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Allmänna bestämmelser 

Reglementet omfattar dels arvoden för uppdraget som förtroendevald, dels ersättning som 

kompenserar ekonomiska förluster på grund av uppdraget som förtroendevald. Grunden för 

reglementet är kommunallagens bestämmelser om arvoden och ersättningar (KL 4:11-18). 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Reglementet gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725) 

samt i vissa delar för de borgerliga vigselförrättare som länsstyrelsen utsett i Älvkarleby 

kommun.  

Förtroendevalda kan vara heltids- eller fritidspolitiker. Heltidspolitiker får ett årsarvode och 

deras uppdrag omfattar 40 % eller mer i tjänstgöring, medan fritidspolitiker huvudsakligen 

får arvode för varje timme de sammanträder och deras uppdrag är mindre än 40 %. 

I reglementet används begreppet förtroendevald när både heltids- och fritidspolitiker avses. 

När heltids- eller fritidspolitiker har vissa rättigheter används respektive benämning. 

 

§ 2 Sammankomster som ger rätt till arvode och ersättning 

Fritidspolitiker som har kallats till eller underrättats om sammankomster enligt nedanstående 

har rätt till arvode och ersättning: 

o Sammanträden med fullmäktige, beredningar, styrelsen, nämnderna, utskott eller 

revisorernas sammanträden.  

o Partigruppsmöten som hålls i direkt anslutning tillkommunstyrelsens eller 

nämndernas sammanträden. Rätt till arvode och ersättning för partigruppsmöten 

begränsas till en timme för sammanträden som beräknas ta som mest en halvdag och 

till två timmar för möten som beräknas ta som mest en hel dag. 

o Möte i form av konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande som 

rör kommunal angelägenhet. Mötet ska ha beviljats av fullmäktige, styrelsen, 

nämnderna eller något av deras utskott. 

o Förenings- eller bolagsstämma/årsmöte till vilken fullmäktige nominerat ledamot 

eller ersättare och där arvode inte utbetalas från föreningen, bolaget eller stiftelsen. 

o Annat möte, sammanträde eller utbildning som någon av kommunens förvaltningar 

har kallat till. 

 

Borgerliga vigselförrättare får för sina förrättningar timarvode enligt reglementets § 9 och 

ersättning för resekostnader enligt § 16.  

Gruppledare får inte något timarvode för deltagande på de schemalagda gruppledarmöten 

som hålls inför sammanträden med kommunfullmäktige. 

När begreppet sammankomster används är det innebörden i denna paragraf som avses. 
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§ 3 Tolkning av bestämmelserna 

Reglementet är tänkt att täcka in vanliga situationer där en förtroendevald har rätt till arvode 

och ersättning. Situationer kan uppstå där reglementet inte ger tillräcklig vägledning. Då 

ansvarar kommunstyrelsen för tolkning och tillämpning av reglementet. Kommunstyrelsens 

beslut kan överklagas enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. 

 

§ 4 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden (§ 6-7) betalas ut med en tolftedel per månad och utbetalning sker automatiskt. 

Övriga arvoden (§ 8) och ersättningar (§ 13-20) betalas ut en gång per månad. Utbetalning 

sker innevarande månad under förutsättning att blanketter och eventuellt annat underlag är 

lönekontoret tillhanda senast fem dagar efter varje månadsskifte. 

 

§ 5 Regelbunden översyn av reglementet 

Fullmäktige ska fastställa eller revidera arvodesreglementet på det första sammanträdet i 

varje ny mandatperiod. 

 

Arvoden 

§ 6 Allmänt om arvoden 

Alla arvoden är angivna som en procentsats av gällande årsarvode för riksdagsledamöter. 

När Riksdagens arvodesnämnd justerar årsarvodet för riksdagsledamöter så justeras också 

arvodet för förtroendevalda i Älvkarleby kommun. 

Arvoden i § 7 avrundas till jämna tiotal kr och övriga arvoden till jämna krontalsbelopp. 

Det finns två typer av arvoden: årsarvoden (§ 7-8) och timarvoden (§ 9). Årsarvoden är dels 

ett erkännande för de stora krav som ställs på den som är ordförande, revisor, oppositionsråd 

eller gruppledare, dels en ersättning för det kringarbete som följer av uppdraget. Det rör sig 

bland annat om djupare inläsning av ärenden, representation, kontakter med massmedia, 

överläggningar med chefer, personal, allmänheten, egna och andra partigrupper. 
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§ 7 Årsarvode till ordföranden, revisorer och oppositionsråd 

Följande uppdrag arvoderas med en procentsats av årsarvodet för riksdagsledamöter: 

 

Kommunfullmäktiges ordförande    4 % 

Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)  90 % 

Utbildnings- och omsorgsnämndens ordförande  40 % 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande   20 % 

Valnämndens ordförande     1,0 % 

Revisorerna     1,0 % 

Oppositionsråd    40 % 

 

Procentsatsens omfattning är tänkt att matchas av en motsvarande arbetsinsats. 

Kommunstyrelsens ordförande har ett uppdrag som motsvarar en arbetsinsats om 100 %. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande semester. Ledigheten ska 

förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.  

Om en årsarvoderad förtroendevald inte kan utföra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller 

liknande under en månads tid eller mer ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. 

Arvodet ska då istället betalas ut till den som fullgör uppdraget.  

Beskrivning av ansvar och uppdrag för kommunstyrelsens ordförande och 

nämndsordförandena finns i respektive nämnds reglemente.  

Oppositionsrådet ansvarar för att kalla samman till träffar med oppositionens gruppledare.  

Oppositionsrådet ska vidarebefordra relevant information till gruppledarna. Det gäller 

särskilt till partier i opposition som saknar representation eller insyn i kommunens nämnder 

och styrelser. Oppositionsrådet ska, tillsammans med kommunstyrelsens ordförande 

(kommunalrådet), vara beredd att representera kommunen vid till exempel uppvaktningar 

hos myndigheter, på konferenser och sammanträden. 
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§ 8 Årsarvode till gruppledare för parti i fullmäktige 

Partier som är representerade i fullmäktige har rätt till arvode för en gruppledare enligt 

nedan: 

o Grundarvode: 6 % av årsarvodet för en riksdagsledamot i grundarvode 

o Mandatarvode: 1,5 % av årsarvodet för en riksdagsledamot för varje mandat partiet 

har i fullmäktige.  

 

Den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. 

Gruppledaren leder den egna partigruppen och ansvarar för att den håller sig allmänt 

informerad om den kommunala verksamheten. Det åligger gruppledaren att delta i påkallade 

gruppledarträffar och särskilt sammankallade möten och beredningar. Om gruppledaren inte 

kan delta får denne skicka en ersättare från sin fullmäktigegrupp.  

 

De partiföreträdare som innehar kommunalråds- eller oppositionsrådsposten fullgör 

gruppledarens uppgifter för de egna partigrupperna och får inget gruppledararvode. 

Det parti som så önskar kan inrätta en vice gruppledare. Partiet bestämmer själv hur många 

procent av gruppledararvodet som gruppledaren respektive vice gruppledaren ska ha. Den 

vice gruppledaren kan som mest få 50 % av det gruppledararvode som partiet har rätt till. 

Varje parti rapporterar själv till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. För att bli 

utsedd till gruppledare krävs ett justerat protokollsutdrag från partiet. Av protokollet ska det 

framgå vem som blivit utsedd till gruppledare. Arvode för gruppledarskap utbetalas från och 

med den månad då protokollet är justerat, dock tidigast från och med den månad då en ny 

mandatperiod för fullmäktige börjar. 

Gruppledarskapet upphör när gruppledaren personligen avsäger sig uppdraget eller när 

partiet som bemyndigat uppdraget återkallar det. I båda fallen upphör uppdraget från och 

med det sista datum i den månad då protokollet blivit justerat. Personlig avsägelse är giltig 

om det är klart vem den kommer ifrån och att det rör sig om en avsägelse. Ett återkallat 

uppdrag är giltigt om det finns ett styrkt och justerat protokollsutdrag där det framgår att 

gruppledarskapet återkallats. 

 

§ 9 Timarvode 

Fritidspolitiker har rätt till timarvode för deltagande i sammankomster. Första timmen ger 

0,041 % av årsarvodet för riksdagsledamöter i ersättning. Andra timmen ger 0,018 % av 

årsarvodet för riksdagsledamöter i ersättning. Från och med andra timmen ger varje påbörjad 

halvtimme 0,009 % av årsarvodet för riksdagsledamöter i ersättning. 

Olika sammankomster som följer direkt på varandra (uppehåll mindre än en timme) 

sammanslås tidsmässigt och ersätts som en sammankomst.  
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§ 10 Arvode för restid 

Sammankomster utanför kommunen ger fritidspolitiker rätt till arvode för restid.  

Varje hel timme ger 0,018 % av årsarvodet för riksdagsledamöter i ersättning. Varje 

påbörjad timme ger 0,009 % av årsarvodet för riksdagsledamöter i ersättning. 

Restiden räknas tur och retur till sammankomsten från den fasta bostaden eller den ordinarie 

arbetsplatsen. Restid ersätts endast om resan orsakas enbart av sammankomsten och den 

förtroendevalde får göra extra resor utöver sina normala arbetsresor. 

 

Förmåner och försäkringar för heltidspolitiker 

§ 11 Förmåner och försäkringar för uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid 

För heltidspolitiker gäller AGS-KL (avtalsgruppsjukförsäkring för kommuner och 

landsting), TFA-KL (trygghetsförsäkring vid arbetsskada för kommuner och landsting), 

grupplivförsäkring i KPA (kommunernas pensionsanstalt) samt kommunal pension enligt de 

kommunala pensionsreglementena PRF-KL och KPRF. Heltidspolitiker har rätt till ledighet 

som motsvarar semester. För heltidspolitiker tillämpas villkor för avdrag och ersättning vid 

sjukfrånvaro, vård av barn samt föräldrapenning i enlighet med regler i Lagen om allmän 

försäkring (AFL) samt Lagen om föräldraledighet (FörL). 

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner  

§ 12 Rätt till ledighet från anställning 

Förtroendevalda har rätt till ledighet från sina anställningar i den omfattning som krävs för 

att de ska kunna fullgöra sina uppdrag (KL 4:11). De förtroendevalda som tillhör gruppen 

fritidspolitiker kan begära ersättning enligt § 13-14 för deltagande i sammankomster. För att 

få ersättning krävs styrkta uppgifter, samt att de är undertecknade av arbetsgivaren för fall 

enligt § 13. 

Ersättningen motsvarar sammankomstens längd inklusive eventuell restid till och från 

sammankomsten. Följande undantag gäller: 

o Fritidspolitiker som enligt arbetsgivarens bedömning inte kan återvända till sitt 

arbete när sammankomsten är över har rätt till ersättning för utebliven arbetstid 

utöver sammankomstens längd. 

o Fritidspolitiker har rätt till ersättning för som mest en timmes ledighet innan ett 

sammanträde om den schemalagda arbetstiden överlappar sammanträdet, exakt 

sammanfaller med sammanträdet eller avslutas mindre än en timme innan 

sammanträdet. 

o Fritidspolitiker har rätt till ersättning för dygnsvila vid skiftarbete innan ett 

sammanträde. Dygnsvilans längd regleras av de allmänna bestämmelserna (AB). 
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Om en fritidspolitiker lämnar in en begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 

andra ekonomiska förmåner som inte täcks av ovanstående undantag ska kommunstyrelsen 

fatta beslut om begäran.  

 

§ 13 Förlorad arbetsinkomst 

Fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den som är anställd i eget 

bolag ska styrka förlorad arbetsinkomst via intyg från revisor. Den (företrädesvis egna 

företagare) som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till 

schablonersättning beräknad på grundval av föregående års fastställda sjukpenning per dag 

uppräknad till 100 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). 

Ersättning kan betalas för högst åtta timmar per dygn om inte schemaläggning av arbetstiden 

påvisar annat förhållande. Ersättning sker också för uteblivet tillägg för obekväm arbetstid 

och andra i lönen ingående tillägg. 

 

§ 13 a Förlorad pensionsförmån 

Rätten till ersättning för förlorad pensionsförmån regleras i särskilt avtal (OPF KL). 

 

§ 13 b Förlorad semesterförmån 

Fritidspolitiker som förlorat semesterersättning har rätt till ersättning med högst 12 % på ut-

betald ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 13. 

Fritidspolitiker som kan visa att semesterförmånen påverkats av uppdraget har rätt till er-

sättning för förlorade semesterdagar med styrkt förlorad arbetsinkomst enligt § 13. 

 

§ 14 Förlorade socialförsäkringsrättsliga ersättningar 

Fritidspolitiker som går miste om arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning har rätt till 

ersättning. 

 

Ersättning för kostnader 

§ 15 Ersättning för kostnader 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för styrkta kostnader som uppstår på grund 

av sammankomster. Rätten innebär att de kan begära ersättning enligt § 16-20.  
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§ 16 Resekostnader 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för resor till och från sammankomster om avståndet 

från den fasta bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen överstiger sex km enkel resa. 

Resekostnader ersätts endast om resan orsakas enbart av sammankomsten och den 

förtroendevalde får göra extra resor utöver sina normala arbetsresor. Ersättning för 

resekostnader betalas ut enligt de grunder som fastställts i det kommunala reseavtalet. 

 

§ 17 Barntillsynskostnader 

Fritidspolitiker som deltagit i sammankomst har rätt att få skäliga kostnader för vård och 

tillsyn av barn ersatta. Ersättning betalas för sammankomstens längd samt restid till och från 

sammankomsten. Rätten begränsas till barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och 

som under kalenderåret ännu inte fyllt tolv år. Om det finns särskilda skäl kan en 

fritidspolitiker få ersättning för tillsyn av äldre barn. Ersättning betalas inte för tillsyn som 

utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet 

vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 

§ 18 Kostnad för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

Fritidspolitiker som deltagit i sammankomst har rätt att få skäliga kostnader för vård och 

tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk ersatta. Ersättning betalas för sammankomstens 

längd samt restid till och från sammankomsten. Rätten omfattar person som vistas i 

politikerns bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 

av annan närstående. 

 

§ 19 Funktionshindrad förtroendevalds skilda kostnader 

Funktionshindrad förtroendevalda har rätt till ersättning för de särskilda kostnader som upp-

kommer till följd av deltagande vid sammankomster och som inte ersätts på annat sätt. Det 

kan till exempel vara kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och upp-

läsning av handlingar och liknande. 

 

§ 20 Övriga kostnader 

Förtroendevalda kan ha rätt till ersättning för andra kostnader än de som avses i § 15-20 om 

den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl föreligger för dessa kostnader. Ersättning 

utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av 

arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. Kommunstyrelsen fattar 

beslutet. 


