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Checklista förtroendevalda 
 
Registrering: 

o Kommunalråd och oppositionsråd ska inte ha sammanträdesarvode. Undantaget är om 
råden har en sysselsättningsgrad under 40%. På Kommunfullmäktiges sammanträden 
ska råden ha sammanträdesarvode.  

o Västerås Stads revisorer ska inte ha sammanträdesarvode.  
o Vid servering av måltid i Kommunfullmäktige ska ledamöterna förmånsbeskattas 

med kostförmån.  
o Kilometerersättning utbetalas inte under 5 km tur & retur.  
o Cykelersättning är 9kr per mil, läggs in i a-pris. Tex 6km = 0.60 i antal.  
o Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts med max 8 timmar per dygn.  
o Sammanträde som börjar innan kl. 11.00 och håller på i sex timmar eller mer ersätts 

med dubbelt sammanträdesarvode. Lägg in Sammanträdesarvode förhöjt.  
o Ledamöter och ersättare i nämnd/styrelse har rätt till ersättning för sammanträden 

med utredningskommittéer, projektgrupper, arbetsgrupper, konferens, 
informationsmöte eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har direkt 
samband med det kommunala förtroendeuppdraget. Dock ska poängteras att det är 
varje enskild nämnd som beslutar om ersättning skall utgå.  

o Vid utbildningsdagar är det varje nämnd som beslutar om sammanträdesarvode och 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå.  

o Sammanträdesarvode utgår inte vid studiebesök i verksamheten, endast förlorad 
arbetsförtjänst.  

o Digitala kvitton ersätts endast vid digital betalning, tex genom en app.  
o Originalkvitton får ej scannas in, endast originalform. Kvitto sparas hos 

nämndsekreteraren.  
o Partigruppsmöte med Kommunfullmäktige ger rätt till sammanträdesarvode, förmöte 

för övriga nämnder ger endast rätt till förlorad arbetsförtjänst.  
 
Allmän information: 

o Nya löner för kommunalråd och oppositionsråd samt nya sammanträdesarvoden gäller 
fr o m 1 november varje år. Lönecenter uppdaterar i lönesystemet utifrån information 
från HR-direktör Kristina Olström.  

o Lönecenter får protokollsutdrag när förtroendevald börjar eller slutar och ändrar i 
systemet.  
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o Intyg för förlorad arbetsförtjänst ska skickas till Löneavdelningen. Intyget ska 

innehålla timlön samt vara signerat av den förtroendevaldas arbetsgivare. Det åligger 
den förtroendevalda att inlämna nytt intyg vid ändring av lön så fort som möjligt. Den 
nya timlönen börjar gälla när Löneavdelningen fått intyget tillhanda och ingen 
retroaktiv ersättning betalas ut. Maxtak på förlorad arbetsförtjänst per timme är 0,70% 
av aktuellt basarvode. Vid beräkning anses påbörjad timme som halvtimme. 

o Sammanträdesarvode fr o m 2022-01-01 är 815kr. Räknas automatiskt ut i systemet.   
o Kilometerersättning är 2,90kr per kilometer, varav 1,85kr är ej skattepliktig del och 

1,05kr är skattepliktig del. Räknas automatiskt ut i systemet.  


