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Hel- och deltidsarvoderade 

§ 1 Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap § 1  

kommunallagen (2017:725) och fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 

procent av heltid. 

§ 2 Årsarvode 

 Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 procent av 

 heltid har rätt till årsarvode enligt punkt 1 i beloppsbilagan. 

Förtroendevald med årsarvode, som är ledig med stöd av socialförsäkrings-

balken, följer samma ersättningsregler som kommunens anställda. 

§ 3 Ersättning för sammanträde och förrättning 

 För deltagande i fullmäktige utges ersättning för sammanträde med belopp 

 enligt punkt 4 i beloppsbilagan. 

Deltidsarvoderade som deltar på andra sammanträden eller förrättningar kan 

 ersättas upp till 100 procent. 

§ 4 Uppdragens omfattning 

De olika uppdragens omfattning i procent av en heltidsarvoderad finns under 

punkt 2 i beloppsbilagan. 

§ 5 Resekostnader 

 Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde eller 

 förrättning  utges enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i 

 det kommunala reseavtalet. Om den förtroendevalde har rätt till bilersättning vid 

 förrättning, utgår även ersättning för parkeringskostnader. 

§ 6 Pension 

För hel- och deltidsarvoderade är pensionsbestämmelserna reglerade i ett av 

kommunen särskilt fastställda pensionsreglementen. 
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Hel- och deltidsarvoderade invalda före valet 2014 tillhör pensions- 

 bestämmelserna PBF. Nytillträdda hel- och deltidsarvoderade efter valet 2014 

 tillhör pensionsbestämmelserna OPF-KL. 

Om hel- och deltidsarvoderade, som tillhör pensionsbestämmelserna PBF, inte 

 innehaft uppdrag under hela två år eller om uppdragen varit i varierande 

 omfattning avgör arvodeskommittén om avsteg från huvudregeln ska ske. (PBF § 

 8 mom 2). 

§ 8 Försäkringar 

Hel- och deltidsarvoderad omfattas av grupplivförsäkringen TGL och arbets- 

skadeförsäkringen TFA. 

§ 9 Sidoinkomster för heltidsarvoderade 

Uppdrag där den heltidsarvoderade utsetts av kommunen eller där det är 

 frågan om uppdrag för exempelvis Sveriges Kommuner och Regioners räkning 

 medför inga avdrag på arvodet. Politiska styrelseuppdrag, uppdrag för statliga 

 verksamheter och deltagande i statliga utredningar ska inte heller 

 medföra något avdrag på arvodet. 

§ 10 Tolkning av bestämmelserna 

 Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av arvodeskommittén som 

 består av kommunfullmäktiges presidium och KSNAU. Arvodesbelopp för 

 eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. 

Smärre justeringar av arvodesreglerna, som inte är av principiell art, delegeras av 

 kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beslut. 

§ 11 Utbetalning 

Årsarvodet utbetalas innevarande månad medan sammanträde/ 

förrättningsarvoden utbetalas påföljande månad. I augusti utbetalas inga 

sammanträdes-/förrättningsarvoden, eftersom antalet sammanträden är få 

under juli månad. 
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Fritidspolitiker, uppdrag mindre än 40 procent av heltid 

§ 1 Tillämpningsområde 

 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap § 1 kommunal- 

 lagen (2017:725) med politiskt uppdrag på mindre än 40 procent av heltid. 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 

har medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 

§ 3–6 och § 8–9 för nedanstående uppdrag: 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, 

kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, 

liksom revisorernas sammanträden 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper 

c) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför 

d) konferens, informationsmöten, studiebesök, uppdrag som kontaktperson 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har 

ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, 

e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 

eller annan motpart 

f) överläggningar med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör 

g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/ intressentsammansatt organ 

h) överläggning med verksamhetsområdeschef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör 

i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 

j) besiktning eller inspektion 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

§ 3 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med 

 högst det belopp som framgår av beloppsbilaga punkt 3. 
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Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 

belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast  

fastställda sjukpenningen för dag på sätt som framgår av beloppsbilaga punkt 3. 

Framställan ska göras senast inom ett år från dagen för sammanträde eller mot- 

 svarande till vilken förlusten hänför sig. 

 För ordförande och vice ordförande gäller särskilda ersättningsregler enligt 

 beloppsbilaga punkt 3 och 5. 

§ 4 Förlorad föräldrapenning 

Förtroendevald som överlåter föräldrapenning till make/maka för att delta i ett 

arvoderat politiskt uppdrag har rätt till ersättning motsvarande den  

föräldrapenning som annars skulle ha utgått om den förtroendevalde inte 

fullgjort det politiska uppdraget. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

 Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, 

 maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

 Framställan ska göras senast inom två år från dagen för sammanträde eller 

 motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

§ 6 Förlorad pensionsförmån 

För fritidspolitikerna är pensionsbestämmelserna reglerade i ett av 

kommunen särskilt fastställt pensionsreglemente OPF-KL. 

§ 7 Särskilda arbetsförhållanden 

Förtroendevald, med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 

övrigt, kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inklusive semester- 

ersättning och pensionsförmåner för sådan arbetstid som inte går att fullgöra 

på grund av arbetets art. Ersättning för sådan ej fullgjord arbetstid ersätts enligt 

§ 3, dock för högst 8 timmar. 

§ 8 Begränsat arvode till ordförande samt vice ordförande 

 Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, har rätt 

 till begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt punkt 5 i 
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 beloppsbilagan. Årsarvodet beräknas utifrån omfattning i procent av 

 heltidsarvoderad förtroendevald. 

Avgår förtroendevald med begränsat arvode under mandatperioden fördelas 

 arvodet mellan honom och den, som inträder i hans ställe i förhållande till den 

 tid, varunder var och en av dem innehaft uppdraget. 

För förtroendevald med begränsat arvode, som på grund av sjukdom eller av 

andra skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid, som överstiger en 

månad, ska det begränsade arvodet minskas i motsvarande mån. Ansvaret för att 

rapportera om reducerat arvode åvilar den förtroendevalde. 

§ 9 Ersättning för sammanträde och förrättning 

Förtroendevald, som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid, har 

rätt till ersättning för sammanträde och förrättning (se § 2) enligt punkt 4 i 

beloppsbilagan. 

 Till förtroendevald med begränsat arvode enligt § 8 utges ej sammanträdes- och 

 förrättningsersättning, med undantag för deltagande i fullmäktige. Då utgår 

 ersättning enligt punkt 4 i beloppsbilagan. 

§ 10 Resekostnader 

Resor inom kommunen 

 Resekostnadsersättning utges när avståndet från den förtroendevaldes fasta 

 bostad eller arbetsplats till sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen överstiger 

 10 km (enkel väg). 

Vid resa med bil utges bilersättning med belopp som följer det kommunala 

reseavtalets bestämmelser. Det förutsätts att samåkning sker i görligaste mån. 

Ersättning för parkeringskostnader utges om den förtroendevalde har rätt till 

ersättning enligt ovanstående. 

 Den förtroendevalde har att meddela sekreterare/ordförande om sina verkliga 

 resekostnader till varje sammanträde. 

Resor utanför kommunen 

Ersättning för resekostnader, parkeringskostnader och traktamente vid 

 sammanträde eller förrättning utom kommunen utges enligt de grunder som 

 fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
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§ 11 Gruppledararvode 

Resursperson/gruppledare för parti som erhållit ledamot i kommunfullmäktige 

erhåller ett årligt arvode. Arvodet är 15% av heltidsarvoderad förtroendevald. 

Om partiet har ledamot som erhåller 70% eller mera som fast arvodering utgår 

inget gruppledararvode för någon ledamot för aktuellt parti. 2023 är arvodet  

141 379 kr (2023-01-01) 

§ 12 Försäkringar 

Fritidspolitiker med uppdrag på mindre än 40 procent av heltid omfattas av 

 arbetsskadeförsäkringen TFA. 

§ 13 Tolkning av bestämmelserna 

Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av arvodeskommittén som 

 består av kommunfullmäktiges presidium och KSNAU. Arvodesbelopp för 

 eventuellt nytillkommande uppdrag ska även avgöras av arvodeskommittén. 

Smärre justeringar av arvodesreglerna, som inte är av principiell art delegeras av 

kommunfullmäktige till kommunstyrelsen för beslut. 

§ 14 Utbetalning 

Det begränsade arvodet utbetalas för innevarande månad. Sammanträdes- och 

förrättningsarvoden utbetalas varje månad, utom i augusti, eftersom antalet 

sammanträden är få under juli månad. 
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Beloppsbilaga 

1. Årsarvode 

(§ 2 enligt regler för hel- och deltidsarvoderade)   2023 

Kommunalråd 1 (ordförande, kommunstyrelsen) 125 % x 942 521 = 1 178 156 kr 

Kommunalråd 2 110 % x 942 521 = 1 036 779 kr 

Kommunalråd 3 110 % x 942 521 = 1 036 779 kr 

Övriga hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda 100 % x 942 521 = 942 521 kr (heltid) 

Årsarvodet för hel‐ och deltidsarvoderade följer löneutvecklingen för anställda. Arvodena 

uppräknas årligen, från 1 januari, med samma procentsats som den genomsnittliga 

nivåhöjningen av utfallet för kommunens löneavtal föregående år. 

Årsarvodet är funktionsrelaterat och ändras om den förtroendevalde får annan funktion. 

Årsarvode till deltidsarvoderad uträknas utifrån omfattning i procent av heltid enligt punkt 2. 

2. Omfattning av hel- och deltidsarvoderades uppdrag 

(§ 4 enligt reglerna för hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda) 

Ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen benämns kommunalråd. Övriga 

förtroendevalda med uppdrag mer än 40 % benämns utifrån uppdraget i varje nämnd. 

 Uppdrag Omfattning av heltid (%) 

Kommunstyrelsen kommunalråd 100 

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsutskott  

ledamot 70 

Kommunstyrelsens planeringsutskott ledamot 40 

 ordförande 40 

 vice ordförande 40 

Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott ordförande  60 

Individ- och familjenämnden ordförande 100 

 vice ordförande 50 

Äldrenämnden ordförande 100 

 vice ordförande 50 

 2:e vice ordförande 40 

För- och grundskolenämnden ordförande 100 

 vice ordförande 50 
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 2:e vice ordförande 40 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden ordförande 100 

 vice ordförande 50 

 2:e vice ordförande 40 

Byggnadsnämnden ordförande 80 

 vice ordförande 50 

Tekniska nämnden ordförande 100 

 vice ordförande 50 

Personalnämnd ordförande 40 

Om uppdraget kombineras med annat deltidsuppdrag kan omfattningen aldrig överstiga 100 

procent. 

3. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

(§ 3 enligt regler för fritidspolitikeruppdrag mindre än 40 procent) 

Ledamöter/ersättare 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst grundar sig på inlämnat intyg från den 

förtroendevaldes arbetsgivare om hur stort löneavdrag som görs för frånvaro på grund av 

förtroendeuppdrag hos kommunen. Avdraget beräknas per timme och för en 

månadsavlönad anges timavdraget beräknat utifrån en 30-dagarsmånad. 

Förtroendevald som kan redovisa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp, 

till exempel jordbrukare eller egen företagare erhåller ersättning motsvarande den 

kalenderdagsberäknade sjukpenning som Försäkringskassan skulle ha utbetalt på 80-

procentsnivån, multiplicerad med 1,25. 

Ersättning för restid inom kommunen utges för max 3 timmar per sammanträde. 

Ersättningen för förlorad arbetsinkomst uppgår till högst 2 358 kronor per dag (2023-01-01). 

Maxbeloppet följer löneutvecklingen för anställda. Beloppet uppräknas årligen, från 1 

januari, med samma procentsats som den genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för 

kommunens löneavtal föregående år. 

Ordförande och vice ordförande 

För ordförande och vice ordförande med begränsat arvode utgår ersättning för förlorad 

arbetsinkomst med ett högsta antal timmar och belopp per år. Se förteckning under punkt 5 i 

denna bilaga. 
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4. Ersättning för sammanträde och förrättning 

(§ 3 enligt regler för hel- och deltidsarvoderade och § 9 enligt regler för fritidspolitiker-

uppdrag mindre än 40 procent av heltid) 

Uppräkning av sammanträdes‐ och förrättningsersättning följer löneutvecklingen för 

anställda. Beloppet uppräknas årligen, från 1 januari, med samma procentsats som den 

genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för kommunens löneavtal föregående år. 

Arvode för första timmen utges i form av ett grundarvode och för därpå följande timme som 

timarvode. Arvode för del av timme – förutom för den första timmen – utges för varje 

påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet. 

Grundarvode: utgör tredubbelt timarvode 

Timarvode: 238 kronor (2023-01-01) 

Sammanträdes- och förrättningsersättning: utges för max 8 timmar per dag 

(heldagsarvode). I sammanträdesarvodet är ersättning för partigruppsmöte invägt. 

Sammanträdestid (timmar) Grundarvode Timarvode Totalt 

1 3 x 238  714 

2 3 x 238 1 x 238 952 

3 3 x 238 2 x 238 1 190 

4 3 x 238 3 x 238 1 428 

5 3 x 238 4 x 238 1 666 

6 3 x 238 5 x 238 1 904 

7 3 x 238 6 x 238 2 142 

8 3 x 238 7 x 238 2 380 

5. Begränsat arvode till ordförande med flera 

(enligt arvodesregler för fritidspolitikeruppdrag mindre än 40 procent av heltid § 8) 

Uppräkning av det begränsade arvodet sker från och med 1 januari varje år med den 

procentsats av den genomsnittliga nivåhöjningen av utfall av kommunens avtal under 

föregående år. 
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 Nämnd 

Uppdrag Omfattning (%) Förlorad 
arbetsinkomst 
(max timmar) 

Gemensam räddningsnämnd ordförande 10 170 

 vice ordförande 5 85 

Gemensam nämnd IT- 
kapacitetstjänster 

ordförande 10 170 

 vice ordförande 5 85 

Gemensam nämnd 
Personaladministration 
Umeåregionen 

ordförande 10 170 

 vice ordförande 5 85 

Gemensam 
Överförmyndarnämnden 
Umeåregionen inkl. Ö-vik 

ordförande 30 510 

 vice ordförande 15 255 

Kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott 

vice ordförande 30 510 

Kommunstyrelsens 
hållbarhetsutskott 

ledamot 10 170 

Kommunfullmäktige ordförande 30 510 

 1:e vice ordförande 20 340 

 2:e vice ordförande  15 255 

Kommunfullmäktiges 
jämställdhetsutskott 

ordförande  20 340 

 vice ordförande 10 170 

Fritidsnämnden ordförande 30 510 

 vice ordförande 20 340 

Personalnämnd vice ordförande 25 425 

Kulturnämnden ordförande 30 510 

 vice ordförande 20 340 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ordförande 30 510 

 vice ordförande 20 340 

Valnämnden (valår) ordförande 15 255 

 vice ordförande  10 170 

 

För uppdrag i kommunrevisionen utgår ett fast årsarvode till ordförande med 34 219 kr och 

till ledamöter 14 096 kr. 
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Exempel: 

Så här beräknas årsarvodet för ordförande och vice ordförande och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst: 

Uppdragets omfattning: 25 procent 

Årsarvode: 25 % x 942 522 = 235 631 kr 

Max timmar: 25 % x 1 700 = 425 timmar 

Max ersättning: 425 x 289,42 kr = 123 004 kr (2 312 kr delat med 8 timmar) 

Arvodesregler för kommunens bolag 

Kommunfullmäktige rekommenderar respektive bolagsstämma att besluta om att följa 

kommunens arvodesbestämmelser för mandatperioden 2023-2026. 

Uppräkning av arvodet sker från och med 1 januari varje år med den procentsats av den 

genomsnittliga nivåhöjningen av utfall av kommunens avtal under föregående år. 
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Styrelse Uppdrag Omfattning (%) Årsarvode (kr) Förlorad arbetsinkomst 
(max timmar) 

Max ersättning (kr) 

Bostaden AB (med dotterbolag) ordförande 50 471 261   

 vice ordförande 25 235 630 425 123 004 

Dåva DAC ordförande 25 235 630 425 123 004 

 vice ordförande 15 141 378 255 73 802 

Dåva Terminal ordförande 10 94 252 170 49 202 

 vice ordförande 5 47 126 85 24 601 

Umeå Energi AB (med dotterbolag) ordförande 50 471 261   

 vice ordförande 25 235 630 425 123 004 

Infrastruktur i Umeå AB (Inab)  ordförande 25 235 630 425 123 004 

 vice ordförande 15 141 378 255 73 802 

Umeå Parkerings AB (Upab) ordförande 25 235 630 425 123 004 

 vice ordförande 15 141 378 255 73 802 

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB 
(Vakin) inklusive Umeva *  

ordförande 50 471 261   

Umeva vice ordförande 25 235 630 425 123 004 

Umeå kommunföretag AB (UKF) ledamot 10 94 252 170 49 202 

Kvarken Ports  ordförande 25 235 630 425 123 004 

Umeå hamn ordförande 25 235 630 425 123 004 

 vice ordförande 15 141 378 255 73 02 

*Vice ordförande i Vakin utses av Vindeln alt. Nordmaling.
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Ersättning till revisorer i bolagen 

Arvodet är beräknat utifrån revisionsuppdragets storlek och att varje bolag har max två 

revisorer som reviderar koncernen. 

Arvodet följer löneutvecklingen för anställda. Beloppet uppräknas årligen, från 1 januari, 

med samma procentsats som den genomsnittliga nivåhöjningen av utfallet för kommunens 

löneavtal föregående år. 

Bolag Ersättning per revisor (kr) 

Bostaden AB 12 135 

Umeå Energi AB 16 181 

Umeå Kommunföretag AB 12 135 

Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB (Vakin, inklusive Umeva) 8 095 

Umeå Parkerings AB (Upab) 4 045 

Infrastruktur i Umeå AB (Inab) 8 092 

Dåva Deponi AB 4 045 

Umeå Hamn AB 8092 
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