
   
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Arvodesbestämmelser 
 

2019 - 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antagna vid FK 2018-06-20 §78 dnr 2018/183 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Färgelanda kommun 
Mandatperioden 2019–2022.  
 

 
Innehåll 
 
Tillämpningsområde 3 

Ersättningsberättigade uppdrag 3 

Årsarvode 4 

Sammanträdesarvode 5 

Förlorad arbetsinkomst 5 

Förlorad semesterförmån 6 

Förlorad pensionsförmån 7 

Kostnadsersättningar 7 

Reseersättningar, traktamente och övriga förmåner 7 

Pension 8 

Grunduppgifter 8 

Tolkning och tillkommande uppdrag 8 

Information till nya förtroendevalda 5 
 
Uppdragen  Bilaga 1 
Arvoden      Bilaga 2 

  



3 
 

 
Tillämpningsområde 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda vid Färgelanda kommun. Med förtroendevalda 
avses: 
 

- ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 
samt revisorer 

 
Dessa bestämmelser gäller även: 
 

- efter beslut av respektive bolagsstämma för uppdrag som styrelseledamot och lekman-
narevisor eller suppleant för dessa i aktiebolag som är hel- eller delägda av kommunen 

 
Ersättningsberättigade uppdrag 
 
Ersättning utgår för: 

• sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen, 
nämnd och arbetsutskott liksom revisorernas sammanträden, 

• övriga sammanträden för kommunens räkning, exv utredningskommittéer, projekt- och 
arbetsgrupper, 

• förberedande möten, 
• protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts, 
• konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör kom-

munal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroende-
uppdraget, 

• överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde 
själv tillhör, 

• sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ, 
• överläggning med kommunchef/förvaltningschef eller annan anställd vid det kommu-

nala organ den förtroendevalde själv tillhör, 
• presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 
• besiktning eller inspektion, 
• vigsel, 
• överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
• extern representation 
• fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
• Uppdrag för kommunalförbund som inte ersätts av förbundet. Gäller även kommunal-

förbundens ev utskotts-, berednings- och övriga följduppdrag. 
 
Ersättning utgår endast när förtroendevald har ett uttalat uppdrag att medverka. Sådant uppdrag 
lämnas av styrelse, nämnd, utskott eller beredning. I brådskande fall kan ordförande i respek-
tive organ medge deltagande. Om uppdraget gäller ordföranden skall beslutet fattas av vice ord-
förande. Beslut om uppdrag skall dokumenteras. 
 
Årsarvode 
 
Kommunalråd  och oppositionsråd  
 

Kommunalråd och oppositionsråd får ekonomiska och andra förmåner som svarar mot de löne- 
och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos kommunen.  
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Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersät-
tare. Ersättaren fullgör rådets samtliga uppgifter. (I enlighet med kommunstyrelsens reglemente) 

Kommunalråd och oppositionsråd skall registrera sin tid. 

Åtar sig kommunalråd presidieuppdrag med fast arvode i Västra Götalandsregionen ska denna 
arvodesersättning samordnas och minska den arvodesersättning som Färgelanda kommun utbe-
talar. 
 
Kommunal- och oppositionsråd har aldrig rätt till sammanträdesarvoden. 
 
Övriga förtroendevalda 
 
Om förtroendevald, som har rätt att få årsarvode, avgår under löpande mandatperiod skall arvo-
det fördelas mellan den avgående och efterträdaren i förhållande till den tid dessa haft sitt upp-
drag. 
 
 
Om förtroendevald - som har årsarvode   under en sammanhängande tid som överstiger två må-
nader inte fullgör sitt uppdrag på grund annan orsak än sjukdom, skall den förtroendevalde för 
tid över två månader få avdrag med så stor del av arvodet som motsvarar frånvarotiden. I såd-
ana fall skall motsvarande ersättning gå till den förtroendevaldes ersättare. 
 
Ersättare för ordföranden 
 
Om varken ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice kan delta i ett helt sammanträde eller 
del av sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter. 
 
Om ordförande på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren full-
gör ordförandens samtliga uppgifter. (I enlighet med kommunstyrelsens reglemente) 
 
 
Kommentar:  
 
Årsarvodet är avsett att ersätta förtroendevald för de arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget men som inte är 
möjliga att tidsmässigt styrka och som ligger inom ramen för normal arbetstid (se bilaga 1). Det kan gälla presidie-
möten, inläsning av handlingar, kontakter med press och allmänhet framförallt via mail och telefon. Samråd och 
kontakter med förvaltningsledningen, avstämning med företrädare för partiet samt med andra ordföranden. 
 

 
 
Sammanträdesarvode 
 
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på mindre än 40% av heltid har rätt till sammanträ-
desarvode med belopp som anges i bilaga 2. 
 
Ersättning utgår inte om årsplanerade möten ställs in i god tid före den planerade mötestiden. Med god 
tid avses minst en vecka i förväg. 
 
Sammanträdesarvode utgår för maximalt 10 timmar/dag. 
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Kommentarer:  
 
I sammanträdesarvodet ingår inläsningstid. 
 
Enligt arvodesreglerna sker utbetalning av ersättningar på grundval av undertecknad/attesterad närvaroförteckning. 
Attest innebär att skriftligt godkänna att närvarokontroll har skett. Ordförande eller sekreterare har vanligtvis de 
bästa förutsättningarna att göra erforderlig kontroll.  
 
Förtroendevald som lämnar ett sammanträde i förtid får arvode endast för den tid han/hon deltar. Detsamma gäller 
ersättning för förlorad arbetsinkomst.  Halvdagsarvode utgår dock alltid för påbörjat sammanträde. 
 
Begränsningen om maximalt 10 timmar/dag gäller även vid utbildningar, konferenser och dylikt. Arvode utgår 
även för ev resa. 
 
Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda som inte har uppdrag på heltid eller en betydande del av heltid har rätt till er-
sättning för förlorad arbetsinkomst när de fullgör sina uppdrag. 
 
Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Den för-
troendevalde är skyldig att på uppmaning styrka förlusten. Ersättning lämnas i enlighet med an-
mälda timmar på inlämnad reseräkning och arvodesblankett. Möjlighet finns även till ersättning 
för förlorad arbetsinkomst utöver sammanträdestiden, exempelvis för skiftarbetande, eller per-
soner med oregelbunden arbetstid eller som måste tacka nej till arbete en hel dag, natt eller an-
nars i anslutning till sammanträdet. Mötesordförande fattar beslut om rätt till sådan ersättning. 
 
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad löne- eller in-
komstuppgift. Uppgift lämnas vid första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid in-
komstförändring. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. 
 
Anställda 
För anställda gäller som grund för ersättningens storlek, av arbetsgivaren styrkt, uppgift om in-
komst, vanligtvis månadsinkomst. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i 
form av aktiebolag. 
 
Egenföretagare 
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. För egenföretagare grundas ersätt-
ningens storlek på inlämnad uppgift om deklarerad inkomst till Skattemyndigheten. Kommu-
nala arvoden skall frånräknas. Egenföretagare kan även ansöka om schablonberäknad årsin-
komst. Val- och arvodesberedningen prövar rätten till schablonersättning. 
 
Egenföretagare har rätt till ersättning för vikarie. Kostnaden skall vara styrkt. I detta fall utgår 
ingen ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Övriga 
I de fall den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning ut-
går ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om p.g.a. sitt uppdrag. Begärt be-
lopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För Försäkringskassans godkän-
nande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde. 
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F örlorad s emes terförmån 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för Färgelanda kom-
mun i så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är berättigad 
till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Detta gäller dock inte förtroendevalda som 
fullgör uppdragen på minst 40%.  
 
Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. 
 
Om sammanträde förläggs till dag den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde 
inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
 

Kommentar:  
 
Med semesterförmån avses semesterlön eller semesterersättning. 
 

 
 
 
Förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i form 
av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring för förtroendevalda med anställning i Färge-
landa kommun och som årlig ersättning för förtroendevalda med annan arbetsgivare eller är 
egenföretagare. Den årliga avgiften/ersättningen är för närvarande 4,5 % av den sammanlada 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året. SKLs rekommendation om ersättningsnivå 
gäller även vid en förändring. 
 
 
 

Kommentarer:  

Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till gällande kommunallag förstås uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad omfattande 40 % av heltid eller mer. När förtroendevald har flera deltidsuppdrag där 
vart och ett av uppdragen understiger 40 % men där den sammanlagda tjänstgöringsgraden omfattas 40 
% av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsförtjänst. Denna beräknas 
genom att den förtroendevaldes procentuella årsarvoden för olika uppdrag inom Färgelanda kommun 
läggs samman. 
Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har förlorat arbetsinkomst. 
Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade ersätt-
ningar och andra ersättningar eller bidrag som reduceras till följd av förtroendeuppdrag. Har den förtro-
endevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag av flex, semester m.m.) har man inte rätt till ersättning för för-
lorad arbetsinkomst.  Det innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid, 
när man har ett uppdrag i Färgelanda kommun, inte har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
Pensionärer och studerande har vanligtvis ingen förlorad inkomst till följd av sitt uppdrag och kan där-
med inte få ersättning för förlorad arbetsinkomst.  En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst 
och därmed inte får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsin-
komst, för tid då man är ledig.  
En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget ut-
förs på ”ledig tid” och därför inte föranleder något löneavdrag, har heller inte rätt till ersättning för för-
lorad arbetsinkomst.  
Förtroendevald som är anställd ska årligen i januari samt när lönen ändras lämna intyg från arbetsgiva-
ren om aktuell inkomst. Vid byte av arbetsgivare ska nytt intyg inlämnas. Utan giltigt intyg kan inte er-
sättning betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning ska årligen – senast i 
maj månad - lämna in ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Ansökan om schablonberäk-
nad ersättning ska lämnas i januari månad årligen.  
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Kostnadsersättningar 
Förtroendevalds kostnader för barntillsyn om barnet inte fyllt 12 år eller vård av person med 
funktionsnedsättning som stadigvarande vistas i förtroendemannens bostad, ersätts per timma 
med 0,28 % av gällande riksdagsmannaarvode Ersättning för barntillsyn gäller inte förtroende-
valda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 %). Kostnaden skall alltid 
styrkas. 
 
Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till stöd för att kunna utföra sitt uppdrag ge-
nom individuellt avtal.  
 
Personliga assistenter ersätts inte om ersättning utgår enligt LSS. 
 
 
Reseersättningar och traktamente  
Reseersättning beviljas för resa mellan ordinarie bostad och förrättningsställe eller mellan ar-
betsplats och förrättningsställe om avståndet överstiger 3 km. Reseersättning från arbetsplats 
som inte kan anses ligga inom normalt pendlingsavstånd beräknas från bostadsorten.  
 
Traktamente eller motsvarande, samt reseersättning utgår enligt samma regler som gäller för 
anställda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pension 
 
Förtroendevald med årsarvoden på sammanlagt minst 40 % som fullgör uppdrag före mandat-
perioden 2014 – 2018 har rätt till visstidspension/avgångsersättning enligt PBF (Pensionsbe-
stämmelser för förtroendevalda) när uppdraget upphör.  
 
Nya förtroendevalda med årsarvoden på sammanlagt minst 40 % vid 2014 års kommunval eller 
senare har rätt till omställningsstöd och pensionsförmåner enligt OPF-KL (Omställnings- och 
pensionsförmåner för förtroendevalda inom kommuner och landsting).  
 
Grunduppgifter 
Varje förtroendevald skall årligen till HR-avdelningen lämna de grunduppgifter som krävs för 
att kunna betala ut belopp enligt arvodesbestämmelserna samt verkställa skatteavdrag mm. 
 
Den förtroendevalde är skyldig att, efter uppmaning, till attestant/revision kunna styrka alla 
lämnade uppgifter gällande arvoden och ersättningar. 

Kommentar:  
 
Ersättning utbetalas endast mot undertecknad, attesterad reseräkning samt ev kvitton eller attesterad närva-
rolista med km-ersättning. Reseräkning ska i möjligaste mån lämnas in månadsvis. 
 

Kommentar:  
 
För förtroendevald med annan arbetsgivare än Färgelanda kommun eller är egenföretagare ska yrkande om 
ersättning lämnas senast den 31 januari året efter det år då förlusten inträffade. Ersättning utbetalas direkt 
till den förtroendevalde som lön under mars månad för egen placering. 
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Tolkning och tillkommande uppdrag 
Val- och arvodesberedningens presidium ansvarar för tolkningar och tillämpning av dessa be-
stämmelser.  
 
Val- och arvodesberedningen har i uppdrag att föreslå arvoden för tillkommande uppdrag under 
mandatperioden. 
 
Utvärdering av arvodesbestämmelserna ska ske ett år efter ikraftträdande. 
 
 
Information till nya förtroendevalda 
 
Sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd och beredning ansvarar för att nya 
förtroendevalda får information om kommunens arvodesbestämmelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
      Bilaga 1 
 
Uppdragen 
 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 

• Leda kommunfullmäktiges arbete inklusive att vara ett stöd till beredningarna  
• Leda Samlade presidiets arbete  
• Vara ett stöd till tillfälliga beredningar. 
• Ansvara för förtroendemannautbildningen och de förtroendevaldas kompetensutveckl-

ing 
• Hålla kontinuerlig kontakt med partiernas gruppledare 
• Vara kommunfullmäktiges kontaktperson gentemot massmedia 
• Utföra representationsuppdrag och i övrigt företräda kommunfullmäktige. 
• Förbereda Kommunfullmäktiges sammanträden 

 
 
Beredningsledare för tillfälliga beredningar 
 

• Leda processen i beredningarna och inspirera beredningsledamöterna till kreativitet och 
gemensamt lärande.  

• Se till att inga andra frågor än de som hör ihop med det definierade uppdraget behandlas 
i beredningen. 

• Se till att beredningen för en medborgardialog. 
• Planera och driva beredningsarbetet framåt för att gå i mål och överlämna resultat på 

utsatt tid. 
• Hålla kontakten med förvaltningen och se till att beredningen får tillgång till erforderligt 

tjänstemannastöd. 
• Hålla kommunfullmäktiges ordförande kontinuerligt informerad om beredningsarbetets 

ekonomiska läge så att den ekonomiska ramen hålls. 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd 
 
• Hålla kontakter med kommunfullmäktiges presidium så att arbetet med de strategiska 

frågorna finner sin plats i kommunfullmäktige.  
• Närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela verksamhet 
 intresse samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
• Hålla kontakter med myndighetsnämndens presidium 
• Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens bolag 
• Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträde om inte kommunstyrelsens ledningsutskott bestämt annat i ett särskilt fall. 
• Vara kommunstyrelsens kontaktperson gentemot massmedia 
• Sätta agendan för kommunstyrelsens sammanträden. 
• Hålla kommunstyrelsen informerad 
• Vara politikens företrädare gentemot förvaltningen 
• Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekono-

miska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 
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Kommunstyrelsens 1:e  vice ordförande  
 

• Att vid de tillfällen då KSO inte har möjlighet att delta vara dennes ersättare. Till exem-
pel; semester, ledighet, ”dubbelbokad”, jäv m.m. 

• Presidieöverläggningar 
• Blir tilldelad sidouppdrag som Kommunstyrelsen beslutar 

 
 
Kommunstyrelsens 2:e  vice ordförande/Oppositionsråd 
 

• Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens 
ordförande ovan) 

• Hålla oppositionen informerad 
• Div. representationsuppdrag för Kommunstyrelsen 
• Ägarsamråd/Presidieöverläggningar (Nämnder, Bolag, Förbund m.m.) 
• Blir tilldelad sidouppdrag som Kommunstyrelsen beslutar 

 
 
Kommunstyrelsen ledningsutskott 
 

• Utskottet leds av kommunstyrelsen ordförande 
• Avgör om ett ärende är färdigberett och redo att lyfta för beslut i kommunstyrelsen. Ut-

skottet kan vid behov ge uppdrag till förvaltningen om kompletterande beredning. 
• Uppföljning av kommunstyrelsens beslut 
• Kontinuerlig samordning av av verksamheten 
• Vid behov lämna uppdrag till förvaltningen under förvaltningens ärendeberedning. 
• Bereder delårsrapportering och årsredovisning för slutligt av görande i kommunfull-

mäktige 
• Utskottet är mottagare av delegering från kommunstyrelsen 
• Bereder ärenden som kommunstyrelsen överlämnat till utskottet för beslut i kommun-

styrelsen 
 
 
Nämndsordförande 

• Informera kommunstyrelsens ordförande ang ekonomi, uppföljning och 
liknande. 
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      Bilaga 2 
 
Förteckning över uppdrag, rätt till årsarvode samt sammanträdesarvode 
 
Årsarvode och sammanträdesarvode är procent av beslutat index (80% av gällande riksdagsmannaarvode,  
f n 65 400 kr och revideras årligen) 

Uppdrag Typ av arvode Procent  Noteringar 
Kommunfullmäktige    
Ordförande Årsarvode 8  
1:e vice ordförande Årsarvode 4  
2:e vice ordförande Årsarvode 4  
Gruppledare Årsarvode 1  
Fullmäktigeberedningar    
Beredningsledare Årsarvode 3 Vid tillfälliga beredningar utgår arvode endast under 

den tid som beredningen är aktiv. 
Revisorer    
Ordförande Årsarvode 3  
Vice ordförande Årsarvode 1,5  
Ledamöter Årsarvode 1  
Kommunstyrelsen *)    
Ordförande/kommunalråd Årsarvode 100  
Oppositionsråd Årsarvode 70  
1:e vice ordförande Årsarvode 7  
    

Kommunstyrelsens led-
ningsutskott utöver presi-
diet 

   

Ledamot Årsarvode 3,5  

Nämnd 1   Exempel på frågor: Sociala frågor 

Ordförande Årsarvode 12 Ordförandebeslut ingår i arvodet 

1:e vice ordförande Årsarvode 6  
2:e vice ordförande Årsarvode 6  
Nämnd 2   Exempel på frågor: Skolfrågor 

Ordförande Årsarvode 8  
1:e vice ordförande Årsarvode 4  
2:e vice ordförande Årsarvode 4  
Nämnd 3   Exempel på frågor: Bygglov, trafikfrågor 

Ordförande Årsarvode 3  
Vice ordförande Årsarvode 1,5  
Valnämnd    
Ordförande Årsarvode 2 Gäller per valår 

Vice ordförande Årsarvode 1 Gäller per valår 

Överförmyndare    
Överförmyndare Årsarvode 8  
Vice överförmyndare Årsarvode 4  
Val- och arvodesbered-
ning 

   

Ordförande Årsarvode 2  
Vice ordförande Årsarvode 1  
Valbohem    
Ordförande Årsarvode 6  
Vice ordförande Årsarvode 3  
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Färgelanda vatten    
Ordförande Årsarvode 3  
Vice ordförande Årsarvode 1,5  

 
*) Arvode utgår endast för ett uppdrag inom Kommunstyrelsen. Högsta arvode gäller. 
 

Sammanträdesarvode Arvode i procent  
Sammanträde t o m 4 timmar 1,12% 
Tid utöver 4 timmar per timma 0,28% 
Justeringsmöte per tillfälle 0,56% 

 
 

Förlorad arbetsförtjänst Arvode i procent 
Schablonersättning för egenföretagare 0,28% 
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