
 

 
 

 

Bestämmelser om  
ekonomisk kompensation 

till förtroendevalda 

Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04    

Allmänna bestämmelser 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap l § 
Kommunallagen (1991:900). 

Kommunens bolagsstyrelser rekommenderas att använda dessa bestämmelser. 

§ 2 Ersättningsberättigade protokollförda sammanträden m.m. 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt andra förtroendevalda som medgivits 
närvarorätt erhåller ersättning enligt vad som närmare anges i  

4–7 §, 9–16 § för: 

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och dess allmänna utskott, övriga nämnder och 
styrelser, nämndutskott och styrelseutskott samt dess beredningar, 
revisorernas sammanträden. 

2. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 
arbetsgrupper. 

§ 3 Ersättningsberättigade förrättningar 
1. Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför 

2. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som 
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 

3. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen. 

4. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalda själv tillhör. 

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 
organ. 

6. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 
kommunala organ den förtroendevalda själv tillhör. 

7. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, 
nämnd eller utskott. 

8. Besiktning eller inspektion. 

9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
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10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorad 
pensionssemesterförmån 
§ 4 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast 
fastställda sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

Gäller inte årsarvoderad enligt kategori 1 § 8. Gäller inte årsarvoderad enligt 
kategori 2 § 8 inom den egna nämndens eller styrelsens verksamhetsområde. 

§ 5 Förlorad pensionsförmån 
Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Gäller inte årsarvoderad enligt kategori 1 
§ 8. 

Anm. Denna paragraf ska anpassas till bestämmelserna i pensionslagen.  
§ 6 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald erhåller 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 erhåller en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

Gäller inte årsarvoderade enligt kategori 1 och 2 § 8. 

§ 7 Särskilda arbetsförhållanden m.m. 
Rätten till ersättning enligt 2–6 § omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider (exempelvis nattarbetande personer med schemalagd 
arbetstid) eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt (exempelvis egna företagare) 
när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 2–6 § omfattar även tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande. 

Gäller inte årsarvoderade enligt kategori 1 och 2 § 8. 

Arvoden m.m. 
§ 8 Årsarvode 
Kategori 1: Förtroendevalda som fullgör sitt/sina uppdrag på heltid eller minst  
40 % av heltid erhåller årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat och erhåller 
ledighet och reseförmåner enligt kommunala avtal. 

Kategori 2: Förtroendevald som fullgör sitt/sina uppdrag på mindre än 40 % av 
heltid erhåller begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 
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Kategori 3: Övriga årsarvoderade som erhåller årsarvode av mindre omfattning 
enligt bilaga. 

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i 
motsvarande mån. 

§ 9 Arvode för protokollfört sammanträde 
Ersättning för protokollförda sammanträden utgår enligt bilaga. Gäller inte 
årsarvoderade enligt kategori 1 § 8. För årsarvoderad enligt kategori 2 § 8 utgår 
inget arvode inom respektive nämnds eller styrelses verksamhetsområde*.  

* Gäller inte vice ordförande i BU, vice ordförande i SU och vice ordförande i SBU 
vid deltagande i kommunstyrelsens sammanträden. 

§ 10 Förrättningsarvoden 
Förrättningsarvoden ersätts med timersättning med belopp som fullmäktige 
beslutat. Gäller inte årsarvoderade enligt kategori 1 § 8. För årsarvoderade enligt 
kategori 2 § 8 utgår ingen ersättning inom respektive nämnds eller styrelses 
verksamhetsområde. 

För årsarvoderad enligt kategori 3 § 8 ska följande förrättningar inom kommunen 
ingå inom ramen för årsarvodet.   

1. Protokolljustering 

2. Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

3. Överläggningar med tjänsteman eller anställd. 

4. Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, 
föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträdet, 
besiktning, förrättning eller dylikt. 

5. Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av 
handlingar. 

6. Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt. 

7. Utövande av delegationsbeslut. 

8. Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ. 

9. Överläggningar med icke kommunalt organ. 

10. Uppvaktningar, mottagningar, representation eller dylikt inom 
kommunen. 

För förtroendevalda utgår ersättning enligt följande: 

För deltagande i besiktning, inspektion eller motsvarande krävs särskilt uppdrag för 
att ersättning ska utgå. Det förutsätts att särskilt protokoll, besiktningsinstrument 
eller motsvarande upprättas. Ersättning utgår även för deltagande i protokollfört 
sammanträde med annat kommunalt organ. 

Revisorer som reviderar kommunala bolag (lekmannarevisorer) har rätt till 
förrättningsarvode. 

För ledamöter och ersättare krävs för rätt till ersättning att särskilt uppdrag 
föreligger. 
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Vid förrättning utom kommunen utgår timersättning även för restid med av 
kommunfullmäktige fastställt belopp. Med restid ska endast den av förrättningen 
föranledda frånvaron beaktas. 

§ 11 Kommunal pension 
För förtroendevald gäller särskilda bestämmelser om kommunal pension i enlighet 
med kommunala pensionsreglementet OPF-KL 2013-10-20.  

Ersättning för kostnader 
§ 12 Resekostnader 
Kostnader för resor och traktamenten till och från sammanträden, förrättningar eller 
motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i 
det kommunala reseavtalet, förutsatt att avståndet från den förtroendevaldes fasta 
bostad eller hans arbetsplats till sammanträdesplatsen överstiger 3 km. 

Förtroendevald, som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen får resekostnadsersättning såsom vid fullmäktigesammanträde, 
vid deltagande i det partigruppsmöte, som hålls med anledning av och i anslutning 
till sammanträde med kommunstyrelsen och fullmäktige. 

§ 13 Barntillsynskostnader 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande får vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

§ 14 Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning 
eller svårt sjuk 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes 
bostad. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 

§ 15 Förtroendevald person med funktionsnedsättning, särskilda 
kostnader 
Ersättning betalas till person med funktionsnedsättning som är förtroendevald för 
de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Här ingår kostnader för t ex 
resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handling och liknande. 

§ 16 Övriga kostnader 
För andra kostnader än som avses i 12–15 § 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 kunnat förhindra att kostnaderna 
uppkom. 



 
 
5(5) 

 

 

Gemensamma bestämmelser 
§ 17 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt 4–7 § och 10–16 § ska den förtroendevalde rapportera 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges 
eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Arvode enligt 8–9 § betalas ut utan föregående anmälan. 

§ 18 Senaste datum för inlämnande av yrkanden om ersättning 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller dylikt ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån och/eller semesterförmån ska 
framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till 
vilken förlusten hänför sig. 

§ 19 Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsens personalutskott. 

§ 20 Utbetalning 
Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad avrundat till närmast högre hundratal. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Dock senast sex veckor 
efter genomfört sammanträde/förrättning. 

§ 21 Grundbelopp 
Grundbeloppet ska beräknas utifrån den genomsnittliga lönenivån för 
förvaltningscheferna. 

Grundbeloppet för 2014 är 48 690 kronor. Revision av grundbeloppet ska 
genomföras av kommunstyrelsens personalutskott. Personalutskottet fastställer nytt 
grundbelopp utifrån löneutvecklingen för förvaltningscheferna inför varje årsskifte. 



 

 
 

 

Bilaga till bestämmelser om 
ekonomisk kompensation 

m.m. till förtroendevalda  

 

§ 4 Förlorad arbetsinkomst 
I Verifierat belopp, maximalt upp till en inkomst motsvarande nio 

basbelopp per år. 
Formel: 9 x basbeloppet = heldagsbelopp 260 

II Schablonberäknat belopp: 
SGI * = timersättning 8 
* Får ej överstiga alternativ 1. 

§ 5 Förlorad pensionsförmån 
I Verifierat belopp. 

§ 6 Förlorad semesterförmån 
Ersättning enligt gällande semesterlag för förlorad arbetsinkomst. 

I Verifierat belopp: 

a) Förlorade 
semesterdagar, 
maximalt 

b) Förlorad 
semesterersättning, 
maximalt 

Samma som maxbelopp för 
förlorad arbetsinkomst per dag. 

 
Ersättning enligt gällande 
semesterlag för förlorad 
arbetsinkomst. 

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

§ 8 Årsarvoden fördelade per månad. 
 
Funktion   Arvode %/månad 

Kategori 1 
Kommunstyrelsens ordförande 110 

Ordförande BU 50 

Ordförande SU 50 

Ordförande SBU 40 

Oppositionsråd 40 

Kategori 2 
Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande 20 

Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 10 
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Kommunfullmäktige ordförande 10 

Kommunfullmäktige vice ordförande 5 

Kommunfullmäktige 2:e vice ordförande 5 

Ordförande i FU 20 

Ordförande i PU 20 

Vice ordförande BU 10 

Vice ordförande SU 10 

Vice ordf. SBU 7 

Överförmyndare 10 

l:e överförmyndarersättare 3 

2:e överförmyndarersättare 2 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 15 

Valnämndens ordförande 5 (gäller endast valår) 

Ordförande RKAB 5 

Ordförande RFAB 15 

Ordförande RTAB 15 

Ordförande revisionen 7 

Revisorer 5 

Kategori 3 
Vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden 2 

Vice ordförande valnämnden 2 (gäller endast valår) 

Vice ordförande helägda kommunala bolag 2 

Vice ordförande i KSAU 2 

Vice ordförande i FU 2 

Vice ordförande i PU 2 

Gruppledare 2 

Ordförande i tillfälliga beredningar 3 

  

§ 9 Arvode för protokollfört sammanträde 
I Sammanträdesersättning, max 4 timmar 

a) Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare 1,4 % av 
grundbeloppet. 

b) Icke tjänstgörande ersättare 0,7 % av grundbeloppet. 

II Förlängt sammanträde, överstigande 4 timmar. 

a) Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare 100 kronor/timme. 
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b) Icke tjänstgörande ersättare 50 kronor/timme. 

 

Anmärkning 
I det fall nämnd och styrelse kallar ersättare till sammanträde för information 
ska närvarande, men inte tjänstgörande, ersättare erhålla full ersättning enligt 
dessa bestämmelser. Ersättare som tjänstgör del av sammanträde ska byta ut 
halvt timarvode mot helt för varje påföljande timme som ordinarie 
tjänstgöring pågår. 

Övriga ersättningar 
Till ledamot i kommunfullmäktige utges fast ersättning ned 600 kronor per 
sammanträde. 

§ 10 Förrättningsarvoden 
Timersättning för förrättning 100 kronor/timme. 

Påbörjad timme räknas som hel timme. 
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