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§ 1 Allmänna bestämmelser 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725). 

Personalnämnden äger i övrigt, i varje särskilt fall, avgöra om dessa bestämmelser ska 
gälla för ledamöter och ersättare i kommitté, arbetsgrupp eller dylikt. 

Det tas för givet att kommunens bolag och stiftelser tillämpar dessa bestämmelser om er-
sättningar. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 0,4 av heltid gäller 
endast §§ 2, 4 st 2, § 5 st 2 och 13 samt i tillämpliga delar 7, 9-17. 

Avtalet för anställda (Allmänna bestämmelser – AB) gäller i tillämpliga delar för  
förtroendevalda. 

Anmärkning - Flera uppdrag under samma dag kan högst uppgå till heldag. Om upp-
draget däröver är förlagt till kväll, ersätts detta därutöver med högst två (2) timersätt-
ningar. 

 

Uppräkningar – Personalnämndens beslut om löneutrymmet för Skellefteå kommuns 
medarbetare i procent, ska utgöra underlaget för förändring av förtroendevaldas er-
sättningar. Förändringen sker vid det närmaste årsskiftet efter aktuell löneöversyn och 
anmäls till personalnämnden. 
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§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden, m m 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som utsetts att 
delta har rätt till ersättning oavsett om deltagande vid sammanträde sker genom fysisk när-
varo eller närvaro på distans enligt vad som närmare anges i bestämmelserna nedan: 

 

a. Sammanträde för kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, presidie-
möte, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndsutskott, nämnds-
beredningar och revisorernas sammanträden.  

b. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbets-
grupper. 

c. Protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts av berört organ. 

d. Partigruppsmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning 
till ett sammanträde. 

e. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som representant som nämnden beslutar om. 

f. Förhandling, eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen. 

g. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalda själv tillhör. 

h. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt 
organ. Gäller ej ersättare som ej tjänstgör. 

i. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kom-
munala organ den förtroendevalda själv tillhör. 

j. Besiktning eller inspektion. 

k. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 

l. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

m. Politisk samordningsträff. Gruppledare som ej är ordförande eller vice 
ordförande äger rätt delta i sådana träffar. 

n. Sammankomst med Stiftelse där ersättning inte utgår från Stiftelsen. 
Gäller ej ersättare som inte tjänstgör. 

o. Revisorer utses under mandatperioden och till och med att revisionsbe-
rättelsen överlämnats till kommunfullmäktige. 
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§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
Denna bestämmelse gäller inte för förtroendevald vars uppdrag inte uppgår till 0,4 av 
basarvode eller mer.  

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst i samband 
med sammanträde och förrättning om han/hon har arbetsinkomst eller egen rörelse. 

Anställda 
Förtroendevalda ska inför varje mandatperiod genom intyg från arbetsgivare verifiera 
att löneavdrag görs och till vilket belopp. Förändras förhållandena ska nytt intyg lämnas. 

Ersättning kan lämnas för styrkt överlåten/förlorad föräldrapenning liksom förlorad 
ersättning från arbetslöshetskassa. Högst en dagsersättning vid varje tillfälle. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan ersättas med högst det belopp som anges i 
bilaga. 

Med förlorad arbetsinkomst likställs de tillägg, exempelvis OB-tillägg, som skulle utgått 
om den förtroendevalda inte varit ledig från sitt ordinarie arbete. Detta gäller under 
förutsättning att tillägget omfattar ersättning enligt ordinarie arbetstidsschema, alltså 
inte exempelvis övertidsersättning. 

Egna företagare m fl 
Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) uppger själv den 
inkomst av tjänst eller rörelse som anmälts till försäkringskassan eller styrker förvän-
tad inkomst på annat lämpligt sätt. Arvodet från förtroendeuppdraget ska inte ingå i 
den beräknade inkomsten. 

 

§ 4 Förlorad pensionsförmån och  
arbetsskadeförsäkring 
Ersättning utges för förlorad pensionsförmån med ett intyg från arbetsgivaren om för-
lorad arbetsinkomst, förlusten räknas upp med 4,5 % eller annan styrkt nivå om den är 
högre än 4,5 %. 

Hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda invalda före 2014 tillhör pensions-bestäm-
melserna PBF. Nytillträdda hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda efter valet 2014 
tillhör OPF-KL som antogs av kommunfullmäktige 2014-10-14, § 231.  

Förtroendevald kan avstå arvode eller del av arvode och istället avsätta den summan 
till pension efter överenskommelse. Avsättningen ska vara kostnadsneutral för Skellef-
teå kommun. 

Förtroendevalda omfattas av arbetsskadeförsäkringen TFA. 
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§ 5 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån dock max 
12 % på förlorad arbetsinkomst. Till förtroendevalda med minst 0, 4 * basarvodet ut-
ges semesterdagstillägg enligt avtalet för anställda (Allmänna bestämmelser - AB:s) 
regler. 

 

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m m 
Rätten till ersättning enligt §§ 3-5, (förlorade arbetsinkomst m m.) omfattar nödvändig 
ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbets-förhållan-
den i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträde eller motsvarande. 

 

§ 7 Basarvode 
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 0,4 av basarvode har 
rätt till arvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

§ 8 Begränsat arvode 
Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på mindre än 0,4 av basarvode har rätt till  
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

§ 9 Tak för Basarvoden 
Basarvodet för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande får högst vara  
1,4 av basarvode och för övriga högst 1,0. Detta gäller uppdrag som ersätts av Skellef-
teå kommun. Detta gäller dock inte uppdrag i kommunala bolag. 

Förtroendevald med fast arvode på 0,4 av basarvode eller mer betraktas som förtroen-
devald på heltid eller betydande del av heltid. Sammanträdesarvode utöver det fasta 
arvodet utbetalas inte i dessa fall. I basarvodet ingår de sammanträdesarvoden som 
finns under §2.  

 

Avvikelse – Undantag från ovanstående bestämmelser i § 9 är förtroendevalda i bered-
skap inom socialnämnden, arvoden för uppdrag i kommunfullmäktige samt från kom-
munala bolag. Dessa samordnas inte med övriga arvoden. 
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§ 10 Kostnader för resor 
Ersättning för resekostnader som föranletts av sammanträde eller motsvarande inom 
kommunen ersätts enligt följande grunder: 

- Vid resa med egen bil från den förtroendevaldes fasta bostad eller  
arbetsplats inom kommunen utgår kilometerersättning. Ersättning utgår 
för minst 5 km enkel väg till sammanträdesplatsen. Det förutsätts att 
samåkning sker i största möjliga grad. Vid nämnds och styrelsemöten 
krävs ingen parkeringsbiljett, noteringen på deltagarförteckningen 
räcker. 

- Då annat färdmedel används, utgår ersättning med styrkt självkostnad 
för billigaste färdsätt. När reseräkning används ska biljett bifogas. 

- För hel- och deltidsengagerade med minst 0,4 av basarvode och där 
kommunen tillhandahåller arbetsplats utgår ingen reseersättning till och 
från denna. Deltagande vid kommunfullmäktige är ett undantag från 
denna bestämmelse. 

- Ersättning för färdtid, resekostnader och traktamente vid sammanträ-
den eller motsvarande utom kommunen utgår enligt de grunder som 
fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen. 

- Förtroendevalda får i samband med sammanträde eller förrättning i 
Skellefteå centrum, ersättning för erlagd parkeringsavgift om den förtro-
endevalde i närvarolistan för sammanträdet eller förrättningen angett 
att denne erlagt parkeringsavgift. 
 

- Ersättning beräknas efter den taxa som tillämpas i Brinken och omfat-
tar - utöver protokollförd sammanträdes- eller förrättningstid - 30 mi-
nuter (inställnings- respektive avgångstid). 

-  
- Ersättning utgår även vid eventuella avbrott/ajournering (avbrott för 

måltid o dylikt). 

 

§ 11 Kostnader för barntillsyn 
Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande i  
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den  
förtroendevaldas familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år.  

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utgå även för äldre barn. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan när-
stående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

Ersättningen är högst vad som anges i bilaga. 
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§ 12 Kostnader för vård och tillsyn av person 
med funktionsnedsättning eller är svårt sjuk 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträ-
den eller motsvarande för vård och tillsyn av person som har funktionsnedsättning el-
ler är svårt sjuk och vistas i den förtroendevaldas bostad. 

Ersättningen är högst vad som anges i bilaga. 

 

§ 13 Särskilda kostnader för förtroendevalda 
med funktionsnedsättning 
Ersättning betalas till förtroendevald som har funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande i sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. 

Kommunens skyldighet enligt denna paragraf är inte avsedd att påverka den rätt till 
hjälp som den förtroendevalda kan ha enligt annan lagstiftning. 

 

§ 14 Rätt till sjukledighet och föräldraledig-
het 
Förtroendevald rätt har till sjukledighet och föräldraledighet. Ersättning för hel- och 
deltidsförtroendevald regleras i §§ 16-17; ersättning eller arvodering utgår inte till  
övriga förtroendevalda under ledighet. Förtroendevald som avser att ta ut sjukledighet 
eller föräldraledighet är skyldig att anmäla detta snarast till nämnd, gruppledare och 
kommunens Lönecenter. 

 

§ 15 Sjukledighet 
För hel- eller deltidsarvoderad förtroendevald som inte kan fullgöra sitt uppdrag, helt 
eller delvis, till följd av sjukdom gäller avtalet för anställda (Allmänna bestämmelser – 
AB) § 28. 

Vid sjukfrånvaro längre än 90 kalenderdagar erhåller hel- eller deltidsarvoderad  
förtroendevald ersättning med ett belopp motsvarande eventuell skillnad mellan För-
säkringskassans ersättning och 80 % av arvodesbortfallet. Förtroendevald skall via  
intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från Försäkringskassan. 

Förtroendevald ska omgående anmäla sin sjukfrånvaro till sin ordförande och sekreterare. 

Om sjukledigheten inte varar längre tid än en månad görs inget avdrag på arvodet. 
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§ 16 Föräldraledighet 
Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har poli-
tiska uppdrag på 0,4 av basarvode. Ersättning utgår med ett belopp motsvarande 
eventuell skillnad mellan Försäkringskassans ersättning och 80 % av den tidigare arvo-
desnivån. Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningspe-
rioder från Försäkringskassan. Om föräldraledigheten inte varar längre tid än en må-
nad görs inget avdrag på arvodet. 

 

§ 17 Begära ersättning 
Begära ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. Ersätt-
ning för förlorad semesterförmån kan begäras upp till ett år efter semesterårets slut. 

Begäran om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden 
hänför sig. 

 

§ 18 Utbetalning av ersättning 
Ersättning för förlorad semesterförmån betalas ut en gång per år. Arvoden och ersätt-
ningar betalas ut en gång per månad. 

 

§ 19 Benämning av förtroendevald 
Enligt 4 kap 2 § Kommunallagen ska en förtroendevald som fullgör ett uppdrag på hel-
tid eller betydande del av heltid ha benämningen kommunalråd, borgarråd, landstings-
råd, oppositionsråd eller annan benämning som fullmäktige bestämmer.  

I Skellefteå kommun är benämningarna: 

- Kommunstyrelsens ordförande benämns kommunalråd. 
- Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande benämns kommunalråd. 
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 
- Oppositionsråd. 
- Nämndsordförande (för aktuell nämnd). 
- Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

§ 20 Tolkning 
Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av personalnämnden. Tillfäl-
liga arvoden till t.ex. valförrättare fastställs av personalnämnden.  
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Arvode     Bilaga A 

Basarvode i andel av 652 370 kronor.  

Politiskt organ Ordförande 

1:e vice ord-
förande/ 
vice ordfö-
rande  

2:e vice ord-
förande 

 
Oppositions-
råd 

Ledamot 
AU 

Ersättare 
AU 

Kommunfullmäktige 0,2 0,04 0,04  - - - 

Kommunstyrelse* 1,25  1,00 0,25  0,2 0,4 0,08   

Bygg och miljönämnd 0,75 0,15  - - 0,03  - 

Fritidsnämnd 0,3 0,06 - - 0,03  - 

Förebyggande rådet 0,015  - - - - - 

För och grundskolenämnd 1,0 0,2 - - 0,03  - 
Gemensam nämnd för drift av  
personalsystem - - - - - - 

Gymnasienämnd 0,4 0,08  - - 0,03 - 

Konsumentnämnd 0,04  0,008  - - - - 

Kulturnämnd 0,25   0,05   - - 0,03  - 

Nämnd för support & lokaler** 0,75  0,15   - - 0,03  - 

Personalnämnd 0,4 0,08  - - - - 

Revisionen*** 0,08  0,07  - - 0,05 - 

Socialnämnd 1,0 0,2 - - 0,0375 0,0125  

Socialnämnd IFO - - - - 0,0375  0,0125  

Samhällsbyggnadsnämnd 0,5 0,1 - - 0,03 - 

Valnämnd valår 0,1 0,02  - - - - 

Valnämnd icke valår 0,02  0,004 - - - - 

Överförmyndarnämnd 0,06  0,012  - - - - 
 

*I arvodet för ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen ingår uppdraget i 
gemensam nämnd för grundläggande IT-kapacitetstjänster. 

**I arvodet för ordförande för nämnden för support och lokaler, ingår även uppdraget 
som ordförande i gemensam nämnd för måltidsverksamhet. 

***Revisionen har inget arbetsutskott, en revisor som inte är ordförande eller vice ord-
förande har ett arvode på 5 %. 
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 Bilaga B 

Grundersättning  

Grundersättning utgår med 4 550 kronor per år för ledamöter och ersättare i nämnder 
och styrelser. Grundersättning utbetalas varje månad med ett belopp av 379 kronor 
per månad. 

Mer än ett (1) inläsningsarvode kan utges. Dock ej inläsningsarvode för kommunfull-
mäktige till den som är ledamot/ersättare i kommunstyrelsen. Grundersättning utgår 
inte till ledamöter och ersättare i arbetsutskott som har rätt till basarvode eller  
begränsat arvode.  

Följande nämnder och råd får inte grundersättning: 

- Gemensamma nämnder 

- Valnämnden 

- Folkhälsorådet 

- Förebyggande rådet (FRIS)  

- Pensionärsrådet  

- Rådet för förebyggande funktionshinder. 

- Sverige – Finska Föreningen 

Till tjänstgörande registrerad ledamot som är utsedd av en förening, utgår halv- eller 
heldagsersättning per ordinarie sammanträde. 

Ledamot som har styrkt förlust av arbetsinkomst ersätts som för kommunalt  
förtroendevald. 

Reseersättning utbetalas enligt de grunder som fastställts för kommunens arbets-
tagare i de kommunala reseavtalen. 

 

Ersättning för sammanträde 

För sammanträde utgår ersättning för halvdag om sammanträdet pågår längst tom  
4 timmar. För sammanträde som pågår över 4 timmar utges ersättning för heldag. 

- Halvdagsersättning är 666 kronor. 

- Heldagsersättning är 1 332 kronor. 

 

Ersättning per timme 

Ersättning per timme är heldagsersättning dividerat med 8 timmar.  

- För 2021: 167 kronor. 
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Ersättning per halvtimme - varje påbörjad halvtimme ger ersättning för hela halvtim-
men.  

- För 2021: 84 kronor. 

 

Ersättning för beredskap 

Ersättning för att ordförande och vice ordförande i socialnämnden är tillgängliga för 
akuta beslut i ärenden:  

- Utgår med 3 330 kronor per månad.  

- Utgår med 833 kronor per vecka när socialnämnden delegerar till annan 
ledamot. 

 

Ersättning för tillsyn vård 

Ersättning för barntillsyn och vård av person som har funktionshinder eller är svårt 
sjuk ersätts med max 163 kronor per timme dock högst 1 304 kronor per dag. 

 

Ersättning för högsta belopp för förlorad arbetsinkomst 

Styrkt förlorad arbetsinkomst ersätts med högst 391 kronor per timme, maximalt  
3 130 kronor per dag. 

 

Ersättning för gruppledare (kommunfullmäktiges partiledare) 

Partigruppledarare får ersättning i form av basarvode med 0,2 andelar av 652 370 
kronor. Gruppledare utses inom de till kommunfullmäktige valda ledamöterna i re-
spektive parti. Utges till gruppledare för parti som är representerat i kommunfullmäk-
tige med mandat för vilket ledamot är utsedd. Ersättningen innefattar både arvode och 
förlorad arbetsinkomst. 

 

Ersättning för partigruppsammanträde 

Ersätts med högst 1 timersättning. Styrkt förlorad arbetsförtjänst ersätts med högst  
1 timersättning. Partigrupp lämnar närvarolista till sekreteraren. 

 

Ersättning för arbete som politisk opposition 

Ersättning utgår till ett parti som är i opposition. Ersättningen beräknas på det antal 
mandat i kommunfullmäktige där det finns en namngiven ledamot utsedd för manda-
tet. Ersättningen utgår till 0,025 andelar av 652 370 kronor per mandat. Respektive 
parti utser vem eller vilka förtroendevalda som ska ta emot ersättningen. 
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Ersättning för insynsplats i kommunstyrelsen 

Ersättning för insynsplats i kommunstyrelsen utgår inte, utan ingår i gruppledarens er-
sättning. 

 

Ersättning för restid 

Ersättning utgår också för restid. Ersättningen beräknas utifrån avstånd från den för-
troendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till/från sammanträdesplatsen, enkel resa. 

Med förtroendevaldes fasta bostad jämställs sommarbostad. Är sommarbostaden be-
lägen utanför kommunen utges ersättning för resa enbart inom kommungränsen. 

 

Mer än 10 km men högst 22 km 1 timersättningar 

Mer än 22 km men högst 34 km 1,5 timersättningar 

Mer än 34 km men högst 46 km 2 timersättningar 

Mer än 46 km men högst 58 km 2,5 timersättningar 

Mer än 58 km men högst 70 km 3 timersättningar 

Mer än 70 km men högst 82 km 3,5 timersättningar 

Mer än 82 km 4 timersättningar 

 

 

Ersättning för lekmannarevisorer 

För sammanträde utgår ersättning för halvdag om sammanträdet pågår längst tom  
4 timmar. För sammanträde som pågår över 4 timmar utges ersättning för heldag. 

- Halvdagsersättning är 1 775 kronor. 

- Heldagsersättning är 3 552 kronor. 
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Arvode och ersättningar för kommunala bolag  Bilaga C 

Bolag Ordförande Vice ordförande 

Skellefteå Stadshus AB 58 650 kr 11 733 kr 

Skelleftebostäder AB  87 973 kr 17 595 kr 

Skellefteå buss AB  58 650 kr 11 733 kr 

Skellefteå City Airport AB 58 650 kr 11 733 kr 

Skellefteå Industrihus AB 58 650 kr 11 733 kr 

Skellefteå Kraft AB 351 888 kr 70 382 kr 

Skellefteå Kraft Elnät AB 117 299 kr 23 685 kr 

Energiservice Skellefteå AB 388 480 kr - 

Science City AB 29 323 kr  5 963 kr 

Skellefteå Museum AB 29 323 kr 5 963 kr 

Sara Kulturhus AB 29 323 kr  5 963 kr 

*Ersättning från bolag sammanräknas inte med Skellefteå kommun. 

 

 

Ersättning för sammanträde mm 

För sammanträde utgår ersättning för halvdag om sammanträdet pågår längst tom  
4 timmar. För sammanträde som pågår över 4 timmar utges ersättning för heldag. 

- Halvdagsersättning är 2 100 kronor. 

- Heldagsersättning är 4 200 kronor. 

 

För Skellefteå Kraft Elnät AB utgår ingen ersättning för bevistat sammanträde. 

Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som repre-
sentant som styrelsen beslutar om jämställs som sammanträde och ersättning utgår 
även för dessa för Skellefteå Kraft Elnät A. 

 

 

Ersättning för restid 

Restidsersättning ingår i arvodet men inte kilometerersättning. 
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