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1 Inledning  

Syftet med reglementet är att ange reglerna för ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Gnesta kommun. Syftet är också att se till att kommunen inte får 
högre kostnader än nödvändigt för denna ersättning.  

I skattehänseende räknas arvodena och ersättningarna enligt reglementet som 
inkomst av tjänst. Arvodena och ersättningarna är sjukpenninggrundande enligt 
lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.  

I reglementet förekommer benämningarna kommunalråd och oppositionsråd. 
Kommunalråd avser kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande. 
Oppositionsråd avser 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.  

Godkännande av arvoden och ersättningar enligt reglementet  

Det är ordföranden inom respektive ansvarsområde som ska godkänna de 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar enligt reglementet. Ordförandens 
arvoden och ersättningar prövas av vice ordföranden (från oppositionen).  

Det är ordföranden som känner till de enskilda förtroendevaldas förhållanden och 
därför är det ordföranden som är bäst lämpad att pröva skäligheten i 
ersättningsanspråken. Arvodesberedningen ska stödja och råda ordföranden i 
denna uppgift. Om en ordförande upptäcker att bestämmelserna i reglementet 
medför att någon får mer eller mindre ersättning än vad som är skäligt ska 
arvodesberedningen föreslå fullmäktige att korrigera det.  

.  

Personer med rätt till ersättning enligt reglementet  

Följande personer har rätt till arvode och ersättning enligt reglementet, när de har 
fullgjort sina uppdrag:  

 Förtroendevalda i kommunala organ med samma regler för ersättare som 

för ledamöter om inget annat anges.  

 Personer som kommunfullmäktige valt till företrädare i föreningar eller 

andra organisationer.  

2 Månadsarvode 

Månadsarvode får i regel ordförande och vice ordförande i nämnder och bolag. En 
förteckning över vilka uppdrag som berättigar till månadsarvode och hur de 
grupperas finns i bilaga 1.  

När en förtroendevald med månadsarvode under en längre tid inte kan fullgöra sina 
uppdrag ska det anmälas till arvodesberedningen som då prövar om den som 
ersätter ska få månadsarvodet i stället. Arvodesberedningen tar då bland annat 
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hänsyn till att en förtroendevald som tillfälligt inte kan fullgöra sitt uppdrag ändå 
får lägga ned tid på att hålla sig à jour med händelseutvecklingen genom att till 
exempel läsa handlingar.  

Storlek på månadsarvode  

Månadsarvodet räknas i procent av månadsarvodet för riksdagsledamöter enligt 
bilaga 1. Det justeras den 1 januari varje år med det då aktuella månadsarvodet för 
riksdagsledamöter. Arvodet justeras därmed inte mer än en gång per år, även om 
riksdagen under året justerar arvodet för riksdagsledamöter.  

Arvodet avrundas till närmaste tiotal kronor per månad.  

Månadsarvode  

Månadsarvodet är en kompensation för alla de allmänna uppgifter i den egna 
nämnden som ingår i uppdraget.  

Uppgifter som ingår i månadsarvodet 

Följande uppgifter i den egna nämnden ingår i månadsarvodet: 

Sammanträden:  
- Sammanträden med nämnden 
- Sammanträden med nämndens permanenta utskott eller 

nämndberedning 
- Sammanträde med partigruppen  
- Särskilda aktiviteter i partigruppen  

Resor och besök:  

- Kurser och konferenser 
- Förrättningar inom kommunen  
- Besök vid besiktningar av anläggningar, arbetsplatser 
- Representation inom kommunen  
- Medverkan vid studie- och vänortsbesök i kommunen 
- Restid med anledning av uppdraget 

 

Särskilda uppgifter i samband med arbetskonflikt  

Sammanträden med partssammansatta organ, t.ex. samrådsgrupper, råd, 
skyddskommittéer 

Förberedelse och efterarbete i samband med sammanträden: 

- Presidieberedning, dvs. ordförande och vice ordförandenas 

beredning av ärenden.  

- Överläggningar med chefer och tjänstemän 

Frågor som rör den egna nämnden:  
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- Beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av 

handlingar 

- Kontakter med nämndens tjänstemannaorganisation 

- Samråd och kontakter med andra nämnder och styrelser i frågor 

som rör den egna nämndens verksamhetsområde och som är av 

tillfällig karaktär 

- Kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och 

föreningar i frågor som rör den egna nämndens frågor  

- Arbete med att informera om nämndens verksamhet internt 

inom kommunens förvaltning och politiska organisation samt 

externt till olika grupper och intressenter ute i samhället 

Månadsarvode för deltidsuppdrag – uppdrag som omfattar 
minst 40 % av en heltidstjänst  

Förtroendevalda som har deltidsuppdrag får ett månadsarvode som motsvarar 
uppdragets omfattning i procent. En förtroendevald vars uppdrag omfattar 50 
procent av heltid får därmed 50 procent av arvodet för ett heltidsuppdrag.  

I den mån deltidsarvoderat kommunalråd/oppositionsråd åtar sig ordförande- eller 
vice ordförandeskap i nämnd reduceras ersättningen för det tillkommande 
uppdraget med 50 %. 

Hur omfattande ett deltidsuppdrag ska anses vara beslutas av kommunfullmäktige. 
Beslutet tas i samband med att den förtroendevalda väljs till uppdraget. 

Månadsarvoderade för deltidsuppdrag som omfattar minst 40 % av en heltidstjänst 
har rätt att ta ledigt utan avdrag på arvodet. Ledigheten får vara lika lång som den 
längsta semestern för arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB) för 
arbetstagare hos Gnesta kommun. Övrig ledighet regleras av respektive 
bestämmelse i AB.  

Månadsarvoderade för deltidsuppdrag som omfattar minst 40 procent av en 
heltidstjänst har även rätt till i kommunens förekommande personalförmåner 
såsom exempelvis företagshälsovård och friskvårdsförmåner. 

Ersättning till första vice ordförande vid ordförandens avgång 
och frånvaro 

Första vice ordförande arvoderas med ordförandens arvode om ordföranden avgår 
under mandatperioden. Första vice ordförande arvoderas då med ordförandens 
arvode från och med att fullmäktige entledigat ordföranden till och med ny 
ordförande har utsetts att fullmäktige. Vice ordförande bör även arvoderas med 
ordförandes arvode vid en längre sammanhängande frånvaro, denna fråga bör dock 
prövas av arvodeskommitténberedningen i varje enskilt fall. 

Tidsgränser för utbetalning av månadsarvode  
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När månadsarvoderade förtroendevalda tillträder under pågående mandatperiod får 
de månadsarvode från och nästkommande månadsskifte efter att fullmäktige fattat 
beslut. Månadsarvoderad som avsäger sig uppdraget under pågående mandatperiod 
får månadsarvode till och med nästkommande månadsskifte efter att fullmäktige 
fattat beslut. Fullmäktige kan välja att ändra dessa tidsgränser om det finns särskilda 
skäl.  

3 Arvode för sammanträde och förrättning 

Förtroendevalda kan få arvode för sammanträden och för förrättningar.  

Storlek på sammanträdesarvode och förrättningsarvode 

Storleken på respektive sammanträdesarvode och förrättningsarvode redovisas i 
bilaga 1.  

Arvodesberättigade sammanträden  

Med sammanträde avses sammanträden med fullmäktige, kommunstyrelse, 
nämnder, utskott där protokollföringsskyldighet anges i kommunallagen.  

Den ersättare som tillfälligt går in som ledamot under kort tid, t ex jävsituation, får 
inte ersättning som ledamot.  

Vid kortare sammanträde i direkt anslutning till annat sammanträde, t ex kort 
sammanträde med KS före KF, maximalt 60 min, ges sammanträdesarvode för den 
som deltar i båda sammanträden på så sätt att enbart den högre av ersättningarna 
utbetalas. 

Arvodesberättigade förrättningar  
 
Uppdrag som räknas som förrättning  

Följande uppdrag räknas som förrättning eller ger arvode på samma villkor som 
förrättning:  

- Uppdrag som ordinarie kommunal styrelserepresentant i en 
enskild organisation, eller som tjänstgörande ersättare  

- Uppdrag i samband med en arbetskonflikt i kommunen 

- Studiebesök i verksamheterna 

- Deltagande i sammanträden med ett annat organ på uppdrag av 
det egna organet 

- Sammankomst med kommunalt samrådsorgan, t ex. råd 

- Besiktning och inspektion  

- Annat uppdrag där kommunen utsett ledamot eller representant 

- Konferens och kurs 
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Förrättningen är arvodesberättigad enbart om deltagandet skett utifrån ett tydligt 
kommunalt uppdrag som normalt bygger på kallelse, kursinbjudan eller 
motsvarande. Normalt upprättas också protokoll eller minnesanteckning, som 
beskriver vad som avhandlats, samt deltagarförteckning.  

Redovisning  

Den förtroendevalda måste begära arvode inom tre månader från sammanträdet 
eller förrättningen för att kunna få arvode.  

4 Jourersättning för sociala utskottet 

Ersättning utges för den dygnet-runt-jour avseende vuxen- och omsorgsnämndens 
verksamhet som sociala utskottet upprätthåller. Jouren bemannas i första hand av 
utskottets ordförande. Nivån anges i bilagan till detta reglemente.  

5 Arvode för borgerlig förrättning 

Förtroendevalda som utför borgerliga förrättningar får arvode per förrättning. Hit 
räknas de som är vigselförrättare och begravningsförrättare.  

Arvodets storlek  

Vigsel  

För vigslar ersätts den av länsstyrelsen utsedda vigselförrättaren per vigsel enligt 
bilaga 1. Arvode utbetalas endast om en av de som vigs är folkbokförd i Gnesta 
kommun. Arvodet inkluderar resekostnader, telefontid, kontakter med kommunen, 
inläsningstid m.m.  

Begravning  

För begravningar ersätts den av kommunfullmäktige valda begravningsförrättaren 
per förrättning.  

Arvode utbetalas om den avlidne var folkbokförd i kommunen vid dödsfallet eller 
om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige men dödsfallet inträffade i 
kommunen. Eventuella kostnader för lokal, transporter eller andra omkostnader 
ersätts inte. Arvode utges inte för förrättning som sker inom ramen för särskilt 
trossamfund.  

Arvode betalas endast avseende ett förrättningstillfälle, således t ex ej vid ev. senare 
gravsättning eller vid nedsättning av urna eller dylikt. 

Borgerlig förrättning ger inte rätt till förlorad arbetsinkomst.  

Redovisning  

Blanketten Räkning förtroendevalda förrättning/resa ska användas för att begära arvode 
för borgerlig förrättning  
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6 Arvode till revisorer  

Storleken på revisorernas arvode redovisas i bilaga 1.  

Utbetalningsperiod  

Utbetalningsperioden för månadsarvode till revisorer är 1/5-30/4. 
Kommunfullmäktige kan, om särskilda skäl föreligger, besluta att förlänga denna 
utbetalningsperiod.  

7 Ersättning för förlorad arbetsinkomst, ekonomiska förmåner, 
semesterförmån och pensionsförmån 

Reglerna i detta avsnitt bygger på kommunallagen. Enligt kommunallagen måste 
kommunerna ge de förtroendevalda ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
förlorade semesterförmåner och förlorad pension, om de själva begär det. Med 
arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. 
En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroendevalde kan 
påvisa att man verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av uppdraget. Den 
förtroendevalda ska i efterhand, efter begäran, kunna visa att man verkligen har 
förlorat arbetsinkomst på grund av förtroendeuppdraget.  

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst påverkar inte de övriga arvoden som de 
förtroendevalda får enligt reglementet. 

Uppdrag som berättigar till ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner 

Förtroendevalda utan månadsarvode har rätt att få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst och ekonomiska förmåner. Med ekonomiska förmåner avses 
arbetslöshetsersättning och föräldrapenning.   

Storlek på ersättning  

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst är maximerad till en viss inkomstnivå. Den 
som tjänar mer får alltså inte ersättning för det överskjutande beloppet. 
Ersättningen per timme kan inte överstiga 1/165 av kommunalrådens 
månadsarvode (heltid). Observera att reglerna om maximiersättning också gäller för 
egna företagare.  

Ersättning för ekonomiska förmåner utges med faktiskt, styrkt belopp.  

Ersättning till förtroendevalda med eget företag  

Om den förtroendevalda har eget företag ska den förlorade arbetsinkomsten 
beräknas utifrån företagets nettointäkt under närmast föregående kalenderår. Som 
nettointäkt räknas företagets resultat efter avdrag för kostnader, eventuella 
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avsättningar och avgifter. Till nettointäkten får man lägga ersättning för förlorad 
arbetsinkomst från kommunen under motsvarande tidsperiod. Ersättningsbeloppet 
kan också jämkas med hänsyn till om verksamheten har ändrat omfattning eller om 
man behöver anlita ersättare, förkorta öppethållandetiderna, avstå från uppdrag 
eller liknande. Om företaget är nystartat får man göra en rimlig uppskattning.  

För en hel dag är inkomstbortfallet 1/260 av nettoinkomsten och för en timme är 
det 1/8 av dagbeloppet. 260 är en schablonberäkning av antalet arbetsdagar per år 
vid femdagarsvecka.  

Följande berättigar till ersättning  

 

- Sammanträden och förrättningar som berättigar till ersättning 
enligt avsnitt 3 

- Restid och väntetid. Se förtydligande i avsnitt 1 och 2. 
 
Förtydligande: Hur mycket väntetid berättigar till ersättning?  

Om man har svårt att återgå till arbetet mitt under ett arbetspass, kan man få 
ersättning för hela det förlorade arbetspasset.  

Om den förtroendevalda deltar i flera sammanträden eller förrättningar samma dag 
kan det uppstå väntetid däremellan. För den tiden kan ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst utgå, dock maximalt motsvarande den tid som det skulle ha tagit att 
resa fram och tillbaka till arbetet mellan sammanträdena eller förrättningarna. 

 
Förtydligande: Kan man få ersättning för arbetstid som man förlorar på 
grund av att man måste vila?  

Om man har schemalagd arbetstid kan man få ersättning för arbetspasset närmast 
före eller efter sammanträdet eller förrättningen, eftersom man måste ha möjlighet 
att vila. Det förutsätter att sammanträdet eller förrättningen pågår i minst sju 
timmar, måltidsuppehållen oräknade, och att tiden mellan arbetspasset och 
sammanträdet eller förrättningen är kortare än sex timmar.  

 
Förtydligande: Kan man få ersättning för förlorad ekonomisk förmån vid 
föräldraledighet? 

Ja, förutsatt att den förtroendevalda kan visa upp beslut eller specifikation från 
Försäkringskassan eller a-kassa som styrker års- eller dagersättning. Nivån per 
timme beräknas enligt samma princip som gäller för egna företagare.   

Arbetsinkomster som kan ersättas  
Följande arbetsinkomster och ekonomiska förmåner ersätts enligt detta reglemente:  

- Kontant lön 
- Inkomst från en rörelse eller en jordbruksfastighet 
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- Förmån från arbetslöshetsförsäkring och föräldraförsäkring 
Kommunstyrelsen avgör om ytterligare stödformer kan ge rätt till 
ersättning  

Exempel på inkomster som inte kan ersättas 
Följande inkomster kan inte ge ersättning för förlorad arbetsinkomst:  

- Inkomster från passivt ägande av en jordbruksfastighet eller av 
ett företag 

-  Inkomster av kapital eller av tillfällig förvärvsverksamhet 

-  Arvode från ett annat politiskt uppdrag, som uteblir på grund av 
det aktuella uppdraget 

Ersättning för förlorad semesterförmån  

Förtroendevald som förlorar semesterförmån får ersättning med 12 procent av den 
ersättning som den förtroendevalda hade fått för förlorad arbetsinkomst. 
Arbetsgivaren ska ange om den förtroendevalda förlorat någon semesterförmån på 
intyget om förlorad arbetsinkomst. Egenföretagare kan inte få ersättning för 
förlorad semesterförmån.  

Ersättning för förlorad pensionsförmån  

Förtroendevald som förlorar pensionsförmåner får ersättning med 4,5 procent av 
den ersättning som den fått för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen för utebliven premie betalas ut vid varje tillfälle som ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. utbetalas. Ansökan sker en gång per år. Yrkande om 
ersättning för förlorad tjänstepension för innevarande år ska vara kommunen 
tillhanda senast vid utgången av januari månad därpå följande år.  

Förtroendevalda som är egenföretagare ska lämna motsvarande uppgift på sin 
försäkran om förlorad arbetsinkomst.  

Redovisning  

Förtroendevald som vill få ersättning för förlorad arbetsinkomst, ekonomisk 
förmån eller semesterförmån ska anmäla det vid sammanträdet eller ta upp det i 
förrättningsräkningen, intyget kan lämnas i efterhand. I så fall måste ordföranden 
godkänna ansökan i efterhand. Förtroendevald kan begära ersättning senast tre 
månader från det att inkomstbortfallet uppstod. 

Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med automatik i samband med 
utbetalning av förlorad arbetsinkomst.  

Om månadsarvoderad begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska det 
redovisas för varje särskilt tillfälle.  

Vid begäran ska förtroendevald kunna redovisa att ersättningen är korrekt. 
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Anställda  

Om den förtroendevalda är anställd ska arbetsgivaren intyga för vilken tid och med 
hur stort belopp den har fått löneavdrag.  

Om den förtroendevalda är anställd hos kommunen gäller samma regler som för 
anställda hos andra arbetsgivare. Se förtydligande 3 nedan. 

  

Arbetssökande och föräldralediga  

Om den förtroendevalda har förmåner från arbetslöshetsförsäkring eller 
föräldraförsäkring ska beslut eller specifikation från Försäkringskassan eller a-
kassan som styrker års- eller dagersättning lämnas in till kommunen för beräkning 
av ersättning.   

 
Egenföretagare  

Om den förtroendevalda är egenföretagare ska den själv intyga på heder och 
samvete att den har förlorat arbetsinkomst.  

Om de förtroendevalda är egenföretagare och anställda i sitt eget företag ska de 
själva skriva intyg om sitt löneavdrag. Om uppgifterna i intyget ifrågasätts, 
exempelvis vid en juridisk process, måste de kunna bevisa att uppgifterna i intyget 
är korrekta.  

 
Förtroendevalda med löpande tjänstledighet eller nedsatt 
sysselsättningsgrad  

Om de förtroendevalda har en löpande tjänstledighet eller nedsatt 
sysselsättningsgrad på grund av sina förtroendeuppdrag får de inte några regelrätta 
löneavdrag av sin arbetsgivare, och kan alltså inte lämna in intyg. De får då 
ersättning för förlorad arbetsinkomst för det antal timmar som hade varit aktuella 
om de hade fått löneavdrag vid varje enskilt tillfälle. Motsvarande gäller om de är 
egenföretagare och driver sin rörelse på deltid på grund av uppdraget.  

 
Förtydligande: Hur hanteras ersättning för förlorad arbetsinkomst för 
kommunens medarbetare?  

Om löneförrättaren via kommunens lönesystem kan kontrollera att de 
förtroendevalda har fått löneavdrag behöver de inte lämna något intyg. I sådana fall 
ska de förtroendevalda ange på sammanträdesuppgiften respektive 
förrättningsräkningen att de är anställda hos kommunen.  

8 Resekostnadsersättning och traktamente 

Samtliga förtroendevalda har samma villkor för resekostnadsersättning och 
traktamente som kommunens anställda.  
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Resor som berättigar till resekostnadsersättning  

För att en resa ska berättiga till ersättning ska alla följande villkor vara uppfyllda:  
- Resan orsakas av ett sammanträde eller en förrättning som 

berättigar till arvode enligt avsnitt 3 eller 4 eller av 
protokollsjustering 

- Resan orsakas helt av sammanträdet eller förrättningen. Man gör 
alltså en resa som man annars inte skulle ha gjort, till exempel till 
arbetet.  

Om de förtroendevalda har månadsarvode enligt avsnitt 2 får de ersättning även 
för andra resor som de gör på grund av uppdraget.  

Ersättningens storlek  

En förutsättning för att få ersättning för resor är att man har haft extra kostnader 
för resan. Man får alltså inte ersättning för resor som man betalar med till exempel 
ett månadskort som man även använder i andra sammanhang.  

Resor inom kommunen  

Vid resor med bil inom kommunen får man ersättning per kilometer, i enlighet 
med Bilersättningsavtal – BIA som gäller för kommunens arbetstagare,  

Om man är berättigad till färdtjänst får man ersättning för den faktiska kostnaden, 
men om man tar taxi för att man är tillfälligt sjuk får man själv stå för 
merkostnaden.   

Resor utanför kommunen  

Vid resor utanför kommunen får man ersättning för det färdsätt som skulle ha varit 
billigast med hänsyn till resans längd och syfte, dock med hänsyn till de regler som 
gäller för resor i tjänsten. Man får aldrig ersättning för mer än man faktiskt har lagt 
ut.  

Resor från en tillfällig bostad eller arbetsplats  

Resekostnadsersättningen beräknas utifrån att man reser från sin permanenta 
bostad eller arbetsplats. Om man tillfälligt bor eller arbetar någon annanstans 
beräknas ersättningen utifrån den kortaste resvägen. Om resorna blir kortare ska 
man räkna dem från den tillfälliga bostaden eller arbetsplatsen, men om de blir 
längre ska man räkna dem från den ordinarie bostaden eller arbetsplatsen. Man kan 
alltså inte få mer ersättning för att den tillfälliga bostaden eller arbetsplatsen 
resulterar i längre resor.  

Ersättning för parkering  

Man kan få ersättning för parkeringsavgifter om man har gjort en resa som ger 
resekostnadsersättning och har använt egen bil. Kommunen ersätter inte 
felparkeringsavgifter.  

Traktamente  
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Man kan endast få traktamente vid sammanträden och förrättningar utanför 
kommunen.  

Redovisning  

Anspråk på resekostnadsersättning i samband med ett sammanträde ska anmälas på 
sammanträdet. Ordföranden ska godkänna anspråken för att ersättning ska betalas 
ut.   

Anspråk på resekostnadsersättning eller traktamente ska anmälas på särskild 
förrättningsräkning. 

Anspråk på ersättning för parkeringsavgift sker genom att kvitto lämnas in i 
samband med sammanträdet eller tillsammans med särskild förrättningsräkning.  

Månadsarvoderade som har anspråk på ersättning för andra resor än ovanstående 
ska anmäla detta på blanketten Särskild reseräkning för ordförande/vice ordförande varje 
månad. 

Ersättning kan begäras högst tre månader från det att kostnaden uppstod.  

9 Ersättning för barntillsyn och tillsyn av anhörig med 
funktionsnedsättning 

Om en förtroendevald på grund av ett sammanträde eller en förrättning har betalat 
någon för att ta hand om barn eller anhörig med funktionsnedsättning får den 
ersättning för detta. 

Detta gäller inte förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller en betydande 
del av heltid.  

Tillsyn som berättigar till ersättning  

För att man ska få ersättning ska följande villkor vara uppfyllda:  
- Sammanträdet eller förrättningen ger ersättning enligt avsnitt 3 
-  Tillsynen har inte utförts av person som är en del av den 

förtroendevaldas hushåll eller annan närstående. 
- Vid barntillsyn: barnet är under 12 år.  

Ersättning utgår inte för tid då barnet vistas i den reguljära barnomsorgen.  

Ersättningens storlek  

Ersättningens storlek framgår av bilaga 1.  

Redovisning  

Om förtroendevald haft kostnader i samband med ett sammanträde och vill ha 
ersättning ska detta anmälas på sammanträdet. I annat fall måste ordföranden 
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godkänna anspråken i efterhand för att ersättning ska kunna betalas ut. Ersättning 
kan begäras högst tre månader från det att kostnaden uppstod.  

Den förtroendevalda uppmärksammas på att ersättning är skattepliktig och den 
förtroendevalda kan bli skyldig att betala sociala avgifter för den utgivna 
ersättningen.  

10 Ersättning till förtroendevalda med funktionsnedsättningar 
för speciella kostnader 

Om en förtroendevald har en funktionsnedsättning och på grund av det får 
särskilda kostnader vid sina uppdrag, ersätts kostnaderna som inte ersätts på annat 
sätt t ex genom biståndsbeslut. Det gäller till exempel utgifter för resor, ledsagare, 
tolk och inläsning av handlingar.  

Redovisning  

Alla kostnader ska styrkas för att ersättning ska utbetalas.  

11 Försäkringar 

Månadsarvoderade som tjänstgör på minst 20 % har grupplivförsäkring GL-F hos, 
KPA Livförsäkring AB, dock längst t o m 67 år. 

Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada - TFA-KL. 

Alla förtroendevalda omfattas av en tjänstereseförsäkring. Försäkringen gäller för 
samtliga resor i tjänsten, i hela världen. 

12 Pension 

Månadsarvoderade för deltidsuppdrag som omfattar minst 40 % av en heltidstjänst 
omfattas också av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda (PBF). 

13 Utbetalning, kostnadsansvar m.m. 

Blanketter och bestyrkande  

Blanketterna ska bestyrkas av ordföranden. Ordförandens blanketter ska bestyrkas 
av vice ordföranden från oppositionen. Om ingen av dessa finns tillgänglig kan 
protokollsjusteraren bestyrka blanketterna. Motsvarande gäller för förtroendevald 
med funktionsnedsättning.  

Om den förtroendevalda företräder kommunen i ett utomstående organ på 
uppdrag av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska blanketterna bestyrkas 
av kommunstyrelsens ordförande eller av den förtroendevalda som styrelsen utser.  
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Utbetalningsintervall  

Kommunen betalar ut arvoden och ersättningar månadsvis via kommunens 
datasystem för löneutbetalning. 

Arvode utbetalas den 27e i månaden efter att attesterad närvarolista kommit 
kommunens lönekontor tillhanda.  

Betalande organ  

Den nämnd som den förtroendevalda tillhör betalar arvoden och ersättningar om 
inte annat särskilt har beslutats.  

14 Tolkning och tillämpning  
 
Arvodesberedningen beslutar i följande frågor:  

- Tillämpning och tolkning i samtliga frågor som rör dessa 
bestämmelser   

- Tillämpning av reglementet i nya samrådsorgan, kommunala 
bolag. 

- Justering av månadsarvode för ordförande och vice ordförande i 
enskilda fall.  

- Särskild prövning av ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån och pensionsförmån.  

- Enstaka oreglerade ersättningsfrågor för förtroendevalda.  

Kommunfullmäktige beslutar i övriga frågor beträffande reglementet, till exempel 
om nivåerna för arvoden och ersättningar samt om bestämmelsernas utformning.  

15 Giltighetstid 

Bestämmelserna i reglementet gäller tills vidare. 

Bestämmelserna ska omprövas vid varje ny mandatperiod.  
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Bilaga till arvodesreglementet 
 

Ekonomiska ersättningar för politiska uppdrag. 
 

Alla arvoden baseras på riksdagsmannaarvodet och anges i procent av detta. 
 

För den som har fler uppdrag med fast arvode får den sammanlagda ersättningen 
inte överstiga riksdagsmannaarvodet. 

I det fasta arvodet ingår även arvode för sammanträden med nämndens utskott. 

Där ej annat uppges fördelas posterna som ordförande och 1:e vice ordförande 

inom kommunfullmäktiges majoritet. 
 

Posten som 2:e vice ordförande fördelas inom oppositionen. 

Justering mot riksdagsmannaarvodet ska ske den 1 januari varje år. 

 

Fasta arvoden 
 

 

Kommunfullmäktige 

 

Ordförande månadsarvode 8 % 

Vice ordförande månadsarvode 4 % 

 

Kommunstyrelsen 
 

Ordförande 

 

 
 

månadsarvode 

 

 
 

85 % 

1:e vice ordförande månadsarvode 85 % 

2:e vice ordförande månadsarvode 70 % 
 

 

Socialnämnden 

Ordförande Månadsarvode  28 % 

1:e vice ordförande Månadsarvode 18 %  

2:e vice ordförande Månadsarvode  18 % 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande månadsarvode 20 % 

1:e vice ordförande Månadsarvode        15% 

2:e vice ordförande Månadsarvode 15% 
 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande Månadsarvode  15% 

1:e vice ordförande Månadsarvode  10% 

2:e vice ordförande månadsarvode 10% 
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Revisionen 
 

Ordförande månadsarvode 5% 

(opposition) 

Av revisionen utsedd representant som närvarar vid nämndsammanträden utgår 
sammanträdesarvode med 0,9 % 

 

Gruppledararvode 
 

Gruppledare månadsarvode 4 % 
 

Utgår till de partier som ej har kommunalråd/oppositonsråd. 
 

 

Sociala utskottet 
 

Jourersättning för ledamot i sociala utskottet 
 

Hel jourvecka                                                                               1500 kr /vecka 

mån kl.16.00 - fre kl.16.00 (vardag)                                                      100 kr /dygn 

fre kl.16.00 - mån kl.16.00 (helg)                                                          350 kr /dygn 

 

Sammanträdesarvoden och förrättningsarvode 
 

Ordförande i valnämnd, utskott, beredningar, arbetsgrupper, ordinarie ledamöter i 
fullmäktige och nämnder samt den som är berättigad till förrättningsarvode 
arvoderas med 1,2 %. 

 

Ledamöter i utskott, beredningar, arbetsgrupper samt ersättare i fullmäktige och 
nämnder arvoderas med 0,9 % 

 

Sammanträdesarvode utgår ej till de som har fast arvode när de tjänstgör i utskott, 
beredningar och arbetsgrupper tillsatta av fullmäktige eller den nämnd där det fasta 
arvodet utbetalas. Ej heller vid sammanträden i den egna nämnden. 

 

Fullmäktiges presidium erhåller ej sammanträdesarvode vid 
fullmäktigesammanträdena. 

 

 

Övriga uppdrag 
 

 

Förtroendevald vigsel-/begravningsförrättare 

Vigselförrättare arvode per uppdrag  

2 %. 

Begravningsförrättare arvode per uppdrag 3 % 

Vid vigsel ska minst en av personerna vara folkbokförd i Gnesta kommun. 

Vid begravning ska den avlidne vara folkbokförd i Gnesta kommun. 

I arvodena ingår reseersättning 
 

 

Ersättning för barntillsyn och tillsyn av anhörig med 

funktionsnedsättning 

Ersättning som utgår motsvarar den styrkta kostnaden, dock upp till 
sammanträdesarvodet för ersättare i kommunfullmäktige. 
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Bilaga 2, till arvodesreglementet – Ersättningar till styrelserna för de kommunala bolagen. 

 

Ordförande i Gnestahem AB, Gnesta Förvaltnings AB och Gnesta Centrumfastigheter AB arvoderas 

med ett månadsarvode om 15% 

Ordförande i Gnesta kommunkoncern AB - 4% (sammanträdesarvode) 

Ledamot i kommunalt bolag – 3% (sammanträdesarvode) 

Ersättare i kommunalt bolag – 2% (sammanträdesarvode) 
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