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Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i Kommunallagen. 

Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning/omställningsskydd för förtroendevalda 
med årsarvode 

§ 2 Pensionsbestämmelser enligt PBF och OPF-KL för ordförande med mera 

Bestämmelserna enligt PBF och OPF-KL ska gälla alla förtroendevalda med 

årsarvode och beräknas enbart på årsarvodet, enligt antagen Pensionspolicy för 

anställda och för- troendevalda i Borgholms kommun och Borgholm Energi AB. 

OPF-KL ska även gälla fritidspolitiker (politiker utan årsarvode) som väljs in i 

kommunen och bolaget. 

Traktamente 

§ 3 Ersättning för måltider utom kommunen 

Vid endagsförrättning ersätts förtroendevald för de utlägg man haft för måltider, 

enligt Lokalt avtal – endagstraktamente, som även gäller för kommunens anställda. 

Vid flerdygnsförrättning tillämpas TRAKT 91, som även gäller för kommunens 

anställda. 

Arvoden med mera 

§ 4 Årsarvode – heltidsuppdrag 

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid har rätt till årsarvode med belopp 

som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Pensionsförmåner gäller enligt § 2. 

Kommunen svarar för grupplivförsäkring för årsarvoderad förtroendeman. 

Årsarvoderad förtroendevald äger att så organisera utövandet av sina uppdrag att 

skälig ledighet, semester av normal omfattning, kan beredas honom/henne utan 

större olägenhet för arbetets behöriga gång inom förvaltningen. 

Semesterersättning ingår i årsarvodet. 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sina uppdrag gäller i tillämpliga delar samma regler som för 

arbetstagare enligt Allmänna bestämmelser (AB). 

Har ersättare utsetts uppbär ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5  Årsarvode – deltidsuppdrag 
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Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag som ordförande på mindre tid än heltid, 

har rätt till begränsat årsarvode, i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 

bilaga (sida 7). 

Nedan ges exempel på arbetsuppgifter som ingår i arvodet: 

- Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete. 

- Besök på förvaltningen för information, utanordning eller påskrift av handling 

(inklusive protokollsjustering). 

- Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller 

annan tjänsteman i samband med sammanträden, besiktning, förrättning eller 

liknande. 

- Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller utomstående 

organisation som inte utgör protokollförda sammanträden. 

- Dialog med medborgare. 

- Utövande av delegationsbeslut. 

- Restid med anledning av ovan angivna åtgärder. 

Avgår förtroendevald med begränsat årsarvode under mandatperioden fördelas 

arvodet mellan denne och ersättaren i förhållande till den tid var och en av dem 

innehaft uppdraget. 

Om förtroendevald med begränsat arvode på grund av sjukdom eller annars är 

förhindrad att fullgöra sina uppdrag för tid som sammanhängande överstiger en 

månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

§ 6  Sammanträdesarvode, restidsersättning, ersättningsberättigade aktiviteter 

med mera 

Förtroendevalda har rätt till sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning 

utgår som timarvode, på så sätt som fullmäktige har beslutat enligt bilaga (sida 7). 

Ersättningen utbetalas för varje påbörjad halvtimme. 

Det är endast för protokollförda sammanträden som ersättning kan utgå med högt 

arvode för första timmen. Den högre ersättningen utgör i förekommande fall 

kompensation för inlästa handlingar. 

Vid deltagande i kurser och konferenser utanför kommunen utgår ersättning enligt 

motsvarande sammanträdesersättning. 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 

motsvarande har inte rätt till högre ersättning än ett heldagsarvode. Ersättning utgår 

för maximalt 12 timmar per dag inklusive restid. 

Restid ingår i beräkningen av sammanträdesersättningen motsvarande en minut/ 

kilometer. Ajournering av sammanträde för måltidsrast inräknas inte i 

sammanträdestiden. 

Ersättningsberättigade aktiviteter 

Tjänstgörande ledamöter samt tjänstgörande ersättare som är politiskt 

förtroendevalda har rätt till ersättning för deltagande i: 
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Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun 

- Kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott och nämnd- och 

fullmäktige- beredningar. 

- Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

tillsatta av fullmäktige, nämnd eller styrelse. 

- Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som 

rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 

kommunala förtroendeuppdraget. 

- Förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen. 

- Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroende- 

valde själv tillhör. 

- Sammankomst med kommunalt samråds/intressentsammansatt organ. 

- Besiktning eller inspektion. 

- Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

- Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

- I förekommande fall fadderbesök i den omfattning respektive nämnd beslutar. 

Ersättning för kostnader för förlorad arbetsförtjänst 

§ 7  Resekostnader 

Resekostnadsersättning från och till bostaden, utgår vid sammanträde eller 

förrättning utom och inom kommunen, enligt de grunder som fastställts av 

kommunfullmäktige. 

Resekostnadsersättning, vid deltagande i sammanträde eller förrättning, utgår även 

till förtroendevald som fullgör militärtjänst och deltar i annan pliktverksamhet. 

§ 8 Ersättning för särskilda utgifter 

Den som för fullgörandet av kommunalt uppdrag har särskilda utgifter för telefon, 

porton och dylikt får ersättning för detta mot inlämnat kvitto. 

§ 9 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

Förtroendevald, som inte fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 

(minst 40 %), som har partiell tjänstledighet från ordinarie arbete har rätt till 

ersättning för faktisk och styrkt förlorad arbetsinkomst enligt inrapporterade timmar 

med maximalt 240 kronor per timme. Om förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas 

enligt ovan betalas ersättning enligt schablonberäknat belopp: SGI/1980 = 

ersättning/timme. Maximalt kan antalet ersättningsberättigade timmar uppgå till 8 

per dag (1 920 kronor per dag för år 2020). 

Ersättningstaket utgår från brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt. Taket 

beräknas på följande sätt. Brytpunkten för året/12 månader/165 timmar = maximal 

timersättning. Timersättningen avrundas uppåt till närmaste tiotal kronor. 
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Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun 

Gemensamma bestämmelser 

§ 10  Hur man begärersättning 

Arvode/ersättningar för protokollförda sammanträden redovisas av tjänstgörande 

sekreterare. Övriga förrättningar/möten utbetalas mot inlämnande av reseräkning. 

För att få ersättning enligt 3 § och 10 § ska den förtroendevalde styrka sina förluster 

eller kostnader. Anmälan ska göras till fullmäktiges eller nämndens sekreterare 

enligt särskilt upprättade rutiner. 

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år 

från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 

inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 

hänför sig. 

§ 11  Tolkning av bestämmelserna 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 

kommunfullmäktiges presidium. 

§ 12  Utbetalning av ersättning 

Ersättningar betalas ut en gång per månad. 

§ 13  Löpande justering av arvodesnivå 

Samtliga arvoden justeras den 1 januari årligen, med början år 2016. Belopp som 

baseras på riksdagsmannalönen utgår från föregående års nivå (d v s 1 januari 

2016 fastställs dessa belopp med utgångspunkt i 2015 års riksdagsmannalön). 

Övriga belopp justeras utifrån nivån för den genomsnittliga löneökningen för 

kommunens anställda föregående år. 
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Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun 

Arvoden och ersättningar – BILAGA 

1) tillkommer arvode för uppdrag, tilldelade av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

2) tillkommer sammanträdesarvode. 
3) ersättningen tillfaller vice ordförande när ansvaret flyttas över. 
4) under förutsättning att detta uppdrag inte förs över till tjänstemän. 

 2015-01-01 
(2014-10-15 KF/KS) 

… 

Timarvode nämnd- och styrelseledamöter   
 Grundersättning, första timmen 530  

 Timarvode, per påbörjad halvtimme 80  

 Maxtid, inklusive restid 12  

Reseersättningar   

 Grundersättning, per kilometer 1,85  

 Medpassagerare, per kilometer 0,50  

Kommunfullmäktige   

 Ordförande 53820 1) 

  % av kommunalrådslön 10 %  

 Tjänstgörande ledamöter/ersättare 500  

Kommunstyrelsen   

 Ordförande (kommunalråd) 538 200  

  75 % av riksdagsmannalön   

 1: e vice ordförande 134 550 2) 

  % av kommunalrådslön 25,0 %  

 2:e vice ordförande (oppositionsråd) 161 460 2) 

  % av kommunalrådslön 30,0 %  

Nämnder   

 Ordförande socialnämnden 148 005 2) 

  % av kommunalrådslön 27,5 %  

  Tillägg för ansvaret Jourtelefon 13 455 3) 

  % av kommunalrådslön 2,5 %  

 Ordförande utbildningsnämnden 107 640 2) 

   % av kommunalrådslön 20,0 %  

 Ordförande miljö- och byggnämnden 107 640 2) 

  % av kommunalrådslön 20,0 %  

 1:e/2:e vice ordförande 10 764  

  % av kommunalrådslön 2,0 %  

Valnämnden   

 Ordförande/ Vice ordförande, vid valår 10 764  

  % av kommunalrådslön 2 %  

Kommunrevisionen   

 Ordförande 26 910  

  % av kommunalrådslön 5 %  

Valberedningen   

 Nyvald ordförande, vid valår okt-dec 3 000  
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Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun 

Arvoden och ersättningar – BILAGA uppdaterad till 2020 

 2015-01-01 
(2014-10-15 KF/KS) 

… 2018 2019 2020 

Timarvode nämnd- och styrelseledamöter      

 Grundersättning, första timmen 530  577 594 612 

 Timarvode, per påbörjad halvtimme 80  87 89,50 92 

 Maxtid, inklusive restid 12     

Reseersättningar      

 Grundersättning, per kilometer 1,85     

 Medpassagerare, per kilometer 0,50     

Kommunfullmäktige      

 Ordförande 53820 1) 58 548 60 210 61 986 

  % av kommunalrådslön 10 %     

 Tjänstgörande ledamöter/ersättare 500     

Kommunstyrelsen      

 Ordförande (kommunalråd) 538 200  588 600 602 100 615 600 

  75 % av riksdagsmannalön      

 1: e vice ordförande 134 550 2)    

  % av kommunalrådslön 25,0 %  146 370 150 525 154 965 

 2:e vice ordförande (oppositionsråd) 161 460 2) 175 644 180 630 185 959 

  % av kommunalrådslön 30,0 %     

Nämnder      

 Ordförande socialnämnden 148 005 2) 176 580 180 630 185 959 

  % av kommunalrådslön 27,5 %     

  Tillägg för ansvaret Jourtelefon 13 455 3)    

  % av kommunalrådslön 2,5 %     

 Ordförande utbildningsnämnden 107 640 2) 117 096 120 420 123 972 

   % av kommunalrådslön 20,0 %     

 Ordförande miljö- och byggnämnden 107 640 2) 117 096 120 420 123 972 

  % av kommunalrådslön 20,0 %     

 1:e/2:e vice ordförande 10 764  11 710 12 042 12 397 

  % av kommunalrådslön 2,0 %     

Valnämnden      

 Ordförande/ Vice ordförande, vid valår 10 764  11 772 12 042 12 397 

  % av kommunalrådslön 2 %     

Kommunrevisionen   29 274 30 105 30 993 

 Ordförande 26 910     

  % av kommunalrådslön 5 %     

Valberedningen      

 Nyvald ordförande, vid valår okt-dec 3 000     

1) tillkommer arvode för uppdrag, tilldelade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
2) tillkommer sammanträdesarvode. 
3) ersättningen tillfaller vice ordförande när ansvaret flyttas över. 
4) under förutsättning att detta uppdrag inte förs över till tjänstemän. 


