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Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 
Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 59. 

Reviderad av kommunfullmäktige 2018-08-27 § 114, 2019-03-11 § 42 och 2022-06-
13 § 94. 

Gäller från och med 2023-01-01 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § 
kommunallagen (2017:725): 

 Kommunalråd, 

Ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, 

Revisorerna.  

Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling eller 
den församlingens beredningar, styrelse, annan nämnd samt 
kommunalförbundets revisorer. 

 Valnämnden beslutar om ersättningar till tjänstgörande vid allmänna val. 

Dessa bestämmelser gäller även för personer som är valda representanter i 
kommunalt samrådsorgan/ intressentsammansatt organ. Bestämmelserna 
gäller däremot inte för tjänstemän som inom sin tjänst ska representera 
Vallentuna kommun i dessa organisationer eller föreningar. 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av 
heltid gäller inte 6 § Vid sammanläggning medräknas samtliga uppdrag som de 
förtroendevalda utför för kommunens räkning. 

Vad gäller ersättning för uppdrag som följer av engagemang i helägda 
kommunala bolag regleras detta i Aktiebolagslagen (2005:551). Ersättningen 
framgår av bilaga 2. 
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Ersättningsberättigade sammanträden med mera 

2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-
6§§, 9§ och 11-15§§ för 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommun-
styrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom 
revisorernas sammanträden och justering av kommunfullmäktiges 
protokoll, 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbets-
grupper, 

c) konferens, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs 
anordnad av Vallentuna kommun eller liknande som rör kommunal 
angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtro-
endeuppdraget, 

d) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation 
eller annan motpart till kommunen, 

e) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 

f) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/ intressentsammansatt 
organ, 

g) slutbesiktning, garantibesiktning eller motsvarande, 

h) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

i) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 

För informationsmöte till vilket det har skickats ut en inbjudan och inte en kallelse 
utfärdad av en ordförande utgår inte något arvode. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade 
pensions- och semesterförmåner 

Förlorad arbetsinkomst 

3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning, i enlighet med 4 kap. 12 § KL, för styrkt 
förlorad arbetsinkomst med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 
1. 

 Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast 
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fastställda sjukpenningen för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 
1. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning dagen efter ett sammanträde om 
tjänstgöring sker efter 24.00. 

Förlorad pensionsförmån 

4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån med 
högst det belopp fullmäktige har beslutat enligt bilaga 1. 

Förlorad semesterförmån 

5 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkats men 
inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1. 

Särskilda arbetsförhållanden med mera 

6 § Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för för-
troendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 
övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller mot-
svarande. 

 Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst 
eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare har 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna. 

Arvoden med mera 

Arvode för sammanträden och jourtjänstgöring 

7 § Förtroendevalda som är heltidsarvoderade har rätt till arvode enligt denna 
paragraf om sammanträdet börjar efter kl. 17.301. 

                                                             
1 Sammanträdesarvode för kommunfullmäktige utgår oberoende av 
sammanträdets tidpunkt 



  
 2023-01-01 
 KS 2021.367 

1.6.1.9 

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

  

 

Förtroendevalda, som är begränsat arvoderade, har rätt till ersättning per 
sammanträde eller per dag för sammanträde med ett belopp som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga 1, § 7. 

 För övriga förtroendevalda utgår arvode för sammanträden i enlighet med 
bilaga 1, § 7. 

 Ersättning för jourtjänstgöring regleras i bilaga 1, § 9. 

Heltidsarvode 

8 §  Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid 
har rätt till arvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Med 
betydande del av heltid avses uppdrag som medför fasta arvoden på 
sammanlagt minst 40 % av kommunstyrelsens ordförandes fasta arvode.  

De som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid ska ha benämningen kommunalråd om de tillhör 
majoriteten och oppositionsråd om de tillhör minoriteten. 

 En förtroendevald kan erhålla arvode för uppdrag i kommunstyrelse och 
nämnd där det samlade fasta arvodet får uppgå till högst 80 % av 
kommunstyrelsens ordförandes fasta arvode. 

Vad gäller ersättning för uppdrag som följer av engagemang i helägda 
kommunala bolag regleras detta i Aktiebolagslagen (2005:551). 
Rekommendation till ersättningen framgår av bilaga 2. 

 Vid skifte på posten som kommunstyrelsens ordförande efter val till kommun-
fullmäktige utgår heltidsarvode till avgående ordförande med bibehållet belopp 
till och med 31 december valåret. Detta förutsätter att ersättning inte utgår från 
annat håll; i sådant fall ska samordning ske. 

Begränsat arvode 

9 § Förtroendevalda som fullgör uppdrag där de sammanlagda fasta arvodena 
understiger 40 % av kommunstyrelsens ordförandes fasta arvoden har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 Syftet med det begränsade arvodet är bland annat att möjliggöra för den 
förtroendevalda att utföra sitt uppdrag på arbetstid. Ersättning för 
sammanträdesarvode enligt 7 §, utgår inte i samband med uppgifter som ingår i 
det uppdrag som årsarvodet gäller för.  

Exempel på sådana uppgifter är: studiebesök i verksamheter, deltagande i 
hembesök, rutinmässigt följande av anläggningsarbeten, mottagning för 
allmänheten, överläggning med tjänsteman (t.ex. ordförandeberedningar), 
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sammanträden med tillsynsmyndigheter, samt övriga tillfällen då den 
förtroendevalda deltar i egenskap av det uppdrag som årsarvodet gäller för. 

10 §  Kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att, vid förfall av en 
nämndsordförande, besluta om arvode till den person som utför uppdraget i 
stället. 

11 § Den förtroendevald som uppbär ett årsarvode och som avser vara frånvarande 
från sitt uppdrag i mer än 60 dagar ska anmäla detta till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har rätt att besluta om avdrag på arvodet 
under den tid som den förtroendevalda är frånvarande. 

Kommunal pension och försäkring 

12 § För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala 
pensionsavtal OPF-KL. 

13 § För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
finns en grupplivförsäkring. 

Möjlighet till föräldraledighet och sjukledighet för förtroendevalda 
som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 

14 § Den förtroendevalde ska anmäla föräldraledighet till kommunstyrelsen senast 
tre månader innan ledigheten ska påbörjas. Kommunstyrelsen har även rätt att 
bevilja ledighet som anmäls senare än detta om styrelsen anser att det finns 
skäl som talar för detta. Ledigheten gäller som längst under innevarande 
mandatperiod. 

Kompensationen motsvarar de villkor som gäller för kommunanställda i 
motsvarande situation.  

Föräldraledighet kan inte beviljas för förtroendeuppdrag i fullmäktige. 

15 § Den förtroendevalde ska anmäla sjukledighet till kommunstyrelsen. Ledigheten 
gäller som längst under innevarande mandatperiod. 

Kompensationen motsvarar de villkor som gäller för kommunanställda i 
motsvarande situation.  

Sjukledighet kan inte beviljas för förtroendeuppdrag i fullmäktige. 

16 § Kommunstyrelsen fattar även beslut om en eventuell personlig ersättare för 
den tid som den förtroendevalde är frånvarande. Skulle den förtroendevaldes 
uppdrag komma att upphöra innebär detta att även den personliga ersättarens 
uppdrag avslutas. Den förtroendevaldes uppdrag tillsätts genom fyllnadsval i 
fullmäktige. 
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Ersättning för kostnader 

Resekostnader 

17 § Kostnader för resor till och från sammanträden till den del de överstiger 6 km 
t/r eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.  

Barntillsynskostnader 

18 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vistas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas inom barnomsorgen. 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

19 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad eller 
svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas 
dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

20 § Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kost-
nader som uppkommit till följd av dennes deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för 
exempelvis transport till och från sammanträden, ledsagare, tolk, hjälp med 
inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock 
med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

Övriga kostnader 

21 § För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den för-
troendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
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Hur man begär ersättning 

22 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 14-18 §§ ska den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas via en e-
tjänst på valletuna.se eller på särskild blankett som ges till fullmäktiges eller 
nämndens sekreterare. 

 Arvode enligt 7 § betalas ut enligt närvarolista som förs vid sammanträdet eller 
motsvarande. 

23 § Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ske inom ett år från 
dagen för sammanträdet eller förrättningen. 

 Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas inom två år 
från och med det tillfälle då pensionsförmånen förlorades. 

 Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska ske inom två år från 
dagen för sammanträdet eller förrättningen. 

 Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska ske senast inom 
ett år från dagen för sammanträdet/förrättningen.  

Tolkning av bestämmelserna 

24 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommun-
styrelsen. 

Utbetalning 

25 § Heltids- och årsarvodena betalas ut med en tolftedel per månad. 

Uppräkning av arvoden 

26 §    Om inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda, ska kommunstyrelsens 
ordförandes heltidsarvode uppräknas årligen den 1 januari med tolv (12) 
gånger det månadsarvode en riksdagsledamot erhöll för januari föregående år 
multiplicerat med 1,25. Övriga arvoden som utgörs av en procentsats av 
kommunstyrelsens ordförandes heltidsarvode, räknas upp och fastställs utifrån 
nytt heltidsarvode. 
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Bilaga 1 till bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda 
Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-09 § 59 

Reviderad av kommunfullmäktige 2018-08-27 § 114, 2019-03-11 § 42 och 2022-06-
13 § 94. 

Reviderad bilaga gällande från och med 2023-01-01 

Belopp 2023 

3 § Förlorad arbetsinkomst 

I Verifierat belopp, maximalt  300 kr/timme 

II Schablonberäknat belopp: 

a) (sjukpenning/dag x 120% x 30
dagar)/165 timmar = ersättning/tim
maximalt

b) (sjukpenning/dag x 120% x 30
dagar)/260 dagar = ersättning/tim
maximalt

Halvdagsersättning = ersättning/dag 
enligt b) x 50% 

4 § Förlorad pensionsförmån 

Verifierat belopp 

5 § Förlorad semesterförmån 

I Verifierat belopp: 

a) Förlorad semesterersättning,
maximalt 13% på utbetald ersättning
för förlorad arbetsinkomst.
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b) Förlorade semesterdagar, maximalt
samma som maximibeloppet för
förlorad arbetsinkomst per dag.

II Schablonberäknat belopp 

Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning 
för förlorad arbetsinkomst. 

7 § Arvode för sammanträden med 
mera 

Arvode i kronor 

Sammanträde, ordinarie ledamot och 
ersättare, maximalt 2 timmar 

 839 

För varje påbörjad timme därefter  315 

8 § Heltidsarvode2 

Ordförande i kommunstyrelsen3 1 072 500 

Kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande4  429 000 

Barn- och ungdomsnämnd, ordförande  536 250 

Socialnämnd, ordförande5  536 250 

9 § Begränsat arvode 

Kommunfullmäktige, ordförande  53 625 

2 Under förutsättning att den som uppbär uppdraget i nämnden också uppbär 
motsvarande uppdrag i nämndens arbetsutskott. 
3 Inget annat fast arvode eller sammanträdesarvode utgår förutom eventuellt 
gruppledararvode och sammanträdesarvode för kommunfullmäktige. 
4 Under förutsättning att den som uppbär uppdraget i styrelsen också uppbär 
motsvarande uppdrag i styrelsens arbetsutskott. 
5 Vid jourtjänstgöring utgår ersättning enligt § 9. 
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 13 406 

 160 875 

69 713 

  53 625 

 321 750 

 268 125 

Kommunfullmäktige, 1:e och 2:e vice 
ordförande vardera 

Kommunfullmäktige, gruppledare vardera6 

Revisor, ordförande7 

Revisorer, utöver ordföranden, (5 st.) vardera7

Kommunstyrelsen, vice ordförande ledamot i 
AU 

Kommunstyrelsen, ledamot 4 och 5 i AU 

Kommunstyrelsen, ersättare i AU (5 st.) 
vardera 

6 757 

Kommunstyrelsen, näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott, ordförande 

 107 250 

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott, 1:e vice ordförande 

 26 813 

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott, 2:e vice ordförande 

 26 813 

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott, ledamot 4 och 5 

 6 757 

6 Gruppledararvode utgår oberoende av arvoden knutna till kommunstyrelsen 
och nämnder med respektive utskott. 
7 Arvode kan betalas ut till två olika revisorsgrupper under det första året efter 
valår. 
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Kommunstyrelsen, näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott, ersättare (5 st.) 
vardera 

6 757 

Kommunstyrelsen, plan- och miljöutskott, 
ordförande 

 107 250 

Kommunstyrelsen, plan- och miljöutskott, 1:e 
vice ordförande 

26 813 

Kommunstyrelsen, plan- och miljöutskott, 2:e 
vice ordförande 

26 813 

Kommunstyrelsen, plan- och miljöutskott, 
ledamot 4 och 5 

6 757 

Kommunstyrelsen, plan- och miljöutskott, 
ersättare (5 st.) vardera  

6 757 

Kommunstyrelsen, teknik- och 
fastighetsutskott, ordförande 

107 250 

Kommunstyrelsen, teknik- och 
fastighetsutskott, 1:e vice ordförande 

26 813 

Kommunstyrelsen, teknik- och 
fastighetsutskott, 2:e vice ordförande 

26 813 

Kommunstyrelsen, teknik- och 
fastighetsutskott, ledamot 4 och 5 

6 757 

Kommunstyrelsen, teknik- och 
fastighetsutskott, ersättare (5 st.) vardera 

6 757 

Barn- och ungdomsnämnd, 1:e vice 
ordförande 

 53 625 
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Barn- och ungdomsnämnd, 2:e vice 
ordförande 

134 063 

Barn- och ungdomsnämnd, ersättare i AU (3 
st.) vardera 

6 757 

Barn- och ungdomsnämnd, förskoleutskott, 
ordförande  53 625 

Barn- och ungdomsnämnd, förskoleutskott, 
1:e vice ordförande 13 406 

Barn- och ungdomsnämnd, förskoleutskott, 
2:e vice ordförande         

13 406 

Barn- och ungdomsnämnd, förskoleutskott, 
ersättare (3 st.) vardera 

6 757 

Barn- och ungdomsnämnd, individsutskott, 
ordförande          

 53 625 

Barn- och ungdomsnämnd, individutskott, 1:e 
vice ordförande         

13 406 

Barn- och ungdomsnämnd, individutskott, 2:e 
vice ordförande         

13 406 

Barn- och ungdomsnämnd, individutskott, 
ersättare (3 st.) vardera 

6 757 

Fritidsnämnd, ordförande 107 250 

Fritidsnämnd, 1:e vice ordförande  26 813 

Fritidsnämnd, 2:e vice ordförande  26 813 

Fritidsnämnd, ersättare i AU (3 st.) vardera 6 757 
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 107 250 

 26 813 

 26 813 

6 757 

107 250 

 26 813 

26 813 

 53 625 

134 063 

6 757 

  53 625 

 13 406 

Kulturnämnden, ordförande 

Kulturnämnden, 1:e vice ordförande 

Kulturnämnden, 2:e vice ordförande 

Kulturnämnden, ersättare i AU (3 st.) vardera 

Bygg- och miljötillsynsnämnd, ordförande 

Bygg och miljötillsynsnämnd, 1:e vice 
ordförande 

Bygg och miljötillsynsnämnd, 2:e vice 
ordförande 

Socialnämnd, 1:e vice ordförande8 

Socialnämnd, 2:e vice ordförande8 

Socialnämnd, ersättare i AU (3 st.) vardera8 

Socialutskott, ordförande8, 9 

Socialutskott, ledamot (4 st.) vardera8 

Socialutskott, ersättare (5 st.) vardera8 6 757 

8 Vid jourtjänstgöring utgår ersättning enligt § 9. 
9 Gäller inte om socialutskottets ordförande är socialnämndens ordförande. 
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3110 

107 250 

26 813 

26 813 

6 757 

13 943 

13 943 

13 943 

Jourersättning för socialnämndens ordförande 
och/eller särskilt förordnande ledamöter ur 
socialnämnden 

Måndag kl. 08.00 t.o.m. måndag kl. 08.00 den 
nästföljande veckan.  

Överenskommelse om jourtjänstgöring ska 
protokollföras och bifogas begäran om 
ersättning. 

Utbildningsnämnd, ordförande 

Utbildningsnämnd, 1:e vice ordförande 

Utbildningsnämnd, 2:e vice ordförande 

Utbildningsnämnd, ersättare i AU (3 st.) 
vardera 

Valnämnd, ordförande10 

Kommunala pensionärsrådet, ordförande 

Kommunala funktionshinderrådet, ordförande 

Överförmyndarnämnden, ordförande (vice 
ordförande/ledamot)11

175 200 

10 Arvode utgår året innan valår samt valår. Detta gäller både för valet till riksdag, region 
och kommun och till Europaparlamentsvalet. 
11 Procentsats avser det vid varje tillfälle gällande arvodet för riksdagsledamöter. 
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Sammanträdesarvode för gemensam 
överförmyndarnämnd utgår för 
Ledamot och tjänstgörande ersättare 
- upp till 4 timmar 1,1% 10

- över 4 timmar 2,2% 10

Ersättare 

- upp till 4 timmar 0,83% 10

- över 4 timmar 1,65% 10

803 

1 606 

606 

1 205 

15 § Barntillsynskostnader, per timme och barn, till 
och med det år barnet fyller 12 år 

 204 

16 § Kostnader för vård och tillsyn av 
funktionshindrad eller svårt sjuk, per timme 

 204 

17 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
verifierade kostnader, maximalt.  

965 

Utbildningsbidrag per ledamot och ersättare inklusive 
reseersättning (budgeteras i respektive nämnd) för 
externa kurser per mandatperiod. Utbildning ska 
godkännas av nämndordförande eller motsvarande. För 
nämndsordförande ska utbildning godkännas av 
kommunfullmäktiges ordförande. Gäller även för 
kommunala pensionärsrådet och kommunala 
funktionshinderrådet. 

3 432 

Kommunstyrelsens ordförandes heltidsarvode uppräknas årligen den 1 januari med 
tolv (12) gånger det månadsarvode en riksdagsledamot erhöll för januari föregående 
år multiplicerat med 1,25. Övriga arvoden som utgörs av en procentsats av 
kommunstyrelsens ordförandes heltidsarvode, räknas upp och fastställs utifrån nytt 
heltidsarvode. I januari 2022 var månadsarvodet för en riksdagsledamot 71 500 kr. 
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Bilaga 2 till bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda 
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-08-27 

Reviderad av kommunfullmäktige 2022-06-13 § 94 

Arvodeskommittén föreslår till ägaren. 

Arvode för ersättning i helägda kommunala bolag 

AB Össebyhus, ordförande 93 307 

AB Össebyhus, 1:e vice ordförande  26 813 

AB Össebyhus, 2:a vice ordförande 26 813 

AB Össebyhus, revisorer  13 943 
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Bilaga 3 till bestämmelser om  
ersättning till förtroendevalda  
Fastställd av kommunfullmäktige 2018-08-27 

Reviderad av kommunfullmäktige 2019-03-11 § 42 och 2022-06-13 § 94. 

Gällande från och med 2023-01-01 

 

Fasta arvoden och övriga arvoden uttryckta som andel av arvode till  
Kommunstyrelsens ordförande respektive arvode till riksdagsledamot 

 

Procentandel av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande, ledamot i AU 30% 
  

Kommunstyrelsens andre vice ordförande 
 

40 % 
  

Kommunstyrelsen, ledamot 4 och 5 i AU 
  

25% 
  

Kommunstyrelsen, ersättare i AU (5 st.) vardera 
 

0,63% 
  

KS, näringslivs och arbetsmarknadsutskott, ordf 
 

10% 
  

KS, näringslivs- och arbetsmarknadsutskott, förste vice ordf 2,50% 
 

 

KS, näringslivs- och arbetsmarknadsutskott, andre vice ordf 2,50% 
  

KS, näringslivs- och arbetsmarknadsutskott, ledamot 4 och 5 0,63% 
  

KS, näringslivs- och arbetsmarknadsutskott, ersättare (5 st.) 
vardera 0,63% 

  
KS, plan- och miljöutskott, ordförande 

  
10% 
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KS, plan- och miljöutskott, förste vice ordförande 
 

2,50% 
  

KS, plan- och miljöutskott, andre vice ordförande 
 

2,50% 
  

KS, plan- och miljöutskott, ledamot 4 och 5 
 

0,63% 
  

KS, plan- och miljöutskott, ersättare (5 st.) vardera 
  

0,63% 
  

KS, teknik- och fastighetsutskott, ordförande 
 

10% 
  

KS, teknik- och fastighetsutskott, förste vice ordförande 2,50% 
  

KS, teknik- och fastighetsutskott, andre vice ordförande 2,50% 
  

KS, teknik- och fastighetsutskott, ledamot 4 och 5 
 

0,63% 
  

KS, teknik- och fastighetsutskott, ersättare (5 st.) vardera 
 

0,63% 
  

Barn- och ungdomsnämndens ordförande 
 

50% 
  

Socialnämndens ordförande 
   

50% 
  

Kommunfullmäktiges ordförande 
  

5% 
  

Kommunfullmäktiges förste och andre vice ordförande 1,25% 
  

Kommunfullmäktige, gruppledare, vardera 
 

15% 
  

Revisor, ordförande 
    

6,50% 
  

Revisor, utöver ordförande, vardera 
  

5% 
  

Barn- och ungdomsnämnden, förste vice ordförande  5 % 
  

Barn- och ungdomsnämnden, andre vice ordförande 12,5 %  
  

Barn- och ungdomsnämnden, ersättare i AU (3 st.) vardera 0,63 %   

Barn- och ungdomsnämnden, förskoleutskott, ordförande  5 % 
  

Barn- och ungdomsnämnden, förskoleutskott, 1:e vice ordf 1,25 % 
  



  
 2023-01-01 
 KS 2021.367 

1.6.1.9 

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 

 
 

  

 

Barn- och ungdomsnämnden, förskoleutskott, 2:e vice ordf 1,25 %   

Barn- och ungdomsnämnden, förskoleutskott, ersättare (3 st.) 
vardera 0,63 %   

Barn- och ungdomsnämnden, individutskott, ordförande  5 % 
  

Barn- och ungdomsnämnden, individutskott, 1: e vice ordf  1,25 % 
  

Barn- och ungdomsnämnden, individutskott, 2:e vice ordf  1,25 % 
  

Barn- och ungdomsnämnden, individutskott, ersättare (3 st.) 
vardera 0,63 %   

Socialnämnden, förste vice ordförande 
  

 5 % 
  

Socialnämnden, andre vice ordförande 
  

12,5 % 
  

Socialnämnden, ersättare i AU (3 st.) vardera   0,63 %   

Socialutskott, ledamot (4 st.) vardera 
   

1,25 % 
  

Socialutskott, ordförande 
   

5 % 
  

Socialutskott, ersättare (5 st.) vardera    0,63 %   

Jourersättning för socialnämndens ordförande och/eller 
särskilt förordnande ledamöter ur socialnämnden    0,29%   

Fritidsnämnd, ordförande 
   

10% 
  

Fritidsnämnd, förste vice ordförande 
  

2,50% 
  

Fritidsnämnd, andre vice ordförande 
  

2,50% 
  

Fritidsnämnd, ersättare i AU (3 st.) vardera   0,63 %   

Kulturnämnd, ordförande 
   

10% 
  

Kulturnämnd, förste vice ordförande 
  

2,50% 
  

Kulturnämnd, andre vice ordförande 
  

2,50% 
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Kulturnämnd, ersättare i AU (3 st.) vardera   0,63 %   

Bygg- och miljötillsynsnämnd, ordförande 
 

10% 
  

Bygg- och miljötillsynsnämnd, förste vice ordförande 2,50% 
  

Bygg- och miljötillsynsnämnd, andre vice ordförande 2,50% 
  

Utbildningsnämnd, ordförande 
  

10% 
  

Utbildningsnämnd, förste vice ordförande 
 

2,50% 
  

Utbildningsnämnd, andre vice ordförande 
 

2,50% 
  

Utbildningsnämnd, ersättare i AU (3 st.) vardera  0,63 % 0,63 %  

Valnämnd, ordförande 
   

1,30% 
  

Funktionshinderråd, ordförande 
  

1,30% 
  

Pensionärsråd, ordförande 
   

1,30% 
  

Förlorad arbetsinkomst, Verifierat belopp, maximalt    0,028%   

Barntillsynskostnader, per timme och barn, till och med det år 
barnet fyller 12 år     0,019%   

Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk, 
per timme     0,019%   

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda verifierade kostnader, 
maximalt.  
    0,09%   

Utbildningsbidrag per ledamot och ersättare inklusive 
reseersättning (budgeteras i respektive nämnd) för externa kurser 
per mandatperiod.    0,32%   

Arvode för sammanträden med mera, Sammanträde, ordinarie 
ledamot och ersättare, maximalt 2 timmar    

 
0,078%   

Arvode för sammanträden med mera, För varje påbörjad timme 
därefter    0,029%   
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Procentandel av riksdagsledamots arvode 

Överförmyndarnämnd, ordförande (vice 
ordförande/ledamot)    20% 
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