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BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT 

FÖRTROENDEVALDA, antagen av kommunfullmäktige 1992-06-25 med senaste 

ändring 2017-03-28 för omedelbar tillämpning. 

 

 

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. 

 

 

Ersättningsberättigade sammanträden m m 

 

Det ankommer på varje nämnd och utskott att besluta om vilka som skall omfattas av 

§ 2 a) - l) samt att eventuellt maximera innebörden av § 2 e). Det ingår i nämnds och 

utskotts ansvar att de av respektive fattade besluten efterlevs. 

 

§ 2 

 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 

närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-6, § 10 och 

§§ 12-16 för 

 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, nämndberedning, liksom revisorernas sammanträden.  

 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

 

c) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför, 

 

d) partigruppmöten, som hålls med anledning av kommunfullmäktigemöte ersätts 

enligt §§ 3-6. (Arvode utgår ej) 

 

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 personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 
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g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 

 

h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 

 

i) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ 

den förtroendevalde själv tillhör, 

 

j) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 

 

k) besiktning eller inspektion 

 

l) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 

m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

 

 

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR 

FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 

Förlorad arbetsinkomst 

 

§ 3 

 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. (Med styrkt 

inkomst menas lönebesked kr/tim, arbetsgivarintyg eller försäkringskassans 

handlingar.) 

 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp 

har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 

sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst är ATP-grundande. 

 

Förlorad pensionsförmån 

 

§ 4 

 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån. (Omfattar 

inte privata pensionsförsäkringar som den förtroendevalda själv tecknat och betalat). 

 

Förlorad semesterförmån 

 

§ 5 

 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 
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Särskilda arbetsförhållanden m m 

 

§ 6 

 

Rätten till ersättning enligt §§ 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 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 motsvarande. 

 

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

motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 

motsvarande. 

 

Kommentarer till § 6 

 

a) För skiftarbetare och dem med oregelbunden arbetstid utbetalas förlorad 

arbetsinkomst för den tid den berörde tagit skälig ledighet för att kunna fullgöra sitt 

uppdrag och styrkt detta. 

 

b) För dem som på grund av arbetets art t.ex. busschaufförer m.fl. måste ta ledigt från 

hela arbetspasset, utbetalas ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt ovan. 

 

 

ARVODEN M M 

 

Årsarvode 

 

§ 7 

 

Kommunstyrelsens ordförande som fullgör sitt uppdrag på heltid samt 

kommunstyrelsens 1:e  vice ordförande, barn- och utbildningsnämndens ordförande och 

omsorgsnämndens ordförande som fullgör sitt uppdrag på deltid (minst 40 % av heltid) 

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

 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet i den utsträckning som motsvarar 

den semesterförmån vederbörande skulle ha haft som anställd utan att arvodet reduce-

ras. 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 sitt uppdrag under en tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i 

motsvarande mån. 

 

Begränsat årsarvode 

 

§ 8 

 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till 

begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

 



  HFS 3:1 

  sid 4 

 

 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag under en tid som överstiger 1 månad skall arvodet minskas i 

motsvarande mån. 

 

Arbetsuppgifter inom ramen för det fasta årsarvodet för nämndordförandena, 

kommunfullmäktiges ordförande, ordförandena i omsorgsnämndens utskott och 

barn- och utbildningsnämndens utskott samt vice ordförandena i samtliga 

nämnder 

 

§ 9 

 

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet för nämndordförandena: 

 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete 

- överläggning med tjänsteman eller annan anställd 

- genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d. 

- besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling 

- mottagning för allmänheten, telefonsamtal o.d. 

- utövande av delegationsbeslut 

- arbetsutskotts- och nämndsammanträden samt justering av protokoll 

- möten inom kommunen som naturligt faller inom nämndens ansvarsområde 

- restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder 

 

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet för kommunfullmäktiges 

ordförande: 

 

- möten med kommunfullmäktige samt justering av kommunfullmäktiges protokoll 

- planering och förberedelser inför kommunfullmäktiges sammanträden inklusive 

möten med presidiet och berörda tjänstemän 

- mottagning för allmänheten, telefonsamtal och presskontakter i anledning av 

kommunfullmäktiges ärenden 

- besök på kommunledningskontoret för information, utanordning eller påskrift av 

handling 

 

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet för ordförandena i 

omsorgsnämndens utskott och barn- och utbildningsnämndens utskott samt vice 

ordförandena i samtliga nämnder: 

 

- rutinmässigt följa förvaltningens arbete 

- överläggning med tjänsteman eller annan anställd 

- genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d. 

- besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling 

- mottagning för allmänheten, telefonsamtal o.d. 

- justering av protokoll 
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Arvode för sammanträden m m 

 

§ 10 

 

Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde med ett belopp som fullmäktige 

beslutat om enligt bilaga. 

 

Förtroendevald har ej rätt till timarvode för restid till och från sammanträdet. 

 

Vid förrättning utanför kommunen betraktas hela bortovaron som förrättningstid. 

 

Ingen förtroendevald som tjänstgör 40 % eller mer av heltid har rätt till sammanträdes-

ersättning för sammanträden i den nämnd vartill årsarvodet är knutet. 

 

Arvode kan erhållas för max 8 tim/dag, förutom vad gäller protokollfört 

nämndsammanträde då arvode utgår för faktisk tid. 

 

Kommunal pension 

 

§ 11 

 

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal 

pension i det kommunala pensionsreglementet (PRF-KL). 

 

 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 

Resekostnader 

 

§ 12 

 

Ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom 

kommunen utgår med belopp som fastställs för kommunens arbetstagare 

i det kommunala reseavtalet. Reseersättning utgår ifrån ordinarie bostad, ordinarie 

arbetsplats eller studieort till sammanträdesort eller förrättningsplatsen om avståndet 

överstiger tre km. Ersättning för resekostnad ersätts endast vid nyttjandet av egen bil 

eller vid utlägg för buss- eller tågbiljett. 

 

 

Barntillsynskostnader 

 

§ 13 

 

”Förtroendevaldas barntillsynskostnader, gällande barn upp till 12 års ålder, kan ersättas 

vid den förtroendevaldes ersättningsberättigade sammanträden eller förrättningar och 

vid ersatt tid för resor. Om särskilda skäl föreligger kan kommunstyrelsen pröva att 

ersättningen utges även för äldre barn. Ersättning utgår inte till förtroendevald som utför 

uppdrag på heltid eller 40% eller mer av heltid. 

 

Ersättning utgår inte vid barntillsyn som kan tillgodoses inom den ordinarie barnomsorg 

som den förtroendevalde anlitar. Ersättning till nära anhörig utbetalas endast mot 

inlämnande av intyg om förlorad arbetsinkomst. Med nära anhörig avses annan 
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vårdnadshavare än förälder såsom samboende, syskon eller halvsyskon till barnet, 

syskon till den förtroendevalde samt mor- och farföräldrar till barnet. 

 

Uppkomna barntillsynskostnader ersätts i efterskott med ett belopp motsvarande 0,36% 

av gällande prisbasbelopp per timme och familj, dock lägst 160 kronor, under den tid 

barntillsyn anlitas. Ersättningen är en skattepliktig kostnadsersättning. Anmälan och 

intygande för ersättning görs, på särskild blankett, till nämndsekreteraren” 

 

 

Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

 

§ 14 

 

Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk 

person som vistas i den förtroendevaldes bostad.  

 

För särskilda fall kan kommunstyrelsen pröva att högre ersättning ska utgå. 

 

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

närstående. 

 

Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader 

 

§ 15 

 

Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som upp-

kommit 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.  

 

Övriga kostnader 

 

§ 16 

 

För andra kostnader än som avses i §§ 13-15 betalas ersättning om den förtroendevalde 

kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. Prövning av sådana kostnader 

görs av det organ där den förtroendevalda fullgjort sitt uppdrag. 

 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdis-

ponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 

 

 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

Hur man begär ersättning 

 

§ 17 

 

För att få ersättning enligt §§ 3-6 samt § 10 och §§ 12-16 skall den förtroendevalde 

lämna rapport enligt särskild blankett till nämndsekreteraren. 
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Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom tre 

månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån skall framställas senast inom två år 

från pensionstillfället. 

 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år 

från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 

tre månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför 

sig. 

 

Tolkning av bestämmelserna 

 

§ 18 

 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

 

Utbetalning 

 

§ 19 

 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 

_____ 

 


