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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 
 
§ 1 Tillämpningsområde 
 
Dessa bestämmelser gäller för: 
 

- ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 

- av kommunfullmäktige vald ledamot i bolag, styrelse, nämnd, beredning, kommitté, råd, 
gemensam överförmyndarnämnd, eller liknande organ 

- av kommunal styrelse/nämnd vald ledamot i utskott, beredningsgrupp eller motsvarande 

- revisor 

- ersättare med närvarorätt  

- förtroendevald vigselförrättare 
 
§ 2 Ersättningsformer 
 
Följande ersättningar utgår:    Paragraf: 
 
Ersättningar 
förlorad arbetsförtjänst     § 3 
resekostnadsersättning och traktamente    § 4 
sjuklön      § 5 
ersättning för särskilda kostnader    § 6 
ersättning för justering av protokoll    § 7 
förtroendevald med handikapp    § 8 
ersättning för vård av handikappad    § 9 
ersättning för barntillsyn     § 10 
 
Arvoden 
Sammanträdesersättning/förrättningsersättning   § 11 
kommunalrådsarvode     § 12 
ordförandearvode     § 13 
arvode till revisor     § 14 
arvode till förtroendevald vigselförrättare    § 15 
   
 
§ 3 Ersättning för förlorad arbetsinkomst   
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som avses i § 1. 
Vid beräkning av tid för ersättning för förlorad arbetsförtjänst inräknas även restid och tid för 
gruppmöte (partimöte) före sammanträdet.  
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår inte för uppdrag som kan anses ingå i arvode för kommunalråd enligt 
§ 12 eller ordförandearvode enligt § 13. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorade semesterförmåner eller förlorade 
pensionsförmåner utgår enligt följande alternativ:     
 
Alternativ 1 
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Förtroendevalda erhåller ersättning för förlorade inkomster och förmåner efter uppvisande av 
intyg eller annan tillförlitlig dokumentation, dock med max 4% av prisbasbeloppet dvs (1 860 kr 
per dag, 2019). I den ersättningen ingår förlorad semesterersättning och avtalspension.  
 
*Alternativ 2 
Ersättning utgår per påbörjad halvtimme av tidsåtgången för deltagandet inklusive restid. 
Ersättningen per timme är 1/10 av 2 % av basbeloppet. Ersättning utgår med max 4% av 
prisbasbeloppet dvs fn 1 860 kr per dag. I den ersättningen ingår förlorad semesterersättning och 
avtalspension. 
 
* Ersättning enligt Alternativ 2 betalas ut: 
- för timmar utöver de timmar ledamot erhåller förlorad arbetsförtjänst. 
-till förtroendevald som tjänstgör på ledig dag. 
-till förtroendevald som är pensionerad från förvärvsarbete. 
-till förtroendevald som är egenföretagare och som inte anmält förlorade inkomster och förmåner 
enligt Alternativ 1. 
 

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR  
Intyg om förlorad arbetsinkomst 
Intyg från arbetsgivare ska lämnas till löneenheten. Informationen ska uppdateras årligen och vid 
förändrad lön.  
 
Framställan om förlorad arbetsinkomst 
Framställan om förlorad arbetsinkomst görs endera på närvarolista som förs vid protokollfört 
sammanträde eller på särskild blankett vid andra förrättningar. 
Framställan ska lämnas in löpande och senast inom 3 månader till sekreteraren för aktuell 
nämnd/styrelse. Framställan som inlämnas efter tre månader från det sammanträde eller den 
förrättning som förlusten härrör förfaller och ingen utbetalning sker retroaktivt. 

 
§ 4 Resekostnadsersättning  
 
Vid resa med buss, tåg eller flyg tillhandahålls biljetter eller ersättning för utlägg. Vid resa med 
egen bil utgår ersättning enligt centralt bilersättningsavtal. Upp till 10 km enkel väg utgår ingen 
bilersättning, enligt avtal. 
 
**För förtroendevalda utgår resekostnadsersättning för resor till och från sammanträdet, räknat 
från bostaden eller från arbetsplatsen, dock längst 120 km enkel väg.  
 
Förtroendevald uppger antal km enkel väg. Då beräknar löneenheten restiden med schablon och 
lägger den tiden till redovisad tid för sammanträde eller förrättning. 
 
Vid resa med egen bil är förtroendevalda skyldiga att tillämpa samåkning. 
 
Traktamente följer centrala avtal. 
 
Om flera sammanträden eller förrättningar för kommunens räkning äger rum samma dag skall en 
samlad beräkning av rese- och traktamentsersättningar göras.  
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§ 5 Sjuklön 
 
Om den förtroendevalde, som i sin planering begärt tjänstledigt för deltagande i planerat 
sammanträde blir sjuk och därför inte kan delta i sammanträdet, betalar kommunen den sjuklön, 
som annars skulle ha betalats av arbetsgivaren. Det ankommer på den förtroendevalde att lämna 
erforderligt underlag. 
 
§ 6 Ersättning för särskilda kostnader 
 
Om den förtroendevalde får särskilda kostnader för fullgörandet av sitt förtroendeuppdrag utgår 
ersättning om utgifterna kan styrkas och godtagbara skäl redovisas. Anspråk på ersättning prövas 
av respektive nämnd/styrelse. 
 
§ 7 Ersättning för justering av protokoll 
 
Till ledamot som utses till protokolljusterare, utgår ersättning för justeringen enligt 
bestämmelserna i §§ 3 och 11. Ersättning utgår för minst en timme när justeringen sker på 
protokollets förvaringsplats. 
 
§ 8 Ersättning till förtroendevald som är handikappad 
 
Ersättning kan utgå till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som 
föranletts av uppdraget. Utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar eller 
liknande ingår i ersättningen. 
 
Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av allmänna utskottet. 
 
§ 9 Ersättning för vård av person med funktionsnedsättning 
 
Ersättning kan utgå för kostnader som föranletts av vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning, som vistas i den förtroendevaldas bostad. 
 
Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av allmänna utskottet. 
 
§ 10 Ersättning för barntillsynskostnader 
 
Ersättning kan utgå för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som 
vårdas i den förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte fyller mer än tolv år. 
 
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende och ej 
heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. Ersättning utgår endast om den 
andre maken/sammanboenden arbetar eller studerar. 
 
Frågan om ersättning prövas i varje särskilt fall av allmänna utskottet. 
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ARVODEN 
 
§ 11 Sammanträdesarvode / förrättningsarvode 
 
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som anges i § 1 och 
där skyldighet att föra protokoll föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i 
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser. 
 
Med förrättning avses i dessa bestämmelser, särskilt uppdrag som fullgörs efter särskilt beslut 
därom i det organ den förtroendevalde tillhör. Särskilt beslut erfordras dock inte för ordförandes 
och vice ordförandes deltagande i olika typer av förrättningar. Behörigt organ kan i efterhand 
godkänna förrättning som i brådskande fall fullgjorts utan föregående beslut. 
 
Förrättningen kan avse deltagande i förhandling, konferens, besiktning, representation mm som 
rör kommunens angelägenhet och som har ett direkt samband med förtroendeuppdraget. 
 
I sammanträdet inräknas erforderlig restid och tid för förberedande gruppmöten. 
 
 
För varje sammanträde/förrättning, utgår sammanträdesarvode enligt följande: 
 Upp till 4 timmar   = 0,7 % av prisbasbeloppet 
 mer än 4 timmar  = 1,0 % av prisbasbeloppet 
 
För deltagande i flera sammanträden samma dag läggs tiden ihop vid beräkning av arvode. 
 
Arvode utgår högst med det av kommunfullmäktige fastställda beloppet. 
 
§ 12 Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd 
 
-  Heltidsarvodet är ett (1) prisbasbelopp/månad. (46 500 kr 2019) 
 

- Arvodet uppräknas årligen med 2,0 % 
 

- Sammanträdsesarvodet utgår inte till kommunstyrelsens ordförande vid sammanträden 
med eller förrättningar för kommunstyrelsen, dess arbetsutskott eller annan kommunal 
styrelse eller nämnd eller styrelse i kommunalt bolag.  

 
Arvodet avser heltidsengagerad politiker. I det fall kommunstyrelsens ordförande är engagerad på 
deltid reduceras arvodet i förhållande till uppdragets omfattning. I det fall kommunstyrelsens 
ordförandes uppdrag understiger den omfattning som anges som gräns för tillämpning av 
bestämmelserna i OPF-KL 18 Förtroendevaldas omställning och pension (heltid eller betydande 
del av heltid) anges årsarvodet i prisbasbelopp enligt § 13. 
   
I de fall arvodet inte täcker förlorad arbetsinkomst, äger kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att 
besluta om tilläggsarvode. 
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§ 13 Arvoden till ordförande  
 
Till ordförande i kommunfullmäktige, styrelse/nämnd och därmed jämförbart uppdrag utgår 
arvode med belopp som kommunfullmäktige beslutar enligt nedanstående förteckning. Arvodet 
utgår per månad med för varje år angiven andel av gällande prisbasbelopp. 
 
Årsarvode till    % av prisbasbelopp 
ordförande i     inkl. semesterersättning 
 
Kommunstyrelsen    se § 12 
Kommunstyrelsen om uppdraget understiger bestämmelser  
om betydande del av heltid i OPF-KL   240 % 
Vård- och stödutskottet    100 % 
Miljö- och byggnadsnämnden     60 % 
Kommunfullmäktige      30 % 
Kommunstyrelsens vice ordförande   100 % 
Valnämnden, valår      15 % 
Doroteahus i Dorotea AB  60 % 
Doroteahus i Dorotea AB- funktionsrelaterat – planering och 
genomförande av byggnation av lokaler för ny sjukstuga  60%   
*Rådet för folkhälsa och tillgänglighet 5 %  
Revisor, ordf.          25 % 
 
 
* Om ordförande i rådet för folkhälsa och tillgänglighet är heltidsarvoderad politiker utgår inget 
ordförandearvode. 
 
Arvodet för ovan nämnda uppdrag, (bortsett från ordförande i kommunstyrelsen som ersätts 
enligt § 12), innefattar med undantag för  
 

- sammanträde med styrelse/nämnd och dess utskott i vilken den förtroendevalde är 
ordförande 

- sammanträde föranlett av att ordföranden utsetts att ingå i arbets- eller beredningsgrupp 

- annat protokollfört sammanträde 

- kommittéuppdrag som beslutats av nämnden/styrelsen eller kommunfullmäktige 

- kurs, konferens, utbildning 

- uppvaktning av myndighet eller överläggning med näringsidkare/föreningar 
 
För ovan nämnda undantag utgår ersättning enligt §§ 3 och 11. 
 
Har ersättare utsetts för förtroendevald med årsarvode uppbär ersättaren arvode som 
motsvarar tjänstgöringstiden. 
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§ 14 Arvode till revisorer 
 
Arvode till ordinarie revisorer utgår med 10 % av prisbasbeloppet.    
Till revisor, som tillika är ordförande utgår 25 % av prisbasbeloppet.  
Därutöver utgår ersättning i enlighet med bestämmelserna i §§ 3, 4 och 11. 
 
§ 15 Ersättning till kommunal vigselförrättare 
 
Förtroendevald vigselförrättare erhåller reseersättning och sammanträdesersättning enligt 
§§ 4 och 11. 
 
§ 16 Tolkning 
 
Frågor om tolkning och tillämpning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsens allmänna 
utskott. 
 
§ 17 Regler vid längre frånvaro 
 
Det fasta arvodet till ordföranden och vice ordföranden ska vara kopplat till faktisk närvaro. Om 
en förtroendevald eller Överförmyndaren eller dess ersättare som har årsarvode är frånvarande 
mer än 30 dagar sammanhängande ska ett avdrag göras på dennes årsarvode motsvarande den 
frånvarotid som överstiger 30 dagar. Om den förtroendevalde inkallar en ersättare under 
frånvarotiden för uppdraget som ger rätt till årsarvode har denne rätt till det belopp som 
motsvarar det avdrag den ordinarie förtroendevalde fick.  
 
Om någon ledamot eller ersättare ofta är frånvarande från sammanträden ska i första hand berört 
partis gruppledare undersöka orsaken och uppmana till närvaro. Vid upprepad frånvaro för 
ledamot eller ersättare, kan årsarvodet dras in för viss tid enligt riktlinjer från det organ som har 
att tolka arvodesreglementet beslutar om. 
 
§ 18 Ikraftträdande 
 
Dessa bestämmelser ersätter det reglemente gällande förtroendevaldas arvoden som fastställdes 
av kommunfullmäktige 2015-11-30, § 76. Reglementet tillämpas från och med 2019-01-01. 
 
Redaktionella ändringar har genomförts enligt beslut allmänna utskottet 190122, § 4. 
      


