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1 Inledning  

Dessa regler ersätter tidigare regler för ersättningar och arvoden för förtroendevalda i 
Tranemo kommun, vilka antogs av kommunfullmäktige 2013-12-16, § 173 samt 
reviderades 2014-06-16, § 57 och 2014-12-15, § 158. 

2 Regler, med förtydliganden, för ersättningar och 
arvoden för förtroendevalda i Tranemo kommun 
2019–2022  

2.1 Tillämpningsområden 
Bestämmelserna tillämpas på: 

1.       Förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och 
beredningar/utskott. 

2.       Förtroendevald som utsetts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
eller nämnd/beredning/utskott. 

• I samarbetsorgan med andra myndigheter, organisationer eller motsvarande 

• I interna samrådsorgan, partsammansatta organ eller motsvarande 

• Som kommunens representant vid bolagsstämmor, förbundsstämmor o dyl. 

• Som kommunens representant i samband med särskilda uppdrag. 

3.       Kommunens revisorer. 

2.2 Tolkning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott tolkar och granskar tillämpningen av dessa regler. 

2.3 Ersättningsformer 
Ersättning kan utbetalas i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, 
inläsningsarvode, resekostnadsersättning, färdtidsersättning samt ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner, dessutom kan ersättning utbetalas för vissa 
kostnader i samband med utövandet av uppdragen (se 2.5.6 Ersättning för övriga 
kostnader) 

2.4 Hel- och deltidsarvode 
Hel- och deltidsarvodet beräknas från en av kommunfullmäktige beslutad grundnivå.  

Kommunstyrelsens ordförande arvoderas till 100% av grundnivån. 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande arvoderas till 80 % av grundnivån. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande arvoderas till 45% av grundnivån. 
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Ovanstående förtroendevalda har stationeringsort Tranemo. 

Arvodet till förtroendevald med ersättning på 40 % eller mer av grundnivån innefattar 
alla arvoden samt ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner som 
har samband med angivet uppdrag eller som utförts på uppdrag av styrelsen/nämnden. 

I ovan angivet arvode för kommunstyrelsens ordförande och de båda vice ordförandena 
ingår ledamotskap i kommunstyrelsen, i något av kommunstyrelsens utskott samt 
eventuellt ledamotskap i kommunfullmäktige. 

Hel- eller deltidsarvoderade har rätt till ledighet i den utsträckning som uppdraget 
medger med 30 arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras. 

Om en hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald blir sjukskriven för en 
sammanhängande längre tid än 30 dagar ska en ersättare utses. Arvodet utbetalas då till 
den som går in och ersätter den förtroendevalde fram till dess att sjukskrivningen upphör 
och hen kan fullgöra sitt uppdrag igen. Vid föräldraledighet som planeras för 
sammanhängande längre tid än 30 dagar ska samma regel gälla. 

Tjänstgör hel- och deltidsarvoderad förtroendevalda i andra centrala, regionala eller 
lokala funktioner för vilka förordnandet skett av kommun, SKL eller Boråsregionens 
kommunalförbund har den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode 
från berörda organ för dessa uppdrag. 

 

2.5 Övriga förtroendevalda 

2.5.1 Årsarvoden 
Årsarvoden utbetalas till kommunala förtroendevalda enligt bilaga A. Årsarvodet avser 
uppdraget i och för den nämnd eller motsvarande för vilket årsarvodet utbetalas och 
inkluderar samtliga uppdrag som har direkt samband med detta. Årsarvodet omfattar 
INTE andra kommunala uppdrag som förtroendevald innehar. 

Årsarvoderade har rätt till ledighet i den utsträckning som uppdraget medger med 30 
arbetsdagar per år utan att arvodet reduceras. 

I årsarvode till ordförande/vice ordförande/motsvarande inkluderas ersättning för bl. a. 
följande arbete: 

• att leda nämndens, utskottets eller beredningens verksamhet 

• att följa kommunförvaltningens arbete. 

Förtydligande: med betydande del av heltid skall enligt förarbetena till gällande 
kommunallag förstås uppdrag omfattande 40% av heltid eller mer. När en 
förtroendevald har flera deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 
40% men där den sammanlagda procentsatsen omfattar 40% eller mer skall dessa 
förtroendevalda inte ersättas för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. 
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• överläggningar med förvaltningschefen/sektionschefen eller motsvarande och 
förvaltningen i övrigt 

• överläggningar med myndigheter samt med övriga kommunala organ. 

• genomgång/beredning inför sammanträde/förrättning, besiktning och dylikt 

• representera nämnden i kontakter med massmedia och allmänheten samt vid 
uppvaktningar och dylikt. 

• övriga uppdrag som nämnden, utskottet, eller beredningen kan besluta om. 

• protokolljustering. 

• Inläsning av handlingar 

Tjänstgör årsarvoderade förtroendevalda i andra centrala, regionala eller lokala 
funktioner för vilka förordnande skett av kommunen, SKL eller Boråsregionens 
kommunalförbund har den förtroendevalde rätt till eventuellt kompletterande arvode 
från berörda organ för dessa uppdrag. 

2.5.2 Sammanträdes/förrättningsarvode 
Alla med arvode under 40 % och ledamot utsedd av kommunstyrelsen har rätt till 
sammanträdes/förrättningsarvode. Med förrättning avses i dessa bestämmelser 
deltagande i: 

• sammanträde som ledamot i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, 
kommunstyrelse och övriga nämnder, utskott, revisorernas sammanträden samt 
sammanträden med utredningskommittéer, projekt- och arbetsgrupper. 

• kurs, konferens, kongress, studiebesök, studieresa, informationsmöte, 
sammanträde med utomstående myndighet eller organisation eller liknande som 
rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala uppdraget, efter vederbörligt beslut. 

• fullgörande av granskning inom ramen för revisionsuppdrag. 

• Sammanträde eller motsvarande med företrädare för annat kommunalt organ än 
det den förtroendevalde själv tillhör. 

 

 

 

Förtydligande: Vid sammanträde/förrättning noteras uppgift om deltagande 
i sammanträde/förrättning av sekreteraren i respektive nämnd/styrelse. 

Om protokoll inte förs ska minnesanteckning föras från sammanträdet som 
innehåller uppgift om datum, tidsåtgång, närvarande och 
sammanträdesändamål. Uppgifterna ska styrkas av fungerande ordförande. 
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Sammanträdes/förrättnings- och protokolljusteringsarvode utbetalas enligt bilaga B. 

Vid sjukskrivning eller föräldraledighet sammanhängande längre än 30 dagar gäller 
samma regler som för hel- och deltidsarvoderade (se 2.4 Hel- och deltidsarvode). 
  

 

2.5.3 Inläsnings- och förberedelsearvode 
För sammanträden utgår ett arvode för inläsning och/eller förberedelse enligt bilaga B. 

 

2.5.4 Färdtidsersättning 
Vid förrättning inklusive deltagande i kurs/konferens utanför kommunen utgår 
färdtidsersättning enligt bilaga B. 

2.5.5 Förlorad arbetsinkomst och förlorade ekonomiska förmåner 
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska 
förmåner som de förlorar på grund av uppdraget.  

I speciella fall, där ersättning för förlorad arbetsinkomst krävs för längre tid än 
förrättningen + skälig restid, ska särskilt intyg bifogas och bedömning av rimlighet göras. 
(se 2.2 Tolkning). 

Förutom förlorad lön, pensions- och semesterförmåner ersätts också de förlorade 
socialförsäkringsrättsliga ersättningarna så som arbetslöshetsersättning och 
föräldrapenning. Inkomstuppgift skall på eget initiativ snarast lämnas till kommunens 
personalfunktion vid påbörjat uppdrag samt vid varje förändring av inkomsten. 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts fr.o.m. att inkomstuppgift lämnats till 
personalfunktionen. Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. 

Förtydligande: För att förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ekonomiska förmåner skall utbetalas vid deltagande i kurs/konferens eller motsvarande 
krävs beslut om deltagande enligt gällande delegationsordning. Beslut om deltagande 
kan inte fattas efter att kursen/konferensen motsv. är genomförd. 
Sammanträdesarvode/förrättningsarvode utgår för den tid som 
sammanträdet/förrättningen pågår. 

Förtydligande: Förutsättningen för att arvode för inläsning och/eller förberedelse inför 
sammanträde skall utgå är att den förtroendevalde har erhållit handlingar som skall läsas 
in eller skall ta del av annat material inför sammanträdet. Inläsnings-/förberedelsearvode 
utbetalas inte till årsarvoderad förtroendevald för sammanträde i ”egen” nämnd/utskott. 
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Egna företagare, fria yrkesutövare och förtroendevalda som fritt disponerar sin arbetstid 
ersätts med ett timbelopp som utgår från den till försäkringskassan registrerade 
årsinkomsten i förhållande till den registrerade årsarbetstiden dock inte under beslutad 
lägsta ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt bilaga B. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om 
förtroendevald visar att arbetsinkomst förlorats för mer än åtta timmar utgår ersättning 
även för denna tid. Intyg om detta skall lämnas samtidigt med begäran om ersättning. 

 

2.5.6 Ersättning för övriga kostnader 
För andra extra kostnader, t.ex. barntillsyn, avbytartjänst, funktionshindrads särskilda 
kostnader utbetalas ersättning under förutsättning att den förtroendevalde kan verifiera 
kostnaden. 

2.5.7 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag för kommunen i 
så stor omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar är 
berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen.  

Förtydligande: Grunden för rätten till ersättning är att den förtroendevalde faktiskt har 
förlorat arbetsinkomster och ekonomiska förmåner. En förtroendevald som tagit partiell 
och generell tjänstledighet har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ekonomiska förmåner. 
Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten. Kan den 
förtroendevalde inte styrka förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner på sätt som 
kommunen begär, blir den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit 
betalas ut. 

Förtroendevald som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40% eller 
mer) har inte rätt till ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de 
förlorar på grund av uppdragen. 

Förtydligande: Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid; uttag av flextid, 
semester etc., föreligger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
ekonomiska förmåner. Det innebär också att en förtroendevald som byter arbetspass 
för att få ledig tid när den förtroendevalde har ett uppdrag för kommunen inte har rätt 
till ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. En förtroendevald 
som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att uppdraget utförs 
på ”ledig tid” och därför inte föranleder något löneavdrag har inte heller rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst och ekonomiska förmåner.  
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2.5.8 Resekostnadsersättning och traktamente 
Vid sammanträde och förrättning inom eller utom kommunen utbetalas reseersättning 
till förtroendevald som har mer än 5 km mellan sin fasta bostad alt. arbetsplatsen och 
sammanträdesplatsen. 

Traktamente samt ersättning för övriga resekostnader och vid sammanträde, 
förrättningar eller andra uppdrag utbetalas enligt de grunder som fastställts för 
kommunens arbetstagare. I de fall tåg, hyrbil, buss eller flyg använts skall biljetter 
beställas genom medborgarservice och processtöd. 

3 Uppräkning 

Samtliga arvoden räknas om årligen enligt det beslutade inkomstbasbeloppet (IKB). 
Grundnivån utgör 85 % av inkomstbasbeloppet. 

4 Frånvaro 

För årsarvoderad såväl som hel- och deltidsarvoderad förtroendevald som är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under en sammanhängande tid som överstiger 1 månad ska 
arvodet minskas i motsvarande mån. 

5 Utbetalning 

Begäran om arvode och andra ersättningar lämnas in månadsvis. Utbetalning sker 
månadsvis. Arvode utbetalas månaden efter förrättningen under förutsättning att korrekt 
ifyllt underlag, vederbörligen attesterat, inlämnas till personalfunktionen senast den 10:e 
i månaden efter förrättningen. 

6 Pensionsbestämmelser 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet i Tranemo kommun. 

Förtydligande: För att pröva rätten till ersättning för förlorad semesterförmån krävs 
begäran från den förtroendevalde. Begäran skall vara styrkt av arbetsgivare.  

Förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller betydande del av heltid (40%) 
har inte rätt till ersättning för förlorade semesterförmåner.   
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För förtroendevalda gäller omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). 
För samtliga förtroendevalda, oavsett uppdragets omfattning, gäller avtalets 
”Pensionsbestämmelser”. Bestämmelserna om ”Omställningsstöd” gäller för 
förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos 
kommunen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40% av heltid.  

Pensionsavtalet PBF gäller för vissa förtroendevalda med minst 40% av grundnivån i 
förtroendeuppdraget.  

 

 

7 Preskriptionstid 

Begäran om arvode och andra ersättningar lämnas in månadsvis. 

Ersättningskrav för en aktivitet som är äldre än ett år avslås/utbetalas ej. 

8 Övrigt 

Det är varje enskild förtroendevalds ansvar att vara väl insatt i gällande 
arvodesbestämmelser, och snarast på eget initiativ anmäla förändring som påverkar 
arvoden och andra ersättningar till arvodesansvarig på personalfunktionen. 

En förtroendevalds sammanlagda ersättning av arvoden och ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från Tranemo kommun, exklusive ersättning från helägda kommunala 
bolag, får inte överstiga grundnivån enligt bilaga A. 

Ett felaktigt utbetalt arvode skall återbetalas. 

 

 

 

Tillämpningsanvisning 

OPF-KL är utformad för att tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett eller flera 
uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBF eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 
 
OPF-KL är indelat i dels omställningsstöd dels pensionsbestämmelser. Bestämmelserna 
gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare eller tidigare avgått 
med rätt till visstidspension, annan egen pensionsförmån, avgångsersättning eller 
livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF att gälla. 



 

 

  
Datum: 2022-01-12 
Dnr: KS/2016:837  
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Politikerarvoden i Tranemo kommun 2019–2022, 
bilaga A (KF § 62, 2018-06-11)(reviderat enligt 
grundnivå 2022) 
 

Samtliga arvoden utgår från det årligen, statligt beslutade, inkomstbasbeloppet. 
Grundnivån utgör 85 % av inkomstbasbeloppet.  

Grundnivå 2022 baserad på inkomstbasbelopp (71 000kr/mån): 
Inkomstbasbelopp x 12 x 0,85 = 724 200 kr/år 
 

Heltids-, deltids- och årsarvoderad sammanlagda arvode är maximerat till 100 % 
av grundbeloppet. 

Uppdrag Arvodering i % av 
grundnivån 

Summa 2018  

Kommunfullmäktige   

Ordförande 30 % 217 260 kr 

1:e vice ordförande 15 % 108 630 kr 

2:e vice ordförande 10 % 72 420 kr 

   

Beredningsledare 15 % 108 630 kr 

Ställföreträdande beredningsledare 2 %  14 484 kr 

   

Revisorer   

Ordförande 5 % 36 210 kr 

Vice ordförande 4 % 28 968 kr 

Ordinarie ledamot 3 % 21 726 kr 



   

 

 

2 (3)  

 

   

Kommunstyrelsen   

Ordförande 100 % 724 200 kr 

1:e vice ordförande 80 % 579 360 kr 

2:e vice ordförande 45 % 325 890 kr 

Utskottsordförande (ej allmänna 
utskottet) 

15 % 108 630 kr 

Ordförande OU 20 % 144 840 kr 

1:e vice ordförande i utskott 8 % 57 963 kr 

2:e vice ordförande i utskott 4 % 28 968 kr 

   

Gruppledare 2 % 14 484 kr 

   

Valnämnden   

Ordförande 1 % 7 242 kr 

Vice ordförande 1 % under valår 7 242 kr 

   

Tranemobostäder AB   

Ordförande 10 % 72 420 kr 

Vice ordförande 5 % 36 210 kr 

   

Tranemo Utvecklings AB   

Ordförande 6 % 43 452 kr 

Vice ordförande 3 % 21 726 kr 
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Arvoden och ersättningar vid 
sammanträden/förrättningar, bilaga B (KF § 62, 
2018-06-11) (reviderade enligt grundnivå 2022) 

 
För ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, beredningar, 
kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen samt valförrättare utgår 
sammanträdesarvode enligt följande: 

 

     

Timarvode    171 kr/timme 

Protokollsjustering   171 kr/timme 

Inläsningsarvode   171 kr 

Förlorad arbetsinkomst - min  171 kr/timme 

 

Färdtidsersättning (50 % av timarvodet/restimma) 85 kr/timme 

 

För valnämndens ledamöter utgår sammanträdesarvode + 100 % vid valdag som 
inträffar sön- och helgdagar. 

För valdistriktsordförande utgår valår, utöver den tid ordföranden tjänstgör 
valdagen ett förrättningsarvode om 12 timmar. 

För valförrättare inkl. valdistriktsordförande utgår sammanträdesarvode + 100 % 
vid valdag som inträffar under sön- och helgdagar. 

Samtliga sammanträdes-/förrättningsarvoden räknas om årligen enligt det 
beslutade inkomstbasbeloppets (IKB) procentuella förändring. 
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