
 

 
 

  
 

  

Utbildningsmaterial: 
Arvode och ersättning 
för politiska uppdrag 



 

 

Inledning 
Som förtroendevald i Nyköpings kommun 
får du olika typer av arvoden och 
ersättningar för dina politiska uppdrag. 
Arvoden och ersättningar bereds av 
Arvodeskommittén och fastställs av 
Kommunfullmäktige.  

Detta material kompletterar den 
övergripande information med länkar till 
blanketter med mera som finns på 
kommunens webb: nykoping.se - För 
politiker och partier 

Beslut att ha kännedom om 
Vilken ersättning/arvode du får för dina 
politiska uppdrag regleras i huvudsak 
av två beslut som Kommunfullmäktige 
fattat:  
 
- Arvodesreglemente för 

förtroendevalda i Nyköpings 
kommun (KK18/57)  

- Fasta arvoden för förtroendevalda 
(kKK22/980) 

Bankkonto för utbetalning 
Du behöver registrera ditt bankkonto hos 
Swedbank som är Nyköpings kommuns 
bank för utbetalningar av arvoden och 
löner. Länk till Swedbank finns på 
kommunens webb nykoping.se - För 
politiker och partier . Ange att det är ett 
lönekonto.  

Arvodesreglemente 
I gällande arvodesreglemente som finns på 
kommunens webb nykoping.se - För 
politiker och partier går det att läsa vad som 

avgör om du bedöms ha ett hel- och 
deltidsuppdrag som politiker jämfört med att 
vara fritidspolitiker, och vad det får för 
följder.   

I reglementet finns villkor beskrivna för att 
få sammanträdesarvode och ersättning för 
den arbetsinkomst du förlorar med 
anledning av ditt förtroendeuppdrag. Även 
information om bl.a. resekostnads-
ersättning, sjukledighet med mera finns i 
Arvodesreglementet.  

Frågor om tolkning och tillämpning av 
bestämmelserna i arvodesreglementet 
avgörs av Arvodeskommittén.  

Olika typer av ersättningar 
Arvoden 
- Sammanträdesarvode 
- Fast arvode per månad 
Kostnadsersättningar 
- Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
- Ersättning för resekostnader 
Övrigt 
- Ersättning för barntillsyn 
- Ersättning med anledning av 

funktionsnedsättning 
 

Sammanträdesarvode  
Om du närvarar vid ett politiskt 
sammanträde med t.ex. nämnd så får du 
sammanträdesarvode:  

• 500 kr om sammanträdet är max 4 
timmar 

• 1000 kr om sammanträdet är över 4 
timmar 
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För att få arvodet behöver du fylla i 
arvodeslistan som finns tillgänglig på 
sammanträdet (med undantag för 
kommunfullmäktige).  

Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst 
Du har rätt till ersättning för den 
arbetsinkomst som du går miste om med 
anledning av ditt politiska uppdrag.  

Du behöver först be din arbetsgivare intyga 
din inkomst genom att fylla i en blankett 
som finns på kommunens webb 
nykoping.se - För politiker och partier. Om 
det är svårt att fastställa din förlorade 
inkomst per timme finns mer information 
hur detta hanteras i Arvodesreglementet.  

När du närvarat vid tex ett politiskt 
sammanträde, fyll i en blankett för förlorad 
arbetsinkomst som tillhandahålls av 
sekreterare och även finns på kommunens 
webb nykoping.se - För politiker och partier. 
Detta är en bekräftelse från dig gällande 
vilken arbetsinkomst du förlorat pga ditt 
förtroendeuppdrag.  

Fasta arvoden 
För de flesta politiska uppdragen får du ett 
fast arvode varje månad, bl.a. som arvode 
för inläsning av handlingar till ett 
kommande sammanträde. 

Fasta arvoden beslutas av 
kommunfullmäktige och i beslutet framgår 
en procentsats för respektive politiskt 
uppdrag, som avser procent av arvodet 
som en ledamot i riksdagen erhåller.   

Exempel på fast arvode 

Som ledamot i en nämnd i Nyköpings 
kommun är ditt fasta arvode per månad 
2 % av arvodet för en ledamot i 
riksdagen. Och som ersättare i en 
nämnd är det fasta arvodet 1,5 %.  
 
Vad det aktuella arvodet för en ledamot 
i Riksdagen är kan du hitta på 
Riksdagens webb: Ledamöternas 
arvoden - Riksdagen 

 

Det gällande beslutet om fasta arvoden 
beslutades av Kommunfullmäktige 14 
december 2022 och gäller från 1 januari 
2023.  

Frågor 
Om du har frågor om reglerna gällande 
arvoden och ersättningar – kontakta 
kommunsekreterarna.  

Om du har frågor om utbetalning av 
arvoden och ersättningar – kontakta 
kommunens löneenhet.  
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Politisk beredning och samordning 
Nyköpings kommun 
Tfn växel 0155-24 80 00 
nykoping.se 
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