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Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i Lessebo kommun 
 

 

Uppdrag som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 

(2017:725) samt för helägda kommunala bolag.  

 

Ersättningsberättigade sammanträden mm. 
§ 2 Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning för: 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, 

bolagsstyrelser, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden.  

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper.  

c) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs, medborgardialog eller 

liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 

kommunala förtroendeuppdraget.  

I respektive nämnd fastställs omfattningen av aktiviteter enligt punkt c) ovan. Deltagande i 

aktivitet ska vara godkänd av nämndens/styrelsens ordförande.  

d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 

motpart till kommunen.  

e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 

tillhör eller externa aktörer.  

f) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ eller 

uppdrag som kontaktperson.  

g) justering av protokoll. Endast reseersättning utgår. 

 

Ersättningsformer  
§ 3 Följande ersättningsformer gäller:  

• Arvode i form av fast årsarvode och sammanträdesarvode.  

• Kostnadsersättning i form av förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån, 

reseersättning och traktamente.  

Enligt 4 kap. 12§ KL har förtroendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 

ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget. Detta gäller dock inte 

förtroendevalda som fullgör uppdragen på heltid eller en betydande del av heltid (>40%). 
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Fast årsarvode 
§ 4 Årsarvodet är ersättning för ansvaret att verksamheten i respektive kommunala organ och 

helägda kommunala bolag bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredställande sätt och att 

sammanträdena är väl förberedda.  

För ordförande i socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd ingår följande i årsarvodet: 

regelbundna besök på respektive förvaltning, samråd och kontinuerliga överläggningar med 

kommunala tjänstepersoner, förberedelser för sammanträden, genomgång av 

föredragningslistor och de ärenden som ska behandlas vid sammanträden 

(ärendeberedning), ansvaret för att kallelse utsänds, kontakter internt och externt, budget- 

och bokslutsdialog, presidiemöten mm. Det betonas särskilt att icke-protokollförda 

sammanträden ska ingå.  

§ 5 För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är för-  

hindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 1 månad skall  

ersättning upphöra. Så snart ersättare inträder ska ersättning utges till denne efter samma 

grunder som för den ordinarie. 

§ 6 Årsarvodet beräknas som en procentuell andel av grundarvodet. Grundarvode är 

motsvarande 90% av månadsarvodet för riksdagsledamöter. Riksdagens arvodesnivå uppgår 

till 71 500 kr fr.o.m. 2022-01-01. 

Uppdrag Andel av 
grundarvode (%) 

KF ordförande 5 
KF 1:e vice 
ordförande 

2,5 

KF 2:e vice 
ordförande 

2 

Revision ordförande 5 
Revision vice 
ordförande 

2,5 

Övriga revisorer 2 
KS ordförande 100 
KS 1:e vice 
ordförande 

50 

KS 2:e vice 
ordförande 

40 

Övriga KSAU 2 
Valnämnd 1 
SBN/MN 
ordförande 

10 

SBN/MN vice 
ordförande 

5 

Övriga SBNAU 1 
BUN ordförande 20 
BUN vice 
ordförande 

10 

Övriga BUNAU 2 
SN ordförande 25 
SN vice ordförande 12,5 
Övriga SNAU 3 
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AB Lessebohus 
ordförande 

7 

AB Lessebohus vice 
ordförande 

3,5 

Lessebo Fjärrvärme 
AB ordförande 

6 

Lessebo Fjärrvärme 
AB vice ordförande 

3 

 

Sammanträdesarvode 
§ 7 För protokollförda sammanträden i enlighet med § 2 a) utgår arvode enligt följande: 

Halvdag (upp till 5 h) 1,5 % av grundbeloppet 
Heldag (mer än 5 h) 3 % av grundbeloppet 

 

§ 8 För övriga ersättningsberättigade uppdrag i § 2 gäller följande arvodesnivåer: 

1-3 h (per påbörjad timme) Timarvode (1/8 av heldagsarvodet) 
3-5 h  Halvdagsarvode, se ovan 
5- h Heldagsarvode, se ovan 

 

§ 9 Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller mot-  

svarande alternativt deltar i kurs/konferens etc. har inte rätt till ersättning med ett  

högre sammanlagt belopp än det som motsvaras av heldagsarvode. 

§ 10 För förtroendevalda med årsarvode på 40% eller mer, utgår ingen ytterligare ersättning. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst och pension 
§ 11 Förtroendevald som genom intyg från sin arbetsgivare, alternativt eget företag, kan 

påvisa att mer förlorats i arbetsinkomst än vad som utges enligt § 7-8 har rätt härtill. Grund 

för rätten till ersättning är att den förtroendevalde rent faktiskt har förlorat arbetsinkomst.  

 

Utöver ersättningsberättigade sammanträden mm enligt § 2 ska ersättning för  

förlorad arbetsinkomst även utgå för resor från den förtroendevaldes fasta bo-  

stad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet samt tid för praktiska  

förberedelser, t.ex. omklädning. 

 
§ 12 Lessebo kommun följer OPF-KL18 gällande pension till förtroendevalda.   

Kommunens pensionsadministratör ska liksom för kommunens arbetstagare administrera 

pensionsavsättningen för de förtroendevalda. 

 

Reseersättning för förtroendevalda 
   

§ 14 Förtroendevalda som deltar i sammanträden m.m. har rätt till resekostnadsersättning 

och traktamente enligt samma grunder som för Lessebo kommuns arbetstagare.  Se bilaga för 

räkneexempel.  
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§ 15 Ersättning för resekostnad vid sammanträde m.m. inom kommunen utbetalas endast för 

resa mellan den förtroendevaldes fasta bostad/arbetsplats och sammanträdesplatsen när 

avståndet överstiger 3 km.  För kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande räknas 

Lessebo som tjänstgöringsort.   

 

§ 16 I första hand ska det billigaste färdsättet eftersträvas och samåkning tillämpas.  

  

Skälig ersättning för resekostnader till personer med funktionsnedsättning  

   

§ 17 Förutsättningen för att vara berättigad till ersättning för resekostnader är att den 

förtroendevalde har färdtjänstbevis eller ett läkarintyg som styrker att man p.g.a. 

funktionshinder inte kan använda allmänna kommunikationer eller köra eget fordon.   

§ 18 Vid anlitande av färdtjänst utbetalas ersättning motsvarande egenavgiften.  Vid 

anlitande av egen bil (medåkande) utbetalas ersättning för fram- och återresa enligt gällande 

reseavtal för kommunens anställda.  

  

§ 19 Ersättning utbetalas mot räkning. Kvitto på styrkta kostnader ska bifogas.  

  

Skälig ersättning för barntillsyn   
   

§ 20 Skälig ersättning för barntillsyn betalas endast om följande förutsättningar är uppfyllda:   

- Barnet/barnen skall vara under 12 år.  

- Tillsynen ska ske utanför ordinarie barnomsorg.   

- Tillsynen kan inte ske genom familjemedlem eller nära anhörig.   

 

§ 21 Ersättning utbetalas mot räkning. Kvitto på styrkta kostnader ska bifogas.1   

Utbetalning av ersättningar 
§ 22 Ersättningar som avser protokollfört sammanträde sköts av nämndsekreterare och 

betalas ut utan föregående anmälan. Ersättningar för andra slag av förrättningar utbetalas 

efter att berörd förtroendevald själv fyllt i och lämnat in särskild blankett. För övriga 

kostnader, se respektive paragraf. 

§ 23 Yrkande om ersättningar skall framställas samma kalenderår som dagen för  

sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten eller kostnaden hänför sig, alternativt i 

januari för krav gällande december föregående år. 

§ 24 Årsarvoden utbetalas med 1/12 per månad. Övriga ersättningar betalas en gång per 

månad.  

 

Justering av arvoden 
§ 25 Arvoden i enlighet med dessa bestämmelser anpassas årligen efter aktuellt 

riksdagsmannaarvode, med höjning 1 januari året därpå. Aktuella ersättningsnivåer framgår 

 
1  
Anm. Den förtroendevalde uppmärksammas på att ersättning för barntillsyn är skattepliktig och kan medföra 
skyldighet att betala sociala avgifter och lämna arbetsgivarintyg. Det har också införts avdragsrätt för 
hushållsnära tjänster.   
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av bilaga som uppdateras årligen. 

 

Tolkning av bestämmelser  
26 § Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av kommunstyrelsens 

personalutskott. 

 


