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Allmänna bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda
1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i
− kommunfullmäktige
−

kommunstyrelsen

−

kommunens övriga nämnder och styrelser

−

utskott och organ som tillsatts av nämnd eller styrelse

−

beredningar som tillsatts av fullmäktige

−

funktionärer vid EU-val och allmänna val

−

revisorer

Bestämmelserna äger även tillämpning på den del av kommunstyrelsens beredande råd som inte
väljs av kommunalt organ. Dessutom för ersättare som inte tjänstgör men är närvarande vid
sammanträde.
För förtroendevalda som har uppdrag i gemensamma nämnder där en annan kommun är
värdkommun, utbetalas ersättning enligt värdkommunens arvodesbestämmelser.
Person som inte är invald i kommunstyrelsen, nämnderna eller dess utskott, men blir inkallad
för att delta, kan få ersättning lika som en tjänstgörande ledamot.

2 § Ersättningsberättigade sammanträden
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt har rätt till ersättning för
a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder,
nämndsutskott, nämndberedning, fullmäktigeberedning liksom revisorernas
sammanträden,
b) sammanträde med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
c) protokolljustering,
d) konferens, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som
rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,
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f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ
g) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd, styrelse eller utskott,
h) besiktning eller inspektion
i)

överläggning med utomstående myndighet eller organisation,

j)

överläggning med andra kommunala organ

k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag
Förrättning, kurs och liknande ska vara beslutad av den nämnd eller styrelse den
förtroendevalde tillhör eller av kommunstyrelsens ordförande.

Arvoden mm
3 § Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Kommunstyrelsens ordförande är kommunalråd
Årsarvode för ordföranden i kommunstyrelsen arvoderas med motsvarande 100 % av heltid
baserat på 8,4 delar av en riksdagsmans månadslön. Arvodet ska inkludera arvode för eventuellt
ordförandeskap eller ledamotskap i annan kommunal nämnd, styrelse, utskott, eller beredning,
dock inte arvode för fullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordföranden
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande arvoderas motsvarande 0,6 delar av en riksdagsmans
månadslön. Arvodet inkluderar alla uppdrag i egenskap av kommunstyrelsens 1:e vice
ordförande. Vid tillfälligt förhinder för ordföranden ingår även dennes uppgifter.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordföranden
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande arvoderas motsvarande 0,2 delar av en riksdagsmans
månadslön. Arvodet inkluderar alla uppdrag i egenskap av kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande. Vid tillfälligt förhinder för ordföranden och 1:e vice ordföranden ingår även dennes
uppgifter.
Oppositionsföreträdare
Oppositionsföreträdare arvoderas med årsarvode motsvarande 1,68 delar (motsvarande 20 % av
en tjänst) av en riksdagsmans månadslön. För detta uppdrag utgår ingen ersättning för förlorad
arbetsförtjänst. Arvodet inkluderar samtliga uppdrag som oppositionsföreträdare men
exkluderar uppdrag i nämnder, styrelser, utskott, bolagsstyrelse, beredning samt fullmäktige.
Ordföranden i kommunstyrelsens utskott
Ordföranden i kommunstyrelsens utskott arvoderas med årsarvode motsvarande 3,36 delar av en
riksdagsmans månadslön. Arvodet motsvarar 40 % av en heltidstjänst och arvodet inkluderar,
förutom ordförandens uppgifter, utskottens och kommunstyrelsens sammanträden, eventuella
uppdrag i andra utskott under kommunstyrelsen, eventuellt uppdrag i Sociala
myndighetsnämnden, utskotts-, kommunstyrelse- och fullmäktigeberedningarna samt
förberedelser och dialog med berörda chefer, ekonomer och sekreterare. För dessa uppdrag
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utgår ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst eller reseersättning. Arvodet exkluderar
uppdrag i övriga nämnder, bolagsstyrelser och fullmäktiges sammanträden.
Vice ordförande i kommunstyrelsens utskott
Vice ordförande i kommunstyrelsens utskott arvoderas motsvarande 0,2 delar av en
riksdagsmans månadslön. Arvodet inkluderar alla uppdrag i egenskap av vice ordförande. Vid
tillfälligt förhinder för ordföranden ingår även dennes uppgifter.
Ordföranden i sociala myndighetsnämnden
I ordförandens uppgifter ingår, sociala myndighetsnämndens sammanträden, beredningar samt
förberedelser och dialog med berörda chefer, ekonomer och sekreterare.
Om ordföranden i sociala myndighetsnämnden också är ordförande i ett utskott under
kommunstyrelsen, ska inget ytterligare arvode utgå, inte heller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst eller reseersättning.
Om ordföranden i sociala myndighetsnämnden inte är ordförande i ett utskott under
kommunstyrelsen, ska denna arvoderas med ett årsarvode motsvarande 0,6 delar av en
riksdagsmans månadslön. Utöver det har ordföranden rätt till sammanträdesarvode, förlorad
arbetsförtjänst och reseersättning.

Vice ordförande i sociala myndighetsnämnden
Vice ordförande i sociala myndighetsnämnden arvoderas motsvarande 0,3 delar av en
riksdagsmans månadslön. Arvodet inkluderar alla uppdrag i egenskap av vice ordförande. Vid
tillfälligt förhinder för ordföranden ingår även dennes uppgifter.
För en ordförande i ett utskott under kommunstyrelsen som för sitt uppdrag arvoderas med
årsarvode motsvarande 40 % av en heltidstjänst, utgår inget ytterligare årsarvode för uppdrag
som ordförande eller vice ordförande i andra utskott under kommunstyrelsen eller som
ordförande eller vice ordförande i Sociala myndighetsnämnden.

Socialjour
Ordföranden och vice ordföranden i Sociala myndighetsnämnden arvoderas för socialjour med
200 kronor per varje påbörjat dygn.
Annan ledamot utsedd av sociala myndighetsnämnden för särskild tjänstgöring med sociala
myndighetsuppdrag arvoderas med 200 kronor per varje påbörjat dygn. Därutöver har denne
ledamot rätt till arvode, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst vid genomförande av
myndighetsuppdrag.
Allmänna anställningsvillkor
För årsarvoderad med minst 40 % tjänstgöring gäller de delar i allmänna anställningsvillkor för
anställda i Nordanstigs kommun, som avser semesterförmåner, sjukförmåner och tillämpliga
delar av lönebestämmelser. Vidare gäller trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL),
avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och grupplivförsäkring av kommunala förtroendevalda.
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4 § Årsarvoden fritidspolitiker
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Arvodet utgör ersättning för
−

rutinmässigt följande av förvaltningens arbete

−

överläggningar med förvaltningschef eller annan anställd

−

genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan
anställd i anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller liknande

−

besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av handling

−

kontakter med allmänheten

−

utövande av delegationsbeslut

−

för ordförande protokolljustering

Sammanträdesarvode för kommunfullmäktige utgår till alla med belopp enligt bilaga.
Till partiföreträdare utgår för uppdraget endast årsarvode, inte sammanträdes- och
förrättningsarvode.

Varje parti har rätt till en partiföreträdare. Om ett parti har ett kommunalråd,
ordförande i ett utskott eller en oppositionsföreträdare räknas denne som
partiets företrädare och inget ytterligare partiföreträdararvode utgår.
För förtroendevalda med årsarvode, vilken på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad, skall arvodet minskas i motsvarande
mån.

5 § Arvode för sammanträden mm
Förtroendevalda fritidspolitiker, har rätt till arvodesersättning för sammanträde eller
motsvarande med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Arvode utbetalas per timme. För första timmen utbetalas dubbelt timarvode som även avser
ersättning för inläsning av handlingar och övriga förberedelser inför sammanträdet. Arvode
utbetalas för maximalt åtta sammanträdestimmar/dag.
För närvarande ersättare som inte tjänstgör utbetalas halvt arvode. Om en ersättare tjänstgör del
av sammanträdet utbetalas helt arvode för hela sammanträdestiden.
Fullmäktiges presidium har närvarorätt vid kommunstyrelsens sammanträde. För dem utbetalas
helt arvode.
Arvode för justering utbetalas med belopp enligt bilaga.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade
semesterförmåner
6 § Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska motsvara det belopp som den förlorade
arbetsinkomsten utgör.
Om sammanträde eller förrättning förlagts så i tid att den förtroendevalde svårligen kunnat
uppta respektive återgå till sitt ordinarie arbete, skall ersättning för förlorad arbetsinkomst utgå
även för tid som vederbörande skulle ha arbetat den dagen. Inkomsten för egna företagare styrks
i första hand med uppgift från Försäkringskassan om sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).
Om den förtroendevalda inte har någon fastställd SGI måste inkomsten styrkas på annat
lämpligt sätt. Vid tveksamheter gör kommunstyrelsen bedömningen om rätten till förlorad
arbetsinkomst.
Det är den förtroendevaldes ansvar att lämna korrekta uppgifter om förlorad arbetsinkomst.
Uppgifterna ska lämnas vid varje ny mandatperiod eller vid förändringar av inkomstens storlek.
Heltids- och deltidsengagerade förtroendevalda med uppdrag omfattande minst 40 % av heltid,
har ingen rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för detta uppdrag.

7 § Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.

7 § a) Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen utgår i form av
årliga avgifter med en procentsats av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst
under året som den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen.
Procentsatsen bestäms till den procentsats som gäller pensionsavgift i det kommunala
pensionsavtalet för anställda i kommunen.
Avgifterna, beräknade enligt första stycket, betalas ut som kontantersättning direkt till den
förtroendevalda. Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga
skyldighet att ersätta den förtroendevalda för förlorad pensionsförmån.

Ersättning för kostnader
8 § Resor och traktamenten
Ersättning för resekostnader vid sammanträden och förrättningar utgår enligt
bilersättningsavtalet BIA om avståndet mellan förtroendemannens bostad och
sammanträdesorten överstiger 3 km. Endast faktisk resekostnad ersätts. Samordning av resor
skall eftersträvas.
Övriga kostnader ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i
TRAKT-04.
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9 § Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som
under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges även för
äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående
och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.

10 § Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträde eller
motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat
enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

11 § Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit
till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande och som inte ersatts på annat sätt. Häri
ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar
och liknande. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

12 § Gemensamma bestämmelser
För att få ersättning enligt 5 - 11 §§ skall den förtroendevalde redovisa sammanträden och
förrättningar samt förluster eller kostnader. Detta skall månatligen anmälas på särskild blankett
till personalenheten.
Arvode och reskostnader för fullmäktige sammanträde utbetalas enligt närvarolista. Övriga
kostnader och ersättningar i samband med fullmäktige sammanträde redovisas på särskild
blankett till personalenheten.
Arvode enligt 3 - 4 §§ betalas ut utan föregående anmälan.

13 §
Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom sex månader
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlust hänför sig.
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast inom två år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlust hänför sig.
Pensionsavgifterna enligt § 7 a) betalas ut senast 31 mars året efter utbetalning av förlorad
arbetsinkomst.
Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom 6
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnad hänför sig.

14 § Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

15 § Utbetalning
Årsarvode för hel- eller deltidspolitiker och årsarvode till fritidspolitiker betalas ut med en
tolftedel per månad.

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
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Pensioner
16 § Pensioner
Kommunstyrelsen är kommunens pensionsmyndighet.
Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) gäller. För vissa
förtroendevalda gäller äldre pensionsbestämmelser (PBF eller PRF-KL).
För tillämpningen av PBF § 10 mom. 3 gäller att talet x skall utgöra 2 prisbasbelopp.

Bilaga för ersättningsnivåer
Beräkningsgrunden för politiska uppdrag i Nordanstigs kommun utgår från riksdagsmannens
månadslön.
Varje uppdrag med årsarvoden arvoderas på helår med angiven del av en riksdagsmans månadslön,
utbetalas månadsvis med en tolftedel.
Övriga ersättningar utbetalas månadsvis.
Vid fyllnadsval utbetalas årsarvodet när protokollet är justerat.
Riksdagsmannens månadslön är 68 400 kronor från 2019-11-01.
Uppdrag
Del av riksdagsmans
månadslön
Kronor/år

Ks ordförande

8,4

574 560

Ks 1:e vice ordförande

0,6

41 040

Ks 2:e vice ordförande

0,2

13 680

Kf ordf

0,6

41 040

Kf 1:e vice ordf

0,3

20 520

Kf 2:e vice ordf

0,2

13 680

Oppositionsföreträdare

1,68

114 912

Ordf. byggnadsnämnden 0,6

41 040

Vice ordf byggn.nämnd

0,3

20 520

Ordf. sociala
myndighetsnämnden

0,6

41 040

Vice ordf. sociala
myndighetsnämnden

0,3

20 520

Ordf. kommunstyrelsens
utskott

3,36

229 824

Vice ordf.
kommunstyrelsens
utskott

0,2

13 680

Socialjour

För varje påbörjat
dygn
0,3

200

0

0

Ordf. Valnämnden Valår
Ordf. Valnämnden icke
valår

20 520
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Revisorer

0,35

23 940

Ordf. Revisionen

0,6

41 040

Partiföreträdare

0,42

28 728

Partistöd Grundstöd

14 000

Partistöd Mandatstöd

10 000

Sammanträdesarvoden
Arvodestyp

Del av riksdagsmans månadslön

Kronor

Sammanträdesarvode
första timmen

0,004

274

Sammanträdesarvode
första timmen för
närvarande, icke
tjänstgörande ersättare

0,002

137

Sammanträdesarvode
per timme från och med
andra timmen

0,002

137

Sammanträdesarvode
per timme från och med
andra timmen för
närvarande, icke
tjänstgörande ersättare

0,001

68

Arvode för sammanträde
med fullmäktige oavsett
längd

0,0087

595
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Ersättning vid allmänna valet (antaget i fullmäktige 2018-04-09, § 34)
Uppdrag

Del av riksdagsmans
månadslön

Kronor

Vallokaler öppna 12-13 timmar
0,042
Ordförande

2 810

Vice ordförande

0,037

2 475

Övriga ledamöter

0,032

2 140

Extra medhjälpare

0,0018

120 kr/timme

Röstningslokaler öppna 6 timmar
0,021
Ledamöter

1 405

Röstningslokaler öppna 4 timmar
0,016
Ledamöter

1 070

Röstningslokaler öppna 2 timmar (institutionsröstning)
0,010
669
Ledamöter

Ersättning vid EU-valet (antaget i fullmäktige 2018-04-09, § 34)
Vallokaler öppna 12-13 timmar
0,037
2 475
Ordförande

Vice ordförande

0,032

2 140

Övriga ledamöter

0,027

1 806

Röstningslokaler öppna 6 timmar
0,021
Ledamöter

1 405

Röstningslokaler öppna 4 timmar
0,016
Ledamöter

1 070
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Arvode för justering av protokoll
Arvode för protokolljustering: 100 kronor per justeringstillfälle.

Förlorad arbetsinkomst
Styrkt belopp utbetalas per timme eller halv timme.
Maximalt 8,5 x 68 400:
260 dagar
motsvarar för 2018: 2 236 kronor/dag eller 279 kronor/timme.
Fler än 8 timmar kan utbetalas vid samma tillfälle.

Förlorad semesterförmån
Styrkt belopp:
a) Förlorad semesterersättning, maximalt: 12 % på maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag
b) Förlorade semesterdagar, maximalt: samma som maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst/dag

Barntillsynskostnader
Verifierat belopp ersätts med 0,25 % x 68 400 = 171 kr/tim, maximalt 500 kr/dag.

Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Verifierat belopp ersätts med 0,25 % x 68 400 = 171 kr/tim, maximalt 500 kr/dag.

Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Verifierat belopp ersätts med 0,25 % x 68 400 = 171 kr/tim, maximalt 500 kr/dag.

