Bestämmelser om ekonomiska förmåner till
förtroendevalda
Fastställt av förbundsfullmäktige 2020-06-12
Tillämpningsområde och definitioner
§ 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Kommunalförbundet Sydarkivera med vilka
avses ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, fullmäktigeberedningar, styrelser och
nämnder, revisorer och revisorsersättare samt de som i övrigt är valda av förbundet och som inte
får ersättning för uppdraget på annat sätt (här avses förtroendevalda enligt 4 kap 1 §
kommunallagen).
Det åligger den förtroendevalde att själv kontrollera att det inte finns bestämmelser inom
hemkommunen/-regionen som förhindrar att ersättning från kommunalförbundet Sydarkivera
utgår.
§ 2 Ersättning till förtroendevalda med uppdrag i Kommunalförbundet Sydarkivera utgår från ett
grundbelopp med vilket ska förstås månadsarvodet för riksdagsledamot per den förste januari
varje år.
Ersättning till förtroendevalda utgår i form av:
 Ersättning för förlorad arbetsinkomst och liknande förluster (§§ 6–17)
 Rese- och traktamentesersättning (§ 18)
 Sammanträdes-/förrättningsarvode och färdtidsersättning (§§ 19–20)
 Fasta månadsarvoden (§§ 21–25)
 Omställningsstöd och pension (§ 26)
§ 3 Förbundsstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt att
konkreta anvisningar och rutiner utarbetas. Förbundsstyrelsen är även pensionsmyndighet enligt
OPF-KL.
§ 4 Om särskilda skäl föreligger, exempelvis att reglerna i det enskilda fallet ger upphov till
avsevärd över- eller underkompensation, har förbundsstyrelsen rätt att besluta om jämkning av
ersättning som angetts i §§ 6–18.

Berättigande av ersättning
§ 5 Förtroendevalda har rätt till ersättning för:
1.
2.
3.
4.
5.

Sammanträde med förbundsfullmäktige.
Sammanträde med förbundsstyrelse.
Sammanträde med av fullmäktige utsedda revisorer.
Sammanträde med beredningar, nämnder eller utskott.
Presidiemöte i förbundsfullmäktige, revision, förbundsstyrelse, beredning, nämnd eller
utskott.

6. Protokollsjustering då särskild tid och plats bestäms för detta.
7. Besiktning eller inspektion eller fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett
revisionsuppdrag.
8. Sammanträde med förbundsfullmäktiges valberedning.
9. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunalförbundet.
10. Överläggningar med annat kommunalt organ än det som den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation på uppdrag av
kommunalförbundet.
12. Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, uppdrag som kontaktperson
eller liknande som rör angelägenhet för förbundet och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget.
13. Utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper eller tillfälliga beredningar i
enlighet med uppdrag.
Förutsättningen för att den förtroendevalde ska ha rätt till arvode och ersättning är att den av det
politiska organet är utsedd eller har fått ett godkännande att delta i sammanträdet eller
förrättningen. I förbundsstyrelsen respektive revisionen fastställs omfattningen av förrättning
enligt § 5 p. 12–13. För att kunna fastställa rätten till ersättning ska programinnehåll och
omfattning tydligt framgå i beslut.
Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare som inte tjänstgör och andra
förtroendevalda som medgivits närvaro har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera
enligt §§ 6–17 vid sammanträden eller förrättningar enligt § 5. Sammanträden och förrättningar
berättigar även till arvode samt färdtidsersättning enligt §§ 19–20.

Förlorad arbetsinkomst
§ 6 Förtroendevald är, enligt de grunder som anges nedan, berättigad till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska kunna utgå krävs:
1. att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde eller
förrättning som föranletts av uppdraget och
2. att den förtroendevalde kan styrka sin förlust av arbetsinkomst i enlighet med anvisningar
som kommunalförbundet utfärdar.
Grunden för rätten till ersättning enligt denna paragraf är att den förtroendevalde faktiskt har
förlorat arbetsinkomst. Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads- eller
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra liknande ersättningar och bidrag som reduceras
till följd av förtroendeuppdraget. Pensionärer och studerande har normalt ingen förlorad
arbetsinkomst till följd av sitt uppdrag.
Har den förtroendevalde uppdrag på tid som är ledig tid i dennes vanliga anställning eller
motsvarande enligt ovan, har vederbörande ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av
detta följer också att en förtroendevald som byter arbetspass i sin anställning för att få ledig tid för
att utföra uppdrag i förbundet, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förtroendevald som är ledig från sin anställning och således inte får någon lön från sin
arbetsgivare, har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som har en
sådan anställning att denne själv kan reglera sin arbetstidsförläggning så att förtroendeuppdraget
kan utföras på ”ledig” tid, och därför inte föranleder något löneavdrag, har inte heller rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.

För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska kunna utbetalas krävs att den förtroendevalde för
varje sammanträde eller förrättning yrkar på sådan ersättning. Förbundsstyrelsen utfärdar
anvisningar och blanketter som ska användas för att begära ersättning. Den förtroendevalde ska,
när kommunalförbundet begär detta, kunna redovisa intyg från sin arbetsgivare som styrker den
förlorade arbetsinkomsten för varje enskilt sammanträde eller förrättning för vilken sådan
ersättning begärs.
Kan den förtroendevalde inte styrka den förlorade arbetsinkomsten på sätt som
kommunalförbundet begär, utgår ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
§ 7 För förtroendevald som har ett anställningsförhållande med en arbetsgivare ska ersättningen
grundas på intyg från arbetsgivaren om den månadsinkomst den förtroendevalde har i sin
anställning. Den förtroendevalde ska årligen i januari, samt annars när lönen ändras, lämna intyg
till kommunalförbundet från sin arbetsgivare om aktuell inkomst. Vid byte av arbetsgivare ska
nytt intyg lämnas till förbundet. Den som bedriver egen verksamhet i form av aktiebolag är
anställd i bolaget.
§ 8 För förtroendevald som inte har något anställningsförhållande med en arbetsgivare, men som
driver aktiv verksamhet som ger arbetsinkomst, ska ersättningen grundas på en schablonberäknad
månadsinkomst uppgående till 35 % av grundbeloppet enligt § 2. För ersättning över denna
schablonnivå krävs att den förtroendevalde lämnar särskilt underlag som styrker förlusten, och att
förbundsstyrelsen utreder och beslutar i sådant ärende. Detsamma gäller om verksamhetsformen
för den verksamhet den förtroendevalde bedriver, är oklar.
Om formen för den verksamhet den förtroendevalde bedriver är oklar utreder och beslutar
förbundsstyrelsen i sådant ärende. Den ersättningsgrundande inkomsten maximeras till en
månadsinkomst motsvarande 100 % av grundbeloppet enligt § 2.
§ 9 Om den förtroendevalde begärt ersättning enligt schablon kan den denne i efterhand inte
begära högre ersättning.
§ 10 Förbundsstyrelsen fastställer särskild blankett för arbetsgivarens intyg.
§ 11 Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för den faktiska tid som sammanträdet eller
förrättningen pågår, för tid för praktiska förberedelser samt för restid. Ersättning utgår inte för tid
för inläsning av handlingar. Beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ske enligt
följande modell:
Månadslön (heltid) / 165 = timersättning (t).
Ersättningen utgörs av antalet ersättningsberättigade timmar x t.
§ 12 För förtroendevald som kan visa att denne på grund av skifttjänstgöring, eller andra särskilda
arbetsförhållanden, förlorat arbetsinkomst utöver berättigad ersättning enligt § 11, kan ersättning
utgå med högre belopp. Här avses t.ex. ersättning för sådan nödvändig ledighet för
förtroendevald med speciella arbetstider eller arbetsförhållanden i övrigt, där det inte kan anses
skäligt att den förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträdet eller förrättningen.

Ersättning för förlorad pensionsförmån
§ 13 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. För att ersättning ska
kunna utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörandet av förtroendeuppdraget har
medfört minskade tjänstepensionsavgifter i den förtroendevaldes anställning.
Ersättning utgår i form av ett schablonberäknat procentpåslag om 4,5 % av den sammanlagda
ersättningen för förlorad arbetsinkomst som den förtroendevalde under ett kalenderår erhållit vid
fullgörande av förtroendeuppdrag för kommunalförbundet.
För förtroendevalda som bedriver egen aktiv näringsverksamhet utan att vara anställda gäller
istället följande: Den förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån förlorats har rätt till
ersättning för den förlorade pensionsförmånen med verifierat belopp.

Ersättning för förlorad semesterförmån
§ 14 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. För att ersättning
ska kunna utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörandet av förtroendeuppdraget har
medfört minskad semesterförmån i den förtroendevaldes anställning.
Ersättning för förlorad semesterförmån betalas ut årsvis efter att den förtroendevalde inkommit
med handlingar som styrker förlorad semesterförmån. Ersättning utgår i form av ett
schablonberäknat procentpåslag om 13 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad
arbetsinkomst som den förtroendevalde under ett kalenderår erhållit vid fullgörande av
förtroendeuppdrag för kommunalförbundet.
För förtroendevalda som bedriver egen aktiv näringsverksamhet utan att vara anställda gäller
istället följande: Den förtroendevalde som kan styrka att semesterförmån förlorats har rätt till
ersättning för den förlorade semesterförmånen med verifierat belopp.

Ersättning för kostnader för barntillsyn
§ 15 Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning enligt § 5 haft styrkta
kostnader för tillsyn av barn under 10 år och som tillhör den förtroendevaldes hushåll, får
ersättning med 0,2 % av grundbeloppet enligt § 2 per timme. Påbörjad timme räknas som hel
timme.
Ersättning betalas inte om tillsynen har utförts av någon som tillhör den förtroendevaldes hushåll
eller annan närstående, och inte heller för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen.
Ersättning kan utgå med högst åtta timmar per dag.

Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
§ 16 Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning enligt § 5 har haft styrkta
kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk anhörig som tillhör den
förtroendevaldes hushåll får ersättning för dessa kostnader.
Ersättning betalas inte om vården och tillsynen utförts av någon som tillhör den förtroendevaldes
hushåll eller annan närstående, eller om kostnaderna ersätts på annat sätt.

Ersättning för funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
§ 17 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de styrkta särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 5 och som inte ersätts
på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och
uppläsning av handlingar och liknande.

Rese- och traktamentsersättning
§ 18 Till förtroendevald som fullgör uppdrag för kommunförbundet enligt § 5 i detta reglemente
utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt samma grunder som för kommunalförbundets
arbetstagare.
Vid resa med bil ska samåkning i största möjliga utsträckning eftersträvas och vid resor med
kollektivtrafik ska kvitton lämnas in.
Förtroendevald som använder bil har rätt till kilometerersättning enligt vad som fastställs för
förbundets anställda i det centrala kommunala bilavtalet under förutsättning att avståndet utgör
minst tio kilometer enkel resa.
Ersättning utges från bostaden till sammanträdes-/förrättningsstället. Kör förtroendevald från
arbetsplats eller annan plats utges kilometerersättning för faktiskt antal körda kilometer under
förutsättning att avståndet till sammanträdes-/förrättningsstället är kortare än från bostaden. Är
avståndet längre, utges endast kilometerersättning för sträckan bostaden – sammanträdes/förrättningsstället.

Sammanträdes-/förrättningsarvode samt färdtidsersättning
§ 19 Till förtroendevald utgår arvode med 0,6 % av grundbeloppet enligt § 2 för varje timme som
sammanträdet/förrättningen enligt § 5 pågått och den förtroendevalde närvarat. Med timme menas
påbörjad 60-minutersperiod och påbörjad timme räknas som hel timme.
Till förtroendevald kan maximalt timarvode för åtta timmar per dag utges, oavsett hur många
sammanträden/förrättningar som den förtroendevalde deltagit i och hur länge dessa pågått.
§ 20 Till förtroendevald som under resa direkt föranledd av sammanträde/förrättning enligt § 5
färdas under tid, som inte är sammanträdes-/förrättningstid, utgår färdtidsersättning enligt nedan.
Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller avbrott i färden (tågbyte eller annat byte av
färdmedel) likställs med färdtid.
Färdtidsersättning utges endast för färdtid och i föregående stycke nämnd väntetid, som
sammanlagt varar under minst 30 minuter. Färd- och väntetid summeras per kalendervecka.
Summan avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme.
Färdtidsersättning utges enligt följande:
a) För de första 10 timmarna färdtid under en kalendervecka, för vilka ersättningen ska
utges, utgår 53 % av timarvodet enligt § 19.

b) För tid utöver a) under kalenderveckan utgår 80 % av timarvodet enligt § 19.

Fasta månadsarvoden
§ 21 Fasta månadsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande med
månatliga belopp enligt nedanstående tabell. Angivna månadsarvoden avser del av grundbeloppet
enligt § 2.
Politiskt organ
Förbundsfullmäktige
Förbundsstyrelsen

Ordförande
5%
10 %

1:e vice ordförande
2,5 %
5%

2:e vice ordförande
2,5 %
5%

§ 22 förtroendevalda med fasta månadsarvoden enligt § 21 har rätt till ledighet i den utsträckning
som uppdraget medger utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att
uppdraget behörigen kan fullgöras.
§ 23 Avgår förtroendevald, som uppbär fast månadsarvode enligt § 21, under
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet avrundat till hela månader mellan honom/henne och den
som inträder i dess ställe, i förhållande till den tid varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
§ 24 Förtroendevald som uppbär fasta månadsarvoden enligt § 21 erhåller oavkortat arvode under
de första 30 kalenderdagarna av varje sjukperiod. Från och med den 31: a dagen i sjukperioden
utges inget arvode. Förtroendevald med fast månadsarvode enligt denna paragraf, som på grund
av sjukdom inte kan fullgöra sitt uppdrag, ska första dagen av sjukfrånvaron anmäla detta till
kommunalförbundet. Motsvarande regler ska gälla vid föräldraledighet.
§ 25 Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska
arvodet under resterande tid istället utbetalas till förste vice ordföranden, eller den som fullgör
ordförandens uppgifter.

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
§ 26 Förtroendevalda enligt § 1 omfattas av Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).

