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Kommunstyrelsen 
Dag och tid:  Onsdagen den 31 oktober 2018, klockan 08:30-12:00 

Plats: Borgen, långa salongen

OBSERVERA!
Sammanträdet är offentligt fr.o.m. ärende 5, klockan 09:30

Ärende

1 Upprop, val av justeringsperson, bestämmande av dag och tid för jusetring av protokollet 
samt godkännande av dagordning

2 Anmälningar

3 Anmälan av delegationsbeslut

4 Information

5 Kl. 09:30
Redovisning av förstudie i anledning av avsiktsförklaring att inträda som delägare i IT-
kommuner i Skåne AB
Förvaltningschef Benny Nilsson

6 Arvodes- och ersättningsreglemente för förtroendevalda
HR-chef Anna Olsson och förvaltningschef Benny Nilsson

7 Länsstyrelsen Skåne, förslag till begravningsombud för åren 2019 - 2022

8 Övergripande regler m.m. för budget 2019
Ekonomichef Gunnar Elvingsson

9 Driftbudgetramar 2019

10 Investeringsbudget 2019

11 Finansiella mål 2019 - 2021

12 Finansförvaltning 2019
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13 Kommunal skattesats 2019

14 Flerårsplan 2020 - 2021

15 Förslag till kommunfullmäktige att tillsätta en parlamentarisk fullmäktigeberedning 
avseende Naturbruksområdets framtid samt förslag till frågeställningar till denna 
beredning.
Förvaltningschef Mathias Karlsson

16 Information - Lägesrapport avseende diskussioner om eventuell ny ishall
Förvaltningschef Mathias Karlsson och fastighetschef Anders Edwall

 

Marika Bjerstedt Hansen (S) Marit Löfberg 

Ordförande Sekreterare
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Anmälda handlingar till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:30 000  

Förslag till beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunstyrelsen har inkommit följande handlingar.

1. Kommunala pensionärsrådet (KPR) ”Mötesanteckningar”, 2018-09-24.

Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga under sammanträdet och/ eller kan 
begäras från kansliet via André Chiesa, 0709 – 318 333, alternativt 
andre.chiesa@osby.se.

 

http://www.osby.se/
mailto:andre.chiesa@osby.se
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Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018
Dnr KS/2018:31 000  

Förslag till beslut

Nedan angivna delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Kommundirektör
Beslut om och undertecknande av ”ENTREPRENADKONTRAKT” avseende nybyggnad 
av Lönsboda förskola, Osby kommun, innebärande en övergång från fas 2, upprättande av 
systemhandling, till fas 3, detaljprojektering och produktion av ny förskola samt storkök 
och matsal för skolan med Skanska Sverige AB.
Beslutsdatum 21 augusti 2018
KS/2018:51

Områdeschef, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut att lämna ut handling, efter sekretessprövning och prövning enligt GDPR, av den 
som har handlingen i sin vård, punkt 1.1, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 27 september 2018
KS/2018:660

Beslut om, efter genomförd upphandling, undertecknande av kontrakt med Praktikertjänst 
AB avseende tandvård på enheten för ekonomiskt bistånd, punkt 3.16, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 16 juli 2018
KS/2018:505

Förvaltningschef, barn- och skolförvaltningen
Träffa överenskommelse om lön eller ta ensidigt beslut om lön undre pågående 
avtalsperiod, punkt 4.5, sex (6) ärenden, för medarbetare på barn- och skolförvaltningen.
Beslutsdatum 15 oktober 2018
KS/2018:282

Förvaltningscontroller, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut om inackorderingsbidrag, punkt 11.5, åtta (8) ärenden.
KS/2018:413, 557 – 559, 577, 609, 634 - 635

Förvaltningscontroller, förvaltningen för utbildning och arbete
Beslut i anledning av ansökan om kontant resebidrag, punkt 11.23, tre (3) ärenden.
KS/2016:571, 637 - 638

http://www.osby.se/
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Vuxenenheten, förvaltningen för utbildning och arbete
Delegationslistor
Ärendetyp Beslutsdatum Antal beslut
IFO Vuxen september månad 2018 sju (7)
KS/2018:47  752

Försörjningsstöd september månad 2018 fyrahundra (400)
KS/2018:48  754

Ensamkommande september månad 2018 åtta (8)
KS/2018:46  751

Assistent, förvaltningen för utbildning och arbete
Dödsboanmälan, punkt 17.12, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 25 september 2018
KS/2015:282

Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut i ärende om underhållsbidrag till enskilda vägar och vägsamfälligheter, punkt 20.1, 
ett (1) ärende.
Beslutsdatum 17 oktober 2018
KS/2018:684

Gatuingenjör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift, punkt 22.3, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 12 oktober 2018
KS/2018:7

Administratör, samhällsbyggnadsförvaltningen
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, punkt 22.4, ett (1) ärende.
Beslutsdatum 9 oktober 2018
KS/2018:4
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IT-kommuner i Skåne AB, förlängd avsiktsförklaring
Dnr KS/2018:317 005  

Förslag till beslut

Föreslå de tre (3) delägarkommunerna i IT-kommuner i Skåne AB att den 
AVSIKTSFÖRKLARING avseende Osby kommuns intresse av att inträda som delägare i 
IT kommuner Skåne AB (559067-2142), som gemensamt undertecknat av samtliga fyra (4) 
kommuner, förlängs till den 31 december 2019 med målsättningen att Osby kommun 
inträder som delägare den 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen i Osby kommun godkände den 30 maj 2018, § 106, en avsiktsförkla-
ring med följande innehåll.

 De nuvarande delägarkommunerna ska tillsammans med Osby kommun skyndsamt 
inleda ett arbete med att genomföra en teknisk och ekonomisk analys av förutsättningar 
för att Osby kommun ska kunna inträda som delägare i IT kommuner i Skåne AB.

 Under förutsättningar att Osby kommuns intresse kvarstår efter genomförd analys ska 
målsättningen vara att Osby kommun inträder som delägare den 1 januari 2019.

 Ägarandelarna i IT-kommuner i Skåne AB ska, om Osby kommun inträder som 
delägare, för-delas med tjugofem (25) procent för vardera delägarkommun.

 IT-kommuner i Skåne AB ska även i fortsättningen ha sitt säte i Hörby kommun.

 Styrelsen i IT-kommuner i Skåne AB ska bestå av en (1) ledamot och en (1) ersättare 
från respektive delägarkommun. Styrelsen utser inom sig en ordförande för ett (1) år i 
taget.

 Aktiekapitalet i IT-kommuner i Skåne AB ska vara lägst sex miljoner (6.000.000) kronor 
och högst femton miljoner (15.000.000) kronor.

 Personalen inom Osby kommuns nuvarande interna IT-avdelning kommer vid Osby 
kommuns eventuella inträde som delägare i IT-kommuner i Skåne AB att erbjudas en 
övergång, med de rättigheter och skyldigheter på grund av de anställningsavtal och de 
anställningsförhållanden som gäller vid tidpunkten för övergången samt eventuella 
ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången, till IT kommuner i 
Skåne AB enligt bestämmelserna i 6 b§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

http://www.osby.se/
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 Om någon av de nuvarande delägarkommunernas kommunstyrelse inte godkänner av-
siktsförklaringen ska den vara utan verkan för samtliga nuvarande delägarkommuner 
såväl som för Osby kommun.

Under augusti/september månad har ett antal arbetsgrupper med representanter från såväl 
Osby kommuns IT-enhet som IT-kommuner i Skåne AB genomfört en förstudie inför 
Osby kommuns eventuella inträde som delägare i IT-kommuner i Skåne AB. Av denna 
förstudie framgår bland annat följande.

Osby kommuns inträde som delägare i IT-kommuner i Skåne AB är positivt ur en 
ekonomisk aspekt, både till följd av att de gemensamma kostnaderna minskar per 
kommun, men också för en ökad stordriftsfördel. Effektiviteten kan höjas ytterligare och 
är positiv både för Osby och nuvarande ägarkommuner. Inträdet innebär en effektivare 
drift, högre säkerhet och bättre långsiktig ekonomi jämfört med egen drift. Gemensamt 
arbete med digitalisering kommer att ge kostnadseffektiva lösningar för kommunerna, 
samt tillgodose kommunmedborgarnas önskemål om digitala tjänster. Gemensamma 
verksamhetssystem och gemensamma arbetssätt kommer att ge delägarkommunerna 
ytterligare möjligheter att öka effektiviteten genom samarbete och samverkan.

Trots olikheter i IT-miljöerna kommer IT-kommuner i Skåne AB att kunna hantera dessa 
utan större investeringar eller förändringar. I och med det löpande utbytet kommer dessa 
olikheter på sikt att upphöra.

En större IT-organisation innebär minskad sårbarhet, säkrare kompetensförsörjning och 
djupare intern kompetens.

Oavsett alla de positiva effekter ett inträde som delägare i IT-kommuner i Skåne AB 
innebär bör dock Osby kommun, med beaktande av vissa av de uppgifter som 
framkommit i den genomförda förstudien, genomföra en intern inventering och 
behovsanalys av såväl kommunens IT-miljö, befintlig användarutrustning som 
verksamhetssystem m.m. Företrädare för IT-kommuner i Skåne AB har förklarat sig 
positiva till att medverka i denna inventering och behovsanalys. För att kunna genomföra 
denna inventering och behovsanalys är en realistisk och rimligt beräknad tidpunkt för när 
Osby kommun kan inträda som delägare i IT-kommuner i Skåne AB den 1 januari 2020.

Petra Gummeson Benny Nilsson 
Kommundirektör Förvaltningschef serviceförvaltningen 









































  

Ett utskrivet exemplar är alltid en kopia, giltigt original finns på kommunens intranät. 
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Inledning 

Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag som kräver tid och 
engagemang.  
Den som är tjänstledig från sitt arbete får ersättning för förlorad arbetsinkomst och alla får 
ersättning för den tid som sätts av till sammanträde eller förrättning. Enligt 4 kap. 12-12 b § 
KL har förtroendevald rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska 
förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte förtroendevalda som 
fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (lika med eller mer än 40 %).  
I detta dokument finns de regler som styr vem som får ersättning, vilken form av ersättning 
som delas ut och ersättningens storlek. 
Till grund för beräkning av arvoden ska, från och med den 1 januari 2019, gälla ett 
grundbelopp om 56.000 kronor.  
Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den 
genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår. 

1§ Förtroendevalda med rätt till ersättning 

Följande förtroendevalda med rätt till ersättning: 

• Ledamot i kommunfullmäktige 

• Ledamot i nämnd och styrelse som tillsatts av kommunfullmäktige enligt med 
gällande reglemente 

• Ledamot i utskott, samt politiskt förtroendevald i beredning, arbetsgrupp etcetera som 
utsetts av kommunfullmäktige eller av ovan angivna nämnder och styrelser 

• Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för 
protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. 

• Kommunrevisor 

• Närvarande ersättare  
 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller 
endast 5-7 §§, 9-10 §§ och 14-16 §§.  

2§ Ersättningsformer 

Ersättning betalas ut som: 

• Arvode i form av fast månadsarvode  

• Sammanträdesarvode  

• Ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterförmån och pensionsförmån.  

• Resekostnads- och traktamentsersättning.  
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3§ Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§ och 9 §. 

a) protokollförda sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 
presidiemöten och revisorernas sammanträden 

b) protokollförda sammanträden med av fullmäktige eller nämnd utsedda 
utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

c) protokolljustering 
d) deltagande, efter beslut av någon ur kommunfullmäktiges eller aktuell nämnds 

presidie, vid konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, 
medborgardialoger som rör Osby kommuns angelägenhet och 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 den förtroendevalde själv 
tillhör eller med utomstående myndighet eller organisation 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan eller intressesammansatt organ 
h) förrättningsuppdrag för valnämnd 
För ersättning enligt punkterna e-i krävs beslut om förrättningsuppdrag av ordföranden eller 
nämnden i den nämnd för vilken uppdraget fullgörs.  

4§ Förlorad arbetsinkomst inklusive förlorad semesterförmån (bilaga 1) 
Förtroendevald enligt 1 § är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
nedanstående bestämmelser:  
 
1. Förtroendevald enligt § 1 som har förlorat arbetsinkomst och som själv begär ersättning för 
förlorad arbetsinkomst.  
 
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även för restid.  
 
3. För anställd grundas ersättningens storlek på intyg från arbetsgivaren om den anställdes 
årsinkomst.  
 
4. Ersättningen utbetalas per timme.  
 
5. Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 
till ersättning enligt schablonberäkning i bilaga 1. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast två månader från 
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.  
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst som kan hänföras till retroaktiv lön, 
bonuslön eller liknande löneförlust ska framställas senast två månader från dagen då den 
förtroendevalde fått kännedom om löneförlusten. 
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Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat 
arbetsinkomst. För att få ersättning ska förlusten verifieras. 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån. Ersättning ska begäras 
inom två år. Förlorad semesterersättning ska styrkas av arbetsgivaren.  

5§ Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till 
årsarvode. Årsarvodets storlek framgår av § 6.  
Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda har rätt till en månads ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.  
Heltidsarvoderad förtroendevald får ingen ytterligare kommunal ersättning med undantag för 
sammanträdesarvode för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträde.  

6§ Fasta arvoden 

Ordföranden har rätt till fast månadsarvode. Nedanstående förtroendevalda har rätt till 
månadsarvode med angiven procentenhet av grundbeloppet.  
Månadsarvode utgår enligt följande:  

Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 15 7,5  
Barn- och utbildningsnämnd** 25 12,5 12,5 

Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  25 12,5  

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 18 9  
Överförmyndare  10 5  
Valnämnd/Valberedning*** 3 1,5  
Osby bostäder AB 15 7,5  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  

*Förtydligande av vilka uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice ordförandes fasta arvode 
framkommer av bilaga 3. 

** Till de förtroendevalde som på nämnds uppdrag fullgör social jour utbetalas ett dags-arvode på 
0,4% av grundbelopp. 

*** Arvode för ordförande i valnämnd och valberedning finns i bilaga 2  

 

Arvoden i de helägda kommunala bolagen  

Arvoden till ordförande och vice ordförande i helägda kommunala aktiebolag är 
rekommendationer. Dessa uppdrag är ej uppdrag i kommunrättslig mening, vilket innebär att 
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rekommenderat arvodesbelopp ska beslutas i bolagsstämma i de fall arvodesreglerna inte 
fastställs i bolagsordning eller stadga. Kommentar: Ögrab, renhållningsbolag, följer Östra 
Göinge kommuns arvodesbestämmelser. Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT, följer 
Bromöllas arvodesbestämmelser. 

7§ Gemensamma regler för förtroendevalda med fast arvode 

Avgår förtroendevald, som är berättigad till fast arvode (års- eller månadsarvode), under 
tjänstgöringsperioden, fördelas arvodet mellan honom/henne och den, som inträder i 
hans/hennes ställe, i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 
Detsamma gäller om förtroendevald, efter tre månader, på grund av sjukdom inte kan 
upprätthålla sitt uppdrag. Om förtroendevald med fast arvode av annat skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag ska frågan om eventuell reducering prövas av personaldelegationen. 
Förtroendevald med mer än ett uppdrag har rätt till flera fasta arvoden. De fasta arvodena får 
inte sammanlagt överstiga 100 % av fastställt heltidsarvode. 
Om kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande på grund av sjukdom är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag erhåller vederbörande sjuklön i enlighet med reglerna i sjuklönelagen, 
SjLL, och allmänna bestämmelser, AB. Om kommunstyrelsens ordförande och vice 
ordförande av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag skall månadsarvodet minskas i 
motsvarande mån1. 
För övriga förtroendevalda, som avses i 1 §, som uppbär sjukpenning, föräldrapenning eller 
liknande ersättning från Försäkringskassan skall månadsarvodet minskas i motsvarande mån2.  
Det är respektive förtroendevalds skyldighet att anmäla dessa förhållanden till löneenheten. 

8§ Arvoden för sammanträden med mera 

Rätt till sammanträdesarvode för sammanträden och förrättningar har förtroendevalda 
definierat enligt § 1.  
Ordförande och vice ordförande med begränsat årsarvode har rätt till ersättning för 
protokollförda sammanträden i den nämnd där hon/han är vald. De har ej rätt till 
sammanträdesarvode för förrättningar och beredningar. 
Sammanträdesarvodet uppgår till 0,28 % av fastställt grundbelopp per påbörjad timme. Under 
första timmen utgår dubbelt arvode, i detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. 
Sammanträdesarvode kan högst utbetalas för åtta timmar/dag.  

Kommunfullmäktige 

Samtliga förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i fullmäktiges sammanträde 
med 0,28 % av fastställt grundbelopp per timme. Under första timmen utgår dubbelt arvode, i 
detta arvode ingår inläsningstid inför sammanträdet. Ersättningen betalas ut även om den 
förtroendevalde redan fått annat sammanträdesarvode för samma dag.  

                                                      
1 Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. 
2 Minskning sker genom avdrag med 1/30 per dag oavsett månad under året. 
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9§ 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 alternativt i bestämmelser om omställnings-stöd och 
pensioner.  
För övriga förtroendevalda gäller bestämmelser om pension enligt OPF-KL. 
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet och har uppdraget att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser samt tolka förtroendevaldas anspråk enligt tidigare bestämmelser enligt PBF 
och PRF. Kommunstyrelsens utsedda personaldelegation är beslutande organ.  

10§ Resekostnads- och traktamentsersättning 

Ersättning för resekostnader från bostaden till sammanträdesplatsen utgår enligt gällande 
resepolicy och bilersättningsbestämmelser där avståndet mellan den förtroendevaldes bostad 
och sammanträdesstället överstiger 3 km. 
Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunens gränser enligt 
kommunens resereglemente. 

11§ Ersättning för kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller anhörig med 

funktionsnedsättning m m 

Den som har haft kostnader för barntillsyn, vård av sjuk eller närstående med 
funktionsnedsättning på grund av förtroendeuppdrag kan få ersättning för det om kostnaderna kan 
styrkas. Ersättningen beräknas på lägsta timlön för barnskötare eller vårdbiträde och betalas ut per 
kalenderdag. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem, eller av 
annan närstående samt inte heller för tid barnet vistas i kommunal eller annan alternativ 
barnomsorg. 

12§ Ersättning för särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

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

13§ Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i §§ 8 och12 betalas ersättning ut om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.  

14§ Försäkring 

Månadsarvoderade förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-
KL) i samband med förrättning i Osby 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.  
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15§ Tolkning och föreskrifter 

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens 
personaldelegation.  

16§ Beloppsförändringar 

Personaldelegationen ska årligen fastställa förändringar av ersättningsbeloppen. Övriga 
förändringar av arvodesbestämmelserna fastställs av kommunfullmäktige. 
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Bilaga 1. Ersättningsbestämmelserna 

Månadsarvode och begränsat arvode 

Till grund för beräkning av arvoden skall gälla ett grundbelopp på 56 000 kr (2019). 

Grundbeloppet ska uppräknas årligen, per den 1 januari, med samma procenttal som den 
genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens anställda under föregående kalenderår. 
 

Förlorad arbetsinkomst  
Beräkningsmodell för ersättning av förlorad arbetsinkomst:  
Årsinkomst/12 månader/165tim = timersättning  
Uppgift om årsinkomst exklusive semesterersättning och semesterdagar lämnas i januari 
månad till Hr-enhetens lönehandläggare. Huvudarbetsgivaren ska intyga att årsinkomsten är 
korrekt.  
Personaldelegationen har löpande möjlighet att genomföra stickkontroller av förlorad 
arbetsinkomst genom att begära in styrkta uppgifter om löneavdraget. 
Vid inkomstförändring under kalenderår lämnas nya uppgifter omgående.  
 
Schablonersättning 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt 
till en schablonersättning beräknat på årsinkomst 300 000 kr, vilket ger en maximal ersättning 
med 150kr/tim och 1 200 kr/dag.  
 
För ersättning över schablonsnivå ska detta styrkas särskilt för personaldelegationen. 
 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkt 
förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har utbetalas för den förlorade 
inkomsten eller den förlorade semesterförmånen.  
 

Förlorad semesterlön 

Förtroendevalda som kan visa att semesterdag/ersättning faktiskt påverkas men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning: 

     
a) förlorad semesterersättning, 
     maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
b) förlorade semesterdagar, 
     maximalt samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag. 

 
     Schablonberäknat belopp, 
     Procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 

Redovisning av uppdrag  

För att få ersättning för arvode och förlorad arbetsinkomst ska den som är förtroendevald 
skriva under den ersättningslista som nämndsekreteraren lämnar ut under sammanträdet. För 
att underlätta administrationen använder kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna en 
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kollektiv ersättningslista. Nämndsordförande ansvarar för attestering för utbetalande av 
arvode. Redovisning av varje uppdrag sker per nämnd.  
Ingen arvodesersättning utgår för luncher. (För luncher avräknas 1.0 timme.) 
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Bilaga 2. Ersättning till ordförande och vice ordförande i valnämnd och valberedning 

Valberedning 
Ordförande  

✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, fyra (4) procent av KS 
ordförandearvode under perioden oktober – december, 

 
✓ under övriga år, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, 

förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Vice ordförande 

✓ under år med val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, två (2) procent av KS 
ordförandearvode under perioden oktober – december, 

 
✓ under övriga år, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, 

förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Valnämnd 
Ordförande 

✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, tre (3) procent 
av KS ordförandearvode, 

 
✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, tre (3) procent av KS ordförandearvode 

under perioden januari – juni, 
 
✓ under övriga år, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, 

förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente. 
 
Vice ordförande 
✓ under år med enbart val till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, 0,5 procent av 

KS ordförandearvode, 
 
✓ under år med enbart val till Europaparlamentet, 0,5 procent av KS ordförandearvode under 

perioden januari – juni, 
 
✓ under övriga år, arvode och ersättning för ersättningsberättigade sammanträden, 

förrättningar m.m. i enlighet med de generella bestämmelserna i detta reglemente. 
 
För valnämnden i övrigt gäller de generella bestämmelserna i detta reglemente, med följande 
tillägg. På valdagen utgår utöver ersättning för åtta (8) timmar ett timarvode motsvarande ett 
grundarvode. 
 
Ersättning till valförrättare vid såväl förtidsröstning som på valdagen utgår med en 
timersättning motsvarande grundarvodet. 
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Bilaga 3. Förtydligande av vilket uppdrag som förväntas ingå i ordförande och vice 

ordförandes fasta ersättning 

Uppdrag som ska utföras inom ramen för ordförandens fasta arvoden: 

 
1. Justering av egna nämndens protokoll  
2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för  
3. Överläggningar gällande verksamheten som man är ansvarig för  
4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, 

besiktning, förrättning eller dylikt  
5. Inläsning av handlingar  
6. Hålla sig väl underrättad om ärendehandläggning, samt lämna information till media eller 

allmänhet om ärendet vid behov  
7. Besök i den verksamhet som man ansvarar för  
8. Undertecknande av handlingar m.m.  
9. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande  
10. Beslutsfattande på delegation  
11. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna 

verksamheten  
12. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten  
13. Kontakter med media  
 
Uppdrag som ska utföras inom ramen för vice ordförandens fasta arvode:  

1. Justering av egna nämndens protokoll  
2. Rutinmässigt följa den verksamhet man är ansvarig för  
3. Inläsning av handlingar 
4. Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteperson med anledning av sammanträde, 
besiktning, förrättning eller dylikt 
5. Besök i den verksamhet som man ansvarar för  
6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal, mail eller liknande  
7. Beslutfattande på delegation  
8. Överläggningar med andra förvaltningar/institutioner/bolag där man företräder den egna 
verksamheten  
9. Deltagande i arbetsgrupper där man representerar den egna verksamheten  
 



BILAGA   
 
Följande förslag på fast arvode är lämnat från (C) (M) (KD) (L)  
 

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement 
 
 
 
Följande förslag på fast arvode är lämnat från (S) (V) 
 
Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 15 7,5  
Barn- och utbildningsnämnd** 28 14  
Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  28 14  

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 20 10  
Överförmyndare  10 5  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 15 7,5  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement 
 
 
 
 

Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 90  
Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 14 7  
Barn- och utbildningsnämnd** 25 12,5 12,5 

Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  25 12,5  

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 18 9  
Överförmyndare  10 5  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 15 7,5  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  



 
Följande förslag på fast arvode är lämnat från (SD) 
 
Ersättning i procentuell andel av 
grundbeloppet Ordf.* 1:e vice ordf.* 2:e vice ordf.* 

Fullmäktige 15 7,5  7,5 

Kommunstyrelsen 100 45 45 

Kommunrevision 6 3  
Miljö- och byggnämnd 15 7,5  
Barn- och utbildningsnämnd** 25 12,5 12,5 

Socialt stöd- och omsorgsnämnd**  25 12,5 12,5 

Samhällsbyggnad- och serviceförvaltningen 15 7,5  
Överförmyndare  8 4  
Valnämnd/Valberedning***    
Osby bostäder AB 14 7  
Fjärrvärme i Osby AB 10 5  
Industrihus i Osby AB 0 0  
Osby Nova AB (Vilande) 0 0  

*** Se bilaga 2 i förslag till arvodesreglement 
 










































































































