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ARVODESREGLEMENTE mandatperioden 2019-2022 

Ersättningar till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker samt hel- 

och deltidsarvoderade politiker i Öckerö kommun  

  

§1. Förtroendevalda politiker, bestämmelser 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda politiker som avses i 4 kap 1 §   

Kommunallagen (2017:725), och av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ersättare 

och revisorer.   

§2. Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker 

Förtroendevalda politiker som fullgör uppdrag på 100% (heltid), 50% eller 40% av en heltid, 

benämns förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker. För förtroendevalda hel- och 

deltidsarvoderade politiker gäller paragraferna § 4, § 9 , §§ 10 – 11, §12 med undantag från 

1:a och 3:e stycket och §§14 - 15. Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker 

erhåller ett fast månadsarvode för uppdraget. Se arvodesbilaga 1 för Öckerö kommun. 

Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker erhåller ingen ersättning enligt § 5-8 i 

den nämnd arvodet avser. 

 

§3. Förtroendevalda fritidspolitiker 

Övriga förtroendevalda politiker dvs. tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra 

förtroendevalda, som medgetts närvarorätt i nämnderna, benämns i detta reglemente 

förtroendevalda fritidspolitiker.  



 

De förtroendevalda fritidspolitiker som anges i en till detta reglemente bifogad arvodesbilaga 

2 erhåller månadsarvode enligt §4. Samtliga förtroendevalda fritidspolitiker har rätt till 

ersättning enligt vad som närmare anges i §§5 – 15. 

 

§4. Månadsarvoden 

Månadsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda politiker som anges i en till dessa 

bestämmelser bifogade arvodesbilagor 1 och 2. Bestämmelserna om arvoden och ersättningar 

till förtroendevalda politiker i Öckerö kommun beräknas med utgångspunkt från 

kommunalrådsarvodet som i sin tur följer riksdagsmannaarvodet och som uppräknas utifrån 

det av riksdagens arvodesnämnd fastställda arvodet per den 1/11 varje år. Kommunalråd som 

tillika är kommunstyrelsens ordförande ska uppbära ett månadsarvode motsvarande 100% 

,minus summan 2000:-, särskild kostnadsersättning, av riksdagsmannaarvodet. Se 

arvodesbilaga 1 och 2.  

 

Månadsarvodet utgör ersättning för regelmässiga arbetsuppgifter såsom:  

• Beredning av sammanträden. 

• Annan överläggning med berörd förvaltning/enhet rörande handläggning av ärenden. 

• Besök hos förvaltningar/enheter för information, utanordning eller påskrift av 

handlingar. 

• Protokolljustering. 

• Utövande av delegationsrätt. 

• Kontakter. 

• Restid i anslutning till ovan angivna åligganden. 

Om förtroendevald med månadsarvode begär att bli entledigad från uppdraget ska arvodet 

upphöra den dag då kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats.  

Avgår förtroendevald som äger uppbära månadsarvode under tjänstgöringsperioden, fördelas 

arvodet mellan honom/henne och den som träder i hans/hennes ställe i förhållande till den tid, 

varunder var och en av dem innehaft uppdraget.  

Under ledighet av annat skäl än sjukdom och annan lagstadgad ledighet prövar 

arvodesberedningen om och i vad mån arvodet bör behållas  

Har ersättare utsetts för förtroendevald med månadsarvode, uppbär ersättaren arvode som 

motsvarar verkställt avdrag.  

§5. Sammanträden och sammanträdesarvoden 

Sammanträdesarvodet utges per påbörjad timme med 47,76% av kommunalrådets timlön.  

Med sammanträde avses i dessa bestämmelser deltagande vid:  

• Sammanträde med organ som angetts i §1, där protokollföringsskyldighet enligt 

Kommunlagen eller där protokoll eller minnesanteckningar förs i huvudsaklig 

överensstämmelse med Kommunallagens bestämmelser. 



 

• Sammanträdesarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker. 

• Förtroendevalda fritidspolitiker med månadsarvoden uppbär också 

sammanträdesarvoden såvida inte annat framgår av dessa bestämmelser. 

Vid varje sammanträde utgår för den första timmen ett grundarvode (som utgörs av två 

timarvoden) och för varje därpå följande timma som timarvode. För varje påbörjad 

halvtimma – efter grundarvodet – utgår ett halvt timarvode.  

Arvodestiden är maximerad till 10 timmar/ dygn. Denna begränsning gäller inte 

valnämnd/valdistrikt.  

Sammanträdesarvode skall även utgå till närvarande ersättare och observatörer som inte 

tjänstgör.   

 

Då medverkan på sammanträdet medför förlorad arbetsinkomst utöver sammanträdestiden 

utges arvode för restid mellan sammanträdet och arbetsplatsen. 

 

§ 6. Förrättning och förrättningsarvoden 

Förrättningsarvodet utges per påbörjad timme med 47,76% av kommunalrådets timlön.  

Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande vid:  

• Konferenser, inspektioner, informationsmöten, kurser, och studiebesök. 

• Sammankomster och överläggningar med kommunala samrådsorgan organ, andra 

nämnder, extern myndigheter eller organisationer, utredningskommittéer, 

projektgrupper och arbetsgrupper o. dyl. som har ett direkt samband med det 

kommunala förtroendeuppdraget. 

• Förhandlingar och dess förberedelser med personalorganisationer eller annan motpart. 

Förrättningsarvoden utgår till kommunalt förtroendevalda fritidspolitiker.   

Förtroendevalda fritidspolitiker med månadsarvoden uppbär också sammanträdesarvoden 

såvida inte annat framgår av dessa bestämmelser.  

Vid varje förrättning utgår för den första timmen ett grundarvode (som utgörs av två 

timarvoden) och för varje därpå följande timma som timarvode. För varje påbörjad 

halvtimma – efter grundarvodet – utgår ett halvt timarvode.  

Arvodestiden är maximerad till 10 timmar/ dygn. Denna begränsning gäller inte 

valnämnd/valdistrikt.  

Förrättningsarvode skall även utgå till närvarande ersättare och observatörer som inte 

tjänstgör.   

För ersättning enligt ovanstående punkter förutsätts uppdrag av styrelse, nämnd eller utskott 

genom protokollfört beslut. I undantagsfall får prövning ske i efterhand.   



 

§ 7. Förlorad arbetsinkomst 

Vid deltagande i sammanträde/förrättning enligt §§ 5-6 utgår ersättning för den del av den 

förlorade arbetsinkomsten som motsvarar tiden för sammanträdet/förrättningen samt faktisk  

tid som krävs (för att kunna utföra förtroendeuppdraget) i anslutning till och från 

sammanträdet/förrättningen. Ersättningen i timmar kan inte överstiga det antal timmar som 

den förtroendevalda har tagit ledigt från arbete för att kunna utföra sitt förtroendeuppdrag. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår endast för sammanträde/förrättning som ägt rum 

på arbetstid och som medfört, med styrkt löneunderlag, förlorad arbetsinkomst.   

Förtroendevalda fritidspolitiker har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med 

max 3,0 %, per dag, av kommunalrådsarvodet.  

Ersättning till förtroendevald som är egenföretagare (innehar F-skattsedel) baseras på 

inlämnad lönespecifikation, försäkringskassans beslut om registrerad årsinkomst, föregående 

års självdeklaration eller på schablonersättning enligt nedan.  

Förtroendevalda fritidspolitiker som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 

belopp, har rätt till schablonersättning per timme beräknad på grundval av den senast 

fastställda årsinkomsten för dag enligt följande:      

Årsinkomst (max 5,7 x kommunalrådsarvodet) delat med 365 x 90% x 1,4 = daglön.  

Anspråk på förlorad arbetsinkomst skall inlämnas till nämndens sekreterare senast fyra 

månader efter sammanträdes/förrättningstillfället, se §4.   

Ersättning för förlorad arbetsinkomst skall även utgå till närvarande ersättare som inte 

tjänstgör och observatörer.  

Förtroendevald som på grund av kommunala uppdrag går miste om arbetslöshetsersättning, 

har rätt till ersättning för styrkta förluster från arbetslöshetskassa. Den som förlorar förmåner 

från arbetslöshetskassa ska lämna intyg från utbetalaren som visar vilken tid förlusten avser 

och vilket belopp som avses. Med arbetslöshetsersättning jämställs andra 

arbetsmarknadspolitiska stödformer som avser att ersätta arbetsinkomst.    

§ 8. Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald fritidspolitiker har rätt till semesterersättning med en schablonersättning om 

12% på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. För förlorade semesterdagar utgår 

ekonomisk ersättning med högst maximibeloppet för förlorad arbetsinkomst per dag.  

§ 9. Pensionsregler 

Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker omfattas av pensionsreglementet PBF 

eller OPF-KL. OPF-KL gäller i sin helhet för nytillträdda förtroendevalda politiker, valet 

2014, och som inte tidigare omfattas av PBF. De som tidigare omfattats av PBF kvarstår inom 

detta avtal.  



 

Förtroendevalda fritidspolitiker omfattas av pensionsförmån enligt OPF-KL, dock ej 

omställningsdelen. Pensionsavgiften motsvarande 4,5% av inkomsten upp till 7,5 inkomst 

basbelopp, och 30% av inkomster som överstiger 7,5 inkomst basbelopp. Den sammanlagda 

års ersättningen sätts av i balansräkningen som pensionsbehållning senast den 31 mars 

följande år.   

§ 10. Frånvaro 

Förtroendevalda hel- och deltidsarvoderade politiker samt förtroendevald fritidspolitiker med 

fast månadsarvode som på grund av sjukdom eller annan lagstadgad ledighet är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid överstigande en kalendermånad skall 

månadsarvodet minskas i motsvarande mån.  

Månadsarvode ska då istället utges till den som fullgör uppdraget.   

Om förtroendevald med månadsarvode begär att bli entledigad från uppdraget ska arvodet 

upphöra den dag då kommunfullmäktiges beslutsprotokoll justerats.  

Frånvaro enligt första stycken skall anmälas till sekreterare i respektive nämnd.  

Under ledighet av annat skäl än sjukdom (enligt ovan) och annan lagstadgad ledighet prövar 

arvodesberedningen om och i vad mån arvodet skall behållas.  

§ 11. Ersättning för resekostnader och traktamenten. 

Kostnader för resor till förrättningar ersätts enligt Reglerna om ersättning för användande av 

egen bil finns i Bilersättningsavtalet – BIA.  

För förrättningar inom kommunen utgår resekostnadsersättning endast om merkostnaden 

uppstått jämfört med ordinarie dagliga resor.  

Förtroendevald politiker, vilken har merkostnader för kost och logi, i samband med 

förrättning i förtroendeuppdraget utanför kommunen äger rätt till ersättning i enlighet med 

gällande traktamentesavtal.  

Samtliga förtroendevalda ska planera sina resor för ett säkert, miljöanpassat och 

kostnadseffektivt resande.   

Kortare resor inom kommunen ska ske till fots, med cykel eller med elbil. Vid längre resor 

ska kollektivtrafik, elbil(samåkning ska eftersträvas) eller tåg användas. Flyg nyttjas enbart 

om inga tågförbindelser finns eller då det inte finns något realistiskt alternativ. 

§ 12. Ersättning för särskilda kostnader. 

Förtroendevald fritidspolitiker som har kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad 

eller svårt sjuk kan erhålla ersättning för detta. Ersättning betalas för kostnader som 

uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden/förrättningar eller motsvarande för vård 

och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk person som bor i den förtroendevaldes bostad 

där omsorgen utförs av en personlig assistent eller annan personal.  



 

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald politiker för de särskilda kostnader 

som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden/förrättningar och som inte ersätts 

på annat sätt.   

Ersättning utbetalas till förtroendevald fritidspolitiker för Barntillsynskostnader som 

uppkommer till följd av deltagande vid sammanträde/förrättning eller motsvarande för vård 

och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes hem av anlitad barnvakt och som under 

kalenderåret inte hunnit fylla 13 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättningen utgå även 

för äldre barn.    

Förtroendevalda politiker som i samband med sitt kommunala förtroendeuppdrag åsamkats 

särskilda kostnader för telefon, porto och liknande erhålles ersättning motsvarande styrkta 

utlägg.   

För andra kostnader än de som anges ovan utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa 

att särskilda skäl för dessa förelegat. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde har haft 

rimliga möjligheter att genom ändrade dispositioner förhindra att kostnader uppstod.   

Ersättning för kostnader enligt §12 förutsätter formligt verifierat underlag  

Fråga om tolkning av ersättning enligt §12 prövas i varje särskilt fall av arvodesberedningen. 

Detta med hänvisning till §15.  

§ 13. Särskilda arbetsförhållanden m m 

Rätten till ersättning enligt §7 gäller även för de förtroendevalda med speciella arbetstider 

eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses som skäligt att den 

förtroendevalde fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde eller 

motsvarande. Den totala ersättningen utgår för maximalt 8 timmar.   

Förtroendevald som på grund av förtroendeuppdraget måste ta ledigt från skiftarbete och 

annat arbete med oregelbundna arbetstider har rätt till ersättning, motsvarande styrkt förlorad 

arbetsinkomst, vid sådan ledighet för deltagande i sammanträde/förrättning under 

nästkommande dag.  

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde har haft rimliga möjligheter att genom ändrade 

dispositioner förhindra att kostnader uppstod.  

§ 14. Gemensamma bestämmelser för ersättning 

Sekreteraren i respektive kommunalt organ skall upprätta förteckning över närvarande 

ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. Arvoden utbetalas 

månadsvis via kommunens utbetalningsrutin.  

Attesterat underlag om sammanträdesersättningar skall av kansliets administratör rapporteras i 

personalsystemet. Vid utbetalning av arvoden sker regelmässigt avdrag för preliminär skatt.  

Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett upprättad 

räkning från den förtroendevalde.  



 

§15. Tolkning och tillämpning 

Arvodesberedningen beslutar om tolkning och tillämpning av dessa regler. 

  



 

ARVODESBILAGA  1 

 

Gäller fr o m 2022-01-01 

  Lön per månad i % av       

 riksdagsledamots månadsarvode minus      

2 000 kronor  

Kommunstyrelsen    

67 900  

Arvode per månad i % av 

kommunalråds 

månadsarvode  

Kommunstyrelsen    

   27 200 

   40 700 

    34 000  

37 300 

30 600 

 

  

Kommunalråd, 

kommunstyrelsens 

ordförande  

 100%  

1:e vice ordförande   40%  

2:e vice ordförande  60%  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

Ordförande   50%  

Socialnämnd    
 

Ordförande   55%  

Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnd 

 

Ordförande  45%  



 

ARVODESBILAGA 2 

Gäller fr o m 2022-01-01 

   

Nämnd  Månadsarvode i % av kommunalråds månadsarvode  

67 900:-  

Kommunfullmäktige  Månadsarvode 

   4 800  

1 700  

1 700  

Arvodesberedning  

1 000 

    300 

3 700  

3 700  

  

3 800  Årsarvode vid valår  

   1 000 

     300 

 

3 700  

3 700  

3 700  

3 700  

Överförmyndare 

3 400 

 

 

Ordförande  7%  

1:e vice ordförande  2,5%  

2:e vice ordförande  2,5%  

Ordförande  1,5%  

Vice ordförande  0,5%  

Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnd  

 

1:e vice ordförande  5,5%  

2:e vice ordförande  5,5%  

Valdistrikt 

 

Ordförande  0,5%  

Valnämnd  

 

Ordförande  1,5%  

Vice ordförande  0,5%  

Barn- och 

utbildningsnämnden  

 

1:e vice ordförande  5,5%  

2:e vice ordförande  5,5%  

Socialnämnd   

1:e vice ordförande  5,5%  

2:e vice ordförande  5,5%  

Överförmyndare 5,0%  



 

 

Revisionen  

5 800 

4 800  

4 800  

Ordförande  8,5%  

Vice ordförande     7%  

Övriga revisorer     7%  


