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OMFATTNING  

Vilka omfattas av bestämmelserna  

1 § Dessa bestämmelser gäller för de förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (1997:550).  

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 50 procent av heltid gäller 
endast 5 § samt 8-16 §§.  

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 8 och maximalt 20 procent gäller inte 2 §.  

Ersättningsberättigade sammanträden  

2 § Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts 
närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 och 4 §§, 7 § och 8-12 §§ för  

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, 
nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden. 

2. Sammanträde med övriga externa organ där kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd 
genom beslut har utsett någon att vara kommunens representant. 

3. Sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  

4. Protokollsjustering endast då särskild tid och plats har beslutats.  

5. Konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och 
som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget.  

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

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

8.  Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/organ sammansatt av  intressenter.  

9. Besiktning eller inspektion  

10.  Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.  

11.  Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag.  
 



Förlorad arbetsinkomst  

3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst.  Beloppet 
inkluderar - i förekommande fall - pensions- och semesterförmåner.  

Särskilda arbetsförhållanden m.m.  

4 § Rätten till ersättning enligt 3 § 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 § omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande 
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.  

Planering av sammanträden skall ske på ett sådant sätt att det blir en rimlig kostnad för 
förlorad arbetsförtjänst.  

Ersättning för förlorad pensionsförmån  

5 § Ersättningen utgår i form av en schablonersättning på 3,5% av den summa som den 
förtroendevalde har yrkat som ersättning för förlorad pensionsförmån.  

Förtroendevald som bedriver aktiv egen näringslivsverksamhet utan att inneha  anställning 
skall i stället kunna styrka att pensionsförmån har förlorats. Sådan  förtroendevald har rätt 
till ersättning med verifierat belopp.  

Genom att utbetala ersättning enligt ovan har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet 
att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.  

Semesterförmån för kommunanställd förtroendevald  

6 § För kommunanställd som är förtroendevald skall, för förlorad arbetsinkomst, avdrag göras per 
timme. Därmed kan den kommunanställde förtroendevalde behålla de semesterförmåner som 
denne har.  



Årsarvode  

7 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 50 % av heltid har rätt 
till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode minskas i motsvarande grad. Detta 
arvode skall i stället utbetalas till den som ersätter den ordinarie innehavaren av uppdraget.  

Begränsat årsarvode  

8 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 50 % av heltid har rätt till begränsat 
arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  

I arvodet ingår ersättning för samtliga uppgifter som är förenade med uppdraget.   

Ersättning för förlorad arbetskostnad och reseersättning ingår inte.  

För förtroendevald med begränsat årsarvode som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad skall arvode minskas i motsvarande 
grad. Detta arvode ska utbetalas till den som ersätter den ordinarie innehavaren av uppdraget.  

Arvode för sammanträden m.m.  

9 § Förtroendevalda, har rätt till timarvode med belopp och på det sätt som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 
  
Detta gäller inte de som är årsarvoderade eller de som har begränsat årsarvode på minst 8 och 
maximalt 20 procent. Nämnd har rätt att, genom särskilda beslut, göra avsteg från detta. 
 
Särskilda regler för förtroendeuppdrag som omfattar minst 40 procent av en heltid 

Sjukfrånvaro/Föräldraledighet 

10§ För förtroendeuppdraget gäller samma regler för sjukfrånvaro och föräldraledighet 
som vid anställning. Det innebär att sjuklönelagens och föräldraledighetslagens regler, 
liksom AB (Allmänna bestämmelser) ska tillämpas. 

Semester/semesterersättning 

11§ Förtroendevald är berättigad till ledighet för semester utan avdrag på årsarvodet under 
samma antal dagar som gäller för anställda enligt kommunalt avtal. Semesterersättning 
ska inte utgå. Rätt att spara semester föreligger inte. 

Reducering av årsarvode — alla förtroendeuppdrag med årsarvode 

12§ Om förtroendevald med årsarvode inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid än en 
månad, ska årsarvodet reduceras i motsvarande mån. 

Vid längre frånvaro ska en ersättare utses av kommunfullmäktige så snart det är möjligt. 
Ersättaren är berättigad till motsvarande ersättning för uppdraget som den person som 
ersätts. 

Pension för förtroendevald som omfattas av OPF-KL, PBF, PRF-KL m.m. 

13§ För förtroendevald på heltid eller minst 40 % av heltid, som tillträdde sitt uppdrag före 
2014-01-01, gäller sedan 2003-01-01 bestämmelser om pension och avgångsersättning för 



förtroendevalda (PBF) och Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-
KL) m.m. 

För den som tillträdde sitt uppdrag efter 2014-01-01 gäller reglerna i OPF-KL. OPF-KL finns 
att läsa på SKL:s hemsida. 

14§ Vid avgångsersättning eller visstidspension sker samordningsfrihet upp till 4 prisbasbelopp 
per år. 

15§ PBF och PRF-KL m.m. omfattar endast ett fåtal förtroendevalda och finns att läsa på SKL:s 
hemsida. 

Försäkringar 

16§ Förtroendevald enligt dessa bestämmelser omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada 
TFA-KL. Försäkringen gäller olycksfall eller arbetssjukdom som uppkommer i samband med 
verksamhet som förtroendevald. 

17§ Förtroendevalda på minst sammantaget 40 % av heltid omfattas dessutom av 
Avtalsgruppsjukförsäkring, AGS-KL samt Grupplivförsäkring för förtroendevalda, GLF-F. 

 



ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER  

Resekostnader  

18 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt bilaga. 
Kortaste avstånd för att ersättning skall utgå är 5 km mellan bostad och plats för förrättning 
(sammanträde).  

Barntillsynskostnader  

19 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om  särskilda skäl 
finns kan ersättning utges även för äldre barn. Se bilaga.  

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.  

Förtroendevald som är föräldraledig ersätts enligt 3 §.  

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk  

20 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden 
eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som vistas i 
den förtroendevaldes bostad. Se bilaga.  

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

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader  

21 § Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit 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. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga.  

Övriga kostnader  

22 § För andra kostnader än som avses i 10-13 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.  

Ersättning utbetalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna  uppkom.  



GEMENSAMMA BESTÄMMELSER  

Hur man begär ersättning  

23§ Yrkande om ersättning vid förrättning enligt §2 p.2 skall lämnas på särskild blankett. Av 
blanketten skall framgå vad förrättningen avser samt vilket konto som ersättningen skall belasta. 
För att utbetalning skall göras krävs att kontoansvarig har attesterat yrkandet. 

24 § För att få ersättning enligt 3-4 §§ och 10-14 §§ skall den förtroendevalde styrka sina förluster 
eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare 
eller till lönekontoret.  

Arvode enligt 7-9 §§ betalas ut utan föregående anmälan.  

25 § Styrkt yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall inlämnas senast den sista 
dagen i månaden efter intjänandemånaden.  

Tolkning av bestämmelserna  

26 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Kommunfullmäktiges presidium.  

Utbetalning  

27 § Årsarvoden och begränsat arvode betalas ut med en tolftedel per månad.                 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.  



BILAGA (Med hänvisning till aktuell paragraf)  

3 § Förlorad arbetsinkomst  

Ersättning medges enligt ettdera av nedanstående alternativ  

I För anställd skall löneavdragets storlek per timma styrkas genom intyg från  arbetsgivare (kopia 
av lönebesked eller annat, styrkt, intyg)  

II För egenföretagare skall löneavdragets storlek per timma styrkas av revisor eller redovisnings- 
/ bokföringsbyrå. Ersättningen skall baseras på föregående års taxerade inkomst.  

IIl För egenföretagare som inte kan styrka till vilket belopp som förlorad arbetsinkomst uppkommit 
till erhåller ett schablonberäknat timarvode motsvarande 45 % av kommunstyrelsens ordförandes 
timarvode.  

Med egenföretagare avses fysisk person med F-skattesedel.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas med maximalt åtta (8) timmar per dag.  

7 § Årsarvode  

Grunden för beräkning av årsarvode skall vara det arvode som en 
riksdagsledamot har och skall följa detta arvodes utveckling.  

Arvodet för kommunstyrelsens ordförande skall vara 80 % av arvodet för 
riksdagsledamot.  

Uppdraget som kommunstyrelsens ordförande avser 100 % tjänstgöring.  

Arvodet för kommunstyrelsens 2:e vice ordförande är 50 % av arvodet för 
kommunstyrelsens ordförande.  

Uppdraget som kommunstyrelsens 2:e vice ordförande avser 50 % tjänstgöring.  

Årsarvode skall justeras nedåt om den som innehar uppdraget har andra  uppdrag där 
ersättning ingår. Justeringen skall stå i proportion till antalet  frånvarotimmar under 
ordinarie arbetstid.  



8 § Begränsat årsarvode  

Utgångspunkt för beräkning av begränsat arvode skall vara det arvode som kommunstyrelsens 
ordförande har och skall följa detta arvodes utveckling.  

Följande ersättningsnivåer skall gälla för de uppdrag som arvoderas med begränsat årsarvode. 
Det begränsade arvodet anges som procentuell andel av arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande.  

Uppdrag Antal procent
Socialnämndens ordförande 18
Barn- och utbildningsnämndens ordförande 18
Byggnadsnämndens ordförande 9
Kultur- och fritidsnämndens ordförande 9
Revisionens ordförande 6
Kommunfullmäktiges ordförande 5
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 2
Valnämndens ordförande (icke valår) 0
Valnämndens ordförande (valår) 2
Överförmyndaren 3
 

 
Följande ersättningsnivåer gäller för ordförande i de kommunala bolagen från tillträdet vid första 
bolagsstämman under en ny mandatperiod till första bolagsstämman i den efterföljande 
mandatperioden. Arvode anges som procentuell andel av arvodet för kommunstyrelsens 
ordförande.  

Uppdrag Antal procent
Ordförande AB Karlsborgsbostäder 5
Ordförande Karlsborgs Energi AB tillika ordförande 
Karlsborgs Energi Försäljning AB 
(beräknas som ett uppdrag tillsammans)

5 

Karlsborgs Värme AB 5
Karlsborgs Turism AB 5
 
 

Arvode för de som tjänstgör som valförrättare vid allmänna val. Ersättningen anges som kronor per 
tjänstgöringsdag och skall gälla hela mandatperioden.  

Tjänstgöring i kommundel Ersättning
Karlsborg och Mölltorp 2 600
Undenäs och Forsvik 1 700 
 



9 § Arvode för sammanträden  

För kommunfullmäktiges sammanträden skall ett arvode på 750 kr/sammanträde utbetalas till de 
ledamöter och ersättare som tjänstgör vid sammanträdet. Gäller ej ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande.  

Vid informations- och utbildningsinsatser skall ett arvode på 375 kr/tillfälle utbetalas till de 
ordinarie ledamöter samt tjänstgörande ersättare som deltar vid dessa tillfällen. 
 
Arvode för övriga sammanträden regleras i §§ 2 och 9.  

Utgångspunkt för beräkning av sammanträdesarvode skall vara det arvode som 
kommunstyrelsens ordförande har omräknat till timarvode och skall följa detta  arvodes 
utveckling.  

Följande ersättningsnivåer skall gälla för sammanträdesarvode:  

Första timmen ersätts med 100 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode Varje därpå 
följande, påbörjad, halvtimme ersätts med 27 % av kommunstyrelsens ordförandes timarvode.  

Maximalt arvode för sammanträden som utbetalas per dag vid deltagande i kurser och 
konferenser skall motsvara 8 timmars sammanträdesersättning.  

För protokolljustering utgår ett fast arvode om 130 kr per justeringstillfälle.  

10 § Resekostnader  

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som 
fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet.  

11 § Barntillsynskostnader  

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.  

12 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk  

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.  

13 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader  

Dessa kostnader ersätts med verifierat belopp.  




