
 

 

Gävle kommun   801 84 Gävle   Besök Stadshuset Reception Drottninggatan 22 

Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se 

 

 

Sid 1 (10) 

Författningssamling 

 
 
 
 

      

Bestämmelser om ersättning för förtroendeuppdrag 
i Gävle kommunkoncern 

 

Beslutade av kommunfullmäktige i Gävle kommun 

KF 2010-10-25, dnr 10KS350 att gälla från 2011-01-01 

 

Revideringar införda enligt: 

KF 2013-03-25 § 40, dnr 12KS421, att gälla från 2013-04-01  

KF 2014-12-15 § 9, dnr 14KS413, att gälla från 2015-01-01 

KF 2015-03-23 § 2, dnr 15KS54, att gälla från 2015-05-01 

KF 2015-07-08 § 2, dnr 15KS240 att gälla från 2015-01-01  

 

§ 1 Tillämpning 

Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i Gävle kommunfullmäktige samt 

även förtroendevalda i fullmäktiges nämnder, underliggande utskott, fullmäk-

tigeberedningar samt revisorer och revisorsersättare.  

Bestämmelserna gäller även för förtroendeuppdrag i kommunala bolag, stiftel-

ser samt andra organ som saknar antaget arvodesreglemente. 

§ 2 Arvodesprinciper 

Varje arvodesbelopp fastställs till en viss procentandel av ett grundbelopp med 

hänsyn till ett förtroendeuppdrags omfattning och innehåll. 

Grundbeloppet i Gävle kommun utgör 100 procent av det månadsarvode som 

utges till ledamöter i Sveriges Riksdag. Grundbeloppet skall omräknas den 1 

januari varje år under förutsättning att arvodena till ledamöterna i Sveriges 

Riksdag förändrats. Den 31 oktober är avstämningstidpunkt för fastställande 

av beloppet för kommande år. Se ersättningsbilagan – Månadsarvoden bilaga 

1. 
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§ 3 Förtroendeuppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, vice 

ordföranden, kommunalråd, oppositionsråd, ordförande och vice 

ordförande i nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser 

Månadsarvoden utges till förtroendeuppdrag som kommunfullmäktiges ord-

förande, vice ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd, ordförande och 

vice ordförande i nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser. 

Dessa månadsarvoden innefattar ersättning för samtliga uppdrag för den 

nämnd, styrelse eller bolag som man representerar.  

Anmärkning: När ledamot med månadsarvode utses för uppdrag i 

t.ex. beredning utges inget extra arvode. 

Till gruppledare för partier, vilka är representerade i kommunfullmäktige och 

som inte har kommunal-, oppositionsråd eller nämndsordförande utgår må-

nadsarvode. 

Nedan redovisas arvodesnivåerna i procent av grundbeloppet. 

Arvodesnivåer 

 Kommunstyrelsens ordförande  

 Kommunstyrelsens vice ordförande  

 Kommunalråd  

 Oppositionsråd  

 Gruppledare för partier som inte innehar kommunal-, oppositions- el-

ler nämndsordförande 10 % 

Arvodesnivå A 50 % 

 Ordförande i kommunfullmäktige 

 Ordförande i kultur- och fritidsnämnden  

 Ordförande i omvårdnadsnämnden 

 Ordförande i socialnämnden 

 Ordförande i utbildningsnämnden 

 Ordförande i näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 

 Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

 Ordförande i kommunala bolag 

Arvodesnivå B 15 % 

 Ordförande i revisorskollegiet 

 Ordförande i tekniska nämnden (upphört 2015-05-01) 

 Ordförande i nämnden för den gemensamma Företagshälsovården 

Arvodesnivå C 10 % 

 Vice ordförande i kommunfullmäktige  

 Vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden (upphört 140101) 
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 Vice ordförande i byggnads- och miljönämnden (upphört 150501) 

 Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

 Vice ordförande i omvårdnadsnämnden 

 Vice ordförande i socialnämnden 

 Vice ordförande i tekniska nämnden (upphört 150501) 

 Vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (upphört 

140101) 

 Vice ordförande i utbildningsnämnden 

 Vice ordförande i näringsliv- och arbetsmarknadsnämnden 

 Vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

 Vice ordföranden kommunala bolagen  

Arvodesnivå D 6,5 % 

 Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Arvodesnivå E 5 % 

 Ledamöter och ersättare i bolagen 

Arvodesnivå F 3,5 % 

 Ordförande i valnämnden (50 % av arvodet under ej valår) 

 Ordförande i överförmyndarnämnden 

 Ordförande i jävsnämnden 

 

(Se bilaga för ”Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.) 

§ 4 Särskilda bestämmelser för förtroendeuppdrag med månads-

arvode 

1. Ordförande i kommunala bolag – I månadsarvodet till ordförande i 

ett kommunalt bolag ingår ersättning för förtroendeuppdrag i dotterbolag. 

2. Ordförandearvode till vice ordförande – Vice ordförande har rätt till 

månadsarvode som ordförande för att ersätta ordinarie ordförande vid 

längre frånvaro än 60 dagar.  

3. Om ledamot med månadsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl 

blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger 60 dagar, 

utgår inget arvode.  

Anmärkning: Meddelande om frånvaro ska anmälas till nämnd-

sekreterare om ledamot med månadsarvode blir förhindrad att 

utföra sitt uppdrag. 

4. Uppdrag i annan nämnd/bolag – Förtroendevald med månadsarvode 

har rätt till månadsarvode/sammanträdesarvode och övriga ersättningar 

vid sammanträden och förrättningar i annan kommunal nämnd, styrelse 

m.m. efter uppdrag från kommunfullmäktige. Undantaget från denna re-
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gel är om ordförande/vice ordförande har ett månadsarvode som översti-

ger 50 % i annat uppdrag utgår ersättning enligt arvodesnivå E i Gävle 

Stadshus AB (GSAB). 

§ 5 Förtroendeuppdrag i utskott och beredningar 

Kommunfullmäktige, respektive nämnd, styrelse m.m. inrättar själv nödvän-

diga råd, utskott och följer reglerna för sammanträdesarvoden. 

§ 6 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

Följande ersättningsnivåer för sammanträdes- och förrättningsarvoden gäller 

och grundar sig på procent av grundbeloppet 

Upp till 4 timmar   1,5 % 

Mer än 4 timmar och upp till 6 timmar 2,0 % 

Mer än 6 timmar  2,5 % 

Kommunfullmäktige   3,5 % 

Arvodet utgår från protokollets sammanträdestid. 

Kommunfullmäktige har enhetligt arvode. Understiger deltagandet i 

sammanträdet halva sammanträdestiden utgår hälften av arvodet för hela 

sammanträdestiden. 

(Se bilaga för ”Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.) 

Anmärkning: Beslut ska finnas från berörd nämnds- eller styrelseordfö-

rande när förrättningsarvode ska utges. 

Övriga ersättningar  

§ 7 Allmänt 

Övriga ersättningar utöver arvoden utges till förtroendevald för 

 resor 

 förlorad arbetsinkomst 

 pensionsförmån 

 traktamente 

 barntillsyn 

 funktionsnedsättning 

 vård och tillsyn av familjemedlem 

 kurs, konferens m.m. 

Den förtroendevalde ska inom tre månader styrka alla ersättningskrav med 

kvitton som visar utgifter eller intyg som visar förlorad arbetsinkomst m.m. 

Ersättning ska begäras på särskild blankett ”ersättningsanspråk för resor, 

förlorad arbetsinkomst samt övriga ersättningar för förtroendeuppdrag” 

som lämnas till sekreteraren. 
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§ 8 Resor 

Ersättning utges till förtroendevald för resor vid deltagande i sammanträden 

eller kommunala förrättningar inom kommunen. Resa med allmänna kommu-

nikationer följer kommunens resepolicy. Om bil måste användas utgår ersätt-

ning från bostad eller arbetsplats och förrättningsställe. Ersättning utges enligt 

gällande bilersättningsavtal. 

Parkeringsavgift ersätts i samband med sammanträde m.m. och utges endast 

om parkeringskvitto lämnas till sekreteraren. 

Resor utanför kommunen i samband med kurser, konferenser, förrättning etc. 

som beslutats av berörd nämnd/organ ersätts enligt kostnad för färd med  

allmänna kommunikationer eller om detta inte är möjligt enligt kommunens 

resepolicy (bilpoolsbil, hyrbil).  

§ 9 Förlorad arbetsinkomst 

Skälig ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst inklusive 

semesterersättning på grund av politiskt uppdrag. Ersättningen ska motsvara 

styrkt inkomstbortfall.  

Anmärkning: För kommunens anställda ska inte löneavdrag göras 

för deltagande i sammanträde, förrättning eller förtroendemanna-

utbildning för vilket/vilken ersättning för förlorad arbetsinkomst 

utges. 

Berörd förvaltning debiterar i efterskott, den nämnd/styrelse den 

anställde fullgör uppdrag åt, för uppkomna kostnader.  

§ 10 Förlorad pensionsförmån 

Ersättning utges till förtroendevald för förlorad pensionsförmån enligt de sär-

skilda regler som fastställts av kommunfullmäktige.   

Särskilt pensionsreglemente finns för kommunal- och oppositionsråd samt  

månadsarvoderade ordföranden i arvodesnivå A.  

Anmärkning: Regleras enligt PBF som är antaget av Kommunfullmäktige 

020216. Försäkringar regleras genom Gruppliv GL-F. 

§ 11 Traktamente 

Traktamente utgår efter de grunder som tillämpas för anställda i Gävle kom-

mun.  

§ 12 Barntillsyn 

Skälig ersättning utges till förtroendevald för barntillsynskostnader intill bar-

net fyller 12 år. 

Ersättning utges inte för tid som ett barn vistas i kommunal eller kooperativ 

barnomsorg. 
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§ 13 Funktionsnedsättning 

Skälig ersättning utges till förtroendevald med funktionsnedsättning för de 

särskilda kostnader som föranletts av uppdraget såsom resor, ledsagare, tolk, 

inläsning av handlingar eller liknande. 

§ 14 Vård och tillsyn av familjemedlem 

Skälig ersättning utges till förtroendevald som på grund av ett politiskt upp-

drag får kostnader för vård och tillsyn p.g.a. familjemedlems funktionsned-

sättning eller svårt sjuk familjemedlem. 

§ 15 Kurs, konferens m.m. 

Ersättning utges till förtroendevald för förlorad arbetsinkomst. Dessutom kan 

traktamente och reseersättning enligt gällande regler vid deltagande i kurs, 

arbetsplatsbesök, studiebesök eller motsvarande förrättningar utgå. 

Beslut måste finnas från berörd nämnd eller styrelse, som underlag för begärd 

ersättning. 

§ 16 Retroaktiv ersättning  

Huvudregel är att yrkanden om ersättningar skall begäras så snart kost-

nad/förlust uppstått. 

Framställningar om ersättningar ska ha inkommit inom tre (3) månader efter 

uppkommen kostnad/förlust. I annat fall preskriberas kraven. 

§ 17 Revisorer 

Revisor eller ersättare för revisor, som utsetts av kommunfullmäktige i bolag, 

stiftelse, förening o dyl. och inte arvoderas av sådan institution, ersätts av 

kommunen för nedlagt arbete med belopp, motsvarande kommunalt samman-

trädesarvode. 

§ 18 Tolkning 

Tolkning av dessa bestämmelser om ersättningar jämte tillämpningsanvis-

ningar avgörs av kommunfullmäktiges presidium. 

Tolkning vid handläggning avgörs av kommunledningskontoret. 

§ 19 Giltighet 

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2011.  
  



 

Sid 7 (10)  

 
 

 

Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om  
ersättning för förtroendeuppdrag i Gävle kommun-
koncern 

Beslutade av kommunfullmäktige i Gävle kommun 

KF 2010-10-25, Dnr 10KS350 att gälla från 2011-01-01 

Inga revideringar är beslutade. 

 

Gällande ersättningar för uppdrag i Gävle kommunkoncern. 

Paragraferna korresponderar mot §§ i bestämmelserna. Om ingen §-

hänvisning finns är bedömningen att särskild anvisning är överflödig. 

§ 1 Tillämpning 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunfullmäktiges beredningar 

 Kommunstyrelse 

 Barn- och ungdomsnämnd 

 Beredning eller delegation inom kommunstyrelsen 

 Byggnads- och miljönämnd 

 Kultur- och fritidsnämnd 

 Omvårdnadsnämnd 

 Revisorskollegiet  

 Socialnämnd 

 Teknisk nämnd 

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 

 Valberedning 

 Valnämnd 

 Överförmyndarnämnd 

Gävle Stadshus AB inkl dotterbolag 

Gavlefastigheter i Gävle kommun AB, GFAB 

 

AB Gavlegårdarna, ABG 

 Gavlegårdarna förvaltning AB 

 Paketet Fastigheter i Gävle AB 

 

Gävle Energi AB, GEAB 

 Gävle kraftvärme AB 

 Gävle Energisystem AB 
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 Bionär Närvärme AB 

 Ekogas AB 

 

Gävle Hamn AB 

 Stuveribolaget Gävle AB  

 

Följande rekommenderas följa tillämpningsanvisningarna: 

 

Kommunalförbunden 

 Gästrike Räddningstjänst 

 Gästrike Återvinnare 

 

Följande råd sorterar under kommunstyrelsen 

 Kommunala handikapprådet, KHR 

 Kommunala pensionärsrådet, KPR 

 Integrationsrådet 

 Ungdomsrådet 

 Förtroendemannaråden 

- Andersberg 

- Brynäs 

- Norrlandet 

 

Intressebolag  

Dessa bolag hanteras i särskild ordning 

 Furuvik Fastigheter AB (50 %) 

 Kommungaranti Skandinavien Försäkring AB (50 %) 

 Svenska Kommunförsäkrings AB (26.86 %) 

 Bomhus Energi AB (50 %) 

 Gävle Containerterminal AB (20 %) 

 Inköp Gävleborg 

 Gävle Vatten AB  

 Gästrike Vatten AB 

 

§ 2 Arvodesprinciper 

Det åligger kommunledningskontorets personalavdelning att göra den årliga 

avstämningen för arvodena som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag. Änd-

ras grundbeloppet ansvarar personalavdelningen för omräkningen och att 

informationen läggs ut på nätet. Det nya beloppet gäller fr.o.m. den 1 januari. 
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I samband med den årliga revideringen ska personalavdelningen även sam-

mankalla sekreterarna för en genomgång och ge möjlighet till erfarenhets-

utbyte och uppsamling av frågor/funderingar. 

§ 3 Förtroendeuppdrag som kommunfullmäktiges ordförande, vice 

ordföranden, kommunalråd, oppositionsråd, ordförande och vice 

ordförande i nämnder, styrelser och kommunala bolagsstyrelser 

Om ordförande och/eller vice ordförande i kommunstyrelsen samtidigt är 

ordförande eller vice ordförande i ett helägt kommunalt bolag utgår inget ord-

förande/vice ordförandearvode för bolagsuppdraget. Däremot utgår ledamots-

arvode.  

Förtroendevald som erhåller månadsarvode har inte rätt till sammanträdesar-

vode vid fullgörandet av det uppdrag för vilket månadsarvodet utges. 

§ 4 Särskilda bestämmelser för förtroendeuppdrag med månads-

arvode 

Förtroendevald med månadsarvode har rätt till sammanträdesarvode och öv-

riga ersättningar vid sammanträden och förrättningar i annan kommunal 

nämnd, styrelse m.m. efter uppdrag från kommunfullmäktige. 

§ 5 Förtroendeuppdrag i utskott och beredningar 

Inrättade utskott ska anmälas till kommunledningskontorets personalavdel-

ning med protokollsutdrag. 

§ 7 Allmänt 

Förtroendevald ska lämna underlag för utbetalning av särskilda ersättningar 

och i förekommandefall kvitton för utlägg till sekreteraren som därefter skick-

ar underlagen till löneenheten. 

För förtroendevald som erhåller månadsarvode enligt grupp A, B, C, D eller E 

utgår inget sammanträdesarvode vid fullgörande av det uppdrag för vilket  

månadsarvodet utges. 

(Se bilaga för ”Månads- och sammanträdes-/förrättningsarvoden”.) 

§ 9 Förlorad arbetsinkomst 

Beloppets storlek begränsas så, att ersättningen för förlorad arbetsinkomst 

inte överstiger vad som motsvarar timförtjänsten om årslönen är lika med tolv 

gånger det aktuella grundbeloppet i Gävle kommun dividerat med 1680 tim-

mar. 

Egen företagares arbetsinkomst beräknas med utgångspunkt från den årsin-

komst som uppges eller inkomstbortfall. Inkomsten omräknas till timförtjänst 

genom att årsbeloppet divideras med 1 680 timmar. 

Samma delningstal används för att bestämma den högsta ersättning per 

timme, som kan utges för förlorad arbetsinkomst eller motsvarande. 

12 x Gävle kommuns grundbelopp dividerat med 1 680 timmar. I detta belopp 

ingår semestersättning. 
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Ersättningar utgår endast för verkligt förlorad arbetsinkomst således utgår inte 

ersättning under t ex semester, sommaruppehåll för uppehållsanställd, kom-

pensationsledighet och liknande förhållanden. 

Vid beräkning av ersättningen räknas påbörjad halvtimme som använd halv-

timme. Ersättning kan utges för tid utöver själva sammanträdestiden t ex res-

tid från arbetsplatsen till sammanträdeslokalen, helt arbetspass om ledighet 

för del av arbetspasset inte kan beviljas. 

Till förtroendevald som på grund av sitt uppdrag kommer att få reducerad 

pensionsrätt utgår ett tillägg på 4,5 % av den förlorade arbetsinkomsten.   

 


