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Kommunfullmäktige 

Komplettering av ersättningsreglerna avseende ersättning för 

parkeringsavgifter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta komplettering till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 

Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa ersättningsnivåerna för parkeringsavgift enligt ärendets bilaga 2, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen bevaka nivån på parkeringsavgifter samt om 

reglerna för aktuell gatuparkering förändras och vid behov revidera ersättningsnivåerna. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog den 28 maj 2018 § 111 nya regler för arvode och ersättningar för 

förtroendevalda i Uppsala kommun för mandatperioden 2019-2022. Vid sammanträdet togs 

skrivningarna om parkeringsavgifter bort eftersom arbetsgruppen för ersättningsfrågor för 

förtroendevalda, ERS-gruppen, behövde se över det området närmare.  

Beredning 

Kommunledningskontoret gör ingen egen beredning i frågor rörande de förtroendevaldas 

arvoden och ersättningar utan för på detta sätt fram ERS-gruppens förslag. ERS-gruppen har i 

skrivelse behandlad vid sammanträde 20 augusti lämnat förslag till regler för arvode och 

ekonomiska ersättningar, bilaga 3. Samtliga ledamöter har ställt sig bakom förslaget. 

Föredragning 

Utgångspunkten när det gäller kommunens hantering av utbetalning av ersättning för 

parkeringsavgifter för förtroendevalda har varit att komma bort från den kvittohantering som 

används idag. ERS-gruppens förslag är att de förtroendevalda själva ansvarar för att kunna 

styrka sina kostnader på begäran. 



Regler för arvode och ekonomiska ersättningar föreslås kompletteras med: 

”§ 39 Ersättning för parkeringsavgift utgår enligt bilaga 1 endast om den 

förtroendevalde har rätt till reseersättning enligt § 38. Parkeringsavgift ersätts 

för sammanträdestiden plus en timme. 

På begäran ska den enskilde förtroendevalda kunna styrka sina kostnader för 

parkeringsavgift.” 

Reglernas bilaga 1 föreslås kompletteras med: 

”Ersättning för parkeringsavgift (§ 39) 

Utgifter för parkeringsavgift ersätts med högst 20 kr/timme fram till kl.18 och 

med 5 kr/timme efter kl.18.” 

Det innebär att de förtroendevalda inte behöver lämna in kvitto till kommunen för att få 

ersättning för parkeringsavgifter enligt ersättningsreglerna. De förtroendevald behöver dock 

kunna redovisa sina kvitton om de skulle efterfrågas i en granskning från skatteverket eller 

annan myndighet. 

Då avgiften för gatuparkeringen kan förändras under mandatperioden föreslås att 

kommunstyrelsen årligen bör bevaka nivån på parkeringsavgifter samt om reglerna för aktuell 

gatuparkering förändras och vid behov revidera ersättningsnivåerna.  

Ekonomiska konsekvenser 

ERS-gruppen bedömer att förslaget ryms inom befintliga ekonomiska ramar. 

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör  Chef kommunledningskontoret 



KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se

www.uppsala.se 

Datum 2018-08-23 

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i 
Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 

Antagna av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, §§ 

Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna 

§ 1 Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Det gäller

även för förtroendevalda i kommunens helägda bolag enligt 10 kap 3 § kommunallagen.

Reglerna gäller även för dem som är invalda i samrådsorgan/intressentsammansatt organ

inrättade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Även förtroendevalda som

företräder kommunen i föreningar eller andra organisationer i de fall arvode inte betalas ut av

föreningen/organisationen.

Kommunen rekommenderar att även kommunala delägda bolag och stiftelser tillämpar dessa 

regler för sina styrelseuppdrag.  

Arvoden och ersättningsformer 

§ 2 Förtroendevalda får arvoden och ersättning i form av följande:

- Sammanträdesarvode

- Förrättningsarvode (utbildning, konferenser, seminarier osv)

- Månadsarvode

- Ersättning för resekostnader

- Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m.

- Ersättning för barntillsyn

- Ersättning för kostnader för tillsyn av anhörig funktionshindrad.

Sammanträdesarvode 

Ersättningsberättigade sammanträden 
§ 3 Ledamöter, ersättare och andra förtroendevalda som har medgetts närvarorätt har rätt till

ersättning enligt dessa regler för:

a. Sammanträden med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen

och övriga nämnder, styrelser, nämndutskott och revisionens sammanträden.

Sammanträdesarvode enligt denna punkt utgår endast vid sammanträde där protokoll

eller likvärdiga anteckningar finns.
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b. Deltagande i konferens, studiebesök och resa, utbildning, informationsmöte eller

liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det

kommunala förtroendeuppdraget. Beviljande av deltagande i kurs, konferens m.m.

görs av respektive nämnd/styrelse.

Undantag: Förtroendevald som gör studiebesök i verksamhet har rätt till arvode för de

fyra första studiebesöken genom anmälan i förväg till ordförande i nämnd.

c. Justering av kommunfullmäktiges protokoll.

d. Partigruppsmöten inför kommunfullmäktige och nämnd.

e. Särskilda aktiviteter med partigrupperna.

Utöver ovanstående har bolagsstyrelse och stämmoombud rätt till ersättning för 

bolagsstämmor i kommunala bolag. 

§ 4 Sammanträdesarvode utgår för § 3a-c med ett förstatimmesarvode och därefter för varje

påbörjad kvart.

§ 5 När förtroendevald deltar i flera sammanträden i följd i samma organ under en och samma

dag utgår förstatimmesarvodet enbart för första sammanträdet om det är högst tre timmar

mellan sammanträdena. Begränsningar i förstatimmesarvodet gäller även § 3b.

§ 6 Sammanträdesarvode utgår för högst åtta timmar per sammanträde.

Undantag: heldagssammanträden med kommunfullmäktige berättigar till mer än åtta timmars

arvode.

§ 7 Sammanträdesarvode utgår inte för måltidsuppehåll.

§ 8 Arvode för utbildning/studiebesök utgår till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

för högst 16 timmar per år. Arvodet förutsätter att utbildningen/studiebesöket gagnar det

kommunala uppdraget. Arvodet ska godkännas av ordföranden i respektive fullmäktigegrupp.

Sammanträdesarvode partigrupperna 

§ 9 Vid sammanträden med partigrupper inför sammanträde i kommunfullmäktige har

förtroendevalda i nämnder eller styrelser, för kommunala bolag eller stiftelser som inte själva

sitter i kommunfullmäktige rätt till sammanträdesarvode och ersättning för aktivitet i

partigrupp i fullmäktige om den förtroendevalda har kallats. Sammanträdesarvode och

ersättning framgår av bilaga 1.

§ 10 Vid sammanträden med partigrupper i övriga organ än kommunfullmäktige får endast

förtroendevalda i det aktuella organet arvode enligt bilaga 1. Arvode för sammanträde med

partigrupp i övriga organ än kommunfullmäktige utgår med ett fast belopp enligt bilaga 1

oavsett längd på sammanträdet. Om partigruppssammanträdet äger rum en annan dag än

huvudsammanträdet utgår dubbelt arvode.

§ 11 Vid särskilda aktiviteter i partigrupperna i kommunfullmäktige utgår

sammanträdesarvode för högst 36 timmar per förtroendevald och kalenderår.
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§ 12 Vid särskilda aktiviteter i övriga organ än kommunfullmäktige utgår

sammanträdesarvode för högst 24 timmar per förtroendevald, kalenderår och organ.

§ 13 Särskilda aktiviteter i partigrupperna ska anmälas till respektive kommunalt organ.

Särskilda aktiviteter i fullmäktigegrupperna ska anmälas till kommunstyrelsen. Den som

styrker aktiviteten ansvarar även för att antalet använda timmar ligger inom ramen för den

årliga tilldelningen av timmar.

Arvode för borgerlig begravningsförrättning 

§ 14 Till förtroendevald som är utsedd till begravningsförrättare vid borgerliga begravningar

utgår arvode per förrättning enligt bilaga 1.

Arvode för borgerlig vigselförrättning 

§ 15 Till förtroendevald som är utsedd till vigselförrättare utgår arvode för dagens första

vigsel enligt bilaga 1. Efterföljande vigslar samma dag ersätts enligt samma bilaga.

Månadsarvode  

Månadsarvode till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 

§ 16 Förtroendevald som fullgör ett uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till

månadsarvode som fullmäktige beslutat i enlighet med bilaga 2, se kommunallagen 4 kap 2 §.

Förtroendevald som har deltidsuppdrag får ett månadsarvode motsvarande uppdragets

omfattning.

§ 17 Månadsarvodet för förtroendevald med heltidsuppdrag följer månadsarvodet för

riksdagsledamöter. Kommunstyrelsens ordförande får därutöver 30 procent och

kommunstyrelsens vice ordförande får därutöver 10 procent av månadsarvodet för

riksdagsledamöter.

§ 18 Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt

till förmån i form av friskvård enligt samma regelverk som gäller för kommunens anställda.

§ 19 Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har inte

rätt till sammanträdesarvode enligt § 3 för fullgörandet av det uppdraget.
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§ 20 Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt

till ledighet för semester utan avdrag på arvodet.

Övrig ledighet regleras av följande bestämmelser i Allmänna bestämmelser (AB): 

§ 25 Allmänna ledighetsbestämmelser

§ 28 Sjukdom m.m.

§ 29 Föräldraledighet

§ 30 Civil- och värnplikt

§ 32 Enskilda angelägenheter

§ 21 Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 maj 2014, § 138: För förtroendevald som

fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller bestämmelser om

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). För förtroendevald som före den

31 oktober 2014 omfattades av Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till

förtroendevalda med heltidsuppdrag eller deltidsuppdrag i Uppsala kommun – ERS-H gäller

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).

§ 22 Utbetalning och beräkning av arvode för förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på

heltid eller på minst 40 % av heltid regleras enligt följande i Allmänna Bestämmelser (AB):

§ 15 Avlöningsförmåner, § 17 Beräkning av lön i vissa fall och § 19

Samordningsbestämmelser.

Övriga månadsarvoderade 

§ 23 Månadsarvode utgår till ordföranden och vice ordförande i kommunfullmäktige,

nämnder, styrelser, utskott, bolag och kommunrevisionen enligt bilaga 2.

§ 24 Månadsarvode utgår till ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och

kommunstyrelsen samt ledamöter i kommunrevisionen enligt bilaga 2.

§ 25 Månadsarvode räknas i procent av riksdagsledamots månadsarvode och avrundas till

närmaste hundratal kronor per månad.

§ 26 Om förtroendevald har månadsarvode för uppdrag i kommunstyrelsen eller i

kommunfullmäktiges presidium utgår inte månadsarvode för fullmäktigeuppdraget.

§ 27 Förtroendevald med månadsarvode har rätt till sammanträdesarvode enligt § 3.

§ 28 En förtroendevald kan avsäga sig månadsarvodet för en viss period.

§ 29 Månadsarvode täcker följande arbetsuppgifter:

- leda och följa nämndens arbete

- förberedelser och beredningar inför sammanträdet

- beslutsarbete i delegerade ärenden och undertecknande av handlingar

- kontakter, överläggningar och möten med förvaltningen
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- kontakter med allmänhet, myndigheter, organisationer och föreningar i frågor som rör

den egna nämndens frågor

- besök vid anläggningar, arbetsplatser och institutioner

- medverkan vid representation samt studie- och vänortsbesök i kommunen

- arbeta med att informera om nämndens verksamhet internt inom kommunen samt

externt till olika grupper och intressenter i samhället

- närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden när den egna nämndens frågor

behandlas

- sammanträden med tillfälliga utskott, beredningar, arbetsgrupper, projektgrupper och

liknande

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, pensionsförmån och semesterförmån 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
§ 30 Förtroendevald som deltar i ersättningsberättigade sammanträden enligt § 3 har rätt till

ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Förtroendevald som är egenföretagare ska själv

intyga på heder och samvete att den har förlorat arbetsinkomst.

Undantag: Borgerlig förrättning ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

§ 31 Ersättning för förlorad arbetsinkomst utges med redovisad förlorad arbetsinkomst i

ordinarie arbete, dock högst med en 1/165 del av månadsarvodet för kommunalråd per timme.

§ 32 Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller minst 40 procent av heltid

omfattas inte av bestämmelserna om ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad

pensionsförmån samt förlorad semesterförmån.

§ 33 Ordförande och vice ordförande med månadsarvode enligt § 23 har rätt till ersättning för

förlorad arbetsinkomst även för uppgifter knutna till uppdraget som de inte får

sammanträdesarvode för.

§ 34 Förtroendevald som har en löpande tjänstledighet eller reducerad sysselsättningsgrad på

grund av sitt kommunala förtroendeuppdrag får ersättning för förlorad arbetsinkomst för det

antal timmar som hade varit aktuella om de hade fått löneavdrag vid varje enskilt tillfälle.

Ersättning för förlorad pensionsförmån 
§ 35 Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån som kan verifieras.

Ersättning för förlorad semesterförmån 
§ 36 Förtroendevald som förlorar semesterförmån på grund av sitt förtroendeuppdrag har rätt

till ersättning med 12 procent av den ersättning som den förtroendevalda fått för förlorad

arbetsinkomst.
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Ersättningar för kostnader 

Resekostnader 
§ 37 Kostnader för resor (undantag för resor med bil, se § 38) till och från sammanträdena

inom kommunen ersätts enligt reskassa med kollektivtrafik om avståndet från den

förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats överstiger 3 km.

§ 38 Kostnader för resor med bil till och från sammanträdena inom kommunen ersätts om

avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad eller arbetsplats överstiger 6 km enkel väg.

Kostnaderna ersätts enligt det aktuella kommunala bilersättningsavtalet.

§ 39 Ersättning för parkeringsavgift utgår enligt bilaga 1 endast om den förtroendevalde har

rätt till reseersättning enligt § 38. Parkeringsavgift ersätts för sammanträdestiden plus en

timme.

På begäran ska den enskilde förtroendevalda kunna styrka sina kostnader för parkeringsavgift. 

Traktamente 
§ 40 Traktamente utgår vid sammanträden och förrättningar utanför kommunen.

Förtroendevalda har samma villkor för traktamente som kommunens medarbetare.

Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning 
§ 41 Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda

kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och

som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med

inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

Ersättning för barntillsyn 
§ 42 Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den

förtroendevaldas familj och som är under 12 år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs

av en person som är en del av den förtroendevaldas hushåll och inte heller för tid då barnet

vistas i den ordinarie förskoleverksamheten, skolbarnomsorg eller annan pedagogisk omsorg.

§ 43 Ersättning för barntillsyn betalas ut mot kvitto från näringsidkare med F-skattebevis. Har

förtroendevald haft kostnader som inte kan styrkas genom kvitto utgår ersättning från en

schablon per påbörjad sammanträdestimme plus en timme enligt bilaga 1.

Tillsyn av anhörig med funktionsnedsättning eller svår sjukdom 
§ 44 Ersättning betalas ut för kostnader som uppkommit till följd av deltagande i

sammanträde eller motsvarande för tillsyn för vård och tillsyn av person med

funktionsnedsättning eller svår sjukdom som vistas i den förtroendevaldas hushåll. Ersättning

betalas inte ut för tillsyn som utförts av en person som är en del av den förtroendevaldas

hushåll.
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Försäkringar 

§ 45 Förtroendevald i Uppsala kommun omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada,

TFA-KL, enligt särskilda försäkringsvillkor.

§ 46 För förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid

omfattas tecknar kommunen en tjänstegrupplivförsäkring hos KPA Livförsäkring AB.

Utbetalning av arvoden och ersättningar 

§ 47 Arvoden betalas ut i efterskott enligt ordinarie lönerutiner den 27:e i månaden.

§ 48 Kommunledningskontoret fastställer de rutiner och blanketter som ska tillämpas för

begäran om ersättning.

§ 49 Begäran om ersättning ska ha kommit in till förvaltningen senast sex månader efter att

sammanträdet/förrättningen eller motsvarande ägt rum.

§ 50 Den förtroendevalda själv ansvarar alltid för riktigheten av inlämnade uppgifter, även

efter godkännande och utbetalning. Felaktigt utbetalda ersättningar återkrävs.

Uppräkning av arvode 

§ 51 Månadsarvoden justeras den 1 januari varje år utifrån gällande månadsarvode för

riksdagsledamöter.

Tolkning av reglerna 

§ 52 De tolkningar och tillämpningsföreskrifter som kommunstyrelsen eller särskilt utsedd

organ beslutar om är bindande.



Bilaga 1 till Regler för arvode och 

ersättningar till förtroendevalda i Uppsala 

kommun mandatperioden 2019-2022 

Sammanträdesarvoden och ersättningar 

Sammanträdesarvode (enligt § 3) 

Förstatimmesarvode   435 kr 

Därefter varje påbörjad kvart  65 kr 

Partigruppsmöte i 

kommunfullmäktigegrupp: 

Första timmen         435 kr 

Därefter varje påbörjad kvart    65 kr 

Partigruppsarvode i övriga 

organ än fullmäktige  260 kr 

Borgerliga förrättningar (§ 14 och § 15) 

Arvode per vigsel   850 kr 

Flera på varandra efterföljande 

vigslar   325 kr 

Arvode per begravning   2 300 kr 

Ersättning för parkeringsavgift (§ 39) 

Utgifter för parkeringsavgift ersätts med högst 

20 kr/timme fram till kl. 18 och med 5 kr/timme 

efter kl. 18. 

Ersättning för barntillsyn 

Schablon      100 kr/timme 
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Kommunstyrelsen 

Regler för arvode och ekonomiska ersättningar för 

förtroendevalda i Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 – 

kompletterande beslut om parkeringsersättning  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta komplettering till regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i 

Uppsala kommun mandatperioden 2019-2022 med följande avseende ersättning för 

parkeringsavgift: 

 

I regler för arvode och ekonomiska ersättningar: 

”§ 39 Ersättning för parkeringsavgift utgår enligt bilaga 1 endast om den förtroendevalde har 

rätt till reseersättning enligt § 38. Parkeringsavgift ersätts för sammanträdestiden plus en 

timme. 

På begäran ska den enskilde förtroendevalda kunna styrka sina kostnader för 

parkeringsavgift.” 

 

Samt i bilaga 1 till reglerna: 

”Ersättning för parkeringsavgift (§ 39) 

Ersättning för parkeringsavgift ersätts med högst 20 kr/timme fram till kl.18 och med 5 

kr/timme efter kl.18.” 

 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen bevaka nivån på parkeringsavgiften samt om 

reglerna för aktuell gatuparkering förändras och i förekommande fall justera bilaga 1 till 

regler för arvode och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun 

mandatperioden 2019-2022. 

 

Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018, § 111 antog kommunfullmäktige 

förslag till nya regler för arvode och ersättningar för förtroendevalda i Uppsala kommun för 

mandatperioden 2019-2022 men att skrivningar om parkeringsavgift togs bort. Skrivningarna 

togs bort då den delen behövde ses över en gång till.  



ERS-gruppen har berett frågan om ersättning för parkeringsavgift efter fullmäktiges beslut 

och lämnar följande förslag: 

 

I regler för arvode och ekonomiska ersättningar: 

”§ 39 Ersättning för parkeringsavgift utgår enligt bilaga 1 endast om den förtroendevalde har 

rätt till reseersättning enligt § 38. Parkeringsavgift ersätts för sammanträdestiden plus en 

timme. 

På begäran ska den enskilde förtroendevalda kunna styrka sina kostnader för 

parkeringsavgift.” 

 

Samt i bilaga 1 till reglerna: 

”Ersättning för parkeringsavgift (§ 39) 

Ersättning för parkeringsavgift ersätts med högst 20 kr/timme fram till kl.18 och med 5 

kr/timme efter kl.18.” 

 

Den förtroendevalda ansvarar på egen hand för att kunna styrka sina kostnader på begäran.  

 

Då avgiften för gatuparkeringen kan förändras under mandatperioden föreslås att 

kommunstyrelsen årligen bör bevaka nivån på parkeringsavgiften samt om reglerna för 

aktuell gatuparkering förändras. Förändringar i gatuparkering, varken nivå eller regelverk, ska 

inte leda till att regler för ersättningar till förtroendevalda behöver tas upp för beslut i 

kommunfullmäktige.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättning för parkering ryms inom befintliga ekonomiska ramar.   

 
 

 

 

 

Anita Berger    Annica Sundel 

Ordförande    Sekreterare 
 




