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028:1 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens 
förtroendevalda 2019-2022 

Fastställd av Kommunfullmäktige: 2018-11-22 

Gäller fr.o.m. den 2019-01-01 

Inledande bestämmelser 

§ 1 

Ersättning till förtroendevald i  kommunalt organ utgår i form av  förlorad arbetsförtjänst, pens- 
ionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekost- 
nadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föran- 
letts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 16-18. Ersättning till förtroende- 
vald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd nämnd.  

Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt  
beredning Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan 
kommunal nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftel- 
ser. Till beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning,  
delegation, kommitté och dylikt.  

Förlorad arbetsinkomst 

§ 2 

Förtroendevald som tar tjänstledigt för varje tillfälle för att genomföra förtroendeuppdrag för 
Borås Stad, har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Grunden för rätten till ersättning är 
att den förtroendevalde har ett faktiskt löneavdrag kopplat till tjänstledigheten.  

Begränsningar  

Detta gäller dock inte förtroendevalda som genomför uppdragen på heltid eller betydande del av 
heltid (40 procent). En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte får någon 
lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, för tid då man är 
ledig. Detsamma gäller för en förtroendevald som tagit partiell och generell tjänstledighet. 

Kompletterande regler 

Den förtroendevalde är skyldig att kunna styrka den förlorade arbetsinkomsten. I annat fall blir 
den förtroendevalde återbetalningsskyldig om ersättning hunnit betalas ut. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst grundas på inlämnade uppgifter om månads eller timlön och betalas ut med belopp 
per timma. Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165, 
vilket motsvarar en genomsnittlig ersättning per timma. Högsta timersättning för förlorad 
arbetsinkomst motsvarar månadsarvode till kommunalråd dividerat med 165 timmar. Intyget 
lämnas vid den första begäran om ersättning och vid ändrad inkomst.  
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske. Ersättning sker för de timmar som anmäls på 
inlämnad lista och kan betalas ut med högst 8 timmar per dag. Förtroendevald som arbetar skift 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:2 
eller har schemalagd arbetstid och som kan visa förlust av arbetsinkomst för mer än 8 timmars 
arbete, kan få ersättning även för den tiden. Då ska intyg från arbetsgivaren lämnas samtidigt med 
begäran om ersättning. Ersättning betalas inte ut för tid för inläsning av handlingar enligt KL 4 
kap § 11. Rörliga prestationsersättningar från anställning ersätts inte. 

Anställda 

För anställda är grunden för ersättningens storlek, inkomstuppgifter som är styrkta av 
arbetsgivaren. Som anställd räknas även den som driver egen verksamhet i form av aktiebolag. 
För anställd i eget aktiebolag ska inkomsten styrkas av lönespecifikation, revisor eller liknande.  

Egenföretagare 

Med egenföretagare menas en person som har F-skattsedel. Ersättningens storlek grundas på 
inlämnad uppgift om styrkt årsinkomst eller på schablonberäknad årsinkomst. Schablonen är 40 
procent av grundarvodet. Arvodesdelegationen prövar rätten i varje enskild ansökan. Annan 
bedömning av arbetsinkomsten avgörs i varje enskilt fall av arvodesdelegationen.  

Övriga 

Om den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning motsvarar 
ersättningen det belopp som den förtroendevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt 
belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig a-kassa eller försäkringskassa. Den 
förtroendevalde ansvarar själv för att försäkringskassan godkänt uppdrag under pågående 
sjukskrivning. 
För förtroendevalda med timanställning ska arbetsinkomsten grundas på inkomster som den 
förtroendevalde antas ha under ett år eller åtminstone under sex månader framåt. Det ska framgå 
av intyg från arbetsgivaren att begärd ersättning avser schemalagd arbetstid.  

Kommentarer till § 2: 

Med betydande del av heltid ska enligt förarbetena till KL förstås uppdrag med en 
tjänstgöringsgrad omfattande 40 procent av heltid eller mer. I proposition 1982/83:97 s 24- 25 
(om de förtroendevaldas arbetsförutsättningar etc.) sägs att när förtroendevald har flera 
deltidsuppdrag där vart och ett av uppdragen understiger 40 procent men där den sammanlagda 
tjänstgöringsgraden omfattar 40 procent av heltid eller mer ska dessa förtroendevalda inte ersättas 
för förlorad arbetsförtjänst. Med sammanlagd tjänstgöringsgrad ska förstås sammanlagd fast 
tjänstgöringsgrad. Denna beräknas genom att den förtroendevaldes procentuella årsarvoden för 
olika uppdrag inom Borås Stad läggs samman. Med arbetsinkomst likställs i detta sammanhang 
arbetsmarknads-, socialförsäkringsbaserade ersättningar och andra ersättningar eller bidrag som 
reduceras till följd av förtroendeuppdrag. Har den förtroendevalde ett uppdrag på ledig tid (uttag 
av flex, semester m.m.) faller rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det innebär också 
att en förtroendevald som byter arbetspass för att få ledig tid för ett uppdrag i Borås Stad, inte 
har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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En förtroendevald som är anställd och själv kan reglera sin arbetstid/arbetsschema så att 
uppdraget utförs på ”ledig tid” och därför inte ger något löneavdrag, har heller inte rätt till 
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förtroendevalda som är anställda ska lämna in aktuella 
inkomstuppgifter varje år och om inkomsten ändras. Vid byte av arbetsgivare ska nya 
inkomstuppgifter lämnas in. Utan aktuella och styrkta inkomstuppgifter kan inte ersättning 
betalas ut. Förtroendevald som är egen företagare och söker ersättning enligt schablon ska årligen 
i januari lämna in en ansökan om ersättning för förlorad arbetsinkomst. Beslut gäller för 
kalenderår om inte förändringar sker. Förtroendevald som är egen företagare och inte söker enligt 
schablon ska lämna in en ansökan senast i juni. Grund för beslut baseras på uppgifter om 
överskott av näringsverksamhet. Beslutet gäller dock längst t.o.m. 30 juni nästkommande år. VD 
för företag bedöms i normalfallet vara anställd och ska då uppvisa inkomstuppgift från företaget. 
I vissa fall kan VD i fåmansbolag bedömas utifrån reglerna om egenföretagare. Detta t.ex. då VD 
tillika är huvudägare och att bolaget endast har ett fåtal anställda. Dessa bedömningar görs av 
arvodesdelegationen. 

§ 2 a) 

Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §2 har även rätt till 
ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning.  

Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka  
förlusten till behörig instans. 

Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma 
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften 
inte uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet kontant. 

§ 2 b) 

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att  
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade se- 
mesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen. 
Om sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroende- 
valde inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Årsarvode 

§ 3 

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna 
grunder. 

§ 4 

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden skall fördelning 
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av 
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att 
valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8). 

Om förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid, som överstiger en månad, 
p.g.a. sjukdom eller annars  är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsva- 
rande mån.  
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Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren 
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

§ 5 

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.  
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid 
ledighet p.g.a. sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för 
värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd samt förtroendevald vars uppdrag bedöms uppgå till 
minst 20% av heltidssysselsättning är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt 
KPAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är 
förtroendevald försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt 
beslutade särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse. Det utgående 
arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill hörande 
specialbestämmelser. För heltidssysselsatt kommunalråd, som tillträtt sitt uppdrag inför 
mandatperioden 2014-2018 gäller ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda” (PBF). För samtliga förtroendevalda som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01 
och inte i tidigare uppdrag omfattas av PBF gäller ”Omställningstöd och pension för 
förtroendevalda” (OPF-KL)  

§ 6 

Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte 
rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.  

§ 7
(Paragraf 7 är borttagen inför mandatperioden 2019-2022) 

Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte be- 
slutat att PRF-KL och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning konstaterats ha mins- 
kat på grund av uppdrag/uppdragen hos kommunen. 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden 

§ 8
Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det kom- 
munala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres. 

Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden 
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera nämn- 
der. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, ut- 
skott, delegation e d såvida ej p.g.a. särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som tillsatt  
beredningen, utskottet o s v.  

Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sam- 
manträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen. 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:5 
Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad 
utgår ej vid sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då proto- koll 
ej föres, samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga. 

Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning, utskott eller delegation som inrättas för 
att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär. 

§ 9
Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för: 
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför 
b) kongress konferens, informationsmöte och kurser 
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart 
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde till-

hör 
e) överläggning med icke kommunalt organ 
f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag 
g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet 
h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande 
i) beslut i delegationsärenden 

Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av 
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras ej 
i fall som avses i punkt h). 

Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättnings- 
arvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning  för förlorad arbetsinkomst  för punkt  b)  samt  vid 
längre tjänsteförrättningar exempelvis utlandsresor. Tolkning av § 9, länk.  

Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av 
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt 
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker 
sig över en hel dag. 

Ordförande och vice ordförande i Valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år 
som årsarvode inte utbetalas. 

Ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden, som har delegation att fatta beslut enligt LVU 
och LVM, är berättigade till Jourersättning 0,018 GN/vecka. Förutsättning: endast en (1) 
ledamot/vecka kan ha jourersättning. 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:6 
§ 10
Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 § 
kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som hålles 
med anledning av sammanträde med respektive organ. 

Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsam- 
manträde betraktas som ett sammanträde även om de äger rum  på skilda dagar. Det ankommer 
på gruppledaren att lämna uppgift om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare.  
Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför fullmäktigesammanträde.  

Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes. 

Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för 
deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med Kommunfullmäktige. 

Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden. 

Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning och 
närvaro till sekreteraren i respektive organ. 

§ 11
Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp: 

 1 Inom  kommunen 
- för första timman i resp organ 0,01 GN
- för varje därefter påbörjad halvtimma  0,0025 GN  

 

2 Utom  kommunen 
- t o m 4 timmar  0,018 GN  *) 

 

- över 4  timmar  0,036 GN  *) 
 

*) Dock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid  
istället  ersättas enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01. 

Tim- och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde inför 
Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas. 

Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp 
förrättningstiden.  

§ 12
Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om han tjänstgör i ledamots ställe eller  ej - 
uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot. 

Resekostnadsersättning och traktamente 

§ 13
Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald 
reskostnadsersättning och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 
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Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostnadsersättning enligt följande: 

1. Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den för-

-
-
-

-

-

troendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett 
undantag från denna regel anges i punkt 4. 
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersätt
ningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrätt
ningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekost
nadsersättning från annan plats. 

2. I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om 
sådant kan utnyttjas. 

3. I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens 
arbetstagare gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger 
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning. 

4. Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel, 
egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan ersättning er
hållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte uppgår 
till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då allmänt kom
munikationsmedel inte finns tillgängligt. 

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ an- 
vänds, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för 
varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtro- 
endevalde är folkbokförd. 

Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats 
än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart omhändertagande i 
socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde. 

Om egen bil används enligt p  3 ovan  ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får också er- 
lagda parkeringsavgifter ersatta då  tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej medför särskilt  förrätt- 
ningsarvode utförs. 

Barntillsyn 

§ 14
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vår- 
das i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12  år. Ersättning utgår inte  
för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för tid, då barnet  
vistas i den kommunala barnomsorgen. 

Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild 
omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall. 
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Särskilda kostnader 

§ 15
Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad 
person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av 
egen familjemedlem eller motsvarande. 

§ 16
Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av 
uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och 
liknande. 

§ 17
Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka kost - 
nader som är ersättningsberättigade enligt 15 och 16  §. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle  
då han haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande  
kommunala organ. 

§ 17 a)
För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns upptagna i  bilaga A kan  ett arvode uppgå- 
ende till 250 kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina samman- 
trädeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den förtroende- 
valde för de  extra omkostnader som därmed kan  uppkomma såsom papper för utskrift, skrivar- 
patroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.  
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för att tillämpa 
”Digitala nämndhandlingar” 

Särskilda arvoden 

§ 18
Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till 
ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C 
(övriga). 

Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL 
och GL-F 

Allmänna bestämmelser 

§ 19
Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det kommu- 
nala organet omedelbart  underrätta Stadsledningskansliet härom.  

§ 20
Arvoden och ersättningar utbetalas genom Stadsledningskansliet försorg månadsvis i efter- skott. 

Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den förtroende- 
valde tillhör. 

För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den kommunala nämnd/styrelse inom 
vars område organet verkar. 
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:9 
Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersättningar meddelas av Stadsledningskansliet. 

§ 21 

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av under § 
18 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen. 

§ 22 

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). 
Grundnivån för 2019 är 59 100 kronor. 

§ 23
Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2020 skall 
uppräkningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de kommunanställda i 
Borås Stad erhållit under år 2019. För år 2021 sker uppräkningen på samma grunder men med år 
2020 som jämförelseår. För år 2022 skall år 2021 användas som jämförelseår. 

Bilaga A 

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens 
nämnder, bolag m.m 

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under 
perioden 2019-01-01--2022-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma som 
kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning. Till 
ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 80 
% av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %. Dock 
erhåller Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %. 

Arvodesgrupp A 3,5 GN 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 

Arvodesgrupp AB 2.0 GN 
Förskolenämnden 

Arvodesgrupp B 1.8 GN 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 

Arvodesgrupp C 1,7 GN 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Borås Energi och Miljö AB 

Arvodesgrupp CD 1,5 GN 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 
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Arvodesgrupp D 1,2 GN 
Miljö- och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 

Arvodesgrupp E 0,9 GN 
Revisorsgrupperna 
Vice ordförande i revisorsgruppen 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till 
EU-parlamentet och folkomröstning). 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB 

Arvodesgrupp F 0,6 GN 

Borås kommuns parkerings AB 
Fristadbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden 
Akademiplatsen AB 
Inkubatorn i Borås AB 

Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A. 

Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1,2 GN per månad. De kommunalråd som utgör 
presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i 
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommun-
styrelsen utbetalas 0,2 GN/månad och till andre vice ordförande 0,08 GN/mån. 

Gruppledare i Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon 
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN. I detta stycke angiven 
företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 §§. 

Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller 
gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i 
Kommunfullmäktige. 
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Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i 
”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen två (2) 
dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej. 

Förskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderad förtroendevald i Förskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 
§ 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen 
en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis 
överläggningar, ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller 
studiebesök. Något särskilt beslut i respektive nämnd fordras ej. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Jourersättning 0,018 GN/vecka 

Bilaga B 

Intressentsammansatta organ
Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ 
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ. 

Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och reseersättning. 

Organ Ersättning utgår till Ersättning utgår inte till 

Yrkesråd Företrädare för arbetsgivare 
och 
arbetstagare 

Företrädare för skola och ar- 
betsförmedling 

Kommunalt funktionshinderråd Samtliga -

Kommunala pensionärsråd Samtliga -

Integrationsråd Samtliga -

Trafiksäkerhetsråd Samtliga med undantag av  anställda inom statliga, kommu- 
nala och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar  i  
arbetet.  

Föreningen Folkrörelsernas ar- 
kiv i Borås 

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter. 

Borås Stads Författningssamling 2019 



       
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

  

  

  

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 028:12 
Bilaga C 

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ  
I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas för 
andra än sådana kommunala organ som anges i § 1. 

För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om 
arvode. 

Organ 

Kommunstyrelsen be- 
slutar särskilt om arvo-
de 

Ersättning betalas av 

Kommu-
nen Organet 

Stiftelsen Bostäder för blinda Ordförande x 

Stiftelsen L L Frimans donation ordförande kassör revisor xxx 

Lygnerns vattenvårdsförbund - x 

Ätrans vattenvårdsförbund - x 

Viskans vattenvårdsförbund - x 
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