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A) Ersättning enligt § 6 

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande bestäms varje årsskifte 
i procent av det arvode som då gäller för riksdagsledamot. 

2019 = 80 procent av riksdagsarvodet 

2020 = 85 procent av riksdagsarvodet 

2021 = 90 procent av riksdagsarvodet 

Övriga årsarvoden bestäms i procent av arvodet för kommunsty-
relsens ordförande. 

Arvodet inkluderar även arvodet som ordförande i arbetsutskottet 
för de nämnder som har sådant utskott. 

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande inkluderar sammanträ-
desarvoden och förrättningsersättning enligt § 7–8. 

B) Ersättning enligt § 3–4                2020 

Schablonersättning för förlorad  228 kronor 
arbetsinkomst utgår per timme   
med 2/3 av grundarvodet enligt  
pukt C. Arvodet inkluderar  
semesterersättning med 12 procent  

Förtroendevald som kan styrka högre förlorad arbetsinkomst 
erhåller ersättning motsvarande detta belopp. 

C) Ersättning enligt § 7–8 2020 

Grundarvodet för första timmen  342 kronor 
(1/170 av månadslönen till  
kommunstyrelsen ordförande) 

Därpå följande timme - 2/3 av grundarvodet 228 kronor 

Högsta ersättning per dygn vid   1938 kronor 
förrättning utanför kommunen 

För ej tjänstgörande ersättare utgår arvode med 50 procent av 
angivna belopp. Regler om förlorad arbetsinkomst gäller inte 
för ej tjänstgörande ersättare. 

D) Ersättning enligt § 10–11           2020 

För varje påbörjad timme 50 procent av       171 kr 
grundarvodet första timmen. 
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Ersättningar enligt §§ 3–11, rubricerade bestämmelser 

Beloppsbilaga gällande från 2020-01-01 

 

 

 

 

 

 

Nämnd/Styrelse 
Omfattning             

2020 
Årsarvode 

Kommunstyrelse 100% 697 700 

Kommunstyrelse 1:e vice 10% 69 800 

OppositionsrådKommunstyrelse 
2:e vice 

20% 139 500 

Kommunfullmäktige 4% 27 900 

Kommunfullmäktige 1:e vice 1% 7000 

Valberedning 0,5% 3500 

Valnämnd 0,75% 5200 

Förhandlingsdelegation 2% 14 000 

Bygg- och miljönämnd 6% 41 900 

Utbildningsnämnd 18% 125 600 

Utbildningsnämnd vice 4% 27 900 

Socialnämnd 18% 125 600 

Socialnämnd vice 4% 27 900 

Revisionen 1% 7 000 

Stiftelsen Essunga Industrier 1% 7 000 

Essunga Bostäder AB 5% 34 900 

3 

Förtroendeuppdrag som omfattas av  
bestämmelserna

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen, i övriga nämnder och organ för beredning, 
i beredningar som  
tillsatts av fullmäktige, samt för revisorer och revisorsersättare. 

 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroende-
valda som har närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som när-
mare anges i § 3–5 och § 8–12 för: 

A. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 
övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, fullmäktige-
beredning samt revisorernas sammanträden 

B. konferens, utbildning eller liknande i kommunangelägenhet 

C. förhandling med personalorganisation eller annan motpart till 
kommunen 

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

E. sammankomst med kommunalt samrådsorgan 

F. besiktning eller inspektion 

G. överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

H. revisorernas fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för 
revisionsuppdrag. 

 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för sammanträde med 
mera enligt § 2 samt vid protokolljustering. Förtroendevalda har rätt 
till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med det belopp och 
enligt de regler som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Timmarna avrundas för varje tillfälle, varvid påbörjad halvtimma räk-
nas som hel halvtimma. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för högst 8 timmar per 
dag om inte schemalagd arbetstid för längre tid kan styrkas. För egen 
företagare betalas ersättning  
ut för högst 8 timmar. 
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Forts. förlorad arbetsinkomst § 3 

För förtroendeman som saknar fastställd arbetstid tillämpas normalar-
betstiden kl.07.00–16.00 med en timmes lunch. Undantag från denna 
regel kan göras då särskilda skäl finns, se § 5.  

För förtroendevald med nattjänstgöring betalas ersättning ut för förlo-
rad arbetsinkomst för hela natten under förutsättning att sammanträdet 
påbörjas före kl.15.00 och pågår minst två timmar. Detta gäller då för-
troendemannen har ordinarie schemalagd arbetstid natten före sam-
manträdet. Schemalagd arbetstid natten efter ett sammanträde ger inte 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, om det inte är schemalagt 
två nätter i rad. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för tid då den förtroen-
devalde fått löneavdrag respektive varit ledig från egen verksamhet. 

För ej tjänstgörande ersättare utgår inte ersättning för förlorad ar-
betsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut för sammanträdestid 
samt tid för resor till och från sammanträde/förrättning samt för even-
tuell tid som gått åt för praktiska förberedelser i anslutning till sam-
manträdet/förrättningen, till exempel omklädning.  

För förtroendeman med rätt till arbetslöshetsersättning betalas ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst ut om deltagande i sammanträde inne-
burit att man förlorat arbetslöshetsersättning. 

För förtroendevald som har pension betalas ersättning ut för förlorad 
arbetsinkomst endast i de fall den förtroendevalde har en sjukpenning-
grundande inkomst. 

För revisorernas granskningsuppdrag enligt § 2 punkt H gäller att 
granskningsuppdraget ska finnas i revisionsplanen eller i efterhand 
anmälas och antecknas i mötesprotokollet. 

 

§ 4 Semesterförmån 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterför-
mån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. För för-
troendevald med årsarvode och heltid tillämpas semesterregler enligt 
AB. 
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§ 14 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt § 3–5 och § 9–13 ska den förtroendevalde 
styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska 
begäras via kommunens e-tjänst eller anvisad blankett.   

Arvode enligt § 6 och 8 betalas ut automatiskt med grund i närvaro 
från protokoll. Skulle ett sammanträde inte protokollföras ska 
nämndsekreterare vara tydlig med vad som gäller vid begäran om 
arvode.  Begäran om eventuell utebliven ersättning ska begäras snar-
ast och löpande under året, begäran om ersättning ska för föregående 
år begäras senast den 31 januari nästkommande år. 
 
§ 15 Pensionsbestämmelser för kommunalt förtroende-
valda 
Pensionsvillkoren för förtroendevalda regleras i kommunens pens-
ionspolicy. Översyn av pensionspolicyn sker under mandatperioden. 

 

§ 16 Tolkning 
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av Förhand-
lingsdelegationen som även utfärdar särskilda anvisningar och be-
stämmelser. 

 

§ 17 Utbetalning 
Årsarvoden utbetalas med 1/12 per månad. Övriga ekonomiska för-
måner betalas ut löpande under året och minst varannan månad. 
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§ 10 Resekostnadsersättning 

Ersättning betalas ut till tjänstgörande ledamöter för resekostnader vid 
sammanträde inom kommunen. Vid användande av egen bil betalas 
ersättning ut med belopp enligt samma bestämmelser som för kommu-
nens anställda - om avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad 
inom kommunen eller arbetsplats till platsen för sammanträdet övers-
tiger tre kilometer. 

För resa till protokolljustering gäller samma bestämmelser.  

Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde utom 
kommunen betalas ut enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare enligt avtal. 
 

§ 11 Kostnader för tillsyn av barn 

Ersättning betalas ut för kostnader, som uppstår vid uppdraget, för 
vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 
som under kalenderåret fyller högst tolv år. 

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

§ 12 Vård av närstående  

Ersättning betalas ut för kostnader, som uppstår vid uppdraget, för 
vård och tillsyn av svårt sjuk eller funktionshindrad person som vistas 
i den förtroendevaldes bostad. 

Ersättning betalas inte ut för tillsyn som utförs av egen familjemedlem 
eller av sammanboende. 
 

§ 13 Förtroendevald med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas ut till förtroendevald med en funktionsnedsättning 
för de särskilda kostnader som uppstår med anledning av uppdraget. 
Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. 
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§ 5 Särskilda arbetsförhållanden m.m. 

Rätten till ersättning enligt § 3–4 omfattar nödvändig ledighet för för-
troendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållan-
den i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda full-
gör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. Exempel på detta skulle kunna vara en ledamot 
som arbetar natt både dagen innan sammanträdet och dagen efter. El-
ler ledamöter som är egen företagare och har arbetsdagar som anses 
vara längre än 8 timmar.   

Vid tvetydighet kan Förhandlingsdelegationen avgöra om ersättning 
ska betalas ut.  
 

§ 6 Årsarvode 

Årsarvoden betalas ut till kommunalt förtroendevalda, som anges i 
bilaga till dessa bestämmelser. 

Om förtroendevald, som har årsarvode, avgår under tjänstgöringspe-
riod fördelas arvodet mellan honom/henne och den som inträder i 
hans/hennes ställe i förhållande till den tid som var och en av dem haft 
uppdraget. 

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom, föräldrale-
dighet eller annat är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid, som 
överstiger en månad, skall arvodet minskas i motsvarande mån. För 
förtroendevald på heltid gäller att årsarvode inte betalas ut för tid som 
försäkringskassan betalar sjukpenning. Förtroendevald som är ledig på 
grund av sjukdom, föräldraledighet eller annat har under gällande 
mandatperiod rätt att återinträda efter ledigheten. 

Har ersättare utsetts för förtroendevald, som har årsarvode, får ersätta-
ren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

Arvodet inkluderar även arvodet som ordförande i arbetsutskottet för 
de nämnder som har sådant utskott. 

Arvodet till kommunstyrelsens ordförande inkluderar sammanträ-
desarvoden och förrättningsersättning enligt § 8–9. 

I samtliga årsarvoden ingår överläggning med sektorchef eller annan 
anställd, samt de åtgärder inom kommunen som ordföranden finner 
anledning att vidta.  
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Fortsättning årsarvode § 6 

Exempel på förrättningar som ska anses ingå i arbetsuppgifterna och 
täckas av årsarvodet: 

 Protokolljustering 

 Rutinmässigt följande av enhetens arbete 

 Överläggningar med chef eller annan anställd 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, före-
dragande eller annan anställd inför sammanträde, besiktning, 
förrättning med mera 

 Inläsning av handlingar till sammanträden och förhandlingar 
med mera 

 Att hålla sig väl underrättad om ärendehandläggningen i nämn-
den samt lämna allmänheten, förtroendevalda och övriga kom-
munala enheter information om handläggning av de ärenden 
som behandlas i nämnden samt om de handlingar som hör till 
ärendet 

 Besök på enheten för information, utanordning eller påskrift av 
handling 

 Utövande av delegationsbeslut 

 Uppvaktning, mottagning och representation eller dylikt som är 
förenade med ordförandeuppdraget. 

 Sammanträden med samverkansorgan som är etablerade enligt 
avtal med kommunen.  

I ordförandeuppdraget för revisionen ingår bland annat följande: 

 Protokolljustering 

 Rutinmässigt följa revisionens arbete 

 Överläggningar med auktoriserad revisor och fullmäktiges pre-
sidium 

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, före-
dragande eller annan anställd inför sammanträde  

 Inläsning av handlingar till sammanträden och förhandlingar.  
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§ 7 Årsarvode med sysselsättningsgrad över 40 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad över 40 procent 
har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som 
omfattas av årsarvode. Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode 
för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för förlorad ar-
betsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäl-
ler för övriga förtroendevalda.  
 

§ 8 Sammanträdesarvode 

Vid sammanträde betalas arvode ut för första timmen i form av grund-
arvode. Grundarvodet täcker bland annat inläsning av handlingar till 
sammanträdet. För varje därpå följande timme utbetalas timarvode.  

Arvode för del av timme, utom den första, betalas ut för varje påbörjad 
halvtimme med hälften av timarvodet.  

För ej tjänstgörande ersättare utgår arvode med 50 procent av samman-
trädesersättningen. 

Denna paragraf gäller för sammanträde både på dag- och kvällstid. 

Sammanträdesarvode betalas också ut till de ledamöter eller ersättare 
som på uppdrag av nämndens/styrelsens arbetsutskott deltar i utbild-
ningar eller konferens enligt § 2 B.  

Om ersättare går in som ordinarie ledamot på ett sammanträde, exem-
pelvis vid jäv, ska denne få ersättning enligt arvodesreglerna för både 
sammanträdesarvode och förlorad arbetsförtjänst för den tid det tar att 
tjänstgöra vid beslutet.  
 

§ 9 Förrättningsersättning 

Arvode och resekostnadsersättning för deltagande i förrättning betalas 
ut enligt samma grunder som motsvarande ersättning för deltagande i 
sammanträde. 

Vid beräkning av arvode vid förrättning utom kommunen räknas tiden 
från det resan på-börjas tills dess den avslutas. Vid resa på dag före för-
rättningsdagen betalas inte arvode ut efter kl. 19.00 och inte före kl. 
06.00 dagen efter sammanträdesdagen.  

 

 

 


