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Inledning 

Bakgrund 
Det har funnits flera versioner av ersättningsreglementet genom åren och 
tillämpningspraxis har ibland förändrats mellan mandatperioderna. Det finns i 
dagsläget behov av en skriftlig anvisning om hur nuvarande ersättningsreglemente, 
”Ersättning till Tierps kommuns förtroendevalda ERS 2018” (ERS 2018), ska tolkas 
och tillämpas fram tills ett nytt ersättningsreglemente har beslutats och börjar gälla. 

Syfte 
Syftet är att det här dokumentet ska tydliggöra och vara vägledande i vilka arvoden 
och ersättningar som kommunens förtroendevalda kan ha rätt till i olika situationer. 

Omfattning 
Tillämpningsanvisningen hanterar det nuvarande reglementet, ERS 2018, tolkning 
under den innevarande mandatperioden. 
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Vägledning till förtroendevaldas roller 
Det här avsnittet innehåller information om vilken ersättning en förtroendevald får 
utifrån vilket uppdrag hen valts till. Uppdragen för förtroendevalda går att 
kombinera. För den som har en heltids- eller deltidsarvoderad roll kan arvodet för 
vissa tillkommande roller utebli om de anses ligga inom grundrollens uppdrag och 
arvode. 

Heltidsuppdrag, deltidsuppdrag och anställningsliknande 
förhållande 
Tierps kommun har för närvarande två uppdrag som ska ses som heltidsuppdrag; 
finanskommunalråd och oppositionsråd1, samt tre deltidsuppdrag som utskotts-
ordförande. Omfattningen av arbetsinsatsen och formen av fast månadsarvodering 
inom dessa fem uppdrag innebär att de anses ha ett anställningsliknande 
förhållande.  
 
Av ersättningsreglementet framgår att om en förtroendevalds sammanräknade fasta 
årsarvoderingar uppnår 40 procent eller mer, av en riksdagsledamots grundarvode 
per år, ska det räknas som ett ”deltidsuppdrag” och som ett ”anställningsliknande 
förhållande”.  
En förtroendevald som har en roll som innebär anställningslikande förhållande kan 
ha ytterligare roller (förtroendeuppdrag) med arvoden och ersättningar för 
sammanträden och övriga förrättningar. 
 
En förtroendevald som har anställningsliknande förhållanden har möjlighet att 
nyttja förmånerna i §§ 24-26. 
 
Vid varje roll i kommande avsnitt anges närmare vad som gäller vid ersättning. 

Roller i fullmäktige och i fullmäktigeberedningar 

Rollen som kommunfullmäktiges ordförande 

Ordförande i kommunfullmäktige får ett årsarvode. Därutöver får kommunfull-
mäktiges ordförande: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför fullmäktiges sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20  

 
Till skillnad från övriga ledamöter i kommunfullmäktige får ordförande inte 
ersättning för justering av kommunfullmäktiges protokoll. 
 

                                                           
1 Båda rollerna, finanskommunalråd och oppositionsråd, är enligt formell definition kommunalråds-
poster. I Tierps kommun benämns finanskommunalrådet vanligen kommunalråd och 
oppositionsrådet benämnas oppositionsråd.  
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Kommunfullmäktiges ordförande är enligt ”Reglemente för kommunstyrelsen” 
även ordförande i Demokratiberedningen och får arvode för den rollen. Om 
kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i fler fullmäktigeberedningar får hen 
årsarvode även för ordföranderollen i respektive beredning. 

Roller som vice ordförande (1:e vice och 2:e vice), ledamot och 
ersättare i kommunfullmäktige 

Vice ordföranden (1:e och 2:e), ledamot och ersättare i kommunfullmäktige får: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför fullmäktiges sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvode och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
Vid justering av fullmäktiges protokoll erhålls timarvode för en timmes förrättning. 

Rollen som ordförande i fullmäktigeberedning  

Ordförande i en fullmäktigeberedning har ett årsarvode och får därutöver: 
 

- timarvode för närvaro vid beredningens sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför beredningarnas sammanträden (1 timme) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

Roller som vice ordföranden, ledamot och ersättare i 
fullmäktigeberedningarna och valberedningen 

Vice ordförande (1:e och 2:e), ledamot och ersättare i fullmäktigeberedningar får: 
 

- timarvode för närvaro vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför beredningarnas sammanträden (1 timme) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

Förtroendevalda som ingår i valberedningen 

Förtroendevalda som ingår i valberedningen får timarvode för närvaro vid 
sammanträden och förrättningar. Arvodet beräknas från det att den förtroendevalda 
startar sin resa från bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen till dess att hen har 
kommit tillbaka. Därutöver får de: 
 

- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader 
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20   
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Rollen som ledare för vissa kommunfullmäktigegrupper (gruppledare) 

Arvode betalas ut till gruppledare för de kommunfullmäktigegrupper där partiet inte 
har finanskommunalråds- eller oppositionsrådspost.  
 
Arvodesberättigade gruppledare får både ett årsarvode och ett mandatbaserat belopp 
som baseras på procenttal av det årliga grundarvodet för ledamot av Sveriges 
Riksdag. Det mandatbaserade beloppet är en ersättning, inte ett arvode. Om en 
gruppledare har ett anställningsliknande förhållande 2 ska det mandatbaserade 
beloppet inte räknas med. 

Kommunrevisionen 

Rollen som revisorernas ordförande 

Revisorernas ordförande erhåller årsarvode. Ordföranden får också: 
 

- timarvode för deltagande i sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför revisionens sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
När revisorernas ordförande behöver närvara vid kommunstyrelsens eller 
kommunfullmäktiges sammanträden får hen timarvode för annan förrättning. 

Rollerna som revisor och revisorernas vice ordförande 

Revisorernas vice ordföranden och övriga förtroendevalda revisorer får: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför revisionens sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
När revisorer behöver närvara vid kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges 
sammanträden erhålls timarvode för annan förrättning. 

Roller i kommunstyrelsen, utskott och förhandlingsdelegation 

Rollen som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd 

Enligt ”Reglemente för kommunstyrelsen” ska kommunstyrelsens ordförande vara 
finanskommunalråd. I Tierps kommun benämns finanskommunalrådet vanligen 

                                                           
2 Anställningsliknande förhållande innebär att en förtroendevalds sammanräknade fasta 
årsarvoderingar uppnår 40 procent eller mer av en riksdagsledamots grundarvode per år. 
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kommunalråd. Kommunalrådet får årsarvode som är 100 procent av grundarvodet 
för ledamot av Sveriges Riksdag. Arvoderingsprocenten handlar om storlek av 
ersättningsnivåer och inte tjänstgöringens omfattning. Rollen är att betrakta som ett 
heltidsuppdrag.  
 
Kommunalrådets fasta ersättning gäller för sammanträden och förrättningar inom 
kommunstyrelsens eller kommunstyrelsens utskott, nämnder och råd. 
Kommunalrådet får inte timarvode för dessa sammanträden, hen får inte heller  
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förberedelsetid. 
 
Kommunalrådet får däremot timarvode för sammanträden och förrättningar som hör 
till kommunfullmäktige, till exempel vid kommunfullmäktiges sammanträden, 
fullmäktigeberedningar och vid deltagande i medborgardialoger som anordnas av 
fullmäktigeberedningar. 
 
Kommunalrådet kan vara gruppledare för det egna partiet, men då får hen inte 
arvode för den rollen. 
 
Kommunalrådet får inte arvode för uppdrag i gemensamma nämnder med extern 
huvudman. 
 
Kommunalråd omfattas av utbildningsdagar för politiska partier enligt § 9 och får 
då ersättning för resekostnader. 
 
Kommunalrådet får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 

Rollen som oppositionsråd 

Oppositionsrådet är enligt kommunallagens definition kommunalråd. I Tierps 
kommun benämns rollen oppositionsråd. Oppositionsrådet får i årsarvode 90 
procent av grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Arvoderingsprocenten 
handlar om storlek av ersättningsnivåer och inte tjänstgöringens omfattning. Rollen 
är att betrakta som ett heltidsuppdrag.  
 
Oppositionsrådets fasta ersättning gäller för sammanträden och förrättningar inom 
kommunstyrelsens eller kommunstyrelsens utskott, nämnder och råd. 
Oppositionsrådet får inte timarvode för dessa sammanträden, hen får inte heller 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förberedelsetid. 
 
Oppositionsrådet får däremot timarvode för sammanträden och förrättningar som 
hör till kommunfullmäktige, till exempel vid kommunfullmäktiges sammanträden, 
fullmäktigeberedningar och vid deltagande i medborgardialoger som anordnas av 
fullmäktigeberedningar. 
 
Oppositionsråd kan vara gruppledare för det egna partiet, men då får hen inte 
arvode för den rollen. 
 
Oppositionsråd får inte arvode för uppdrag i gemensamma nämnder med extern 
huvudman. 
 
Oppositionsråd omfattas av utbildningsdagar för politiska partier enligt § 9 och får 
då ersättning för resekostnader. 
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Oppositionsråd får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 

Rollen som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens vice ordförande får årsarvode, utöver det får hen också: 
 

- timarvode för kommunstyrelsens sammanträden och förrättningar  
- arvode för förberedelsetid inför sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

Rollen som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

Om det är oppositionsrådet som innehar rollen som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen så erhåller hen inget ytterligare arvode i samband med 
sammanträden. 
 
I övriga fall erhåller 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst  
- ersättning för resekostnader 
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

Roller som ledamot och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, undantaget utskottsordföranden och 
oppositionsråd, har: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför sammanträden (4 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader 
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

Rollen som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott  
I Tierps kommun är det fastställt att kommunstyrelsens ordförande, tillika 
kommunalråd, även är ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens ordförande får inte sammanträdesarvode eller ersättning för 
förlorad arbetstid för sammanträden och förrättningar inom kommunstyrelsen. Se 
mer under rubriken ”Rollen som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd” 
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Roller som 1:e och 2:e vice ordförande samt ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Som ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott räknas 1: vice 
ordförande, 2:e vice ordförande och övriga ordinarie ledamöter. Ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott har ett årsarvode som utgör ersättning 
för deltagande i utskottets sammanträden istället för timarvode.  
 
Finanskommunalråd och oppositionsråd får inte arvode för deltagande i 
arbetsutskottets sammanträden. De erhåller inte heller ersättning för justering av 
protokoll, reseersättning eller ersättning för förlorad arbetstid. 
 
De ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som inte är 
kommunalråd eller oppositionsråd, får årsarvode, ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och ersättning för resekostnader. 
 
Även ledamöter som samtidigt har rollen som ordförande i något av 
kommunstyrelsens övriga utskott får årsarvode för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Utskottsordföranden får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 11. 

Roll som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott  

Inkallad ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott får: 
 

- timarvode 
- arvode för förberedelsetid (2 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20  

 
Om en ordförande för ett annat av kommunstyrelsens utskott är ersättare i 
arbetsutskottet får hen timarvode för sammanträdes- och förberedelsetid som övriga 
ersättare när hen går in och tjänstgör.  
 
För övriga typer av ersättningar se ”Roll som utskottsordföranden i utskotten 
samhällsbyggnad, utskottet barn och unga, samt utskottet arbete och omsorg” 

Roll som utskottsordföranden i utskottet samhällsbyggnad, utskottet 
barn och unga, samt utskottet arbete och omsorg 

Utskottsordförande har ett årsarvode för deltagande i kommunstyrelsen och det 
egna utskottets sammanträden. Om utskottsordföranden även sitter i ett annat 
utskott som ordinarie ledamot eller ersättare får hen timarvode för sammanträdes- 
och förberedelsetid på samma sätt som övriga ledamöter och ersättare. 
 
Utskottsordföranden får inte ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
En utskottsordförande får timarvode för sammanträden och förrättningar som hör 
till kommunfullmäktige, till exempel vid kommunfullmäktiges sammanträden, 
fullmäktigeberedningar och vid deltagande i medborgardialoger som anordnas av 
fullmäktigeberedningar. 
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Utskottsordförande kan vara gruppledare för det egna partiet och får då arvode för 
den rollen. 
 
I övrigt kan ordförande i kommunstyrelsens utskott omfattas av arvoden och 
ersättningar enligt §§ 8-10, 12-20. 
 
Utskottsordförande som också är ordförande i ett råd, får årsarvode som rådets 
ordförande, samt timarvode för sammanträdestiden. Det är möjligt för en 
utskottsordförande att vara ordförande i flera råd samtidigt och erhålla arvode för 
detta. 

Rollen som vice ordförande i utskottet samhällsbyggnad, utskottet 
barn och unga, samt utskottet arbete och omsorg  

Vice ordföranden i ett utskott får årsarvode, med undantaget om oppositionsråd 
innehar rollen som vice ordförande i utskottet. Vice ordförande får också: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför sammanträden (2 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst  
- ersättning för resekostnader 

Roller som ledamot och ersättare i utskottet samhällsbyggnad, 
utskottet barn och unga, samt utskottet arbete och omsorg  

Ledamöter och närvarande ersättare får: 
 

- timarvode vid sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför sammanträden (2 timmar) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader 

Rollen som ordförande i kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 

Ordförande i förhandlingsdelegationen får årsarvode. Ordförande får också: 
 

- arvode för sammanträdestid 
- arvode för förberedelsetid inför sammanträden (1 timme)  
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
Undantag gäller om ordförande är kommunalråd eller oppositionsråd, då anses 
månadsarvodet täcka denna roll och sammanträden. 

Roller som vice ordförande och ledamot i kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation 

Vice ordförande och ledamöter i förhandlingsdelegationen får: 
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- arvode för sammanträdestid 
- arvode för förberedelsetid inför (1 timme) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
Undantag gäller om ordförande är kommunalråd eller oppositionsråd. Då anses 
månadsarvodet täcka denna roll och sammanträden. 

Jävsnämnd, valnämnd och övriga nämnder 

Rollen som jävsnämndens ordförande 

Jävsnämndens ordförande får årsarvode, därutöver får hen också: 
 

- timarvode för nämndens sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför nämndens sammanträden (2 timmar) 
- ersättning för resekostnader 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20  

Roller som vice ordförande, ledamot och ersättare i jävsnämnden 

Vice ordförande, ledamot och ersättare i jävsnämnden får: 
 

- timarvode vid nämndens sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför nämndens sammanträden (2 timmar) 
- ersättning för resekostnader 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

Rollen som valnämndens ordförande 

Valnämndens ordförande får ett årsarvode under valår. Årsarvodet gäller för ett 
kalenderår med start från 1 januari. Även år med omval till riksdag, region och/eller 
kommun ska räknas som valår. Vid tjänstgöring utanför valår erhålls inget 
årsarvode. 
 
Valnämndens ordförande får: 
 

- timarvode för sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför nämndens sammanträden (1 timme) 
- ersättning för resekostnader 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
För valnämndens ordförande finns undantaget att timarvode kan utbetalas för mer 
än 16 halvtimmar under valdagen eller vid liknande förrättningstillfälle. 
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Roller som valnämndens 1:e och 2:e vice ordförande, ledamot och 
ersättare 

Valnämndens 1:e och 2:e vice ordförande, ledamot och ersättare får: 
 

- timarvode för sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför nämndens sammanträden (1 timme) 
- ersättning för resekostnader 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
För valnämnden finns undantaget att timarvode kan utbetalas för mer än 16 halv-
timmar under valdagen eller vid liknande förrättningstillfälle. 

Roll som förordnad röstmottagare 

Valnämnden beslutar om ersättningsnivåer och ersättning till de röstmottagare som 
förordnas.  

Roller som ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, ledamot, ersättare 
i övriga nämnder 

Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande, ledamot och ersättare i nämnd med 
kommunens som huvudman får: 
 

- timarvode för sammanträden och förrättningar 
- arvode för förberedelsetid inför nämndens sammanträden (1 timme) 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20  

 
Undantag kan gälla för kommunalråd och oppositionsråd, se rubrikerna ”Rollen 
som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd” och ”Rollen som 
oppositionsråd” 

Kommunala råd 

Roll som ordförande i kommunala råd 

Ordförande i kommunala råd, till exempel pensionärsrådet, rådet för funktions-
hindradefrågor och kommunalt näringslivsråd, får årsarvode. Därutöver får 
ordföranden:  
 

- timarvode för rådets sammanträden 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
Undantag kan finnas om en utskottsordförande eller kommunalråd är ordförande, se 
” Roll som utskottsordföranden i utskotten samhällsbyggnad, utskottet barn och 
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unga, samt utskottet arbete och omsorg” och ”Rollen som kommunstyrelsens 
ordförande och kommunalråd”. Rollerna som utskottsordförande och ordförande i 
ett råd under kommunstyrelsen är dock två separata roller med definierade 
årsarvoden. De två rollerna kan kombineras och innehas av samma förtroendevald. 

Roll som vice ordförande, ledamot och ersättare i kommunala råd 

Vice ordförande, ledamot och ersättare i kommunala råd, till exempel 
pensionärsrådet, rådet för funktionshindradefrågor och kommunalt näringslivsråd 
får:   
 

- timarvode för rådets sammanträden 
- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader  
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-20 

 
Undantag kan finnas om utskottsordförande eller oppositionsråd är vice ordförande 
eller ledamot, se ”Roll som utskottsordföranden i utskotten samhällsbyggnad, 
utskottet barn och unga, samt utskottet arbete och omsorg” och ”Rollen som 
oppositionsråd” 

Roll i externa organisationer 

Roll som kommunarvoderad i externa organisationer 

Förtroendevalda kan väljas av både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som 
ledamot, ersättare, representant och ombud till externa organ och organisationer. 
 
Ombud, ledamot, förtroendevald och ersättare i externa organisationer får: 
 

- timarvode för sammanträden och förrättningar i det aktuella sammanhanget 
(arvodet beräknas från det att den valda startar sin resa från bostaden eller den 
ordinarie arbetsplatsen till dess att hen har kommit tillbaka) 

- ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- ersättning för resekostnader 
- arvoden och ersättningar enligt §§ 8-9, 11-20 

 
Undantag kan finnas för kommunalråd, oppositionsråd och utskottsordförande, se 
”Rollen som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd”, ”Rollen som 
oppositionsråd” och ”Roll som utskottsordföranden i utskotten samhällsbyggnad, 
utskottet barn och unga, samt utskottet arbete och omsorg”. 
 
Ersättningsreglementet gäller vid andra förrättningar. Ersättning för styrelseledamot 
eller ersättare som nominerats av kommunen till förenings- eller bolagsstämma/ 
årsmöte betalas endast ut då särskilt styrelsearvode inte utbetalas av föreningen, 
bolaget eller stiftelsen.  
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Kommentarer till paragrafer i reglementet 
I det här avsnittet finns tolkningar av ersättningsreglementets paragrafer. 
Tolkningarna utgår från respektive paragraf och praxis. Paragrafer där ingen 
tolkning ansetts behövas har inte tagits med. 

§ 1 

 
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

§ 1 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap, 1 § kommunallagen 
det vill säga ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer. Reglementet gäller för ersättare som är 
närvarande vid sammanträde utan att ha inkallats till tjänstgöring. 
 
Reglementet äger även tillämpning vid andra förrättningar, för styrelseledamot eller 
ersättare som nominerats av kommunen till förenings- eller bolagsstämma/årsmöte 
endast då särskilt styrelsearvode inte utbetalas från föreningen, bolaget eller  
stiftelsen. 
 
 
Reglementet gäller även när representanter från allmänheten utses av politiken till 
att delta som representanter, till exempel representanter för intresseorganisationer 
till kommunala råd. De får timarvode och även arvode och ersättning enligt §§ 8-20.  
 
Undantag görs för de röstmottagare som förordnas. För dessa beslutar valnämnden 
om ersättningsnivåer och övriga regler för ersättning. 

§ 3 

 
Årsarvoden till ledare för vissa kommunfullmäktigegrupper 

§ 3 
Till ledare för de kommunfullmäktigegrupper vars parti inte innehar  
kommunalråds- eller oppositionsrådspost ska utbetalas dels ett arvode motsvarande 
3,75 % och dels ett belopp för varje mandat respektive parti innehar i 
kommunfullmäktige motsvarande 3,75 % av det årliga grundarvodet för ledamot av 
Sveriges Riksdag. 
 
 
Det mandatbaserade beloppet är en ersättning, inte ett arvode. Vid beräkning om en 
förtroendevald har uppnått ett anställningsliknande förhållande3 ska det 
mandatbaserade årsbeloppet inte räknas med. 
                                                           
3 Anställningsliknande förhållande innebär att en förtroendevalds sammanräknade fasta 
årsarvoderingar uppnår 40 procent eller mer av en riksdagsledamots grundarvode per år. 
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§ 4 

 
Årsarvoden till ordföranden 

§ 4 
Till nedanstående ordföranden utbetalas årsarvode med följande procenttal av det 
årliga grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag 
 
Kommunfullmäktiges ordförande  7,5% 
Jävsnämndens ordförande  1,875% 
Revisorernas ordförande  3,75% 
Valnämndens ordförande /arvode utgår endast under valår/  1,875% 
Kommunstyrelsens vice ordförande  7,5% 
Fullmäktigeberedningarnas ordföranden  7,5% 
Utskottsordföranden med undantag för arb.utskottets ordf  40,0% 
Vice ordföranden i kommunstyrelsens övriga utskott  1,875% 
Förhandlingsdelegationens ordförande  3,75% 
Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott  3,75% 
Ordförande Pensionärsrådet  3,75% 
Ordförande rådet för funktionshindrade  3,75% 
Ordförande kommunala näringslivsrådet  3,75% 
 
Årsarvodet till ledamöterna i arbetsutskottet utgör ersättning för deltagande i utskottets 
sammanträden istället för timarvode/sammanträdesersättningar. 
 
Ordförandena, med undantag för utskottsordförandena, är berättigade att i övrigt och 
utöver årsarvodet uppbära ersättningar för deltagande i sammanträden och 
förrättningar enligt detta reglemente. 
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annat är förhindrad 
att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger en månad ska arvodet minskas i 
motsvarande omfattning. 
 
 
Enligt denna paragraf undantas utskottsordföranden, inklusive ordföranden för 
kommunstyrelsens arbetsutskott, från möjligheten att få arvode för förberedelsetid, 
timarvode och ersättningar för deltagande i sammanträden och förrättningar i det 
egna utskottet och i kommunstyrelsen. 
 
Finanskommunalråd och oppositionsråd får inte ytterligare månads- eller timarvode 
för sammanträdes- och förberedelsetid för tillkommande roller inom 
kommunstyrelsen. Inte heller får de ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
sammanträdestid och restid i samband med möten och förrättningar under 
kommunstyrelsen. Däremot får de arvode för sammanträden och förrättningar som 
hör till kommunfullmäktige, till exempel vid kommunfullmäktiges sammanträden, 
fullmäktigeberedningar och vid deltagande i medborgardialoger som anordnas av 
fullmäktigeberedningar. 
 
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott erhåller inte årsarvode, de får istället 
timarvode i de fall de kallas in som tjänstgörande i utskottet och arvode för 
förberedelsetid som kommunstyrelsens utskott enligt § 10. 
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Årsarvodet till valnämndens ordförandes gäller för ett kalenderår med start från 1 
januari. Vid tjänstgöring utanför valår erhålls inget årsarvode. Även år med omval 
till riksdag, region och/eller kommun räknas som valår.  
 
Rollerna som utskottsordförande och ordförande i ett råd under kommunstyrelsen är 
två separata roller med definierade årsarvoden. De två rollerna kan kombineras och 
innehas av samma förtroendevald, men de kan också innehas av två separata 
förtroendevalda. Om kommunalråd eller oppositionsråd har rollen som ordförande i 
ett råd under kommunstyrelsen erhåller de inget årsarvode, se kommentar under § 5. 

§ 5 

 
Kommunalråd och oppositionsråd 

§ 5 
Månadsarvodena ska uppgå till nedan angivna procenttal av det månatliga 
grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag: 
 
Kommunstyrelsens ordförande/Finanskommunalråd  100% 
Oppositionsråd  90% 
 
Dessutom gäller §§ 8, 27, 28, 29, 30 och 39 Allmänna bestämmelser - AB 05. 
Kommunalråd/oppositionsråd erhåller sammanträdesersättning för uppdrag som 
ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. I övrigt utgår inte arvoden enligt §§ 4, 6, 
7 och 8 i detta reglemente. 
 
 
Dessa procenttal av månadsarvoden anger endast ersättningsnivåer och inte 
omfattning av tjänstgöringstid i förhållande till en 40 timmars arbetsvecka. 
 
Finanskommunalråd och oppositionsråd får inte extra arvode för uppdrag inom 
kommunstyrelsens verksamheter. Dit räknas samtliga uppdrag i och under 
kommunstyrelsen, utskott, nämnder, råd och externa organisationer, även de som är 
gemensamma med andra kommuner och som har Tierps kommun som huvudman. 
Samtliga nämnder ska betraktas som att de ligger under kommunstyrelsen, även de 
som är gemensamma med andra kommuner och där Tierps kommun är huvudman. 
 
Enligt reglementet framgår att: ”Finanskommunalråd och oppositionsråd erhåller 
sammanträdesersättning för uppdrag som ledamot eller ersättare i kommun-
fullmäktige.” Här avser ordet ”sammanträdesersättning” både tillämpliga arvoden 
och ersättningar enligt reglementet. Det betyder att de får ersättning för uppdrag för 
kommunfullmäktige enligt § 8, till exempel vid deltagande i kommunfullmäktiges 
sammanträden, fullmäktigeberedningar och vid deltagande i medborgardialoger 
som anordnas av fullmäktigeberedningar.  
 
I övrigt erhåller de inte arvoden enligt §§ 4, 6, 7 och 8 i ersättningsreglementet. De 
får heller inte ersättning för förberedelsetid enligt § 10 om de inte är berättigade till 
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timarvode för sammanträdestiden. Inte heller är regeln i § 11 om förlorad 
arbetsinkomst tillämpbar för förtroendevalda med heltids- eller deltidsuppdrag. 

§ 6 

 
Ordföranden i kommunstyrelsens utskott 
§ 6 
Månadsarvodena till ordförandena i kommunstyrelsens utskott, med undantag för 
arbetsutskottets ordförande, uppgår till 40 % av det månatliga grundarvodet för 
ledamot i Sveriges Riksdag. 
 
I arvodet ingår även timarvoden/sammanträdesersättningar för ordförandenas 
deltagande i kommunstyrelsens och utskottens sammanträden. Sammanträdesersättning 
utgår för uppdrag som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. 
 
 
Månadsarvoden är arvode och ersättning för utskottsordförandenas deltagande i 
kommunstyrelsens och det egna utskottets sammanträden. De får inte arvode för 
förberedelsetid eller timarvode för dessa sammanträden. 
 
Följande gäller för utskottsordförande som inte är finanskommunalråd eller 
oppositionsråd: Den som är utskottsordförande och samtidigt ordförande i ett råd 
under kommunstyrelsen får arvode för båda. Det är möjligt för en utskotts-
ordförande att vara ordförande i flera råd samtidigt och erhålla arvode för det.  
 
I övrigt kan ordföranden i kommunstyrelsens utskott omfattas av arvoden och 
ersättningar enligt §§ 8-10, 12-20. 

§ 7 

 
Ersättning socialjour 

§ 7 
Ledamöter och ersättare i Utskottet barn och ungdom samt Utskottet arbete och 
omsorg som tjänstgör enligt fastställt tjänstgöringsschema och inte är hel- eller 
deltidsarvoderade, erhåller en ersättning per jourvecka motsvarande 6,5 
sammanträdestimmar enligt § 8. 
 
Timersättning utgår inte för förrättning i samband med jouren. 
 
 
Benämningen ”ledamöter” omfattar här även ordförande och vice ordförande, men 
eftersom utskottsordförande är deltidsarvoderade får de inte ersättning för 
socialjour. Jour ingår i ordförandens månadsarvode. 
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§ 8 

 
Timarvode för sammanträden, förrättningar och utbildningsdagar 
§8 
Arvode utgår vid deltagande i sammanträde eller förrättning för kommunens räkning 
enligt följande av det månatliga grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag: 
 
Arvode utgår för varje påbörjad halvtimme. 
För 1:a och 2:a halvtimmen 0,25 %/halvtimme 
Fr.o.m. 3:e -16:e halvtimmen 0,125 %/halvtimme 
 
Beträffande timarvoden till kommunalråd, utskottsordföranden och arbetsutskottets 
ledamöter se §§ 4-7. Justering av fullmäktiges protokoll anses som förrättning och 
timarvode utgår för en timme. Ersättning för justering utgår inte till fullmäktiges 
ordförande. 
 
 
Finanskommunalråd, oppositionsråd och utskottsordförande får sammanträdes-
ersättning för uppdrag som ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. De får 
också timarvode vid deltagande i uppdrag för kommunfullmäktige, till exempel vid 
deltagande i medborgardialoger som anordnas av fullmäktigeberedningar eller för 
uppdrag i valberedningen. 
 
Utbildningar och konferenser som kommunen bekostar för förtroendevalda är 
förrättning och tiden ersätts enligt denna paragraf. I vissa fall kan kommunen bjuda 
in till frivillig utbildning, i dessa fall anges det alltid vid inbjudan om tiden för 
utbildningen berättigar till ersättning eller inte. 
 
För förrättningar utbetalas ersättning upp till 16 halvtimmar (8 timmar) per dag. Det 
finns undantag, till exempel för valnämndens arbete där faktiskt antal förrättnings-
timmar per dag utbetalas till ledamöter under valdag eller vid liknande 
förrättningstillfälle. 
 
Den förtroendevalda är ansvarig för att fylla i att hen deltagit i annan förrättning 
eller sammanträde under samma dag, det får betydelse för förberedelsetid och resor 
enligt § 10 och § 16. 

§ 9 

 
Utbildningsdagar för politiska partier 
§ 9 
För utbildning av förtroendevalda tillhörande politiskt parti som genom allmänna val 
erhållit mandat i kommunfullmäktige utgår ersättning för av respektive parti 
anordnade utbildningsdagar motsvarande 4 gånger antalet mandat/år som respektive 
parti har i kommunfullmäktige. Ersättning utgår med högst 8 timmar per 
utbildningsdag. 
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Vid utbildningsdagar utgår ersättning för resor inom landet. Däremot utgår inte 
ersättning för restid eller andra kostnader. 
 
 
Observera att det är en ersättning, inte en arvodering. 
 
Dessa utbildningsdagar räknas som partiets tillgängliga och av kommunfullmäktige 
tilldelade utbildningsdagar. De är inte tilldelade till enskilda förtroendevalda. 
 
Vid partiers utbildningar utbetalas som mest ersättning för 8 timmar per dag.  
 
Finanskommunalråd, oppositionsråd och utskottsordförande omfattas av dessa 
utbildningsdagar. 

§ 10 

 
Arvode för förberedelsetid inför sammanträden 
§ 10 
Vid deltagande i protokollfört sammanträde utgår arvode för förberedelsetid som 
inkluderar inläsning av handlingar, deltagande i gruppsammanträde, övriga 
förberedelser och förflyttning enligt följande: 
 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och revisionen   4 timmar 
Kommunstyrelsens utskott     2 timmar 
Fullmäktigeberedningar     1 timme 
Jävsnämnd      2 timmar 
 
I de fall extra sammanträden läggs in i direkt anslutning till annat sammanträde, utgår 
inte ersättning för förberedelsetid om detta är oskäligt. Exempel kan vara om ett extra 
utskottssammanträde läggs in före kommunstyrelsen samma dag och handlingar inte 
skickas ut i förväg. 
 
För övriga förrättningar beräknas arvodet från det att man startar sin resa från 
bostaden eller den ordinarie arbetsplatsen till dess att man har kommit tillbaka. 
 
 
I § 10 saknas följande av kommunens egna nämnder: valnämnd, krislednings-
nämnd, IT-nämnd och lönenämnd. Dessutom saknas följande nämnder med extern 
huvudman: räddningsnämnd och överförmyndarnämnd 
 
Förhandlingsdelegationens tolkning av paragrafen om fast förberedelsetid är att det 
gäller även för dessa nämnder enligt följande: 
 

Valnämnd  1 timme 
IT-nämnd   1 timme 
Lönenämnd  1 timme 
Räddningsnämnd  1 timme 
Överförmyndarnämnd   1 timme 
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För krisledningsnämnd gäller särskilda förhållanden. Vid aktivering får 
förhandlingsdelegationen ta ställning till hur tiden ska redovisas.  

§ 11 

 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
§11 
Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning förlorar 
arbetsinkomst, har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 5 % 
per dag av det månatliga grundarvodet för ledamot i Sveriges Riksdag. 
 
Förtroendevald är skyldig att omgående anmäla förändrad arbetsinkomst. 
För att ersättning ska betalas ut, krävs intyg för förlorad arbetsinkomst. Intyget ska 
vara högst två år gammalt. 
 
Förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst genom löneavdrag från 
en arbetsgivare, t.ex. egen företagare eller förtroendevalda som har flera anställningar 
och/eller att ersättning beräknas med årsarbetstid, bonus etc. beräknas den förlorade 
arbetsförtjänsten utifrån taxerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt 
senast fastställda taxering. 
 
För egna företagare skall justering av inkomsten av näringsverksamhet göras med den 
förändring av periodiseringsfonden som gjorts det aktuella året samt utnyttjade 
förlustavdrag från tidigare år. 
Ifall den aktuella inkomsten kraftigt avviker från taxerad inkomst föregående år får den 
förtroendevalda lämna utredning om detta och överlämna till kommunstyrelsens 
förhandlingsdelegation som beslutar om ersättningsnivån. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn om inte 
schemaläggning av arbetstiden påvisar annat förhållande. Ersättning sker också för 
uteblivet tillägg för obekväm arbetstid och andra i lönen ingående tillägg. 
 
Regeln om ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte tillämplig för förtroendevald 
med heltids-eller deltidsuppdrag. Utbetalning av ersättningen sker månadsvis. 
 
 
Anställda ska ange huvudarbetsgivare. Det är viktigt att intyget visar om 
anställningen är tillsvidare eller tidsbegränsad, samt om hen har månadslön eller 
timlön. 
 
För egenföretagare beräknas ersättning för förlorad arbetsförtjänst utifrån senast 
taxerad inkomst av näringsverksamhet. 
 
Den förtroendevalda intygar själv när hen lämnar uppgifterna att dessa är 
sanningsenliga. 
 
Lönecentrum hanterar intygen. 
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§ 16 

 
Resekostnader 
§16 
Kostnader för resor till sammanträden eller motsvarande ersätts om avståndet från den 
fasta bostaden eller ordinarie arbetsplatsen överstiger 5 kilometer enkel resa. 
Ersättning utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det 
kommunala reseavtalet BIA. 
 
 
Milersättning för egen bil betalas ut om resan totalt överstiger 5 kilometer. I § 19 
finns undantag som gäller funktionshindrade. 
 
I enlighet med § 10 gäller även här att i de fall sammanträden ligger i direkt 
anslutning till annat sammanträde utbetalas inte ytterligare ersättning för 
reskostnader om det är oskäligt. 
 
Om den förtroendevalda deltagit i annan förrättning eller sammanträde samma dag i 
anslutning till varandra, ansvarar hen själv för att bara fylla i resa vid ena 
sammanträdet/förrättningen.  

§ 23 

 
Utbetalning 
§ 23 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel/månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas  
ut en gång/månad. Tjänstgöringsrapporter och andra underlag bör lämnas in löpande  
för att skapa en korrekt bild av den ekonomiska redovisningen för perioden. 
 
 
Vid sammanträden i kommunens organ rapporterar sekreteraren in uppgifter om 
sammanträdestid, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst. Vid tjänstgöring i 
nämnder med extern huvudman kommer förtroendevald överens om hantering 
tillsammans med Ledningsstöd och sekreteraren i den aktuella nämnden. Vid övriga 
förrättningar lämnar den förtroendevalda själv in uppgifterna.  

Tillägg till ersättningsreglementet KF § 83/2018 

 
Inledning 
Dessa regler gäller förtroendevalda med anställningsliknande villkor d.v.s. har ett 
grundarvode om minst 40 %. Vid föräldraledighet eller sjukdom som är en månad 
eller längre kan Kommunstyrelsen utse en ersättare för den förtroendevalda som 
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omfattas av dessa regler. 
 
 
Kommunallagen anger följande om förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid i 4 kap § 18. 
 

”KL 4 Kap  
 
18 § Fullmäktige får besluta att en sådan förtroendevald som anges i 2 § första 
stycket för sina uppdrag ska få ekonomiska och andra förmåner som svarar mot 
de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda hos 
kommunen eller landstinget. 
 
Fullmäktige får bestämma hur ersättare ska utses för förtroendevalda som 
beviljas ledighet till följd av bestämmelsen i första stycket.” 

 
I Tierps kommun har fullmäktige tagit beslutet att ”Dessa regler gäller förtroende-
valda med anställningsliknande villkor d.v.s. har ett grundarvode om minst 40 %”. 
 
Ett grundarvode kan bestå av flera enskilda årsarvoden, men inte ersättningar eller 
timarvoden. 
 
Gruppledare får både ett årsarvode och ett mandatbaserat belopp som baseras på 
procenttal av det årliga grundarvodet för ledamot av Sveriges Riksdag. Det 
mandatbaserade beloppet är en ersättning, inte ett arvode, och ska därför inte räknas 
in när det fastställs vilka personer som uppnår anställningslikande förhållanden. 
 
En förtroendevalds olika förtroendeuppdrag som tillsammans utgör ett grundarvode 
om 40 procent eller mer räknas som ”ett förtroendeuppdrag på heltid eller bety-
dande del av heltid”.  
 
Finanskommunalråd och oppositionsråd är att betrakta som heltidsuppdrag. 

§ 24 

Förmåner vid sjukdom, föräldraledighet med mera 

§ 24 
Om en förtroendevald är förhindrad att fullfölja sitt uppdrag på grund av sjukdom 
eller föräldraledighet ska den förtroendevalde själv anmäla detta till  
Kommunstyrelsen som prövar frågan om eventuell reducering av arvodet.  
Vid sjukdom och föräldraledighet för förtroendevald gäller nedanstående 
bestämmelser om förmåner då denne är förhindrad att fullfölja politiskt uppdrag. 
 
 
I Tierps kommun kom det år 2020 ett prejudikat och praxis angående 
föräldraledighet för förtroendevald med anställningsliknande villkor. Se 
förhandlingsdelegationen §11/2020. 
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§ 25 

 
Föräldraledighet för förtroendevald 
§ 26 
Ersättning vid föräldraledighet utgår som för tjänstemän enligt allmänna 
bestämmelser (AB). Regler som gäller enligt AB: 
 
Lagen om allmän försäkring gäller, vilket innebär att föräldrapenning betalas ut 
med 80 % upp till 7,5 basbelopp under samma tidsperiod som gäller för 
arbetstagare. 
 
För arvode som överstiger 83,33 % av prisbasbeloppet enligt  
socialförsäkringsbalken (SFB) får föräldralön då föräldrapenning utöver grundnivå 
eller lägsta nivå utges. Föräldralön utges under högst 270 kalenderdagar per födsel. 
Föräldralönen motsvarar skillnaden mellan 77,6% av lönebortfallet beräknat per 
kalenderdag och högsta belopp för föräldrapenning enligt SFB. den 20 maj 2020 
förtroendevalda är på begäran skyldig att styrka att denne uppbär föräldrapenning 
från försäkringskassan. 
 
 
I Tierps kommun kom det år 2020 ett prejudikat och praxis angående 
föräldraledighet för förtroendevald med anställningsliknande villkor. Se 
förhandlingsdelegationen §11/2020. 
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