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Arvodesbestämmelser Bilaga 1 
 

Förlorad arbetsinkomst 
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst utbetalas med högst prisbasbeloppet/165 per 
timme och per dag, timersättning x 8. Undantag gäller för dem med skiftarbete, eller vid andra 
omständigheter, tvingas avstå arbetspass på grund av förtroendeuppdraget. 
 
Schablonberäknat belopp: 
Sjukpenninggrundande årslön delat med 2 000 timmar vid heltidstjänst, dock högst 260 
kr/timme eller 2 080 kr/dag. Alternativ till årsinkomst styrkt via inlämnad deklaration. 
 
Egenföretagare som förlorar arbetsinkomst, kan utan intyg få hälften av maximal ersättning, 
130 kr/timme eller 1 040 kr/dag. 
 
Faktiskt förlorad arbetsinkomst utjämnas till halvtimme. 
 
Arvode för sammanträden och förrättningar 
Arvode 1:a timmen  125 kr/tim 
Arvode 2:a till 8:e timmen  75 kr/tim 
För varje påbörjad ½-timme  37:50 kr 
 
Maximalt arvode för heldag  650 kr/dag 
 
Undantag från sammanträdesarvode till förtroendevalda ovan, gäller förtroendevalda i 
valnämnd där ersättning utgår för den tid som utgår. 
 
Sammanträdesarvode kommunfullmäktige 
Sammanträdesarvode för kommunfullmäktiges sammanträden uppgår till 300 kronor per 
sammanträde oavsett längd. 
 
Förtroendevalt kommunalråd med månadsarvode enligt nedan erhåller inte arvode för 
kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Jourersättning sociala myndighetsnämnden 
För ledamot i sociala myndighetsnämnden som har jour utgår en ersättning med 600 kr per 
vecka. Sociala myndighetsnämnden gör inom sig upp jourschema för gällande kalenderår. 
 
Månadsarvoden till hel- och deltidsengagerade förtroendevalda på minst 40 % 
   
Heltid, 70,25 % av riksdagsmannalönen innevarande år  
Vid deltid utgår arvodet i proportion till tjänstgöringsgraden. 
 
Årsarvoden till ordföranden med flera 
Årsarvode utgår med följande procent av kommunalråds heltidsarvode per år. Förtroendevalt 
kommunalråd med månadsarvode enligt ovan erhåller inte årsarvode. För ett kommunalråd 
med månadsarvode som även innehar uppdraget som överförmyndare utbetalas det 
årsarvodet. 
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Uppdragsinnehavare Procent  
 
Kommunfullmäktige 
Ordförande 4 %  
1:e vice ordförande 1,5 %  
2:e vice ordförande 0,75 %  
 
Kommunstyrelsens utskott 
Ordförande 10 %  
Vice ordförande 3 %  
 
Miljö- och byggnämnden 
Ordförande 10 %  
1:e vice ordförande 3 %  
2:e vice ordförande 1,5 % 
 
Sociala myndighetsnämnden 
Ordförande 10 %  
Vice ordförande 3 %  
 
Valnämnden 
Ordförande 1,5 %  
Vice ordförande 0,5 %  
 
Kommunrevisionen 
Ordförande 3,5 %  
Vice ordförande 2,5 %  
Ledamot 2 %  
 
Överförmyndare 
Överförmyndaren 50 %  
Vice överförmyndare 30 % 
 
Överförmyndare och vice överförmyndare har ej rätt till sammanträdes- och 
förrättningsarvoden. 

 


