på varandra, utgår 
bara ersättning för en första timme. 
 
Sammanträdesarvode utgår även till ordförande som innehar ordförandearvode vid protokollförda 
sammanträden. Avser inte heltidsarvoderad. 
 
Inläsningsarvode till närvarande ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen utgår med belopp 
motsvarande ett kvällsarvode. 
 
Ersättning till ej tjänstgörande ersättare utgår med helt sammanträdesarvode, förlorad 
arbetsförtjänst och reseersättning.  
 



 
 
 
                                                                                                                                      Bilaga 2 
 
Arvodesbestämmelser för kommunalråd  
 
Kommunalrådsuppdraget är ett heltidsuppdrag och inkluderar samtliga kommunala uppdrag, 
exklusive arbete i kommunala bolag. Deltagande i sammanträde och förrättningar som tillhör 
uppdraget ingår i årsarvodet. 
 
För ledighet på grund av sjukdom eller ledighet av annat slag gäller samma rätt till ledighet och 
förmåner som för befattningshavare i kommunen enligt gällande kollektivavtal för tjänstemän. 
 
Semester utgår efter samma regler som för kommunens ledande tjänsteman. 
 
Pension utgår enligt Sveriges Kommuner och Landstings rekommenderade grunder för 
pensionering av kommunala förtroendemän. 
 
Rese- och traktamentsersättning utgår vid förrättning utanför tjänstgöringsorten (Bromölla 
kommun) enligt fastställt resereglemente. 
 



Årsarvoden (ordförandearvoden) fr.o.m. 2023-01-01 Bilaga 3
Årsarvoden för förtroendevalda ska ha riksdagsmannaarvodet som utgångspunkt, enl. KF § 110/2013.
Riksdagsmannaarvode 2023:  876 000

Årsarvode 2023 Procent av 
(baserat på 2023 års riksdagsmanna-

riksdagsmannaarvode) arvode
Kommunfullmäktige
Ordförande 87 600 10,00
1:e vice ordförande 43 800 5,00
2:e vice ordförande 26 280 3,00

Kommunstyrelsen
Ordförande, kommunalråd 876 000 100,00
1:e vice ordförande 61 320 7,00
2:e vice ordförande, oppositionsråd 438 000 50,00
Ledamot med särskilt uppdrag 26 280 3,00
Not: Årsarvode för ledamot med särskilt uppdrag betalas efter beslut av arvodesberedningen. Fullgörs uppdraget av flera ledamöter delas arvodet mellan dessa

Utskott - Allmänt
Ordförande 105 120 12,00
Vice ordförande 52 560 6,00
För ordförande eller vice ordförande i allmänna utskottet gäller arvodet inte om man är kommunalråd eller oppositionsråd.

Utskott - Samhällsbyggnad
Ordförande 113 880 13,00
Vice ordförande 30 660 3,50

Utskott- vård- och omsorg
Ordförande 113 880 13,00
Vice ordförande 30 660 3,50

Utskott- utbildning-, kultur och familj
Ordförande 131 400 15,00
Vice ordförande 52 560 6,00

Myndighetsnämnd
Ordförande 87 600 10,00
Vice ordförande 43 800 5,00

Fullmäktigeberedningar (ej Arvodesberedningen och valberedningen)
Ordförande 52 560 6,00
Vice ordförande 17 520 2,00

Revisorer
Ordförande 52 560 6,00
Revisorer 26 280 3,00

Överförmyndarnämnd
Ordförande 26 280 3,00

Valnämnden
Ordförande Valår 26 280 3,00
Ordförande Ej Valår 5 694 0,65
Röstmottagare - Ordförande 5 694 0,65
Röstmottagare 4 818 0,55

Bromölla Industristiftelse
Ordförande 0 0
Vice ordförande 0 0

Bolagsstyrelser
Ordförande 70 080 8,00
Vice ordförande 35 040 4,00
Ledamöter 17 520 2,00
Revisorer 17 520 2,00
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