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Förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna 
§ 1 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i KL 4:1 (SFS2017:725) 
samt för av fullmäktige valda styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kom-
munens helägda och delägda aktiebolag och stiftelser. 
 
För förtroendevalda med arvodering på heltid eller minst 40 % av heltid gäller 
endast § 8 samt §§ 10 - 13. 
 
I Hofors kommun har alla förtroendevalda som innehar ett politiskt uppdrag på 
minst 40 % titeln kommunalråd. 
 
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande företräder oppositionen i den utsträck-
ning som överenskommits mellan oppositionspartierna. I externa sammanhang 
där oppositionen förväntas delta, ikläder sig kommunstyrelsens 2:e vice ordför-
ande det uppdraget. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
§ 2 
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 2-
6, 9 samt 11-14. 
 
För årsarvoderade partiföreträdare, ordförande eller andra enligt särskilt beslut, 
gäller de begränsningar som anges i beslutet. 
 
Beslutsarvode utbetalas för: 
Sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, bered-
ningar samt eventuella utskott. 
 
Förrättningsarvode utbetalas för: 
Andra typer av sammanträden och förrättningar inom ramen för det politiska 
uppdraget. Exempelvis sammanträden med arbets- och projektgrupper, sam-
manträden med kommunala samrådsorgan, besiktning och inspektion eller 
verksamhetsbesök på uppdrag av nämnd eller styrelse. 
 
Arvode för sammanträden m.m. 
§ 3 
Ledamot samt tjänstgörande eller särskilt inkallad ersättare (som inte är kom-
munalråd) har rätt till ersättning i form av beslutsarvode för sammanträde eller 
motsvarande med ett fast belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
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Icke tjänstgörande ersättare som inte är kommunalråd har rätt till ersättning i 
form av förrättningsarvode för sammanträde eller motsvarande med ett fast 
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. För ersättare som närvarar men 
inte tjänstgör på fullmäktiges sammanträden utgår ingen ersättning. 
 
Protokolljustering är inräknad i det fastställda sammanträdesarvodet. 
 
Månadsarvoderad med ett arvode som understiger 40 %, har rätt till 
sammanträdesarvode eller förrättningsarvode endast då denne fullgör uppdrag i 
annat politiskt organ än det där vederbörande erhåller månadsarvode. Detta 
gäller även partiföreträdarna. 
 
Förtroendevalda som under en och samma dag deltar i flera sammanträden/för-
rättningar, har inte rätt till arvode med högre sammanlagt belopp än det som 
fullmäktige har beslutat enligt bilaga. 
 
De partier som är representerade i kommunfullmäktige ska enligt 
arbetsordningen utse en partiföreträdare bland sina ledamöter och anmäla det 
till kommunfullmäktige. Partiföreträdaren ansvarar för informationsflödet till 
respektive parti och ska delta i möten rörande bl.a. planeringsförutsättningar, 
budgetberedning, årsredovisning och uppföljningar av den kommunala verk-
samheten. För detta utgår ersättning beslutat enligt bilaga. För partier som 
innehar kommunalrådsposter utgår inget arvode. 
 
Det står partierna fritt att överenskomma om gemensam partiföreträdare som 
då disponerar flera partiers arvode för uppdragets utförande. Detta samarbete 
ska anmälas till kommunfullmäktige innan utbetalning av arvode sker.  
 
För revisor ingår sammanträden med revisionsnämnden i det fasta arvodet.  
 
Revisor som inte är ordförande i revisionsnämnden har vid närvaro på protokoll-
fört möte i kommunal nämnd eller styrelse rätt till ersättning med ett förrätt-
ningsarvode. Detsamma gäller för närvaro vid bolagsstyrelses sammanträde. 
 
Deltagande i kurs, konferens eller liknande 
§ 4 
För deltagande i kurs, konferens eller liknande, som har samband med det kom-
munala förtroendeuppdraget och som har beslutats av ordföranden i det politis-
ka organet, utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt bilaga. Ersättning 
för resekostnader utgår enligt § 10 i Arvodesreglementet.   
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Respektive ordförande kan besluta att förrättningsarvode i särskilda fall ska utgå 
för deltagande i kurs, konferens eller liknande. 
 
Förlorad arbetsinkomst 
§ 5 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst med högst det 
belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Förtroendevald, som för styrkande av förlorad arbetsinkomst hänvisar till gene-
rellt intyg från arbetsgivare, ska årligen lämna in ett nytt sådant intyg. Ingen ut-
betalning ska ske mot intyg äldre än ett år. 
 
Intyget ska innehålla följande uppgifter: 

• Datum från när lönesättningen gäller 
• Tjänstledighetsavdrag per timme inklusive semesterersättning och/eller 

tjänstledighetsavdrag för heldag(normalarbetstid ska då anges i timmar) 
 
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst har förlorats, men inte uppge 
till vilket belopp (t ex egen företagare), har rätt till en schablonersättning beräk-
nad på grundval av  

• Den till försäkringskassan senast meddelade årsinkomsten, eller 
• Styrkt intyg på förlorad arbetsinkomst/dag undertecknad av revisor på 

det sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom 
ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande, till vilket den förlorade 
arbetsinkomsten kan hänföras.  
 
Förlorad semesterförmån 
§ 6 
Den eventuella förlorade semesterförmånen ska inkluderas i intyget för styrkt 
förlorad arbetsinkomst. Det ska tydligt framgå om semesterförmånen är inklude-
rad eller exkluderad i redovisat belopp. 
 
Förtroendevald, som kan styrka att deltagande i sammanträde har lett till lägre 
semesterlön, ferielön eller semesterersättning, och inte har kompenserats för 
detta på sätt som beskrivs ovan, har rätt till ersättning med belopp som kan 
styrkas. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande, till vilket förlusten 
hänför sig. 
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Förtroendevalda med årsarvode erhåller semesterersättning för den inkluderade 
förlorade arbetsinkomsten genom att arvodet utbetalas även under sommar-
uppehållet.  
 
Särskilda arbetsförhållanden 
§ 7 
Rätten till ersättning enligt §§ 4-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroende-
valda med speciella arbetstider, eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när 
det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbets-
uppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
Rätten till ersättning enligt §§ 4-5 omfattar tid för resa till och från sammanträ-
det eller motsvarande. 
 
ARVODEN M.M. 
 
Årsarvode 
§ 8 
Förtroendevalda med arvodering på heltid eller minst 40 % av heltid har rätt till 
årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 
 
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet, i den utsträckning som full-
mäktige har beslutat enligt bilaga, utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska 
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
 
Årsarvoderad förtroendevald med ett ordförandeuppdrag på minst 40 % av 
heltid kan genom att kombinera olika ordförandeuppdrag nå en ökad grad av 
arvodering till max 75 %. 
 
För årsarvoderade förtroendevalda, som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrade att fullgöra sitt uppdrag under en tidsperiod som överstiger 30 
dagar, ska arvodet minskas i motsvarande mån. 
 
Kommunal pension 
§ 9 
Förtroendevald med sammanlagda uppdrag om minst 40 % av heltid omfattas av 
både omställningsstöd och pensionsbestämmelser (OPF-KL). Fritidspolitiker med 
sammanlagda uppdrag vars omfattning är mindre än 40 % av heltid omfattas av 
ålderspension och efterlevandeskydd (OPF-KL). 
 
Ersättning utges för förlorad pensionsförmån genom att Hofors kommun höjer 
det ersättningsbara beloppet, som den förtroendevalde erhåller vid fullgörande 
av förtroendeuppdrag i kommunen, med 4,5 %. 
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Yrkande om övriga ersättningar för förlorad pensionsförmån ska 
framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande 
till vilket förlusten hänför sig. 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
Resekostnader 
§ 10 
Kostnader för resor till och från sammanträden, förrättningar, kurser, konferen-
ser eller liknande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i de kommunala reseavtalen, förutsatt att vägsträckan från fast 
bostad/arbetsplats till sammanträdet eller motsvarande överstiger 5 kilometer. 
 
Blir en ledamot särskilt anmodad av kommunen (utöver vanlig kallelse) att när-
vara vid sammanträde eller motsvarande utgår reseersättning från vistelseorten. 
 
För resa inom och utom kommunen gäller den av Hofors kommun antagna rese- 
och trafiksäkerhetspolicyn för anställda och förtroendevalda i Hofors kommun.  
 
Barntillsynskostnader 
§ 11 
Ersättning utgår för kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid sam-
manträden eller motsvarande, för vård eller tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderhalvåret inte hunnit fylla 12 år. 
Om det finns särskilda skäl kan ersättning även utges för äldre barn.  
 
Ersättningen utbetalas direkt till den som passat barnet. Denne blir således 
uppdragstagare. Ersättning utbetalas mot räkning från arbetsgivaren. Hofors 
kommun betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren. Ersättning 
utgår med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.  
  
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem, eller av annan 
närstående, eller för den tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 
 
Utökad barnomsorg, som beror på kommunalt förtroendeuppdrag, är inte grund 
för avgiftsförändring enligt barnomsorgstaxan. 
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Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt 
sjuk person 
§ 12 
Ersättning betalas ut för kostnader, som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträde eller motsvarande, för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.  
 
Ersättningen betalas direkt till den som utfört vården eller tillsynen. Denna blir 
således uppdragstagare. Ersättningen betalas mot räkning från uppdragsgivaren. 
Hofors kommun betalar sociala avgifter på ersättningen till uppdragstagaren. 
 Ersättningen betalas ut med högst det belopp som fullmäktige har beslutat en-
ligt bilaga. 
 
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller annan 
närstående. 
 
Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
§ 13 
Ersättning betalas ut till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskil-
da kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för exem-
pelvis resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning, uppläsning av handlingar och 
liknande. 
 
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
 
Utbetalning 
§ 14 
Arvoden betalas ut månadsvis. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut närmast efterföljande månad från den 
tid då uppdraget utfördes. Detta sker endast under förutsättning att begäran 
inkommit före den 5:e i utbetalningsmånaden. 
 
§ 15 
Fullmäktige kan besluta om särskilda ersättningar utöver arvodesreglementet till 
en förtroendevald under en begränsad tid.   
 
Tolkning av bestämmelserna 
§ 16 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen. 


