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Reglemente rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
Antagen av kommunfullmäktige  

1 § 
Inledande bestämmelser 
 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen.  
 
Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsin-
komst och motsvarande, förlorade pensions- och semesterförmåner samt årsar-
vode, sammanträdesarvode, ersättningar för särskilda kostnader, resekostnadser-
sättning och traktamente. 
 
Ersättningar utgår från riksdagsmannaarvodet. 
 
Riksdagsledamöternas arvoden fastställs årligen den 1 november av Riksdagens 
arvodesnämnd. I Skara kommun skall de nya beloppen tillämpas fr.o.m. den 1 
januari året efter höjningen, med undantag för valår då de nya beloppen också ska 
tillämpas för de nyvalda som tillträder före årsskiftet 
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid gäl-
ler endast 6 § samt 9-13 §§. 
 
Paragrafen tre (3) gäller dock för omsorgsnämndens ordförande, barn och utbild-
ningsnämndens ordförande, och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande för upp-
drag utanför deras respektive nämnder. 
 
Vid avflyttning från kommunen upphör valbarheten. Fullmäktige kan på den en-
skildes begäran besluta att den förtroendevalde får behålla uppdrag under återsto-
den av mandatperioden. 
 
2 § 
Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 
8 § och 10-12 §§ för sammanträden som anges i bilaga. 
 
3 § 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
 

a) Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utbetalas till förtroendevalda 
som är arbetstagare med högst det belopp fullmäktige beslutat (”taket”). 

 
b) Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utbetalas till förtroendevalda 

som är egen företagare eller fria yrkesutövare motsvarande något av föl-
jande alternativ med i normalfallet högst det belopp fullmäktige beslutat 
(”taket”). Föreligger särskilda skäl kan beloppet, på den förtroendevaldas 
begäran, avgöras av kommunstyrelsens personalutskott efter överläggning-
ar med den förtroendevalda. 
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• Inlämnade av uppgifter om månadsinkomst. 
• Senast taxerad inkomst från näringsverksamhet. 
• Schablonberäknad årsinkomst med belopp som fullmäktige beslutat. 

 
c) Ersättning för förlorad arbetslöshetsersättning utbetalas till förtroendevalda som 
är arbetssökande på samma sätt som ersättning för förlorad arbetsinkomst.  
      
Ersättningsfrågan kan, på den förtroendevaldas begäran, avgöras av kommun-   
styrelsens personalutskott efter överläggningar med den förtroendevalda. 
Utbetalning av ersättningar för förlorad arbetsinkomst får inte grundas på uppgift 
äldre än ett år. 
 
4 § 
Ersättning för förlorad pensionsförmån 
 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med högst det 
belopp fullmäktige beslutat. 
 
5 § 
Särskilda arbetsförhållanden m.m. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträ-
det eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt 3-4 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
6 §   
Årsarvode 
 
Följande förtroendevalda har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige  
beslutat: 
 
Kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsen förste vice ordförande 
Kommunstyrelsens andre vice ordförande  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande  
Omsorgsnämndens ordförande. 
 
7 §   
Begränsat arvode till ordförande, vice ordförande och revisorer m.fl. 
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Förtroendevald som inte har uppdrag på hel- eller deltid (årsarvode) har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutar. 
 
Om kommunens nämndorganisation förändras under mandatperiod på sådant sätt 
att det påverkar arbetsfördelning och/eller ansvarsområden för de förtroendevalda 
som erhåller begränsat arvode ska anpassning av arvodesbeloppen göras. 
 
I samband med valen till styrelser och nämnder ska de politiska partierna anmäla 
vilken ledamot av kommunfullmäktige som utsetts till gruppledare för respektive 
parti.  
 
8 § 
Arvode för sammanträden m.m. 
 
Förtroendevalda har rätt till sammanträdesarvode med belopp och på sätt som 
fullmäktige beslutat. Närvarande men inte tjänstgörande ersättare erhåller halva 
beloppet. 
 
Högst två sammanträdesarvoden kan utgå per dag även om ledamoten eller ersät-
taren deltar i flera sammanträden. För att två sammanträdesarvoden ska betalas ut 
måste minst två av sammanträdena avse olika verksamheter.  
 
Till samtliga tjänstgörande fullmäktigeledamöter utgår alltid sammanträdesarvode. 
 
Ersättning till närvarande men inte tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige 
utgår ej.  
 
Nämndordförande, som inte är ledamot i kommunfullmäktige samt ledamöter i 
revisionen, erhåller sammanträdesarvode vid närvaro i fullmäktiges sammanträ-
den. 
 
Till förtroendevald, som deltagit både som ledamot och ersättare i ett samman-
träde, utgår ersättning som för ledamot.  
 
Arvodet innefattar även förberedelse inför sammanträde, efterarbete, protokoll-
justering samt omkostnader som inte täcks på annat sätt. 
 
Förtroendevald som erhåller begränsat arvode har ej rätt till sammanträdesarvode 
för de arbetsuppgifter som omfattas av det begränsade arvodet. 
 
9 § 
Kommunal pension 
 
För förtroendevalda med årsarvode gäller särskilda bestämmelser om pension och 
avgångsersättning som fullmäktige beslutat. 
 
10 § 
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Resekostnader m.m. 
 
För resa inom kommunen för att delta i sammanträde eller motsvarande har för-
troendevalda, om den sammanlagda resvägen överstiger 5 kilometer, rätt till rese-
ersättning enligt de bestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. 
 
För deltagande i sammanträde eller motsvarande utom kommunen har förtroende-
valda rätt till reseersättning och traktamente enligt de bestämmelser som gäller för 
kommunens arbetstagare. 
Vid avflyttning från kommunen enligt § 1 prövar fullmäktige frågan om reseer-
sättning. 
11 § 
Barntillsyn 
 
Förtroendevalda, som har behov av barntillsyn till följd av deltagande i samman-
träde eller motsvarande, har rätt till ersättning med belopp och på sätt som full-
mäktige beslutat. 
 
12 § 
Övriga kostnader 
 
För andra kostnader till följd av deltagande i sammanträde eller motsvarande, än 
som avses i 10-11 §§,  betalas ersättning om den förtroendevalda kan visa att sär-
skilda skäl föreligger. 
 
13 § 
Tolkning av bestämmelserna m.m. 
 
Frågor kring reglementets och bilagans tolkning och tillämpning avgörs av kom-
munstyrelsens personalutskott. 
 
Vid osäkerhet kring tillämpningen av reglementet åligger det ansvarig chef att 
hänföra frågan till kommunstyrelsens personalutskott för avgörande. 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga till reglemente om ersättningar till förtroendevalda i Skara kommun för  
mandatperioden 2018—2021. 
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