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Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1§
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen
(2017:725) dvs. för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar
och nämnder samt för kommunalråd och revisorer.
För förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, gäller
endast 7 §, 9-10 §§ samt 12-20 §§. Med heltid eller betydande del av heltid avses uppdrag
med ett årsarvode om minst 40 % av grundbeloppet enligt bilagans anvisningar till 7 §.
Fast arvode utgår i form av årsarvode eller begränsat arvode.
För särskilda arvoden som kommunen fastställt gäller endast 11 §.
Har förtroendevalds uppdrag upphört p.g.a. valbarhetshinder ska rätten till arvoden och
ersättningar upphöra från samma dag uppdraget upphörde.

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
2§
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgivits
närvarorätt har rätt till ersättning i enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 8 § och 12-15 §§
för:
a) sammanträde med kommunfullmäktige
b) sammanträde med kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och
sociala myndighetsutskottet
c) presidiemöten, sammanträde med nämndsutskott och nämndberedningar
d) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper
e) partigruppmöten, som hålls i direkt anslutning till sammanträde som anges under b).
Gruppmöten inför kommunfullmäktige berättigar alltså inte till ersättning. Partigruppmöte
och efterföljande sammanträde betraktas som ett sammanträde.
f) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande, som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget
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g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen
h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde
själv tillhör
i) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ
j) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör
k) efter särskild kallelse vid av kommunalt organ anordnade informationsmöten, hearings,
debatter och liknande
l) besiktning eller inspektion
m) utövande av i lag reglerad beslutsfunktion (ordförandebeslut) för socialnämnden
n) överläggning med utomstående myndighet eller organisation
o) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
p) protokollsjustering
Förrättning under a-o där protokoll inte förs, ska godkännas av nämnd eller fullmäktigeberedning genom anteckning i protokollet/minnesanteckningarna.
Gruppledare eller tillfällig ersättare för gruppledare har endast rätt till ersättning för gruppledarsammanträde som påkallats av kommunfullmäktiges presidium eller kommunstyrelsens ordförande i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning.

Förlorad arbetsinkomst
3§
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktisk förlorad arbetsinkomst enligt
nedan.
Förtroendevald utan fast arvode har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.
Årsarvoderad förtroendevald (enligt bilaga) som har fast arvode motsvarande 100 % av
grundbeloppet eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Årsarvoderad förtroendevald (enligt bilaga) som har fast arvode mindre än 100 % av
grundbeloppet har bara rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för andra kommunala
förtroendeuppdrag än det uppdrag för vilket det fasta arvodet är bestämt.
Förtroendevald utan årsarvode men med ett eller flera begränsade arvoden har rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst även om arvodena sammantaget uppgår till 40 % eller
mer.
Förutsättningar för ersättning
För att ersättning för förlorad arbetsinkomst ska utbetalas krävs:
1. att den förtroendevalda har förlorat arbetsinkomst på grund av förrättning som föranletts
av uppdraget
2. att förrättningen finns med i den uppräkning av ersättningsberättigade som gjorts i 2 §
och i förekommande fall godkänts av nämnd eller fullmäktigeberedning
3. att den förtroendevalda kan styrka sin förlust för varje förrättning.
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Grunden för rätt till ersättning är att den förtroendevalda faktiskt har förlorat
arbetsinkomst. Har den förtroendevalda ett uppdrag på ledig tid har hen ingen rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald (gäller både egenföretagare och anställd) som själv reglerar sin
arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs på ledig tid och därför inte föranleder något
löneavdrag, har inte heller rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst (t.ex. tjänstledighet) och således inte får
någon lön från sin arbetsgivare, har heller inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Om sammanträde/förrättning ställts in har den förtroendevalda rätt till ersättning för
förlorad arbetsinkomst om hen inte haft möjlighet att ta tillbaka sin ledighetsansökan och
detta styrks med intyg från arbetsgivaren. Detsamma gäller om sammanträde genomförts
på kortare tid än planerat och den förtroendevalda inte haft möjlighet att återgå i arbete.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för faktisk sammanträdes/förrättningstid, tid för
resa inom kommunen till och från sammanträdet/-förrättningen och tid för praktiska
förberedelser i anslutning till sammanträdet/förrättningen. Ersättning utgår däremot inte för
tid för inläsning av handlingar.
Se även anvisningarna till denna paragraf.

Förlorad pensionsförmån
4§
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på mindre än betydande del av heltid får 4,5 % i ersättning för förlorad pensionsförmån. Summan beräknas på det under året av kommunen
utbetalda beloppet för förlorad arbetsinkomst.

Förlorad semesterförmån
5§
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda, som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte på vilket
sätt, har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Årsarvode
6§
Kommunalråd, dvs förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller betydande del
av heltid (40 % eller mer), har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
Om förtroendevald samtidigt har rätt till årsarvode/begränsat arvode för flera kommunala
uppdrag eller arvode från av kommunen delägda företag eller stiftelser får det totala arvodesbeloppet inte uppgå till högre belopp än arvodet till kommunstyrelsens ordförande.
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Kommunalråd äger inte rätt att uppbära annat begränsat arvode eller årsarvode än det som
utbetalas för detta uppdrag.
Kommunalråd som beviljats tjänstledighet från sitt uppdrag har inte rätt till årsarvode
under ledigheten.
För årsarvoderad förtroendevald, som inte fått tjänstledighet från sitt uppdrag, men på
grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som
överstiger två månader, ska arvodet därefter minskas i motsvarande mån.
Utför vice ordförande under ordförandens bortovaro (längre tid) helt eller delvis ordförandens uppgifter kan kommunstyrelsen eller dess personalutskott besluta om tillfälligt
skäligt arvode för detta. Utser en nämnd en tillfällig ordförande ska denne erhålla ett
arvode som motsvarar den ordinarie ordförandens arvode.

Begränsat arvode
7§
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än betydande del av heltid (under 40
%) har rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Arvode för sammanträden m.m.
8§
Förtroendevalda, som inte har årsarvode har, med nedan angivna undantag, rätt till ersättning per sammanträde eller motsvarande eller per dag för sammanträde eller motsvarande
med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvode för sammanträden ges i tre nivåer: Nivå 1 för sammanträde enligt 2 § a), nivå 2 för
sammanträde enligt 2 § b) och nivå 3 för sammanträde/förrättning enligt 2 § c)-p). Nivån är
bestämd med hänsyn till att också inläsningsarbete ingår.
Närvarande ersättare äger samma rätt till ersättning som tjänstgörande ledamot utom vid
kommunfullmäktiges sammanträden, då endast tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning.
Förtroendevalda, som under samma dag deltar i flera sammanträden eller förrättningar, har
inte rätt till ersättning med ett högre sammanlagt belopp än det som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
Ersättning för sammanträde med kommunfullmäktige betalas dock ut oavsett om förtroendevald samma dag deltagit i flera sammanträden.
Även förtroendevald med årsarvode har rätt till ersättning för fullmäktigesammanträde.
Ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige som inte närvarar hela fullmäktigesammanträdet får endast halvt sammanträdesarvode. Arvodet påverkas inte om
frånvaro i ett ärende bara beror på anmält jäv.
Förtroendevald med årsarvode som har andra icke årsarvoderade förtroendeuppdrag i kommunen har rätt till ersättning i dessa.
Förtroendevald med årsarvode om 100 % eller mer har dock inte rätt till arvode från kommunen för annat uppdrag (inklusive uppdrag som styrelseledamot eller suppleant i kommunens helägda aktiebolag) än för deltagande i fullmäktigesammanträde.
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Beredskapsarvode
9§
Av socialnämnden förordnad ledamot som tillfälligt utses att besluta i ärenden som annars
åligger nämndens ordförande enligt lagstiftning erhåller för aktuell tid beredskapsarvode
enligt vad som anges i bilagans anvisningar till denna paragraf.
I det fall ledamoten under beredskapen träder i tjänst äger han/hon för denna tid rätt till
ersättning enligt 2 § m) i detta reglemente.
Rätten till dessa ersättningar gäller även förtroendevald i nämnden med fast arvode.
Socialnämndens ordförande äger inte rätt till beredskapsarvoden.

Särskilda arvoden
10 §
Särskilt arvode utbetalas till enskilda, som utsetts av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller valnämnden att fullgöra i bilagan angivna uppdrag.

Omställningsstöd och pension
11 §
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid finns det
särskilda bestämmelser om omställningsstöd i OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda.
För pension för förtroendevalda gäller bestämmelserna i OPF-KL, som omfattar förtroendevalda oavsett uppdragets omfattning.

Resekostnader
12 §
Kostnader för resor överstigande sex km enkel resa till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. Den som är berättigad till reseersättning har även rätt till ersättning för
parkeringskostnad.
Ersättning betalas endast för resa mellan den fasta bostaden, alternativt arbetsplatsen och
sammanträdeslokalen.

Barntillsynskostnader
13 §
Ersättning betalas för styrkta kostnader, som uppkommit som en 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
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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Ersättning betalas normalt inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning kan dock utgå till förtroendevald för dennes make/maka/sambo eller annan
närstående om styrkt förlorad arbetsinkomst kan påvisas.

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person
14 §
Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person
som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp
som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas normalt inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående.
Ersättning kan dock utgå till förtroendevald för dennes make/maka/sambo eller annan
närstående om styrkt förlorad arbetsinkomst kan påvisas.

Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning
15 §
Ersättning betalas till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 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 betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Hur man begär ersättning
16 §
För att få ersättning enligt §§ 3-5 och §§ 12-15 ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens
sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem.
Arvode enligt §§ 6-9 betalas ut utan föregående anmälan.
Sammanträdesarvode betalas ut utan begäran, enligt i protokollet angiven tid, vidimerad av
respektive ordförande eller sekreterare.
Enskild förrättning redovisas efter berednings- eller nämnds godkännande genom anteckning i protokollet till ordförande eller sekreterare.
17 §
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller reseersättning ska framställas senast inom ett 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.
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Tolkning av bestämmelserna
18 §
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen,
som har rätt att delegera beslutanderätten till utskott. Kommunstyrelsen har bland annat
rätt att på förslag från en nämnd omfördela en del av ordförandearvodet i en nämnd till
utskottsordförande.

Utbetalning
19 §
Årsarvode och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Bilaga till arvodes- och ersättningsbestämmelserna
Anvisningar till respektive paragraf i reglementet
3§
a)

Förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas med verifierat belopp. Ersättning får
utgå med högst 0,10 % av grundbeloppet per timme. För förtroendevald som får sin
huvudsakliga inkomst från enskild firma och vars inkomst inte kan fastställas på
annat sätt, utbetalas ett schablonberäknat belopp per timme med 0,050 % av
grundbeloppet. Avrundning sker till närmaste hela krontal.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst om
schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten.

b)

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse. Med
arbetsinkomst likställs ersättning från arbetslöshetskassa, arbetsmarknads- och
socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som
reduceras till följd av förtroendeuppdraget.
Med arbetsinkomst menas alltså inte pension eller studiemedel

c)

Av arbetsgivaren vidtagna löneavdrag ska kunna styrkas med intyg från
arbetsgivaren.
Egenföretagare som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst i form av förlust av
inkomst av rörelse ska på begäran kunna styrka förlusten genom intyg som visar att
bedömt inkomstbortfall är rimligt. Detta kan ske med ledning av de tre sista årens
taxering eller genom intyg från revisor där sådan finns.
Förtroendevalda som har sin huvudsakliga inkomst från enskild firma har, om
inkomstbortfallet inte på angivet sätt kan styrkas, rätt till en schablonersättning enligt
a) ovan vid uppvisande av F-skattsedel.
Visstidsanställda med timlön som blivit erbjudna att arbeta, men måste tacka nej på
grund av sammanträde eller annan förrättning, har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Detta ska styrkas med intyg från arbetsgivaren där det ska framgå
datum och tid för erbjudet arbetspass. Om sammanträdet eller förrättningen understiger antalet timmar för arbetspasset man blivit erbjuden att arbeta, ska det framgå
om man erbjuds att arbeta del av arbetspass och hur många timmar man arbetat.

d)

Den som enligt lag eller myndighetsföreskrift är skyldig att iaktta regler för vila, har
rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för av denna anledning avstådd
arbetstid före eller efter sammanträdet. Anledningen till att arbetstiden avstås ska
styrkas.

e)

Rätten till ersättning omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när de inte kan anses skäligt att
de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till
sammanträde eller motsvarande.
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f)

Ersättning betalas för högst 8 timmar per dag. Förtroendevalda med skiftarbete som
behöver ta ledigt ett helt skift och styrker det, ersätts dock för detta.

g)

Aktuell inkomstuppgift ska av den förtroendevalda lämnas till kommunen på av
kommunen upprättat formulär.
Den som får ändrad rörelseinkomst, arbetsinkomst, alternativt påbörjar eller avslutar
en anställning ska omgående anmäla detta så att korrekt ersättning kan betalas från
den tidpunkt ändringen sker.

5§

Förlorad semesterförmån

I

Verifierat belopp:

II

a) förlorad semesterersättning, max:

13 % på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst

b) förlorade betalda semesterdagar

maximalt samma som för förlorad
arbetsinkomst/dag

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

Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkta förlorade semesterförmåner om
schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade semesterförmånen.
6§

Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderade uppdrag



sammanträde med arvoderad nämnd, utskott, presidium, arbetsgrupp, partigruppsmöte m.m.
rutinmässigt följande av förvaltningens arbete
justering av protokoll
överläggning med kommunanställd/a t.ex. förvaltningschef, handläggare, fackliga
företrädare
besök på förvaltningen för information, fattande av delegationsbeslut, påskrift av
handlingar eller liknande
kontakter eller överläggningar med allmänheten, organisationer, företag och
liknande
kontakter eller överläggningar med företrädare för andra kommunala, regionala
och statliga organ
kurser, konferenser, informationsmöten, studieresor m.m.
andra liknande arbetsuppgifter










6-9 §§ Grundbelopp för arvoden
Grundbeloppet utgör 70 % av det grundarvode per år som utges till riksdagens ledamöter.
Samtliga ersättningar uppräknas årligen den 1 januari i enlighet med förändringar av riksdagens ledamöters arvode.
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6§

Årsarvode
för uppdrag som fullgörs på heltid eller betydande del av heltid

Förtroendevald

andel av grundbeloppet per år

Kommunstyrelsens ordförande

125 %

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

100 %

Kommunfullmäktiges ordförande

50 %

Bildningsnämndens ordförande

100 %

Socialnämndens ordförande

100 %

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

75 %

Tekniska servicenämndens ordförande

40 %

Ordförande i kommunstyrelsens
personalutskott

40 %

7§

Begränsat arvode
för uppdrag som fullgörs på mindre än betydande del av heltid

Förtroendevald

andel av grundbeloppet per år

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande

5%

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

5%

Gruppledare för i kommunfullmäktige representerat parti

5%

Vatten- och avfallsnämndens ordförande

10 %

Revisorernas ordförande

10 %

Revisorernas vice ordförande

5%

Övriga 5 revisorer

3%

Valnämndens ordförande

8 % år då det genomförs allmänna val,
Europaparlamentsval eller folkomröstningar

Överförmyndarnämndens ordförande

10 %

Ordförande i bildningsnämndens kulturoch fritidsutskott när sådant inrättas

15 %

1:e vice ordförande i nämnd

ej rätt till begränsat arvode

2:e vice ordförande i
bildningsnämnden

10 %

samhällsbyggnadsnämnden

10 %

socialnämnden

10 %

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Sida 10 (11)

tekniska servicenämnden

5%

övriga nämnder utom kommunstyrelsen

ej rätt till begränsat arvode

8§

Arvode för sammanträden m.m.

Avrundning sker till närmaste tiotal kronor.
Nivå 1 0,20 % av grundbeloppet
Nivå 2 0,15 % av grundbeloppet
Nivå 3 0,10 % av grundbeloppet
Arvoden för sammanträden m.m. samma dag är maximerat till beloppet enligt nivå 2
oavsett antal sammanträden, med undantag för sammanträde med fullmäktige.
9§

Beredskapsarvode

För helg, dvs. från fredag kl 19:00 t.o.m.
måndag kl 07:00

0,10 % av grundbeloppet

För övrig tid per dygn

0,05 % av grundbeloppet

10 §

Särskilda arvoden

Ersättning till valfunktionärer vid allmänna val, EU-val, folkomröstningar m.m. fastställs
vid varje tillfälle av valnämnden.
13 §

Barntillsynskostnader

Max 1200 kr/dag
14 §

Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller
svårt sjuk person

Max 1200 kr/dag
15 §
Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning
Max 600 kr/dag

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
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