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 EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA  
 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
  
 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 
 1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 

kommunallagen (1991:900). 
 
  För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 

av heltid gäller endast 7 § samt 10-19 §§. 
 
  Innehar samma förtroendevald övriga uppdrag inom annat beslutande organ 

utgår ersättning enligt 3-6 §§, 9 § och 11-15 §§. 
 
 Ersättningsberättigade förrättningar. 
 
 2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda 

som medgetts närvarorätt, har rätt till ersättning för inkomstbortfall samt 
för förlorade pensions- och semesterförmåner enligt 3-6 §§, och ersättning 
för kostnader enligt 11-15 §§ för: 

 
a) Sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kom-

munstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott, nämndberedningar, 
liksom revisorernas sammanträden. 

 
b) Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbets-

grupper. 
 

c) Protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför. 
 

d) Partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till 
sammanträde som angetts under a). 

 
e) Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 
ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 

 
f) Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisationen 

eller annan motpart i kommunen. 
 

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

 
h) Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ. 

 
i) Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala 

organ den förtroendevalda själv tillhör. 
 

j) Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigemötena, nämnd eller utskott. 
 

k) Besiktning eller inspektion. 
l) Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

 
m) Fullbordade av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
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ERSÄTTNING FÖR INKOMSTBORTFALL SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- 
OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 
 Inkomstbortfall 

 
 3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt inkomstbortfall. Med högst  
  det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
  Förtroendevalda som kan visa att en inkomst förlorats men inte till vilket 

belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den 
senaste fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

 
 Förlorad pensionsförmån 
 
 4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. 

Ersättningen utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. 
Den årliga avgiften är 3,5 % av den sammanlagda ersättningen för inkomst-
bortfall under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av 
förtroendeuppdrag i kommunen. För att ersättningen skall utgå krävs att 
den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunala förtroende-
uppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. 

 
  Förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha 

anställning skall i stället för första stycket gälla följande: Den förtroende-
valde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning 
för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 

 
  Förtroendevalda som kan visa att pensionen faktiskt påverkas men inte till 

vilket belopp, har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga.  

 
 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 belopp, har rätt till en schablonersättning på sätt som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 Särskilda arbetsförhållanden m m 
 
 6 § Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtro-

endevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 
övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller mot-
svarande. 

 
  Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sam-

manträdet eller motsvarande tid för praktiska förberedelser till samman-
trädet eller motsvarande. 

 
  Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt inkomstbortfall eller för 

styrkta förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning 
tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade för-
månerna. 
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 ARVODEN 
 
 Tillträdesarvode 
 
 7 a § Vid varje mandatperiod ska till den nya tillträdande kommunstyrelse 

ordförande betalas ut 80 % av ett inkomstbasbelopp. 
 
 Årsarvode 
 
 7 b § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent 

av heltid, har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
  Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten 
skall förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 

 
  För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sina uppdrag under tid som överstiger tre månader 
skall arvodet minskas i motsvarande mån. 

 
 Begränsat arvode 
 
 8 § Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på mindre än 40% av heltid har 

rätt till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga. 

 
  I det begränsade årsarvodet ingår ersättning för alla med uppdraget för-

enade förrättningar inom kommunen. För den som uppbär årsarvode dock ej 
inläsningsarvode, avses med förrättning exempelvis inhämtande av 
information om förvaltningsarbetet, överläggningar med tjänsteman eller 
annan anställd, genomgång och beredning av ärenden med förvaltningschef, 
sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av samman-
träden, besiktningar, förrättningar o dyl, besök på förvaltningen för 
information, utanordning eller påskrift av handlingar, justering av protokoll, 
mottagning för allmänheten, telefonsamtal* o dyl, utövande av delega-
tionsbeslut, överläggning med företrädare för andra kommunala organ eller 
med icke kommunala organ, restid för uppdragets fullgörande samt övriga 
med uppdraget förenade förrättningar. 

 
 8 b § Tillfälligt begränsat årsarvode. 

 Ledamot i nämnd som utsetts att ersätta ordförande på grund av längre tids 
sjukdom eller annat varaktigt förhinder, har rätt till arvode baserat på 
ordförandes begränsade årsarvode. Kommunstyrelsen beslutar närmare om 
ersättningen för den tillförordnade ordförande.  
 

 Arvode för sammanträden  
 
 9 § Förtroendevalda, som inte fullgör sina uppdrag på heltid, har rätt till arvode 

för protokollfört sammanträde. För sammanträde med kommunfullmäktige 
utgår helt dagarvode. Arvodet inkluderar ersättning för gruppsamman-
träden. För övriga sammanträden utgår arvode med ett fast belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 9 b § Förtroendevalda i styrelse-, nämnd- eller kommunfullmäktigeberedningar 

som inte fullgör sina uppdrag på heltid har rätt till arvode för protokollfört 
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beredningssammanträde Särskild arvodesersättning utgår för 
beredningsarbete med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
  Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 

motsvarande, har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än 
det som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 Kommunal pension och omställningsstöd 
 
 10 § För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet. 
   
  Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 

(bilaga) gäller från och med den 1 november 2002 för förtroendevalda som 
innehar uppdrag efter 31 december 2002.  

 
      10 b §    Pension och omställningsstöd för förtroendevalda OPF-KL, gäller  

förtroendevalda som väljs för första gången i samband med valet 2014 eller   
senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

  
   
 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
 Resekostnader 
 
 11 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts 

enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kom-
munala reseavtalet. 

 
 Barntillsynskostnader 
 
 12 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tio 
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. 

 
  Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och ej 

heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning 
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 
 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 
 
 13 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit som följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning 
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

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

 
 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 
 
 14 § Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de verifierade 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. 
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 Övriga kostnader 
 
 15 § För andra kostnader än som avses i 11-14 §§ betalas ersättning om den 

förtroendevalda kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
  Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att 

genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 

 
 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
 Hur man begär ersättning 
 
 16 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 11-15 §§ skall den förtroendevalda 

styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas 
till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta 
emot dem. 

 
  Styrkande av inkomstbortfall sker genom att den förtroendevalda lämnar in 

ett intyg om inkomst i samband med första begäran om ersättning. Vid 
förändrade inkomstförhållanden skall ett nytt intyg lämnas in. 

 
  Arvode enligt 7-9 §§ betalas ut utan föregående anmälan. 
 
 17 § Beslutsattestering av förtroendevaldas begäran om ekonomisk ersättning 

skall ske enligt nedan: 
 

- Kommunfullmäktiges ordförande för fullmäktigeledamöter. 
- Respektive nämndsordförande för nämndsledamöter. 
- Kommunstyrelsens ordförande för kommunstyrelsens och dess utskotts 

ledamöter. 
- Förvaltningschef för nämndsordförande. 
- Kommundirektör för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

ordförande. 
- Överförmyndare för vice överförmyndare och vice versa. 

 
 Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
 18 § Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 § första stycket 

skall framställas senast vid utgången av februari månad året efter det år till 
vilket förlusten härför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensions-
förmån enligt 4 § tredje stycket skall framställas i samband med pensione-
ring dock senast inom två år från pensionstillfället. Ersättning betalas ut till 
den förtroendevalde. 

 
  Ovanstående bestämmelser skall gälla fr o m den 1 juli 2002. 
 
  Förtroendevald som kan styrka att han/hon genom den nya ersättnings-

bestämmelsen har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 
1 juli 2002 har rätt till ersättning för sådan styrkt förlust. 

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

kommunstyrelsen. 
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 Utbetalning 
 
 20 § Årsarvoden och begränsade årsarvoden betalas ut med en tolftedel per 

månad. 
 
  Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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 BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSERNA 
 
 3 § Inkomstbortfall 
 
 1 Verifierat belopp, dock maximalt 3,8 % av inkomstbasbelopp               

    
1.1 Schablonberäknat belopp: 

 
Sjukpenning/dag x 110 % x 365 dagar = ersättning/dag 
                         260 dagar 

 
 4 § Förlorad pensionsförmån 
 

1 Verifierat belopp 
 
 1.1 Schablonberäknat belopp 
 

Procentpåslag med 2,5 % på utbetald ersättning för inkomstbortfall 
 

 5 § Förlorad semesterförmån 
 

1 Verifierat belopp 
 

a) förlorad semesterersättning, maximalt: 13 % på utbetald ersättning 
                                                                                          för inkomstbortfall 

  b) förlorade semesterdagar, maximalt:           samma som 
maximibelopp för 
inkomstbortfall per dag   

 
 1.1 Schablonberäknat belopp 
 

Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för inkomstbortfall. 
 

 7 § Årsarvode 
 

 Kommunalrådsarvode (1) utgår med 80 procent av inkomstbasbelopp x 12 
månader. Vid valår och ny mandatperiod utgår till nytillträdande kommunalråd 
övergångsarvode, engångsbelopp, motsvarande 80 procent av inkomstbas-
beloppet. 
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Begränsat årsarvode 
 
 8 §   Procent av inkomstbasbelopp 
  Kommunfullmäktiges ordf   80  
  Kommunfullmäktiges 1:e vice ordf       4  
  Kommunfullmäktiges 2:e vice ordf   4  
  Revisorer    

 20  
 1) Kommunstyrelsens ordf (kommunalråd)  80x12 mån  
  Kommunstyrelsens 1:e vice ordf   40x12 mån  
  Kommunstyrelsens 2:e vice ordf   16x12 mån 
  Kommunstyrelsens 3:e vice ordf   16x12 mån 
 2) Gruppledararvoden, grundarvode   150  

 Gruppledararvoden, mandatstöd/kf-mandat    4  
 Samhällsbyggnadsnämndens ordf                  40x12 mån  

 Samhällsbyggnadsnämndens vice ordf 24  
  Valnämndens ordförande valår   80  
  (inget sammanträdesarvode utgår) 

Fritids- och kulturnämndens ordf   160  
 Fritids- och kulturnämndens vice ordf             8  

Utbildningsnämndens ordf   40x12 mån  
Utbildningsnämndens vice ordf    24  
Socialnämndens ordf   40x12mån  
Socialnämndens vice ordf   24  
Jävsnämndens ordf   3x12 mån  

 3) Överförmyndare     65x12 mån  
  Ordförande i kommunala bolag   80  

  
     
  1) Övergångsarvode, nytillträdande kommunalråd  80 %  
 

2)  Gruppledararvoden utgår till gruppledare för parti med plats i fullmäktige 
och som ej tillsätter kommunalrådsposten. 
 

         3) Avser förtroendeuppdrag på heltid.
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Arvode för protokollförda sammanträden 
 
9 § Sammanträde som varar upp till 4 timmar, 0,8 % av inkomstbasbeloppet. 
 

Sammanträde som varar mer än 4 timmar, 1,6 % av inkomstbasbeloppet. 
 
 Justering av protokoll, 0,4 % av inkomstbasbeloppet. 
 

Arvode för sammanträde m.m. är maximerat till 1,6 % av  
inkomstbasbeloppet/dag oavsett antal sammanträden/dag. 

 
Arvode för styrelse -, nämnd- och kommunfullmäktigeberedningar  
 
9 b § Arvode för valda ledamöter till styrelse-, nämnd- och kommun-

fullmäktigeberedningar vid protokollfört beredningssammanträde. 
 

Sammanträde som varar upp till 4 timmar, 0,8 % av inkomstbasbeloppet. 
 
Sammanträde som varar över 4 timmar, 1,6 % av inkomstbasbeloppet. 

 
Socialnämndens beredskapstjänstgöring 
 
10  § Grundarvode per vecka, 0,48 % av inkomstbasbeloppet. 
 Arvode första timmens tjänstgöring, 0,24 % av inkomstbasbeloppet 
                  Arvode fr.o.m. andra timmens tjänstgöring, 0,19 % av inkomstbasbeloppet. 
 
Barntillsynskostnader 

 
11 §  Timersättning med belopp som motsvarar ersättning för dagbarnvårdare 

enligt dagbarnvårdaravtalet. 
 
Kostnader för vård och tillsyn av handikappade eller svårt sjuk 

 
12 §  Timersättning med belopp som motsvarar ersättning för vårdbiträde i öppen 

vård. 
 

 
  
 
 
 
 


