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Arvodesreglemente  

1 kap. Inledande bestämmelser 
1 §  Detta reglemente innehåller riktlinjer för ersättningar enligt 4 kap. 15 § 
kommunallagen (2017:725), (KL), samt bestämmelser om andra ersättningar, arvoden, 
pensioner och andra ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Reglementet gäller 
utöver sådana bestämmelser som finns i kommunallagen.  
2 § Med ersättningar avses sådana ersättningar och förmåner som kommunen är ska 
besluta om enligt kommunallagen enligt 4 kap. 12-14 §§ KL och sådana andra 
ersättningar och förmåner som kommunen får besluta enligt 4 kap. 16 § KL. 
Med arvoden avses ersättning för det arbete som är förenat med uppdraget, enligt 4 kap. 
16 § KL. Arvodet är inte en kompensation för förlorad arbetsförtjänst, utan ett arvode 
för det arbete som utförs inom ramarna för uppdraget. 
3 § Reglementet gäller för förtroendevalda enligt 4 kap. 1 § kommunallagen i Leksands 
kommun. Reglementet gäller även för förtroendevalda i kommunens helägda bolag samt 
för förtroendevalda som utses av fullmäktige, styrelsen eller nämnder till andra organ. 
4 §  I reglementet finns bestämmelser enligt följande 

- 2 kap. Allmänna bestämmelser om ersättnings- och arvodesberättigade 
sammanträden och förrättningar 

- 3 kap. Ersättningar för arbetsinkomster samt andra kostnader och ekonomiska 
förmåner vid sammanträden och förrättningar 

- 4 kap. Arvoden till förtroendevalda vid sammanträden och förrättningar 
- 5 kap. Begäran om ersättningar och arvoden 
- 6 kap. Särskilda bestämmelser om arvoden till förtroendevalda som fullgör 

uppdrag på betydande del av heltid eller mer 
5 § I bilaga 1 till reglementet finns nivåer för de ersättningar och arvoden som ska gälla 
för tillämpningen av reglementet. Bilagan uppdateras i enlighet med ändringar av 
jämförelsebelopp (prisbasbelopp, riksdagsarvode). 
I bilagan anges storleken på partistöd enligt 4 kap. 29 § KL. Ytterligare bestämmelser 
om partistöd finns i kommunens reglemente för lokalt partistöd. 
6 § Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 
7 § Bestämmelser gällande omställning, pension och familjeskydd för förtroendevalda 
finns i OPF-KL och ska tillämpas i den utsträckning fullmäktige bestämmer. 
 

2 kap. Allmänna bestämmelser om ersättnings- och arvodesberättigade 
sammanträden och förrättningar 
1 § Ersättningsberättigade sammanträden enligt detta reglemente är följande: 

1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 
kommunstyrelsen och dess utskott, övriga nämnder och styrelser, nämndutskott 
och styrelseutskott, revisorernas sammanträden.  

2. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
3. Gruppledarmöten 
4. Andra protokollförda sammanträden av motsvarande karaktär.  
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2 § Ersättningsberättigade förrättningar enligt detta reglemente är följande: 
1. Protokollsjustering, när tid och plats för detta bestämts 
2. Informationsmöte, konferens, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget. 

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

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

5. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ. 
6. Överläggning med förvaltningschef/sektorchef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalda själv tillhör. 
7. Presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelse, nämnd eller 

utskott. 
8. Besiktning eller inspektion. 
9. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation. 
10. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisorsuppdrag. 
11. Andra förrättningar av motsvarande karaktär. 

3 § Arvodesberättigade sammanträden enligt detta reglemente är följande 
1 Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och dess utskott, övriga nämnder och styrelser, nämndutskott 
och styrelseutskott samt dess beredningar, revisorernas sammanträden.  

2 Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper. 
3 Andra protokollförda sammanträden av motsvarande karaktär.  

4 § Arvodesberättigade förrättningar är samma förrättningar som enligt 2 kap 2 § detta 
reglemente.  

3 kap. Ersättningar för förlorade arbetsinkomster och andra ekonomiska 
förmåner samt andra ersättningar för utgifter vid sammanträden och 
förrättningar 
1 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande 
ersättare och andra förtroendevalda enligt 1 kap. 2 § detta reglemente och förutsätter att 
närvarorätt medgivits och föreligger vid sammanträdet eller förrättningen. 

Ersättning för förlorade arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner 
2 § Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst eller 
motsvarande då sammanträde eller förrättning medför förlust av inkomsten.   
Ersättning utgår endast för faktiskt förlorad inkomst, dock med högst det belopp som 
beslutats enligt bilaga. 
Förtroendevald som kan visa att en inkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt 
till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenninggrundande inkomsten för dag som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
3 § Förtroendevald erhåller ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med högst det 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
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4 § Förtroendevald erhåller ersättningar för styrkt förlorad semesterförmån med högst 
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats men inte på 
vilket sätt erhåller en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
5 § Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även nödvändig ledighet för 
förtroendevalda med speciella arbetstider (exempelvis nattarbetande personer med 
schemalagd arbetstid, körtidsregler) eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt 
(exempelvis egna företagare) när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör 
sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller förrättningen. 
6 §  Rätten till ersättning enligt 2-4 §§ omfattar även tid för resa till och från 
sammanträdet eller förrättningen.   

Inställt sammanträde eller förrättning 
7 § Om sammanträde eller förrättning ställs in med kort varsel har förtroendevald rätt 
till ersättning för förlorade arbetsinkomster och ekonomiska förmåner. 

Andra ersättningar för kostnader och utgifter som föranleds av förrättningar och 
sammanträden 
8 § Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de 
grunder som fastställs i det för kommunens arbetstagare gällande kommunala 
reseavtalet, förutsatt att avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller dennes 
arbetsplats till sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 6 km.  
För sammanträden och förrättningar som ligger i, eller i nära anslutning till varandra 
utgår endast reseersättning en gång.  
9 § Traktamente utgår vid sammanträde eller förrättning utanför kommunen enligt det 
för kommunens arbetstagare gällande kommunala reseavtalet. 
10 § Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnaders som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, 
hjälp med inläsning och uppläsning av handling och liknande. 
11 § Ersättningar betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättning för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om särskilda 
skäl föreligger kan ersättning utges även för barn äldre än 12 år. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende och ej heller för tid då barnet vistas i skola, förskola eller motsvarande.  
12 § Ersättningen betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller förrättningar för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller 
sammanboende. 

Övriga utgifter som föranleds av uppdraget 
13 § För andra kostnader än som avses i 8-12 §§ betalas ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalda haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
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4 kap. Arvoden till förtroendevalda vid sammanträden och förrättningar 

Sammanträdesarvoden 
1 § Förtroendevalda, som inte uppbär årsarvode enligt bestämmelserna i 6 kap, har rätt 
till sammanträdesarvode vid arvodesberättigade sammanträden med belopp enligt 
bilaga. Detta förutsätter att närvarorätt medgivits och föreligger vid sammanträdet eller 
förrättningen. 

Principer för arvoden vid sammanträden 
2 § För tjänstgörande ledamot och tjänstgörande ersättare ska vid närvaro vid 
ersättningsberättigade sammanträden (2 kap. 3 §) utgå helt sammanträdesarvode enligt 
bilaga. 
Till närvarande icke tjänstgörande ersättare utgår halvt sammanträdesarvode.  
3 § Sammanträdesarvode för icke tjänstgörande i kommunstyrelsen kan för partier med 
två ordinarie ledamöter eller fler som högst utgå till två icke tjänstgörande per parti och 
sammanträde. För partier med 0 eller 1 ordinarie ledamot i styrelsen kan arvode utgå till 
högst en icke tjänstgörande per sammanträde. 
När fler är närvarande än vad som kan utgå arvode till, utgår arvodet i enlighet med den 
ordning för inkallelse inom partiet som fullmäktige beslutat.  

Årsarvoden för vissa förtroendevalda  
4 § Presidium i kommunfullmäktige, utskott och vissa nämnder erhåller årsarvode enligt 
bilaga 1 till detta reglemente. För presidiemedlemmar som fullgör uppdrag på 
betydande del av heltid eller mer finns särskilda bestämmelser i 6 kap. 
För årsarvoderade som inte fullgör uppdrag på betydande del av heltid eller mer ska 
bland annat följande uppdrag ingå i presidiearvodet: 

- Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete, avgränsat till den sektor 
förtroendeuppdraget berör 

- Genomgång och beredning av ärenden med anledning av sammanträden. 
- Mottagning för allmänheten och presskontakter med anledning av ärenden. 

Uppdragen enligt denna paragraf hindrar inte rätt till ersättning enligt 3 kap. 

Årsarvode för gruppledare 
5 § Gruppledararvode utgår, enligt bilaga 1 till detta reglemente, till de partier som inte 
har förtroendevald på heltid eller betydande del av heltid. 

Förrättningsarvode 
6 § Vid arvodesberättigade förrättningar (2 kap. 2 §) utgår helt sammanträdesarvode, 
om inte särskilt belopp regleras i bilaga 1.  

Protokollsjustering 
7 § Förtroendevalda har rätt till arvode för protokolljustering med belopp enligt  
bilaga 1. 
Justeringsarvode utbetalas dock inte till ordföranden eller den som uppbär arvode enligt 
6 kap.   
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5 kap. Begäran om ersättningar och arvoden 
1 § För att få ersättning enligt 3 och 4 kap. ska den förtroendevalda rapportera sina 
styrkta förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska rapporteras till 
fullmäktiges, styrelsens, nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som 
utsetts att ta emot den. 
För att få arvode enligt 3 eller 4 kap ska den förtroendevalda rapportera sina möten och 
förrättningar. Möten och förrättningar ska rapporteras till fullmäktiges, styrelsens, 
nämndens eller utskottets sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot den. Detta 
gäller dock inte arvode för närvaro vid protokollfört sammanträde  
(2 kap. 3 §) eller protokolljustering, som utbetalas utan föregående anmälan. 
2 §  Begäran om ersättning enligt 3 och 4 kap. ska framställas senast inom tre månader 
från dagen för sammanträdet eller förrättningen till vilken förlusten hänför sig. 
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån och/eller semesterförmån ska 
framställas senast inom arton månader från dagen för sammanträde eller motsvarande 
till vilken förlusten hänför sig. 
Utbetalning 
3 § Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad avrundat till närmast högre hundratal. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. Dock senast sex veckor 
efter genomfört sammanträde/förrättning förutsatt att underlag lämnats in. 

6 kap. Arvoden till förtroendevalda som fullgör uppdrag på betydande del 
av heltid eller mer 

Allmänna bestämmelser 
1 § Uppdragen som ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsråd samt ordförande i 
något av kommunstyrelsens utskott ska anses utgöra uppdrag på betydande del av heltid 
eller mer. 
Fullmäktige kan besluta att även andra uppdrag än de som nämns i första stycket ska 
anses utgöra uppdrag av samma omfattning eller att något av uppdragen för viss tid inte 
ska anses utgöra sådana uppdrag.  
2 § Arvode för det arbete som är förenat med uppdrag som fullgör uppdrag på 
betydande del av heltid eller mer utgår årsarvode enligt belopp i bilaga 1.  
Vad avser ersättningar enligt 3 kap. detta reglemente är endast ersättningar enligt 9-13 
§§ tillämpliga för förtroendevalda som fullgör uppdrag på betydande del av heltid eller 
mer, om inte annat särskilt beslutas. 
3 § Om kommunstyrelsens ordförande även är ordförande i något utskott utgår endast 
det arvode som gäller för kommunstyrelsens ordförande. 
Om oppositionsråd är del av presidium eller om utskottsordföranden är del av även 
annat presidium i kommunstyrelsen, annan nämnd eller utskott utgår endast arvodet som 
oppositionsråd respektive utskottsordförande. 
Förtroendevalda enligt detta kapitel som också innehar förtroendeuppdrag i av 
kommunen helägt bolag ska inte ersättas särskilt för detta uppdrag. 
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Beskrivning av uppdrag förenade med arvodet 
4 § Utöver sådant som följer av kommunallagen, kommunstyrelsens reglemente samt 
andra av kommunen antagna styrdokument ska följande i tillämpliga delar ingå i 
uppdraget för den som fullgör uppdrag på betydande del av heltid eller mer: 

- Överläggningar med förvaltningsledning samt andra anställda  
- Genomgång och beredning av ärenden inför sammanträden och andra 

förrättningar 
- Följandet av kommunala frågor för den del av förvaltningen som 

förtroendeuppdraget berör  
- Möten och förrättningar inom kommunen som har anknytning till 

förtroendeuppdragets inriktning  
- Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och presskontakter med anledning av 

ärenden. 
- Representera kommunen lokalt och i interkommunala sammanhang 

Föräldraledighet 
5 § Förtroendevalda enligt 6 kap. 1 § kan begära föräldraledighet enligt motsvarande 
villkor som gäller för anställda.  
Föräldraledigheten ska gälla för en längre och sammanhängande tidsperiod och kan 
fastställas både hel- och deltid. Föräldraledigheten ska godkännas av 
kommunfullmäktige, som också utser ersättare. 

Semester 
6 § Förtroendevalda med årsarvode enligt detta kapitel erhåller ledighet enligt 
kommunala avtal avseende semester. 
Vid beräkningen av ledighet ska uppdragen enligt detta kapitel anses motsvara heltid, 
om inte annat bestäms. 

Försäkring 
7 § För förtroendevalda enligt detta kapitel ska kommunen teckna gruppförsäkring i 
enlighet med gällande kollektivavtal.   

Nedsättning av årsarvode 
8 § Om förtroendevald med årsarvode enligt detta kapitel på grund av sjukdom eller 
annat är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som sammanhängande överstiger en 
månad ska arvodet därefter minskas i motsvarande mån.  
 
___________________ 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023, då motsvarande reglemente, beslutat 
av KS 2018-12-11, § 47, upphör att gälla.  
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Bilaga 1 – Nivåer för ersättningar och arvoden 
Arvoden och nivåer justeras när de belopp/den ersättning som arvodet eller ersättningen 
hänför sig till ändras.  
Ersättningar som i tabellen anges i belopp justeras med samma procent och vid tidpunkt 
som riksdagsledamöternas ersättning ändras. 
Prisbasbelopp 2021 = 47 600 kronor  
Ersättning till riksdagsledamot fr.o.m. 2021-01-01 = 69 900 kronor.  
  
 
Benämning Årsarvode om inget 

annat anges 
Anmärkning 

Partistöd   
Grundstöd (per parti) 25 % av prisbasbelopp  
Mandatstöd Mandat 1-9: 

25 % av prisbasbelopp 
Mandat 10- : 
17 % av prisbasbelopp 

Per mandat i kommunfullmäktige 
 

   
Kommunfullmäktige   
Ordförande 100 % av prisbasbelopp  
1:e vice ordförande 50 % av prisbasbelopp  
2:e vice ordförande 50 % av prisbasbelopp  
   
Kommunstyrelsen   
Ordförande (KSO) 100 % av ersättning till 

riksdagsledamot per 
månad 

 

Oppositionsråd 75 % av ersättning till 
riksdagsledamot per 
månad 

 

   
Utskotten   
Ordförande 75 % av ersättning till 

riksdagsledamot per 
månad 

 

1:e vice ordförande 33 % av prisbasbelopp  
2:e vice ordförande 33 % av prisbasbelopp  
   
Övriga uppdrag   
Revisionen 
sammankallande 

40 % av prisbasbelopp  

Revisorer 25 % av prisbasbelopp  
Jävsnämnd ordförande 
Jävsnämnd vice ordförande 

20 % av prisbasbelopp 
10 % av prisbasbelopp 

 

Valnämnd ordförande 
Valnämnd vice ordförande 

20 % av prisbasbelopp 
10 % av prisbasbelopp 

Utgår endast år med allmänna val 

Ordförande LVAB 11,24 % av 
riksdagsledamot per 
månad 

Sammanträdesersättning utgår ej 

Vice ordförande LVAB 5 % av ordf. LVAB  
Ordförande LBAB 11,24 % av 

riksdagsledamot per 
månad 

Sammanträdesersättning utgår ej 
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Vice ordförande LBAB 5 % av ordf. LBAB  
Lekmannarevisor LVAB 14,16 % av prisbasbelopp  
Lekmannarevisor LBAB 14,16 % av prisbasbelopp  
Gruppledare KF 50 % av prisbasbelopp Gruppledararvode utgår till de 

partier som inte har förtroendevald 
på heltid eller betydande del av 
heltid. 

Generellt   
Förlorad arbetsförtjänst Max 2 153 kr/dag  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
<1 timmars sammanträde 270 kr/möte Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
>1-4 timmars sammanträde 555 kr/möte  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
>4 timmars sammanträde 1 110 kr/möte  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
Protokollsjustering 283 kr/tillfälle  Uppräknas med samma koefficient 

som prisbasbeloppet. 
 
 
Förlorad arbetsinkomst 

1. Verifierat belopp upp till 2 153 kr/dag 
2. Schablonberäknat belopp: Sjukpenninggrundandeinkomst/8=timersättning (dock 

högst 2 153 kr/dag) 
 
Förlorad pensionsförmån 

1. Verifierat belopp 
 
Förlorad semesterförmån 

1. Verifierat belopp 
a) förlorade semesterdagar, maximalt samma som maxbelopp för förlorad 

arbetsinkomst/dag 
b) förlorad semesterersättning, maximal ersättning enligt gällande semesterlag för 

förlorad arbetsinkomst. 
 

2.  Schablonberäknat belopp, procentpåslag med 12 % på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 
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