
Arvoden och ersättningar för förtroendevalda – med och utan övernattning 
 År/mån Namn     Kategori    A   B Personnummer 

Instans (endast en instans per blankett)  

Arvoden  

Datum Förrättning utanför ordinarie protokollfört sammanträde Klockslag 
fr.o.m. 

Klockslag 
t.o.m.

Antal 
timmar 

Sign 
ordförande 

Förlorad arbetsförtjänst 

Datum Dagavdrag/ 
antal dagar 

Dagavdrag/ 
kr per dag 

Timavdrag/ 
antal tim. 

Timavdrag/ 
kr per tim. 

Intygas av arbetsgivaren 

Arbetsgivare 

Underskrift arbetsgivare 

Namnförtydligande 

Datum 

Reseersättning 

Datum Resväg (ange från adress till adress, enkel väg) Bil/km P-avg. Kollektiv- 
trafik 

Trängsel- 
skatt 
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Reseräkning med/utan övernattning – inrikes/utrikes 
 

Resans syfte 
 
 

Förrättningsort Färdsätt 

Avresedatum 
 

Resan påbörjad klockslag 
 
 

Resan avslutad klockslag Ordinarie arbetstid 

Hemresedatum 
 

Resan påbörjad klockslag 
 
 

Resan avslutad klockslag  

Färdtidsersättning 
Timmar 

 

 
 

Förrättningsarvode 
Dagar    Timmar 

  

 

Erhållet reseförskott 
Kronor 

 

 

Personligt utlägg (kvitto bifogas)        Resa med egen bil 

Redovisas på separat blankett 
Underlag för utbetalning 

Antal kilometer: 

Blankett finns på kommunens 
hemsida För dig som politiker 

Antal medpassagerare: 

Skickas till Soltak ekonomi  

 

 Betalda måltider Datum 
 

Datum Datum Datum 

Frukost Kommunen betalar 
 

    

 Ingår i hotellkostnad 
 

    

 Ingår i biljettpris Flyg/färja/tåg 
 

    

Lunch Kommunen betalar 
 

    

 Ingår i biljettpris Flyg/färja/tåg 
 

    

Middag Kommunen betalar 
 

    

 Ingår i biljettpris Flyg/färja/tåg 
 

    

 
Övriga upplysningar 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum/underskrift förtroendevald 
 
 
 

Datum/underskrift kontrollattest 
 

Datum/underskrift beslutsattest 
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De månadsarvoderade förtroendevalda delas in i kategorierna A och B 
Kategori A avser förtroendeuppdrag som ianspråktar minst 40 procent av en heltid om 165 timmar per månad. 
Kategori B avser förtroendeuppdrag som ianspråktar mindre än 40 procent av en heltid om 165 timmar per månad. 
 
Ledamöter och ersättare arvoderas enligt vad som fastslagits av kommunfullmäktige i arvodesreglementet.  
Ersättning kan utbetalas i form av:  

• Årsarvoden  

• Arvode vid sammanträden, förrättningar mm  

• Ersättning vid förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmåner  

• Reseersättning  

• Reseräkning och traktamente  

• Övriga kostnader och utlägg 

• Särskilda ersättningar 
 

 

Arvode/förrättning 
Förrättning utanför ordinarie protokollfört sammanträde ska i förväg vara planerad eller i efterhand godkänd av aktuell 
instans. Ordförande/mötesledare signerar på raden för aktuell förrättning.  
Bifoga ifylld blanket för Intyg om deltagande vid förrättning. 
Ersättning för arvode vid ordinarie protokollfört sammanträde sker automatiskt via deltagarlista. 
 

Förlorad arbetsförtjänst inklusive förlorad semesterförmån 
Förtroendevald, kategori B, har rätt till ersättning avseende förlorad arbetsförtjänst inklusive förlorad semesterförmån. 
För att få ersättning  krävs att arbetsgivaren, med sin originalsignatur, verifierar inkomstbortfallet alternativt att 
lönebesked, som visar på löneavdrag, bifogas.  
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst inklusive förlorad semesterförmån (12%) utgår med 100% av verifierat belopp upp 
till maxbeloppet om 32% av kommunalrådens månadsarvode. 
 

Bil 
För månadsarvoderade förtroendevalda kategori A, utgår rese- och traktamentsersättning som föranleds av uppdraget med 
undantag för resor mellan bostad/arbetsställe och stadshuset, Mimers hus samt Kvarnkullen inom Kungälvs kommun.  
För månadsarvoderade förtroendevalda kategori B, samt övriga förtroendevalda som inte tillhör kategori A, utgår rese- 
och traktamentsersättning för resor som följer med uppdraget.  
För samtliga förtroendevalda utgår reseersättning endast om avståndet överstiger 3 km en färdväg. Avståndet får endast 
räknas från bostad eller arbetsställe till platsen för förrättningen. Med arbetsställe avses den adress som är den 
förtroendevaldes huvudsakliga arbetsplats och som inte avser uppdrag som förtroendevald. 
Adresser måste anges för resvägen. 

 

Utlägg 
Bifoga alltid kvitto för parkeringsavgift och resa med kollektivtrafik. 
För ersättning av trängselskatt ska betalningsavi från Transportstyrelsen bifogas. 
Övriga egna utlägg redovisas på separat blankett Underlag för utbetalning. Blanketten finns på kommunens hemsida under 
rubriken För dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun. 
 

Övrigt 
Ifylld blankett skickas till kommunledningssekreteraren. 
Yrkande om ersättning ska framställas senast 6 månader efter aktuellt sammanträde/förrättning, därefter avslås begäran. 
Det är viktigt att blanketten är korrekt ifylld och att underlag/kvitton finns bifogat. Skriv tydligt. 
Ofullständigt eller otydligt ifylld blankett skickas tillbaks för komplettering och ersättningen kan komma att bli försenad.  
Arvodesreglementet antogs av kommunfullmäktige 2012-03-22, reviderat av kommunfullmäktige 2019-06-13, § 314/2019. 
Det är varje förtroendevalds ansvar att hålla sig informerad och uppdaterad om arvodesreglerna och att lämna de underlag 
och uppgifter som krävs för att bestämmelserna ska kunna tillämpas på ett korrekt sätt. 
Den förtroendevalde ska genom sin signatur vidimera sina yrkanden och bekräfta att de lämnade uppgifterna är riktiga. 
 

 

Information till dig som är förtroendevald politiker i Kungälvs kommun - kungalv.se 
 

https://www.kungalv.se/kommun--politik/for-dig-som-ar-fortroendevald/
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