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REGLEMENTE FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL
FÖRTROENDEVALDA

Allmänna bestämmelser
§1
Detta reglemente reglerar arvoden och ersättningar till förtroendevalda i
Botkyrka kommun.
Reglementet omfattar även revisorer och revisorssuppleanter som
utsetts enligt 12 kap 4 § kommunallagen.
Reglementet omfattar även förtroendevald med uppdrag i
kommunalförbund och gemensam nämnd under förutsättning att denne
är vald av Botkyrka kommun och att arvode eller andra ersättningar för
denne inte regleras eller ut betalas av någon annan part.
Reglementet omfattar inte förtroendeuppdrag i kommunala bolag eller
stiftelser. Särskilda bestämmelser för uppdrag i kommunala bolag
framgår i respektive bolags bolagsordning.

Uppdragsformer
§2
Ersättning enligt detta reglemente regleras utifrån tre uppdragformer:
1) Heltidsengagerad förtroendevald
Förtroendevald med ett totalt årsarvode som uppgår till minst
70% av ett basarvode. (Se § 3)
2) Deltidsengagerad förtroendevald
Förtroendevald som har ett totalt årsarvode motsvarande minst
40% av ett basarvode.
3) Fritidspolitiker
Förtroendevald som saknar årsarvode eller har ett totalt årsarvode som är mindre än 40% av ett basarvode.

2019-01-01
Ersätter
2018-01-01

1(13)

BOTKYRKA KOMMUN
Författningssamling

Ordn nr 0-4-3
Sid

2(13)

Beräkningsgrund för arvodering
§3
Grundarvode för ledamot i Sveriges riksdag utgör basarvode för beräkning av
samtliga arvoden i Botkyrka kommun. Det belopp som gäller den 1 januari
varje år ska tillämpas som basarvode för hela året.

Särskilda arvoden
§4
Kommunalrådsuppdrag, ordförandeuppdrag och vissa övriga uppdrag
arvoderas med ett fast arvode enligt bilaga 1. Undantag från detta hanteras
genom särskilda beslut i kommunfullmäktige.

Gruppledare
§5
Partier som är representerade i kommunfullmäktige har rätt till
gruppledararvode enligt bilaga 1. Gruppledararvodet utgår till den person som
partiet utsett till gruppledare (denna person ska vara ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige). Arvodet kan även omdisponeras till annan funktion inom
partiet eller i den valtekniska samverkan som partiet ingår i.
Kombinerat eller delat uppdrag
§6
Heltidsengagerade förtroendevalda med årsarvode motsvarande minst 70 %
av ett basarvode har inte rätt till ytterligare årsarvode för ytterligare uppdrag.
För övriga förtroendevalda räknas uppdragen samman till högst 70 % av
basarvodet.
Resurser i form av politiska sekreterare får inte disponeras genom att
förstärka fasta årsarvoden.
Politiska sekreterare har dock möjlighet att kombinera sitt uppdrag med
uppdrag i nämnd eller beredning.
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Kommunens revisorer
§7
Året efter ett val finns två revisionsgrupper fram till dess att frågan om
ansvarsfrihet för föregående år har behandlats. Såväl de tillträdande som
avgående revisorerna har under denna period rätt till arvode och andra
ersättningar enligt detta reglemente.

Sammanträde
§8
Med sammanträde menas sammankomster där protokollföringsskyldighet
föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll förs i huvudsaklig
överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.

Förrättning
§9
Med förrättning menas
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1

konferens, kurs eller liknande kommunal angelägenhet,

2

förhandling eller förberedelse för förhandling med
personalorganisation eller annan motpart till kommunen,

3

överläggning med företrädare för annat kommunalt organ
än det som den förtroendevalde själv tillhör,

4

sammankomst med kommunalt samrådsorgan,

5

överläggning med förvaltningschef eller annan anställd
vid det kommunala organ som den förtroendevalde själv tillhör,

6

besiktning eller inspektion,

7

överläggning med utomstående myndighet eller
organisation,

8

fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för
revisionsuppdrag.
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Ersättning för förrättning utgår enbart om förrättningen är knuten till ett
uppdrag. För ersättning vid deltagande i konferens eller kurs krävs att
nämnd, ordförande eller delegat har fattat beslut om deltagande.
Heltidsengagerad förtroendevald med årsarvode motsvarade minst 70% av
ett basarvode ersätts inte för förrättning då det ingår i heltidsuppdraget.

Arvode för sammanträde och förrättning
§ 10
Arvode betalas vid deltagande i sammanträde eller förrättning för
kommunens räkning enligt följande:
Sammanträdets/förrättningens längd

Dagtid

Kvällstid

mindre än 3 timmar

440:-

670:-

3 - 5 timmar

610:-

870:-

mer än 5 timmar

730:-

1030:-

Arvode för kommunstyrelsens sammanträden ska alltid betalas enligt
kolumnen ”Kvällstid”
Arvode enligt kolumnen "Dagtid" betalas om sammanträdet/
förrättningen påbörjas senast kl. 16.30.
Om sammanträdet/förrättningen påbörjas efter kl. 16.30 betalas arvode
enligt kolumn "Kvällstid". Kvällsarvode betalas också för sammanträde
som sträcker sig längre än till kl. 19.00, oavsett om det påbörjats under
dagtid.
Heltidsengagerade förtroendevalda har enbart rätt till sammanträdesarvode
om sammanträdet äger rum under kvällstid efter kl.16:30.
Förtroendevalda som inte är ledamot av kommunfullmäktige men som
deltar vid kommunfullmäktiges sammanträde för att yttra sig i ett ärende,
får ersättning med samma belopp som ledamöterna. För att kunna få
ersättning ska den förtroendevalda vid varje sådant tillfälle, meddela
nämndsekreteraren under vilken tid hen närvarat vid sammanträdet.
Vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen betalas arvode för
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hela den tid den förtroendevalda med anledning av sammanträdet eller
förrättningen är borta från sin bostad eller arbetsplats.
Vid beräkning av arvode gäller vid närvaro på sammanträden eller
förrättning som ägt rum på samma dag, den sammanlagda tid som
varit förenad med kommunalt uppdrag inom organet.
Mellan kl. 00.00 och 06.00 betalas inte arvode.

Omräkning av sammanträdesarvode och förrättningsarvode
§ 11
Omräkning av sammanträdesarvoden sker en gång inför varje mandatperiod. Beloppet fastställs 1 januari året efter att val har genomförts och
gäller för hela mandatperioden.

Ersättning för särskilda utgifter
Ersättning för barntillsyn
§ 12
Ersättning utgår för kostnader för barntillsyn som uppkommer med
anledning av att den förtroendevalda fullgör sitt uppdrag, om kostnaden
inte ersätts på annat sätt. Kostnaden ska styrkas med kvitto och ersättning
utbetalas med motsvarande belopp.
Ersättning betalas även för vård och tillsyn av barn som vårdas i den
förtroendevaldes familj om den förtroendevalde anser det nödvändigt för att
kunna utföra uppdraget.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen.

Ersättning för vård av person med funktionsnedsättning
§ 13
Ersättning för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning utgår om
kostnaderna uppkommer med anledning av att den förtroendevalda fullgör
sitt uppdrag, om kostnaden inte ersätts på annat sätt.
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Ersättningen omfattar personer som vistas i den förtroendevaldas bostad.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller
sammanboende.

Förtroendevald med funktionsnedsättning
§ 14
Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de
särskilda utgifter som föranletts av uppdraget, om kostnaderna inte ersätts
på annat sätt. Föremål för ersättning kan exempelvis vara resor, ledsagare,
dövtolk, hjälp med inläsning av handlingar eller liknande.

Särskilda villkor för fritidspolitiker
Bestämmelserna i §§ 15-20 gäller för fritidspolitiker.

Ersättning för förlorad inkomst
§ 15
Förtroendevald har rätt till ersättning för de arbetsinkomster och
ekonomiska förmåner som denna förlorar på grund av uppdraget.
Förtroendevald ska styrka den förlorade arbetsinkomsten med intyg
från arbetsgivaren som visar hur stort löneavdrag som gjorts på grund
av uppdraget. Ersättning betalas för det faktiska löneavdraget.
Förtroendevalda som saknar arbetsgivare, exempelvis egen företagare
eller fri yrkesutövare, ersätts enligt dennes sjukpenninggrundande
inkomst för motsvarande tid. Saknas aktuell uppgift hos Försäkringskassan om sjukpenningsgrundande inkomst kan istället Skattemyndighetens senaste uppgift om taxerad inkomst ligga till grund för
beräkningen.
Förtroendevald med skiftarbete som deltar i sammanträde eller
förrättning under tid som skulle ha använts till sömn eller annan vila
har rätt till ersättning motsvarande vad som skulle betalas vid inkomstförlust. Ersättning betalas här för den tid under vilken den förtroendevalde varit borta från sin bostad.
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Ersättning för förlorad pensionsförmån
§ 16
Ersättning för förlorad pensionsförmån utbetalas med 4,5 procent av den
förlorade arbetsinkomsten för förtroendevald som anmäler att denne förlorar
sådan förmån i samband med uppdraget. Den förtroendevalda ska styrka
sin förlorade pensionsförmån.

Ersättning för förlorad semesterförmån
§ 17
Ersättning för förlorad semesterförmån ersätts med 13% av utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalda ska styrka
sin förlorade semesterförmån.

Reseersättning och traktamente
§ 18
Resekostnadsersättning betalas vid sammanträde eller förrättning utanför
kommunen. Kostnaden ska styrkas med kvitto och ersättning utbetalas med
motsvarande belopp.
Resekostnadsersättning vid sammanträde eller förrättning i kommunen
betalas med 60 kr per gång. Resekostnadsersättningen omfattar även
eventuella parkeringsavgifter.
Förrättning som äger rum på sådan tid och plats att reguljära trafikmedel
inte lämpligen kan användas kan, efter prövning av förvaltningschef,
erhålla milersättning för egen bil eller taxiresa.
Traktamente betalas vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen
enligt samma regler som gäller för anställda. Begäran ska styrkas med
erforderligt underlag.
Förtroendevald som på grund av värnpliktstjänstgöring befinner sig på annan
ort kan efter särskild prövning erhålla reseersättning.
Pensionsvillkor
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§ 19
Pensionsvillkor för förtroendevalda framgår av ”Bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)”.
Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Särskild ersättning kan därutöver utges
till förtroendevald som inte omfattas av ATP eller OPF-KL om den
förtroendevalda kan styrka att tjänstepensionen har minskat med anledning av
att denna fullgjort sitt uppdrag.

Försäkringar
§ 20
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller för förtroendevalda.
Försäkringen gäller för olycksfall eller arbetssjukdom som uppkommer i
samband med verksamhet som förtroendevald.

Särskilda villkor för hel-/deltidsengagerade förtroendevalda
Bestämmelserna i §§ 21-30 avser hel- och deltidsengagerade förtroendevalda.

Särskilda uppdrag
§ 21
Kommunalråd och kommunalråd i opposition ska vara ledamot eller ersättare i
kommunfullmäktige och ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.
Det kommunalråd som är kommunstyrelsens ordförande har ett övergripande
ansvar för tillsynen över kommunens totala förvaltning.
Kommunalråd och kommunalråd i opposition
Inom ramen för uppdraget och årsarvodet ingår att ägna sin tid åt kommunen
och dess förvaltningsuppgifter. De ska i samarbete med kommunens nämnder
och styrelse och kommunens ledande tjänstemän främja kommunens
utveckling och ekonomiska intressen. De ska verka för god ordning och
ändamålsenlighet i förvaltningen, samverkan nämnder och förvaltningar
emellan och företräda kommunen utåt.
Kommunalråd och kommunalråd i opposition äger inte rätt, utan
kommunfullmäktiges presidiums medgivande, att kombinera uppdraget med
heltidssyssla, egen verksamhet i förvärvssyfte, anställning eller annat
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jämförligt allmänt eller enskilt uppdrag.
Kommunalråd och kommunalråd i opposition har rätt att av alla kommunens
nämnder och styrelser samt tjänstemän, erhålla de upplysningar som de
behöver för att fullgöra sina åligganden.
Ordförandeuppdrag
Arvodet för samtliga ordförandeuppdrag i Botkyrka kommun omfattar
deltagande i förrättning. Exempel på förrättningar som ingår i ordförandens
arbetsuppgifter och täcks av arvodet:
•

rutinmässigt följande av förvaltningens arbete,

•

överläggning med tjänsteman eller annan anställd,

•

genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande
eller annan anställd,

•

besök på förvaltningar för information, utanordning (d.v.s. order om
utbetalning), påskrift av handling,

•

mottagning för allmänheten, telefonsamtal o dyl,

•

beslut i delegationsärenden,

•

överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med
icke kommunala organ,

•

restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
§ 22
Deltidsengagerad förtroendevald har rätt till ersättning för de arbetsinkomster
och ekonomiska förmåner som denna förlorar på grund av uppdraget.
Förtroendevald ska styrka den förlorade arbetsinkomsten med intyg från
arbetsgivaren som visar hur stort löneavdrag som gjort på grund av uppdraget.
Ersättning betalas för det faktiska löneavdraget.
Förtroendevalda som saknar arbetsgivare, exempelvis egen företagare eller fri
yrkesutövare, ersätts enligt dennes sjukpenninggrundande inkomst för
motsvarande tid. Saknas aktuell uppgift hos Försäkringskassan om
sjukpenningsgrundande inkomst kan istället Skattemyndighetens senaste
uppgift om taxerad inkomst ligga till grund för beräkningen.
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Förtroendevald med skiftarbete som deltar i sammanträde eller förrättning
under tid som skulle ha använts till sömn eller annan vila har rätt till
ersättning motsvarande vad som skulle betalas vid inkomstförlust. Ersättning
betalas här för den tid under vilken den förtroendevalde varit borta från sin
bostad.

Ersättning för förlorad pensionsförmån
§ 23
För deltidsengagerad förtroendevald utgår ersättning för förlorad pensionsförmån med 4,5 % av den förlorade arbetsinkomsten för förtroendevald
som anmäler att denne förlorar sådan förmån i samband med uppdraget.
Den förtroendevalda ska styrka sin förlorade pensionsförmån.

Ersättning för förlorad semesterförmån
§ 24
För deltidsengagerad förtroendevald utgår ersättning för förlorad semesterförmån med 13% av utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Den
förtroendevalda ska styrka sin förlorade semesterförmån.

Sjukfrånvaro
§ 25
Hel- och deltidsengagerad förtroendevald som på grund av sjukdom är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag har rätt till sjuklön motsvarande de villkor
som gäller för anställda dvs. enligt de regler som är fastställda i AB/HÖK.
Vid längre sjukfrånvaro som överstiger sex sammanhållande veckor eller mer
ska arvodet från vecka sju övergå till den som tjänstgör i dennes ställe.
Har en ersättare utsetts för hela eller del av den första sexveckorsperioden
erhåller denne arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

Föräldraledighet
§ 26
Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda kan begära föräldraledighet enligt
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motsvarande villkor som gäller för anställda, dvs. enligt de regler som är
fastställda i AB/HÖK.
Föräldraledigheten ska gälla för en längre sammanhängande tidsperiod.
Föräldraledigheten ska godkännas av fullmäktige som också utser ersättare.

Semesterersättning
§ 27
För hel- och deltidsengagerad förtroendevald utgår ingen semesterersättning.
Semesterersättningen är istället inräknad i årsarvodet. Den förtroendevalda
reglerar själv sin ledighet.

Försäkringar
§ 28
Hel- och deltidsengagerad förtroendevald tillförsäkras grupplivsskydd i enlighet
med de bestämmelser som anges i KAP-KL:s försäkringsbestämmelser.
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, gäller för förtroendevalda.
Försäkringen gäller för olycksfall eller arbetssjukdom som uppkommer i
samband med verksamhet som förtroendevald.

Reseersättning och traktamente
§ 29
Ersättning för resor och traktamente utgår om de föranletts av uppdraget och
ersätts enligt samma regler som gäller för anställda. Begäran ska styrkas med
erforderligt underlag.

Omställningsstöd och pensionsvillkor
§ 30
Bestämmelser om omställningsstöd och pensionsvillkor framgår i
”Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL)”.
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Förlorad ATP ersätts genom att kommunen betalar social avgift på utbetald
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Särskild ersättning kan därutöver utges
till förtroendevald som inte omfattas av ATP eller OPF-KL om den
förtroendevalda kan styrka att tjänstepensionen har minskat med anledning av
att denna fullgjort sitt uppdrag.

Tillämpningsregler
Bestämmelser om ersättning
§ 31
Yrkande om ersättning enligt § 15, § 22 och §§ 12-14 ska anmälas till
förvaltningen. Den förtroendevalda ska även inkomma med erforderliga
underlag.
Yrkande om ersättning ska med erforderliga underlag framställas senast inom
ett år från det tillfälle då kostnaden uppkom.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 16 och § 23 ska
med erforderliga underlag framställas till förvaltningen senast inom ett år från
pensionstillfället.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 17 och § 24 ska
med erforderliga underlag framställas till förvaltningen senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller förrättning till vilken förlusten hänför sig.
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Ansvarsfördelning och finansiering
§ 32
Kommunstyrelsen ansvarar för utbetalningen av arvode till kommunalråd och
kommunalråd i opposition men respektive nämnd innehar betalningsansvaret.
Respektive nämnd ersätter kommunstyrelsen med motsvarande belopp som
kommunstyrelsen betalat ut i arvode för nämndens räkning. Detta regleras en
gång per år.
I övrigt ska sammanträdesarvoden och övriga ersättningar enligt detta
reglemente betalas ut av den nämnd eller de organ som den förtroendevalda
företräder vid det aktuella tillfället.

Tolkning
§ 33
Frågor angående tolkning av detta reglemente avgörs av kommunfullmäktiges
presidium.
Anmärkning
Intressentföreträdare i arbetsgruppen för funktionshinderfrågor och kommunala
pensionärsrådet får sammanträdesersättning enligt samma bestämmelser som
kommunalt förtroendevalda. Om en intressentföreträdare även utses till vice
ordförande i arbetsgruppen eller rådet ska årsarvode betalas enligt samma
bestämmelser som gäller för kommunalt förtroendevalda. Deltagare i
dialogkommissionen omfattas också av ovanstående.
Ersättning till officiant vid borgerlig begravning
Ersättning betalas med samma belopp som för deltagande i
kvällssammanträde som överstiger fem timmar.
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