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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda i Båstads kommun. Det vill säga  
ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, beredningar, 
nämnder och revisorer samt de som i övrigt är förtroendevalda och inte får ersätt-
ning på annat sätt. 
 
Bestämmelserna gäller även för helägda kommunala bolag under förutsättning att 
bolagen beslutat att tillämpa bestämmelserna. 
 
Arvoden och ersättningar räknas som inkomst av tjänst. Ersättningen är sjukpen-
ning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen beta-
lar arbetsgivaravgifter enligt lag. 
 
Tolkning	av	bestämmelserna	
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunfull-
mäktiges presidium. Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsinstruktioner. 
 
Hur	man	begär	ersättning	
Årsarvode och sammanträdesersättning utbetalas utan särskilda yrkanden. Ersätt-
ning kopplat till förrättningar, förlorad arbetsinkomst eller övriga ersättningar ut-
betalas efter särskilt yrkande från förtroendevalda. 
 
Attest	
Attestering följer det kommunala reglementet för attestering. 
 
Utbetalning	
Ersättningar utbetalas en gång per månad i efterskott. 
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ÅRSARVODEN 
Inom ramen för årsarvoden fullgörs arbetsuppgifter som anges i uppdragens be-
skrivning, reglementen och lagstiftning. 
 
Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Hel‐	och	deltidsuppdrag	
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid (100%) eller betydande del av heltid 
(40%) har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutar enligt bilaga. 
 
Förtroendevald, som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag ska samma regler tillämpas som enligt avtal gäller för i kommunen an-
ställd personal. Frånvaro anmäls till nämndsekreterare. 
 
Heltidssysselsatt förtroendevald har rätt att med bibehållet arvode få ledighet un-
der det antal dagar, som enligt gällande ”Allmänna Bestämmelser” (AB) utgör den 
längsta semestern för Båstads kommuns tjänstepersoner. Ej uttagen ledighet kan 
ej ersättas med pengar. 
 
För deltidsuppdrag ingår ersättning för kommunstyrelsens och arbetsutskottets 
sammanträden, besiktningar, överläggningar, övriga förrättningar och förberedel-
ser inom uppdragets ansvarsområde. 
 
För kommunstyrelsens ordförande ska ersättningen årligen räknas upp med 1% 
enligt följande: 
 
År		 	 Procent	av	riksdagsledamot	
2023  101 
2024  102 
2025  103 
2026  104 
 
Övriga	årsarvoderade	
Förtroendevald som fullgör uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till be-
gränsat årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
I årsarvodet för ordförande i fullmäktige eller nämnd ingår sammanträdesarvoden 
samt förrättningsarvoden för utfärdande av kallelse och föredragningslista, presi-
dium, ärendeberedning, protokolljustering, övriga förberedelser inför samman-
träde samt för representation, besiktningar och överläggningar. 
 
I årsarvodet för ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott eller gruppledare ingår 
arvode för sammanträden, besiktningar, överläggningar, övriga förrättningar och 
förberedelser inom uppdragets ansvarsområde. 
 
Vid sjukdomsfall utgår fullt arvode de första 30 kalenderdagarna. För den 31:a ka-
lenderdagen och resterande del av sjukdomsperioden utgår inte något arvode. 
Sjukfrånvaro anmäls till nämndsekreterare. 
 	



 
 
 
 

 

4 

 

SAMMANTRÄDES- OCH FÖRRÄTTNINGSARVODE 
 
Sammanträdes- och förrättningsarvode följer riksdagsledamöternas månadsar-
vode. Maximal ersättning per dag är 2% av riksdagsledamots månadsarvode. 
 
Yrkande om förrättningsarvode ska framställas inom sex månader från dagen för 
förrättningen. 
 

Sammanträdesarvode 
Förtroendevald får arvode för sammanträden med de kommunala organ, som den  
förtroendevalde tillhör, och där protokoll förs.  
 
Arvode utbetalas också för sammanträden med kommittéer, delegationer, styr-
grupper, arbetsgrupper, råd och liknande, där protokoll eller anteckningar förs av  
sekreterare, och där den förtroendevalde genom beslut utsetts att representera sin 
nämnd. 
 
Ej tjänstgörande ersättare i kommunstyrelsen, utskott eller nämnd äger rätt till 
halverat sammanträdesarvode. 
 
Sammanträdesarvodets	storlek	
Sammanträden som varar upp till fem timmar arvoderas med 1,3% av riksdagsle-
damöternas månadsarvode. 
 
Sammanträden som varar över fem timmar arvoderas med 2% av riksdagsledamö-
ternas månadsarvode. 
 

Förrättningsarvode 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förrättning som avser kommunal angelä-
genhet. 
 
Den förtroendevalde deltar i förrättningen som nämndens representant och  
förrättningen ska vara godkänd av ordförande i det organ som den  
förtroendevalde representerar vid förrättningen. 
 
Med förrättning menas: 
a) konferens, informationsmöte, kurs, föreläsning, studiebesök och annan sam-

mankomst som inte är sammanträde 
b) protokollsjustering 
c) överläggning med annat organ än det den förtroendevalde tillhör 
d) överläggning som utan att beslut fattas hålls med förtroendevalda eller  

tjänstemän för beredning eller information 
e) restid till och från förrättning 
f) besiktning och inspektion 
g) kontakt med invånare inom det egna verksamhetsområdet (arbete i  

organisationer och föreningar, informationsmöten, samråd, uppvaktningar,  
informella överläggningar med representanter för olika grupper och liknande) 
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Förrättningsarvodets	storlek	
Varje påbörjad timme av förrättningen ersätts med 0,3% av riksdagsledamots må-
nadsarvode. 
	
Arvode vid borgerliga förrättningar 
Till av kommunen utsedd borgerlig begravningsförrättare utgår arvode med 1.000 
kr/begravning. Till av kommunen utsedd borgerlig namngivningsförrättare utgår 
arvode med 500 kr/namngivning. Ersättningen för förrättningarna bekostas av 
den som nyttjar tjänsten. 
 
Till borgerlig vigselförrättare utgår inget kommunalt arvode. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR 
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 
	
Förtroendevalda, som inte fullgör uppdrag på heltid (100%) eller betydande del av 
heltid (40%), är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 
pensionsförmån och förlorad semesterförmån. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas inom sex måna-
der från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
Förlorad	arbetsinkomst	
För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs: 
 
 att den förtroendevalde har förlorat arbetsinkomst på grund av sammanträde 

eller förrättning samt, 
 att den förtroendevalde genom intyg kan styrka förlusten. 
 
Förtroendevald	med	anställning	
För förtroendevald med anställning grundas ersättningen på kopia av lönespecifi-
kation eller intyg från arbetsgivare för den aktuella perioden där löneavdraget 
framgår.  
 
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst sker med högst det belopp som kom-
munfullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Förtroendevald	som	driver	egen	verksamhet	
Förtroendevald som driver aktiv egen verksamhet ska lämna kopia av registre-
ringsbevis, eller liknande, till nämndsekreterare där det framgår att verksamheten 
är aktiv. 
 
Förtroendevald som inte är anställd, men driver aktiv näringsverksamhet som ger 
arbetsinkomst, ska lämna särskilt underlag som styrker den förlorade arbetsin-
komsten (ex. intyg från revisor).  Om sådant underlag saknas ska ersättningen 
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grundas på en schablonberäknad årsinkomst om 180 000 kronor (15 000 kronor 
per månad). 
	
Förlorad	pensionsförmån	
Förtroendevalda med uppdrag under 40 procent, har rätt till skälig ersättning för 
pensionsförlust (förlorad tjänstepension). Pensionsersättningen är 4,5 procent och 
beräknas på den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst som beta-
lats ut under året. 
 
Om pensionsersättningen överstiger 1,5% av inkomstbasbelopp sker inbetalning 
till KPA, Understiger pensionsersättningen beloppet betalas den ut direkt till den 
förtroendevalda. 
 
Förlorad	semesterförmån	
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 12 
procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
För styrkta förlorade semesterdagar utgår samma belopp per dag som för förlorad 
arbetsinkomst.  
 
Särskilda	arbetsförhållanden	
Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån eller semester-
förmån omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider 
eller särskilda arbetsförhållanden när det inte kan anses skäligt att de förtroende-
valda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt omfattar även tid för resa till och från sammanträdet 
eller förrättningen. 
 
 
KOMMUNAL PENSION 
Pensionsförmåner för förtroendevalda regleras i OPF-KL14. 
 
 
ERSÄTTNING FÖR SÄRSKILDA KOSTNADER  
	
Yrkande om ersättning för särskilda kostnader ska framställas inom sex månader 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
	
Resekostnader	
Kostnader för resor till och från kurser, konferenser, förrättningar utanför kommu-
nen ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare.  
 
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utom kommunen enligt 
kommunens regler. 
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Barntillsynskostnader	
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 12 år. 
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstå-
ende. 
 
Ersättning för styrkta kostnader betalas med högst 150 kronor per timme. 
	
Personer	med	funktionsnedsättning	
Ersättning betalas till förtroendevalda personer med funktionsnedsättning för de 
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden el-
ler motsvarande 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.  
 
Ersättning utgår för styrkta kostnader. 
 

Övriga	kostnader	
För andra kostnader än som angivits betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.  
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna 
 
Gäller	fr	o	m	2023‐01‐01. 
 
Samtliga årsarvoden knyts till grundarvodet för riksdagsledamöter och ska årligen  
omräknas utifrån angiven koefficient av riksdagsledamöternas grundarvode (riksdags- 
ledamöternas grundarvode, januari 2022, är 71 500 kr per månad). 

Kommunstyrelsens ordförande ska räknas upp med ytterligare 1% per år under  
mandatperioden 2023-2026. 
 
Kommunalråd	m.fl.	 Kr/år	 Tjänstgöringsgrad	 
Kommunstyrelsens ordf.    858 000   100%  
Kommunstyrelsens 1:e vice ordf. 343 200	 40% 
Oppositionsråd 343 200 40% 
 
Ordförande	i	KF,	nämnderna	m.fl.	 Kr/år	 Tjänstgöringsgrad					
Kommunfullmäktige	
Ordförande  128 700 15%  
1:e vice ordf.  25 740 3% 
2:e vice ordf.  25 740 3% 
Gruppledare  42 900 5% 
 
Kommunrevisionen	
Ordförande  30 030 3,5% 
	
Kommunstyrelsen	
Ledamot i:  
Arbetsutskottet  85 800 10% 
Plan- och exploateringsutskottet 85 800 10% 
Kultur- och fritidsutskottet 25 740 3% 
	

Kommunstyrelsens	presidium	äger	ej	rätt	till	årsarvode	från	utskott. 
 
Utbildningsnämnden	
Ordförande  257 400 30% 
Förste vice ordförande  25 740 3% 
Andre vice ordförande  25 740 3% 
 
 

Vård‐	och	omsorgsnämnden	
Ordförande  257 400 30% 
Förste vice ordförande  25 740 3% 
Andre vice ordförande  25 740 3% 
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Socialnämnden	
Ordförande  171 600 20% 
Förste vice ordförande  25 740 3% 
Andre vice ordförande  25 740 3% 
Förordnad ledamot  17 160 2% 
	
Miljö‐	och	byggnadsnämnden	
Ordförande  171 600 20% 
Förste vice ordförande 25 740 3%	
Andre vice ordförande  25 740 3% 
	
Valnämnden	
Ordförande (endast	valår)	  30 030 3,5% 

	
Förlorad	arbetsinkomst		
Maximalt utbetalas ersättning som motsvarar månadsarvode för riksdagsledamot. 
Ersättning per timme utbetalas i enlighet med påvisat avdrag.  
 
Maximalt utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst för 8 timmar/dag. 
 
 
 


