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Allmänt 

Dessa bestämmelser gäller för 

 förtroendevalda som av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen utsetts att  

inneha förtroendeuppdrag för Hultsfreds kommun och Östra Smålands  

      Kommunalteknikförbund (ÖSK). 

 kommunalråd och oppositionsråd i Hultsfreds kommun. 

 

Hultsfreds Kommunala Industri Aktiebolag (HKIAB) samt AB Hultsfreds Bostäder 

(ABHB) fastställer arvoden för uppdrag i respektive bolag vid årsstämmorna. 

Förkortningar 

Kommunstyrelse – ks 

Kommunfullmäktige – kf 

Kommunstyrelsens arbetsutskott som också är personalorgan - ksau 

1 Förtroendevalda 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare – har rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser 

för 

 sammanträde i kf och fullmäktiges beredningar och utskott, ks och ksau, övriga 

nämnder med utskott, råd, beredningar, delegationer och kommittéer samt revi-

sorernas sammanträde. Ersättare som inte tjänstgör har rätt till ersättning med  

75 % av sammanträdesarvode.  

 konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet 

 förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 

 överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroende-

valde själv tillhör 

 överläggning med förvaltningschef (motsvarande) eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör 

 besiktning eller inspektion 

 överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

 fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag 

 fullgörande av uppdrag som lekmannarevisor i helägda bolag 

 protokolljustering då särskild tid och plats har bestämts i förväg  

 

Bestämmelserna kan också omfatta ledamöter och ersättare i andra sammansatta organ.  

1.1 Ersättningsformer 

Ersättning till förtroendevalda är pensionsgrundande enligt bestämmelser om omställ-

ningsstöd och pension för förtroendevalda – OPF–KL. 

 

Ersättningen utbetalas i form av 

 sammanträdes- och timarvoden 

 årsarvode 

 ersättning för förlorad arbetsinkomst 

 ersättning för andra kostnader som uppkommer vid förtroendeuppdraget 

 



 
 
 

 
 
 
2015-12-14 

4 
(13) 

 

 

 

 

Såväl fasta årsarvoden som sammanträdes- och timarvoden räknas upp med belopp 

motsvarande procentuella ökningen för riksdagsmans grundarvode. 

1.1.1 Sammanträdes- och timarvode 

Arvode utbetalas till närvarande ledamöter, tjänstgörande ersättare och förtroendevalda 

revisorer enligt belopp i bilaga 1. Ersättare som inte tjänstgör har rätt ersättning med  

75 % av fullt sammanträdesarvode.  

 

Normaltid för arvode vid sammanträden, tjänsteuppdrag och kurser är 8.00 - 16.30 med 

30 minuters lunchavdrag. 

 

Arvode för del av timme utbetalas med hälften av timarvodet för varje påbörjad halv-

timme. För möten som sträcker sig över lunchtid räknas tid för lunch bort med 30 minu-

ter. 

 

Sammanträdestiden ska räknas från den tidpunkt då förtroendevald lämnar respektive 

återkommer till sin bostad eller arbetsplats vid direkt resa till och från sammanträdes-

stället. I sammanträdestiden inräknas tid för gruppsammanträde i direkt anslutning till 

nämnd- eller styrelsesammanträde som hålls dagtid. Se 1.1.5 

 

Sammanträdesarvode inklusive restidsersättning kan utbetalas för högst 12 timmar per 

dygn (undantag valnämnden samt röstmottagare på valdagar).  

 

Arvodesersättningarna till ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott sker varje må-

nad och utan reducering för frånvaro vid något enstaka möte. Likaså får förste vice ord-

förande i kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdesarvode. 

 

Det är nämndens ordförande, eller vid ordförandes förhinder förste eller andre vice ord-

förande, som avgör om tjänsteuppdrag ska äga rum och beslutet ska alltid fattas innan 

uppdraget äger rum. Se 2.3.1 

1.1.2 Arvode till förste och andre vice ordförande vid ”vikariat” 

När förste vice ordförande vikarierar för ordförande vid dennes frånvaro (kortare peri-

oder) utbetalas ersättning enligt ordinarie arvode för redovisad tid. Vid längre perioder 

av frånvaro tar respektive styrelse/nämnd beslut i varje enskilt fall om hur arbetet ska 

organiseras.  

 

Om ordförande i en nämnd under en längre tid är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, 

kan personalorganet fatta beslut om ett arvode ska ändras för den som träder in som 

ordförande i den aktuella nämnden. Se 2.3.1 

1.1.3 Årsarvode 

Årsarvode utbetalas till de förtroendevalda, som anges i bilaga 2. 

 

1.1.4 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas till de förtroendevalda som deltagit i 

sammanträden, gruppmöten eller tjänsteuppdrag och i och med det förlorat arbetsin-

komst och semesterersättning. 
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas endast för faktiskt förlorad inkomst. Med 

inkomst jämställs också ersättning från arbetslöshetskassa och försäkringskassa. 

Ersättningen gäller för samma period som arvode utbetalas. 

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan också utbetalas till förtroendevald som på 

grund av skiftarbete eller andra omständigheter tvingas avstå arbetspass på grund av 

förtroendeuppdraget. 

 

Intyg om förlorad arbetsinkomst 

Blankett för intyg hämtas från hemsidan och fylls i av den ordinarie arbetsgivaren för 

varje tillfälle som ersättningen önskas. Intyget lämnas till lönehandläggare. 

 

Inkomstuppgift från egna företagare med flera 

Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) uppger själv den 

inkomst av tjänst eller rörelse som anmälts till försäkringskassan eller styrker förväntad 

inkomst på annat lämpligt sätt. Arvodet från förtroendeuppdraget ska inte ingå i den 

beräknade inkomsten. Kopia på deklaration lämnas in en gång per år till lönehandläg-

gare. 

1.1.5 Resekostnadsersättning och traktamente 

Ersättning för resekostnader vid sammanträden och tjänsteärenden utbetalas enligt 

kommunens bil- och traktamentsavtal. Om traktamente önskas ska detta markeras på 

reseräkningen som finns på kommunens webbplats www.hultsfred.se . 

 

Kollektiva färdmedel ska alltid användas i första hand. Samåkning ska ske då det är 

möjligt. 

 

Vid kurser/konferenser utbetalas ordinarie sammanträdesarvode. Maximalt 12 timmar 

per dag, 8 timmar sammanträde och 4 timmar restid. Restid utbetalas inte vid samman-

träden med kommunfullmäktige. 

 

Normaltid för arvode vid sammanträden, tjänsteuppdrag och kurser är 8.00 - 16.30 med 

30 minuters lunchavdrag.  

 

Utlägg för parkeringskostnader ersätts med faktisk kostnad och ska styrkas med origi-

nalkvitto. 

1.1.6 Övriga kostnader på grund av förtroendeuppdraget 

En förtroendevald kan, efter beslut av personalorganet, få ersättning för särskilda kost-

nader som uppkommer på grund av uppdraget. 

 

Förtroendevald kan få ersättning för kostnader för tillsyn av funktionshindrad som vis-

tas i samma hushåll som förtroendevald eller för barntillsyn, om tillsynen inte kan till-

godoses genom familjen eller ordinarie omsorg.  

 

Ersättning betalas ut enligt faktisk timkostnad. 

http://www.hultsfred.se/
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1.2 Förtroendevalda med anställning i kommunen 

Kommunalt anställda inom Hultsfreds kommun och dess bolag/förbund, som under ar-

betstid har förtroendeuppdrag, ska i normalfallet begära tjänstledigt med helt löneavdrag 

via Självservice i lönesystemet. Den anställde har även möjlighet att ta ut överskjutande 

flextid eller kompensationsledighet för att fullgöra förtroendeuppdraget.  

1.3 Utbetalning av ersättning 

Sammanträdesarvode utbetalas till de förtroendevalda som enligt närvarolista varit när-

varande vid sammanträdet. När ledamot fyller i närvarolistan ska denna även signeras 

vilket är likställigt med namnteckning. Närvarolistan attesteras av nämndsekreterare 

eller ordförande. 

 

Anspråk på andra arvoden ska månadsvis göras på reseräkningsblankett, som attesteras 

av ordförande. När ordförande själv har reseräkningsblankett som ska attesteras sker 

detta av andre vice ordförande alternativt vice ordförande där det endast finns ordfö-

rande och vice ordförande. 

 

Anspråk på ersättning för förlorad arbetsinkomst anges på respektive blankett och intyg 

ska lämnas in. Se punkt 1.1.4 

 

Blankett med krav på ersättning ska lämnas senast 10:e i efterföljande månad till löne-

handläggare för att ersättningen ska betalas ut i samband med nästkommande löneutbe-

talning. Som regel ska blanketten lämnas in senast efter 6 månader efter uppdraget. Vid 

senare inlämning får ordförande besluta om hantering. 

 

Samtliga blanketter finns att hämta digitalt på www.hultsfred.se . 

2 Hel- och deltidsengagerade förtroendevalda 

2.1 Arvoden 

2.1.1 Årsarvode 

Årsarvodet utgör ersättning för förtroendeuppdraget i respektive kommunala organ och 

betalas ut månadsvis med en tolftedel per månad. Sammanträdesersättning utbetalas 

dock även till den som uppbär fast årsarvode utom till ordförande och andre vice ordfö-

rande i kommunstyrelsen. Arvodet är pensionsgrundande. 

 

Årsarvode utbetalas med de belopp kommunfullmäktige fastställt inklusive uppräkning-

ar enligt bilaga 2.  

 

Förste vice ordförande i styrelsen och nämnderna erhåller ersättning med ca 10 % av 

ordförandens årsarvode.  

 

Andre vice ordförande i styrelsen och i nämnderna erhåller ersättning med ca 50 % av 

ordförandens årsarvode. 

 

Vad gäller årsarvoden till ordförande och vice ordförande i Östra Smålands Kommunal-

teknikförbunds direktion hänvisas till punkt 2.3.6 och för miljö- och byggnadsnämnden 

till punkt 2.3.7. 

http://www.hultsfred.se/
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Om förtroendevald som uppbär årsarvode avgår under mandatperioden ska arvodet för-

delas mellan honom/henne och den som träder i hans/hennes ställe. Fördelningen dem 

emellan ska ske i förhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget. 

 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av personalorganet. 

Om så behövs får de också utfärda tillämpningsföreskrifter. 

2.1.2 Arvode till överförmyndaren och ersättare 

Årsarvode utbetalas samt utbetalas sammanträdesarvoden och ersättning för andra tjäns-

teuppdrag (timersättning) enligt belopp i bilaga 2. 

2.1.3 Arvode till valnämndens ledamöter och ersättare 

Sammanträdesarvoden och ersättning för andra tjänsteuppdrag (timersättning) utbetalas 

enligt belopp i bilaga 2. 

 

Begränsningen av maximalt 12 timmars arvode per dag gäller inte valdagarna. Då utbe-

talas arvode enligt ordinarie ledamot till samtliga. Ordförande kan besluta att vid in-

formation och utbildning kan arvode utbetalas enligt ordinarie ledamot till samtliga. Se 

2.3.1  

2.1.4 Arvode till fullmäktigeledamöter 

Tjänstgörande ledamot i kommunfullmäktige, som deltar i ett helt fullmäktigesamman-

träde, erhåller 300 kronor i arvode per möte. Ersättningen utbetalas utöver eventuella 

årsarvoden. Ingen ersättning för restid endast för milersättning. 

 

Vid fullmäktigesammanträde, som påbörjats före klockan 18.00 utbetalas sammanträ-

desarvode och restid som vid styrelse-/nämndsammanträde, dock längst till klockan 

18.00. När detta sker utbetalas inte 300 kr i arvode för närvaro på helt möte. Det innebär 

att det inte kan utbetalas både arvode och 300 kronor för samma sammanträde. 

 

I de fall ledamot i kommunfullmäktige normalt skulle arbetat i sin tjänst – till exempel 

vid skiftarbete – ska ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas även efter klockan 

18.00.  

2.1.5 Arvode till budgetberedningen 

Budgetberedningen består av kommunstyrelsens arbetsutskott samt en representant från 

övriga partier som finns i kommunfullmäktige men inte i arbetsutskottet. I budgetbered-

ningen får samtliga fullt sammanträdesarvode förutom ordförande och 2:e vice ordfö-

rande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2.1.6 Arvode vid protokolljustering 

Protokolljusterare har rätt till reskostnader och sammanträdesarvode med 300 kronor 

per tillfälle. Detta gäller då justeringsdatum och tid är bestämd i förväg på sammanträ-

det, gäller endast kommunfullmäktige.   
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2.1.7 Vigselförrättning  

Vid en vigselförrättning utbetalas ett arvode om 300 kr samt reseersättning. För att få 

ersättning fylls blanketten” reseräkning” i och lämnas till kommunstyrelsens ordförande 

för attest.  

2.2 Förmåner 

2.2.1 Pensionsförmån 

Förtroendevalda, som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (minst 40 

procent av heltid), omfattas av omställningsstöd enligt OPF-KL (Bestämmelser om om-

ställningsstöd och pension till förtroendevalda – kommun och landsting). Alla skatte-

pliktiga ersättningar till förtroendevalda är pensionsgrundande enligt OPF–KL. Undan-

taget är de förtroendevalda som följer PFB (Bestämmelser om pension och avgångser-

sättning för förtroendevalda). 

2.2.2 Grupplivförmån 

Kommunalråd och oppositionsråd har rätt till grupplivförmån enligt Gruppliv för förtro-

endevalda, GL-F. 

2.3 Ordförandes uppdrag 

2.3.1 Ordförande i nämnder och styrelse 

Ordförande erhåller ett årsarvode. I detta arvode ingår de uppgifter som är förekom-

mande för en ordförande. (Se bilaga 1)    

 

Sammanträdesersättning utbetalas dock även till den som får årsarvode utom till ordfö-

rande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen (se 2.1.1). 

 

Ersättning för resekostnader och resetid vid sammanträden och tjänsteärenden utbetalas 

enligt kommunens bil- och traktamentsavtal. Om traktamente önskas ska detta markeras 

på reseräkningen som finns på kommunens webbplats. 

 

Det är ordförande, alternativt vid ordförandes förhinder förste och andre vice ordfö-

rande, som avgör om tjänsteuppdrag ska äga rum och beslutet ska alltid fattas innan 

uppdraget äger rum.  Samma gäller för beslut om förtroendevalds deltagande i kurser, 

konferenser eller utbildningar.  

 

Omfattar deltagandet mer än tre dagar ska beslut tas av nämnd eller styrelse. För delta-

gande i kurs, konferens eller utbildning utbetalas förrättningsarvode eller ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. Se 1.1 

 

Ordförande kan besluta att vid information och utbildning kan fullt arvode utbetalas till 

samtliga, alltså även till ersättare.  

 

Om ordförande i en nämnd eller styrelse är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid, kan personalorganet fatta beslut om ett arvode ska ändras för den som träder 

in som ordförande i den aktuella nämnden. Se 1.1.2 
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2.3.2 Ordförande i kommunfullmäktige 

Med anledning av förstärkt roll enligt kommunallagen kan uppdraget som ordförande 

innebära större arbetsinsatser vilket bör uppmärksammas vid kommande revidering av 

arvoden.     

2.3.3 Förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

Med anledning av förstärkt roll enligt kommunallagen kan uppdraget för presidiet inne-

bära större arbetsinsatser vilket också bör uppmärksammas vid kommande revidering av 

arvoden.     

2.3.4 Ordförande i kommunstyrelsen - kommunalråd 

Ordförande i kommunstyrelsen är tillika kommunalråd och har uppdraget på heltid. 

2.3.5 Andre vice ordförande i kommunstyrelsen - oppositionsråd 

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen har uppdraget med en ersättning av ca 50 % 

beräknat på kommunstyrelsens ordförandes arvode. För kommunstyrelsens andre vice 

ordförande ingår även deltagande i presidieberedning, deltagande i kurser och konferen-

ser såväl inom som utom kommunen och sammanträden med särskilt tillsatta projekt 

och utredningsgrupper. 

2.3.6 Ordförande och vice ordförande i Östra Smålands Kommunalteknik-
förbund och trafiknämnd 

Enligt förbundsordningen ska arvodena följa Hultsfreds kommuns fastställda ersätt-

ningsbestämmelser för förtroendevalda. För förbundet gäller att en ordförande och en 

vice ordförande ska ha årsarvode. 

 

Arvodet för uppdraget i förbundsdirektionen gäller även för medverkande i respektive 

kommuns trafiknämnd. 

2.3.7 Ordförande och vice ordförande samt beredningsledamot i miljö- 
och byggnadsnämnden 

Enligt reglementet för den gemensamma nämnden för Hultsfreds och Vimmerby kom-

mun utbetalas arvoden utifrån respektive kommuns bestämmelser.  

 

Det innebär att förtroendevalda för Hultsfreds kommun får arvode enligt Hultsfreds 

kommun och förtroendevalda för Vimmerby kommun får arvode enligt Vimmerby 

kommuns bestämmelser. För Hultsfred kommun innebär det att ordförande, vice ordfö-

rande och beredningsledamot ska ha ett fastställt årsarvode. Uppdraget som ordförande 

och vice ordförande kommer att cirkulera vartannat år mellan kommunerna. 

2.3.8 Socialjour - socialnämnden 

Inom socialförvaltningen finns en socialjour som tidigare ingått i ersättningsbestämmel-

serna med fastställd nivå. Detta hanteras numera för sig. Se kommunfullmäktige  

§ 160/2015-12-14. 

3. Tolkning och tillämpning 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av personalorganet. 

Vid behov får de också utfärda tillämpningsföreskrifter. 
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4. Uppdragslistan (bilaga 1) 

Specifikation över vad som ingår i årsarvode för ordförandena. För Östra Smålands 

kommunalteknikförbund, revisionen och miljö- och byggnadsnämnden är tabellen för 

2-e vice ordförande samma som för vice ordförande. För kommunstyrelsens ordförande 

och 2-e vice ordförande ingår allt utom vid särskilda uppdrag utanför kommunen eller 

andra unika uppdrag.  

   

 ordf 1-e v 2-e v 

Rutinmässigt följa upp egna nämndens och förvaltningens arbete J J J 

Överläggning med tjänsteman eller annan anställd J J J 

Inspektion eller besiktning inför/efter nämndbeslut J N J 

Uppdrag efter nämnds- eller styrelsebeslut J N J 

Besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift J J J 

Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt J J J 

Utöva delegationsbeslut J J J 

Genomgång och beredning av ärenden med tjänsteman inför sam-

manträde/presidieberedning, upprätta kallelse  

J N J 

Protokolljustering nämnd/styrelse J J J 

Protokolljustering övrigt J J J 

Presskonferens, mediakontakter J J J 

Representationsuppdrag vid invigningar, uppvaktningar, för-

enings- och företagsjubiléer, födelsedagar, begravningar och lik-

nande uppdrag  

J J J 

Restid samt förberedelsetid med anledning av ovan uppräknat J J J 

Överläggningar med företrädare för andra instanser såväl inom 

som utom kommunen t ex plan- och byggsamråd, länsstyrelsen 

J N J 

Deltagande presidieberedning/arbetsutskott N N N 

Gruppmöte före nämnd/styrelse J N J 

Protokollförda sammanträden nämnd/styrelse N N N 

Deltagande i presidieöverläggningar N N N 

Deltagande i beredningar och projektgrupper N N N 

Deltagande i länsträffar, konferenser och kurser inom och utom 

kommunen 

N N N 

Uppdrag utanför kommunen t e x ordförandeträff N N N 

Utvärderingsdagar, mål- och resultatdagar N N N 

Kommunrepresentant t ex Regionförbundet, Samordningsförbun-

det, länsstyrelsen 

N N N 

Deltagande som företrädare för kommunen i vänortsmöten, 

vänortsutbyten,  internationella besök  

N N N 

Studieresa N N N 

Deltagande efter kallelse i sammankomst med kommunala sam-

rådsorgan och intressentsammansatta organ t ex pensionärsråd, 

tillgänglighetsråd, Integrationsråd 

N N N 

Uppdrag som kontaktperson, fadderverksamhet N N N 

Styrgrupp, projekt till exempel LUPP, VA N N N 
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 ordf 1-e v 2-e v 

Kommunfullmäktige    

Protokolljustering N N N 

Beredningsgrupp utsedd av kommunfullmäktige J N N 

Kommunstyrelsen    

Primärkommunala nämnden, Hjälpmedelsnämnden J N N 

Tillväxt- och näringslivsrådet (ingår i arvode ksau) J J J 

Budgetberedning (ksau + övriga partirepresentanter) J N J 

Årsstämma utanför kommun t ex Emåförbundet N N N 

Styrelseuppdrag t ex Emåförbundet  N N N 

Medlemssamråd t ex Kommuninvest J N N 

Socialnämnden    

Verksamhetsråd, verksamhetsdialoger N N N 

Barn- och utbildningsnämnden    

Föräldramöten, informationsmöten N N N 

Miljö- och byggnadsnämnden    

Samråd gemensam nämnd N - N 

Östra Smålands Kommunalteknikförbund    

Ägardialoger J - J 

Revisorerna    

Fullgörande av granskning inom ramen för ett revisionsuppdrag J - N 

Vigselförrättning arvode N N N 

Vigselförrättning km-ersättning (över 3 km) N  N N 

 

Kommunala bolag har egen hantering av arvoden genom fastställande på årstämman. 

För Hultsfreds Kommunala Industri AB inryms även uppdrag för Oskarshamns hamn, 

Virserum Invest, Emåbygdens Vind, Rock City.  
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  Årsarvoden, sammanträdesarvoden, timarvoden 2016 - bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

 

År 2015 1,026 År 2016

Fasta arvoden

Kronor 

per år

Beredskaps-

ersättning

Kronor 

per år

Beredskaps-

ersättning

Kommunfullmäktiges ordförande 18 286 26 208

     1:e vice ordförande 6 400 11 232

     2:e vice ordförande 6 400 11 232

Revisionens ordförande 3 332 44 928

     Vice ordförande 7 488

     Övriga revisorer 1 666 3 744

Valberedningens ordförande 1 110 1 498

     Vice ordförande 749

Överförmyndare 1 112 1 138

     Ersättare 556 569

Socialnämndens ordförande 55 538 7 000 74 880

     1:e vice ordförande 5 554 7 000 7 488

     2:e vice ordförande 27 770 7 000 37 440

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 55 538 74 880

     1:e vice ordförande 5 554 7 488

     2:e vice ordförande 27 770 37 440

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 33 321 74 880

     Vice ordförande 44 928

     Beredningsledamot 14 976

Valnämndens ordförande (bara valår) 2 222 7 488

     viceordförande (bara valår) 1 109 3 744

Kommunstyrelsens ordförande 568 301 584 064

     1:e vice ordförande 56 830 59 904

     2:e vice ordförande 284 150 299 520

Ledamot 1 i ksau (utan ordförandeuppdrag) 17 099 17 971

Ledamot 2 i ksau (utan ordförandeuppdrag) 17 099 17 971

ÖSK's ordförande 27 756 44 928

    vice ordförande 27 756 44 928

SUMMA 1 252 227 21000 1 563 704 0

Sammanträdesarvoden

År 2015

Kr per timme Kr per möte

År 2016

Kr per timme Kr per möte

Sammanträdesarvode timme 1 och 2 776 794

Sammanträdesarvode timme 3 tom 8 188 192

Restidsersättning max 4 timmar 188 192

Arvode för helt fullmäktigemöte 200 300

-0,20%

Partistöd Grundbidrag Kr/mandat Grundbidrag Kr/mandat

Stöd till partier som är representerade i fullmäktige 13 798 6 985 13 771 6 971
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Grundarvode tom 2:a timmen 794 kr

Därefter varje heltimme 192 kr

Restid utbetalas med samma belopp som mötesarvodet per timme.

Personalomkostnader tillkommer på ca 38,5 %.

Antal timmar Kronor

1,0 794

1,5 794

2,0 794

2,5 890

3,0 986

3,5 1 082

4,0 1 178

4,5 1 274

5,0 1 370

5,5 1 466

6,0 1 562

6,5 1 658

7,0 1 754

7,5 1 850

8,0 1 946

8,5 2 042

9,0 2 138

9,5 2 234

10,0 2 330

10,5 2 426

11,0 2 522

11,5 2 618

12,0 2 714

Timarvode

Timme 1 397

Timme 2 397

Timme 3-8 192

Sammanträdesarvoden från och med 2016-01-01

Inget maxbelopp för röstmottagare och valnämnd.

Grundarvodet utbetalas bara en gång/dag oavsett antal sammanträden.

Maximalt arvode är 8 timmar/dygn, 

normaltid är 8.00-16.30

Maximal restidsersättning är 

4 timmar per dygn


