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Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda 
Definitioner 
Hel- eller deltidspolitiker: förtroendevald som har ett årsarvodet på 40 % eller mer. 

Fritidspolitiker: förtroendevald utan årsarvode eller med årsarvode på mindre än 40 %. 

Övrigt uppdrag: förtroendeuppdrag som utförs för kommunens räkning och inte är att betrakta 
som sammanträde, dessa ska godkännas av respektive nämnd/-styrelseordförande i förväg. 
Kommunövergripande utbildningar räknas också som övrigt uppdrag och  kräver inget 
godkännande av nämnd/-styrelseordförande. 

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Katrineholms kommun som avses i 4 
kap 1 § kommunallagen (2017:725).   

Kommunfullmäktige 
2 § För sammanträden med kommunfullmäktige har alla ledamöter och ersättare rätt till 

sammanträdesarvode på 

 1,5 % av riksdagsarvodet för sammanträden upp till och med 4 timmar 

 1,75 % av riksdagsarvodet för sammanträden på mer än 4 timmar 

Ersättare som deltar i sammanträdet på distans (enligt arbetsordning 2 §) har rätt till 
motsvarande ersättning som närvarande ersättare. 

Årsarvode 
3 § Årsarvoden är kopplade till riksdagsmannaarvodet och framgår av arvodesbilagan. 

4 § Det totala årsarvodet för en förtroendevald kan aldrig bli mer än 100 %. 

5 § Heltidsarvoderade förtroendevalda som samtidigt arvoderas för uppdrag som 
ordförande eller vice ordförande i något av de kommunägda aktiebolag där 
kommunen har ett bestämmande inflytande eller i Västra Sörmlands Räddningstjänst 
förbund får sitt kommunala arvode reducerat med 65 % av det belopp bolagsarvodet 
eller förbundsarvodet uppgår till.  

Fritidspolitiker 
6 § För fritidspolitiker med årsarvode inkluderar årsarvodet allt som är kopplat till 

uppdraget i den nämnd som årsarvodet gäller. För uppdrag utanför den egna 
nämndens verksamhetsområde utgår ersättning. 

7 § Fritidspolitiker har rätt till ersättning för faktiskt förlorad arbetsinkomst för den tid 
som krävs för att fullfölja uppdraget. Som arbetsinkomst räknas även ersättningar 
från till exempel försäkringskassan eller a-kassan.  

Rätten till ersättning omfattar även nödvändig ledighet för förtroendevald med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses 
skäligt att den förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

Förlorad arbetsinkomst betalas ut med verifierat belopp/tim enligt intyg från 
arbetsgivare, A-kassa eller försäkringskassa. 
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Den som uppbär ersättning för vård av barn eller för tillfällig vård av barn har rätt till 
ersättning enligt intyg från arbetsgivare. 

8 § Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på anmäld sjukpenninggrundande 
inkomst till Försäkringskassan. 

9 § Fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorad semesterersättning som betalas ut 
som en schablon på 12 % på ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Fritidspolitiker har rätt till ersättning för förlorade semesterdagar, maximalt 1000 
kronor/dag. 

10 § Fritidspolitiker som innehar anställning eller är egen företagare har rätt till ersättning 
för förlorad pensionsförmån enligt följande: 

6 % av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendemannauppdrag i 
kommunen. Den förtroendevalde kan välja att enbart begära ersättning för förlorad 
pensionsförmån. Om så är fallet utgår ersättning enligt verifierat belopp. 

11 § Fritidspolitiker har rätt till sammanträdesarvode enligt nedan: 

För sammanträden med styrelse, nämnder och utskott: 

 1,1 % av riksdagsarvodet för sammanträden upp till och med 4 timmar. 

 1.35 % av riksdagsmannaarvodet för sammanträden över 4 timmar. 

Ersättare som deltar i sammanträdet på distans (enligt allmänna nämndreglementet 10 §) 
har rätt till motsvarande ersättning som närvarande ersättare. 

För övrigt uppdrag: 

 0,55 % av riksdagsarvodet för uppdrag upp till och med 4 timmar. 

 0,8 % av riksdagsarvodet för uppdrag över 4 timmar. 

Hel- och deltidspolitiker 
12 § För hel- och deltidspolitiker som tillträtt i samband med valet 2014 eller senare gäller 

bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). För 
de som haft uppdrag innan 2014 gäller bestämmelserna i normalpensionsreglemente 
för kommunala förtroendevalda (PBF). 

13 § Kommunen tecknar särskild grupplivförsäkring hos Kommunernas Försäkrings AB för 
sådan förtroendevald som fullgör uppdrag på minst 40 % av heltid och som inte 
erhåller grupplivskydd på grund av annan anställning 

14 § Kommunen tecknar trygghetsförsäkring vid yrkesskada enligt vid varje tillfälle 
gällande central överenskommelse för kommunens anställda. 

15 § Årsarvodet för hel- och deltidspolitiker inkluderar samtliga förtroendeuppdrag inom 
kommunen utom för sammanträdet med fullmäktige. 

Ersättningar för kostnader 
16 § Förtroendevalda har rätt till följande ersättningar för kostnader som uppstår i 

samband med sammanträden eller uppdrag: 

 Förtroendevalda har rätt till ersättning för resekostnader om resan överstiger 5 km. 
Ersättning enligt det kommunala bilavtalet för resor med egen bil och för faktisk 
kostnad för resor med kollektivtrafik. Förtroendevald med funktionsnedsättning har 
rätt till reseersättning för faktiska kostnader oavsett avstånd.  
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 Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller uppdrag utom 
kommunen utgår enligt de kommunala bil- och traktamentsavtalen. 

 En förtroendevald har rätt till skälig ersättning för barntillsyn för barn under 12 år. 
Ersättning utgår med max 2 % av basbelopp per dag. 

 Ersättning betalas för kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldas bostad och som uppkommit till följd 
av deltagande vid sammanträden eller motsvarande.  

 Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller uppdrag och som 
inte ersätts på annat  sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande 

Beredskap i socialnämnden 
17 § För förtroendevald inom socialnämnden som fullgör beredskap under helger utgår en 

ersättning på 0,042 % av riksdagsarvodet per timme.  

Övriga bestämmelser 
18 § Frågor om tolkning och tillämpning av arvodesbestämmelserna avgörs av 

kommunstyrelsen.  

19 § Begäran om arvode eller ersättningar ska inkomma inom ett år.
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Bilaga - Tillämpningsregler gällande sjukavdrag för 
förtroendevalda med årsarvode 
• Den förtroendevalde ansvarar själv för att anmäla förtroendemannaarvodet till 

Försäkringskassan för rätt sjukpenninggrundande inkomst (SGI). 

• Den förtroendevalde anmäler själv förhinder att fullgöra uppdraget (sammanträde eller 
planerat uppdrag) p.g.a. sjukdom till kommunen. 

• För den som inte har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs avdrag under de första 
fjorton dagarna endast för frånvaro från sammanträde eller planerat uppdrag. Avdrag 
görs per timme med 1/165 av månadsarvodet. 

• För förtroendevald som har kommunen som ”huvudarbetsgivare” görs dagavdrag enligt 
kollektivavtalets bestämmelser. 

• Vid längre sjukledighet behöver inte läkarintyg uppvisas till kommunen fr.o.m. åttonde 
sjukdagen. Däremot måste den förtroendevalde ha läkarintyg fr.o.m. den åttonde 
dagen för att få sjukpenning från Försäkringskassan. 

• Den förtroendevalde ansvarar själv för anmälan till Försäkringskassan för att få 
sjukpenning. Timavdraget redovisas som inkomstbortfall. 

Med ”huvudarbetsgivare” avses att den förtroendevalda enligt gällande 
arvodesbestämmelser för förtroendevalda får minst 50 procent av sin försörjning från 
kommunen. 
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Bilaga - förtroendevaldas arbetsutrustning 
Följande utrustning erbjuds förtroendevalda i nedanstående funktioner. 

Ledamot, ersättare och revisor i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd 

 Surfplatta med mobilt bredband 

Undantaget valnämnden och lönenämnd Sörmland 

Uppdrag som styrelse- och nämndsordförande 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Kontorsarbetsplats (egen eller delad) med tillgång till internet i kommunens lokaler, 
inklusive dator  

 Tillgång till skrivare  

 Mobiltelefon med anknytning till kommunens telefonväxel  

Uppdrag som vice ordförande i styrelse/nämnd 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Mobiltelefon - vid behov 

Partigruppledare 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Kontorsarbetsplats (egen eller delad) med tillgång till internet i kommunens lokaler, 
inklusive dator  

 Tillgång till skrivare  

Oppositionsråd 

 Surfplatta med mobilt bredband 

 Mobiltelefon med anknytning till kommunens telefonväxel 
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Bilaga - Årsarvoden 
Fördelning av uppdragsgrad för årsarvoden. Arvodet baseras på procentdel av 

riksdagsledamöternas årsarvode. 

Organ Uppdrag Arvode 

Kommunfullmäktige Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

20 % 

10 % 

5 % 

Kommunstyrelsen Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande och 

oppositionsråd 

100 % 

80 % 

25 % 

Kommunrevisionen Ordförande 

Vice ordförande 

Ledamot 

10 % 

5 % 

5 % 

Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

70 % 

15 % 

16 % 

Bildningsnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

70 % 

15 % 

16 % 

Service- och tekniknämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

65 % 

15 % 

10 % 

Socialnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

45 % 

20 % 

13 % 
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Kulturnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

25 % 

10 % 

7 % 

Bygg- och miljönämnden Ordförande 

1:e vice ordförande 

2:e vice ordförande 

0 % 

15 % 

7 % 

Viadidaktnämnden Ordförande 

1:e vice ordförande (Vingåker) 

2:e vice ordförande 

25 % 

5 % 

6 % 

Överförmyndarnämnden Ordförande 

Vice ordförande 

15 % 

15 % 

Valnämnden Ordförande 

Vice ordförande 

0 % 

3 % 

Lönenämnden Ordförande 0 % 

Personalutskott Ordförande 15 % 

Folkhälsoutskott Ordförande 15 % 

Pensionärsråd Ordförande 10 % 

Funktionsrättsråd Ordförande 10 % 

Samverkansråd för trygghet 

och säkerhet 

Ordförande 

Vice ordförande 

5 % 

5 % 

Gruppledare Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Sverigedemokraterna 

Kristdemokraterna 

Centerpartiet 

Vänsterpartiet 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

0 % 

0 % 

40 % 

40 % 

30 % 

30 % 

20 % 

20 % 
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