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Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 
 

1. Allmänna bestämmelser 
2. Ersättningsformer 
3. Ersättningsberättigade sammanträden m m 
4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 

semesterförmåner 
5. Arvoden m m 
6. Ersättning för kostnader 
7. Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 
8. Gemensamma bestämmelser 
9. Bilaga: Ersättningsbelopp 

 

1. Allmänna bestämmelser 
 
§ 1 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap §, 1, 12-14 och 16 i 
kommunallagen, d v s ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och styrelser samt 
revisorer. Det gäller även förtroendevalda i kommunala helägda bolag och förtroendevalda 
som utses av kommunstyrelsen. 
 
§ 2 
Alla förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA Förtroendevalda) 
under sammanträde/förrättning och vid resa till och från sådan. 
 
§ 3 
Alla förtroendevalda tjänar in pensionsavgift till en ålderspension enligt bestämmelser om 
omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). 
 
2. Ersättningsformer 
 
§ 4 
Ersättning till förtroendevalda kan utgå i form av 

- ersättning för förlorad arbetsinkomst och liknande förmåner 
- sammanträdes- och förrättningsarvode 
- fasta arvoden (årsarvoden) 
- arvode till heltidsengagerad förtroendevald eller deltidsengagerad till minst 40 % av 

heltid 
- ersättning för kostnader 

3. Ersättningsberättigade sammanträden med mera 
 
§ 5 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och adjungerade ledamöter – med eller utan 
beslutanderätt – har rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser för: 
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 Sammanträde med kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges beredningar, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott, övriga nämnder med utskott, råd, 
beredningar, presidiemöten samt revisorernas sammanträden. 
 

 Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
 

 Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför. 
 

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

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

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

 Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ. 
 

 Överläggning med chef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör. 
 

 Besiktning eller inspektion. 
 

 Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
 

 Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
 

 Fullgörande av uppdrag som lekmannarevisor i helägda bolag. 
 

4. Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och 
semesterförmåner 

 
§ 6 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp 
fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas för högst 8 timmar per dygn varvid 
påbörjad halvtimme räknas som hel halvtimme. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
kan också utbetalas till förtroendevald som på grund av skiftarbete eller andra 
omständigheter tvingas avstå hela eller delar av arbetspass på grund av 
förtroendeuppdraget. Tidsåtgång för resa mellan arbetsplatsen eller bostaden och 
platsen för sammanträdet eller förrättningen räknas som tid för sammanträde eller 
förrättning. 
 
Den som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte vilket belopp har rätt till en 
schablonersättning, beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen. 
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Egenföretagare som förlorar arbetsinkomst, kan utan intyg få hälften av maximal ersättning. 
För högre ersättning måste förlusten styrkas med slutskattsedel för verksamhetsåret. 
 
§ 7 
Förtroendevalda som förlorar pensionsförmåner vid ledighet för uppdraget får ersättning för 
dessa med 4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp året efter det kalenderår ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utbetalats. 
 
§ 8 
Förtroendevalda som förlorar semesterförmån vid ledighet för uppdraget får ersättning för 
dessa med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp året efter det kalenderår ersättning för förlorad 
arbetsinkomst utbetalats. 
 
5. Arvoden med mera 
 
§ 9 
Sammanträdes- och förrättningsarvode utbetalas till närvarande förtroendevalda enligt 4 §, 
enligt de belopp fullmäktige beslutat i bilaga 1. 
Arvode utgår för det arbete som är förenat med uppdraget och är ersättning för det arbete som 
den förtroendevalde lägger ner för att fullgöra uppdraget. 
Högre ersättning utgår för första timmen vid varje sammanträde och är ersättning för inläsning 
med mera. 
 
§ 10 
Sammanträdesersättning för kommunfullmäktiges sammanträden uppgår till belopp som 
fullmäktige beslutat per sammanträde oavsett längd. 
 
§ 11 
Årsarvode för ordförande- och vice ordförandeuppdrag utgår med de procent av 
kommunalråds heltidsarvode som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 
 
6. Ersättning för kostnader 
 
§ 12 
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande över 3 km ersätt enligt de 
grunder som fastställs för kommunens arbetstagare i det kommunala avtalet om bilersättning 
(BIA). 
 
§ 13 
Traktamenten vid resor utanför kommunen betalas enligt de grunder som fastställs för 
kommunens arbetstagare i det kommunala traktamentsavtalet. 
 
§ 14 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller 
förrättning, för vård eller tillsyn av barn i den förtroendevaldas familj och som under 
kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för 
äldre barn. Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget. 
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Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående, 
som normalt utövar tillsyn. Ersättning betalas inte för den tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 
 
§ 15 
Ersättning utbetalas för kostnader som uppkommit till följd av uppdraget och som inte ersätts 
på annat sätt, vid vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person, som vanligtvis 
vistas i den förtroendevaldas bostad. Ersättning utbetalas inte för den tillsyn som utövas av 
egen familjemedlem eller närstående som normalt utövar tillsyn. 
 
§ 16 
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för kostnader som uppkommit 
till följd av deltagande vid sammanträde eller förrättning 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. 
 
§ 17 
För övriga kostnader än som avses i 12 – 16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde 
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 
 
7. Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 
 
§ 18 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäller följande 
bestämmelser i 18 – 26 §§. 
 
Kommunfullmäktige avgör för varje mandatperiod organiseringen av hel- och 
deltidsengagerade förtroendevalda (kommunalråd). 
 
§ 19 
Månadsarvode utbetalas till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda, kommunalråd, med 
minst 40 % tjänstgöring, relaterat till riksdagsmannaarvode. 
 
Kommunalrådsarvodet på heltid utgår med 70,25 % av riksdagsmannaarvode. Vid deltid utgår 
arvodet i proportion till tjänstgöringsgraden. 
 
§ 20 
Den ordinarie arbetstiden för kommunalråd utgörs av i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka 
för heltid och för deltid den aktuella andelen därav. Kommunalråd förlägger sin arbetstid efter 
behov. 
 
Kompensation för övertidsarbete utgår inte. 
 
§ 21 
Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har 
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inte rätt till sammanträdes- eller förrättningsarvoden. De har heller inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
 
§ 22 
Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har 
rätt till reseersättningar enligt 12 – 13 §§. 
 
§ 23 
Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har 
rätt till ledighet från uppdraget motsvarande det antal dagar som motsvarar semester för 
arbetstagare i motsvarande ålder. 
 
§ 24 
Om en förtroendevald, på grund av sjukdom, olycksfall eller medicinsk behandling, är 
förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, tillämpas samma regler som för kommunens medarbetare. 
 
§ 25 
Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald har rätt att vara 
föräldraledig från ett politiskt uppdrag med ersättning enligt föräldraförsäkringen. Samma 
regler tillämpas som för kommunens medarbetare. 
 
§ 26 
Kommunalråd eller annan hel- eller deltidsengagerad förtroendevald med månadsarvode har, i 
tillämpliga delar, rätt till så kallad grupplivförmån (GL-F) samt trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA-KL) i överensstämmelse med vad som gäller för kommunens medarbetare. 
 
§ 27 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 %), 
omfattas av bestämmelser om omställning och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). 
 
8. Gemensamma bestämmelser 
 
§ 28 
För att få ersättning ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. 
För att få ersättning för förlorade förmåner eller kostnader ska den förtroendevalde anmäla 
sådana till fullmäktiges, nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som utsetts att ta 
emot dem. 
 
§ 29 
Ersättning för deltagande vid sammanträde begärs genom att man fyller i närvarolista. Den 
förtroendevalde ska med sin signatur intyga att uppgifterna är riktiga. 
 
§ 30 
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra ersättningar enligt dessa 
bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller 
motsvarande till vilken förlusten eller kostnaden hänför sig. 
 
§ 31 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 


