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Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt 
förtroendevalda  

Giltighetstid 
§ 1 
Dessa bestämmelser gäller från och med 2023-01-01. 
 
Tillämpningsområde 
§ 2 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen dvs. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och 
fullmäktigeberedningar samt revisorer. Dessutom gäller bestämmelserna för 
ledamöter och ersättare i beredningar och utskott som tillsätts i kommunstyrelsen 
och i kommunens övriga nämnder. 
 
Ersättningsformer 
§ 3 
Ersättning kan utgå såsom årsarvode, begränsat årsarvode, sammanträdesarvode 
och förrättningsarvode. För dessa ersättningsformer beräknas semesterersättning 
ingå.  
 
Vidare kan ersättning utgå för rese- och traktamentskostnader, för styrkt förlorad 
arbetsinkomst, för styrkt förlorad semester, för pension, för omställningsstöd och 
för styrkta speciella kostnader. 
 
Ersättningarnas storlek 
§ 4 
Arvodes- och ersättningsbeloppen utgår från procent av riksdagsmannaarvodet per 
1 januari. Årsarvodenas och de begränsade årsarvodenas omfattning av 
riksdagsmannaarvodet fastställs särskilt av kommunfullmäktige. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden 
§ 5 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda, som 
medgivits medverka, har rätt till ersättning för följande sammanträden:  

a) sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämnds- eller fullmäktigeutskott/beredningar samt revisorernas 
sammanträden,  

b) sammankomster med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ.  
 
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som 
angetts i § 2, där skriftlig kallelse utgått och där protokollföringsskyldighet 
föreligger enligt kommunallagen. För revisorernas sammanträden godkänns även 
minnesanteckningar. 



 
TROSA KOMMUN Arvodesreglemente Sida 3(11) 
Kommunfullmäktige 2022-11-09 

 
 
 
Ersättningsberättigade förrättningar 
§ 6 
Förtroendevald har rätt till ersättning vid förrättning som förtroendevald blivit 
kallad till. Med förrättning avses i dessa bestämmelser deltagande i:  

a) Presidiemöten.  
b) Förhandling eller förberedelser för förhandling med personalorganisation 

eller annan motpart till kommunen.  
c) Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör.  
d) Besiktning eller inspektion.  
e) Överläggning med utomstående myndighet, organisation eller företag.  
f) Konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande, som rör 

kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget.  

 
Förrättning som avser konferenser, informationsmöten, kurser och studiebesök 
under denna paragraf ska i förväg godkännas av ordförande. 
 
Förtroendeuppdrag 
§ 7 
 
Förtroendevald med rätt till årsarvode 
Årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt fattat 
beslut om, se bilaga. Med årsarvode avses arvode som är 40 % eller högre av 
riksdagsmannaarvodet.  
 
För förtroendevald med årsarvode gäller även: 

• Fullmäktiges särskilda beslut om pension och omställningsstöd, § 13. 
• Resekostnadsersättning och traktamente, § 10. 
• Sociala förmåner i form av GLF (grupplivförsäkring) och TFA-KL 

(arbetsskadeförsäkring). 
 
För förtroendevald med årsarvode som motsvarar 40-69% gäller även: 

• Förrättningsarvode, § 9. 
 
Förtroendevald med rätt till begränsat årsarvode 
Begränsat årsarvode utgår till de förtroendevalda som kommunfullmäktige särskilt 
fattat beslut om, se bilaga. Med begränsat årsarvode avses arvode som är lägre än 
40 % av riksdagsmannaarvodet.  
 
Förtroendevald som uppbär begränsat årsarvode för flera uppdrag i styrelser och 
nämnder ska summera dessa arvoden. Om summan av arvodena motsvarar 
årsarvode ska den förtroendevalde begära att bli betraktad som förtroendevald med 
årsarvode hos kommunfullmäktige. För förtroendevald med rätt till begränsat 
årsarvode gäller även: 
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• Sammanträdesarvode, § 8 (gäller inte överförmyndare). 
• Förrättningsarvode, § 9 (endast vid kurser och konferenser för 

överförmyndare). 
• Resekostnadsersättning och traktamente, § 10. 
• Förlorad arbetsinkomst, § 12. 
• Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13. 
• Förlorad semesterförmån, § 14. 
• Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring). 

 
Förtroendevald ledamot/ersättare i kommunfullmäktige, styrelse och 
nämnd 
Ersättning utgår enligt följande: 

• Sammanträdesarvode, § 8. 
• Förrättningsarvode, § 9. 
• Resekostnadsersättning och traktamente, § 10. 
• Förlorad arbetsinkomst, § 12. 
• Fullmäktiges särskilda beslut om pension, § 13. 
• Förlorad semesterförmån, § 14. 
• Sociala förmåner TFA-KL (arbetsskadeförsäkring). 

 
Sammanträdesarvoden 
§ 8 
 
Generellt  
Sammanträdesarvoden utgår som timarvoden. 
 
Timarvode  
Sammanträdesarvode per timma uppgår till 0,44 % av riksdagsmannaarvodet. 
Lägsta sammanträdesarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,88 % av ett 
riksdagsmannaarvode. Efter de första två timmarna utgår därefter 0,22 % av 
riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme. 
 
Sammanläggning  
Vid beräkning av sammanträdesarvoden ska ersättningsberättigade sammanträden 
med skilda organ räknas som ett sammanträde om det senaste sammanträdet 
påbörjas inom två timmar.  
 
Förrättningsarvode 
§ 9 
 
Förrättningsarvode  
Förrättningsarvode utgår som timarvode. 
 
Timarvode  
Förrättningsarvode per timme uppgår till 0,30 % av ett riksdagsmannaarvode. 
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Lägst förrättningsarvode motsvarar två timmars arvode, d.v.s. 0,60 % av ett 
riksdagsmannaarvode. Efter de två första timmarna utgår därefter 0,15 % av 
riksdagsmannaarvodet för varje påbörjad halvtimme. 
 
Arvodestid  
Arvodestiden är maximerad till tio timmar per dag vid endagsförrättningar och till 
åtta timmar per dag vid flerdygnsförrättningar.  
 
Mellan klockan 00.00 och 06.00 utgår inte arvode. Detta gäller dock inte för 
valnämnden under valnatten. 

 
Resekostnadsersättning och traktamente 
§ 10 
 
Inom kommunen 
Resekostnadsersättning i samband med sammanträde eller förrättning utgår endast 
om merkostnader uppstått jämfört med ordinarie, dagliga resor. Ersättning utgår 
för billigaste resa med buss, tåg eller bil. För resa med bil utgår ersättning om 
resan överstiger fem kilometer enkel resa från bostaden eller från den ordinarie 
arbetsplatsen. Maximal färdväg enkel resa som ersätts är 100 kilometer. 
Ersättningen utgår enligt Riksskatteverkets anvisningar för skattefri ersättning. 
Sådan ersättning utgår även för justeringssammanträden om särskild tid och plats 
beslutas för detta.  
 
Utanför kommunen 
Resekostnadsersättning och traktamenten i samband med sammanträde eller 
förrättning utbetalas enligt det kommunala reseavtalet. 
 
Gruppledare och gruppledararvode 
§ 11 
Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och som 
inte har kommunalråd eller oppositionsråd, utgår årsarvode med belopp som 
kommunfullmäktige beslutar, se bilaga. 
 
Den som är ledamot i kommunfullmäktige kan utses till gruppledare. Varje parti ska 
rapportera till kommunstyrelsen vem som ska vara gruppledare. Gruppledararvodet 
kan inte delas mellan flera personer.  
 
I arvodet till gruppledare inkluderas att leda det politiska arbetet för partiet i 
kommunfullmäktige, informera partimedlemmar om kommunens arbete och 
verksamhet, samordna kommunpolitiken, kontakt- och samrådspartner för 
kommunfullmäktiges respektive kommunstyrelsens presidier, delta i 
gruppledarträffar och vara kontaktperson för kommunens förvaltningar. 
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. 

Förlorad arbetsinkomst 
§ 12 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst baserat på aktuell 
timlön, styrkt av arbetsgivaren. Ersättning för förlorad arbetsinkomst är maximerad 
till 0,45 % av riksdagsmannaarvodet per timme och får per dag inte överstiga 3,6 
% av riksdagsmannaarvodet. 
 
Förtroendevald som är egenföretagare eller fri yrkesutövare intygar egen timlön, 
samt styrker denna genom intyg från Försäkringskassan, alternativt senaste 
slutskattsedeln.  
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska styrkas/intygas på särskild 
blankett för varje tillfälle då ersättning begärts. Yrkandena ska framställas senast 
inom ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande 
inföll.  
 
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
§ 13 
Förtroendevalda har rätt till omställningsstöd och pension under förutsättning att 
man är berättigad till detta enligt fullmäktiges bestämmelser. 
 
Förlorad semesterförmån 
§ 14 
Förtroendevalda, som på grund av uppdrag åt Trosa kommun gått miste om betald 
semesterdag/semesterersättning, har rätt till ersättning för detta.  
 
Yrkanden om ersättning för förlorad semesterförmån ska styrkas av arbetsgivare 
eller dess representant och framställas senast året efter det förlusten uppkommit. 
Intyg som styrker förlorad semesterförmån inlämnas årsvis till kommunstyrelsens 
kansli. 
 
Ersättning för speciella kostnader 
§ 15 
För andra kostnader som orsakats av uppdraget än de som anges ovan utgår 
ersättning om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för dessa. 
Sådana kostnader är exempelvis: 

• Ersättning för uppkomna extrakostnader för vård och tillsyn av barn som 
vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller 
12 år. 

• Ersättning för vård och tillsyn av funktionshindrad person, som vistas i den 
förtroendevaldes bostad, utgår ersättning för kostnad som föranletts av 
uppdraget.  

• Ersättning till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
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som föranletts av uppdraget, t ex resor, ledsagare, hjälp med inläsning av 
handlingar. 

 
Ersättningskrav enligt denna paragraf ska prövas av ordförande i styrelse/nämnd. 
Yrkanden om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 
ett år från dagen då inkomstförlusten för sammanträde eller motsvarande inföll.  
 
Föräldraledighet 
§ 16 
Förtroendevalda med årsarvode eller begränsat årsarvode i Trosa kommun kan 
begära föräldraledighet. Föräldraledigheten ska gälla för en tidsperiod som är 
längre än två månader. Föräldraledigheten ska godkännas av kommunfullmäktige, 
som också utser ersättare. Ledighet kan inte avse en förtroendevalds plats i 
kommunfullmäktige. 
 
Ersättaren för den förtroendevalda ska ha rätt till samma förmåner som den 
förtroendevalda hade haft om den fullgjort sitt uppdrag. Skulle en ledig 
förtroendevald avgå eller uppdraget av annan anledning upphöra, upphör också 
ersättarens uppdrag.  
 
 

Gemensamma bestämmelser 

Gemensamma bestämmelser för ersättning 
§ 17 
Sekreteraren i respektive kommunalt organ ska upprätta förteckning över 
närvarande ledamöter och ersättare som grund för utbetalning av arvoden. 
Ledamöter och ersättare ska före sammanträdets slut lämna uppgifter om 
resekostnadsanspråk, anspråk om förlorad arbetsinkomst, m.m. till sekreteraren 
som grund för utbetalning av ersättning.  
 
Uppgifter om sammanträdes/förrättningsersättning ska lämnas till lönekontoret på 
särskild blankett av sekreteraren och attesteras av styrelsen/nämndens ordförande. 
 
Övriga ersättningar enligt dessa bestämmelser utbetalas efter på särskild blankett 
upprättad räkning från den förtroendevalde. Räkningen ska attesteras av respektive 
fullmäktige/styrelse/nämnds ordförande.  
 
Utbetalning 
§ 18 
Årsarvoden och begränsade årsarvoden utbetalas månadsvis, med en tolftedel per 
månad, utan föregående anmälan.  
 
Utbetalning av övriga ersättningar och arvoden sker månaden efter rapportering. 
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Särskilda bestämmelser 

Ekonomiska förmåners upphörande 
§ 19 
Rätten till ekonomiska förmåner upphör när förtroendeuppdraget upphör. Det sker 
när den förtroendevalde upphör att vara valbar, när fullmäktige befriar en 
förtroendevald som önskar avgå från uppdraget eller när kommunfullmäktige skiljer 
en ledamot från uppdraget.  
 
Nämnd och respektive ordförandes ansvar 
§ 20 
Vid antagandet av varje års budget ska respektive nämnd i sin budget besluta om 
särskilt belopp för sammanträdeskostnader. I samråd med presidiet har 
ordföranden sedan ansvar för att hålla nämndens sammanträdesbudget.  
 

Tolkning av bestämmelser m.m. 

Tolkningsfrågor 
§ 21 
Arvodeskommittén bereder ärenden om antagande av nytt reglemente respektive 
ändringar i befintligt reglemente. Frågor om tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna avgörs i arvodeskommitténs presidium. Avgörandena ska 
dokumenteras. 
 
Arvoden och ersättningar för representanter i externa organ 
§ 22 
Förtroendevalda som av kommunfullmäktige utsetts som representanter i externa 
organ har rätt till arvode och ersättningar för protokollförda sammanträden i dessa 
organ. Regeln gäller inte om arvoden och ersättningar utgår direkt från det externa 
organet till representanten från Trosa kommun.  
 
Ersättningar samt arvoden för deltagande i förrättningar inom externt organ utgår 
endast om dessa godkänts på förhand av kommunstyrelsens ordförande. 
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Arvodesbilaga, årsarvoden och begränsade årsarvoden 

Kommunfullmäktige 
Ordförande  20 %  
1:e vice ordf. 5 %  
2:e vice ordf. 5 %  
 
Gruppledararvode 15 %  
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande  120 % 
1:e vice ordförande 20 %  
2:e vice ordförande 95 %  
 
Kommunstyrelsens planutskott 
Ordförande  20 %  
Vice ordf.  10 %  
 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott 
Ordförande  15 % 
Vice ordf.   5 % 
 
Humanistiska nämnden 
Ordförande   40 % 
1:e vice ordf.  10 % 
2:e vice ordf.  10 % 
 
Individ- och familjeutskottet 
Ordförande  20 %  
Vice ordf.   5% 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande   40 %   
1:e vice ordf.  5 %  
2:e vice ordf.  10 %  
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande   40 %  
1:e vice ordf.  10 %   
2:e vice ordf.  10 % 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ordförande   40 %  
1:e vice ordf.  5 %  
2:e vice ordf.  15 % 
 
Teknik- och servicenämnden 
Ordförande   40 %  
1:e vice ordf.  5 %  
2:e vice ordf.  10 % 
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Miljönämnden 
Ordförande   20 % 
Vice ordf.   5 % 
 
Valnämnden1 
Ordförande   10 % 
Vice ordf.   5 % 
 
Överförmyndaren  10 % 
 
Revisorerna 
Ordförande   10 % 
Vice ordf.   5 % 
Övriga revisorer 1 % 
 
Trobo (Trosabygdens Bostäder AB) 
Ordförande   20 % 
Vice ordf.   10 % 
 
Trofi (Trosa Fibernät AB) 
Ordförande   10 % 
Vice ordf.   5 % 
 

                                           
1 Endast under valår.  
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