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Reglemente rörande arvoden till ordförande och vice 
ordförande med flera 
___________________________________________________________ 
 
antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, § 80, med visst förtydligande 
beslutat av kommunstyrelsen 2015-06-15, § 178.  
Reviderat av kommunfullmäktige 2018-06-13, § 60 och 2019-05-15, § 49. Gäller från 
 2019-06-01 
§ 1 Arvoden till ordförande med flera  
 
Arvoden i  
kommunfullmäktige, 
nämnd/styrelse 

Ordförande  
Procent av inkomst-
basbeloppet 
Årsbelopp (kr) om 
inte annat anges 

1:e vice ordförande 
Procent av inkomst-
basbelopp 
Årsbelopp (kr) om 
inte annat anges 

2:e vice ordförande 
Procent av 
inkomstbasbelopp. 
Årsbelopp (kr) om 
inte annat anges 

Kommunfullmäktige 100   Sammanträdesarvode 50  

Valberedning Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode 

Revisorer 70 35 (för var och en av 
de övriga revisorerna) 

35 (för var och en av 
de övriga revisorer-
na) 

Kommunstyrelsen 
 

112%/månad 
 

Sammanträdesarvode Enligt särskilt beslut 
(KF 2018, § 120), 
dock maximalt 75 % 
av ordf arvode/mån 
 

Bygg- och miljönämnd 180  Sammanträdesarvode 90  

Kultur- och fritidsnämnd 180  Sammanträdesarvode 90  

Utbildningsnämnd 350  Sammanträdesarvode 175  

Socialnämnd 350  Sammanträdesarvode 175  

Teknisk nämnd 180  Sammanträdesarvode 90  

Förhandlingsdelegation Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode Sammanträdesarvode 

Valnämnd      valår 
                       icke valår 

25  
Sammanträdesarvode 

Sammanträdesarvode 
Sammanträdesarvode. 

12,5  
Sammanträdesarvode 

Överförmyndare    
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Överförmyndare 60   

Överförmyndarersättare Sammanträdesarvode   

 
Sammanträdesersättning utgår enligt reglemente för sammanträdesersättning m m 
till kommunalt förtroendevalda med undantag av vad som sägs nedan i §§ 2 och 4. 
 
Kommunalråds- och årsarvoden utbetalas med 1/12 per månad. 
 
Angivna andelar av inkomstbasbeloppet är årsbelopp, om inte annat anges. 

 
Arvodena är relaterade till inkomstbasbeloppet. Arvodena justeras från och med 
den 1 januari varje år med det årets inkomstbasbelopp (2016 års arvoden relateras 
till 2016 års inkomstbasbelopp etcetera).   
 
 
§ 2 Särskilda regler för kommunstyrelsens ordförande, andre vice 
ordförande och oppositionsråd 
För kommunstyrelsens ordförande, andra vice ordförande och oppositionsråd 
gäller följande: 
 
Arvodet för kommunstyrelsens andre vice ordförande är maximalt 75 procent av 
ordförandens arvode. 
 
Ersättning enligt reglemente rörande sammanträdesersättning till kommunala 
förtroendevalda utbetalas inte för kommunala sammanträden. Arvode utbetalas 
dock för kommunfullmäktigesammanträde enligt nämnda reglemente. 
 
Kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och oppositionsråd har rätt 
att ta ut ledighet med oförändrade ekonomiska förmåner i tid motsvarande 
semesterledighet enligt för kommunen gällande centralt kollektivavtal. Ledigheten 
ska förläggas på sådant sätt att förtroendeuppdraget kan fullgöras på avsett sätt. 
Vid ledighet utbetalas ingen semesterersättning. 
 
Om kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande eller oppositionsråd – 
på grund av sjukdom, olycksfall, medicinsk behandling eller föräldraledighet – är 
förhindrad att fullfölja sitt uppdrag för en längre tid än en (1) månad tillämpas 
samma regler som för kommunen gällande centralt kollektivavtal. 
Kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och oppositionsråd får inte 
inneha arvoderat uppdrag utan kommunstyrelsens godkännande. 
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Kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och oppositionsråd som är 
ledamot i kommunstyrelsen har rätt till tjänstebil utifrån samma regler som gäller 
för anställda. 
 
 
§ 3 Kommunal pension 
 
För kommunstyrelsens ordförande, andre vice ordförande och oppositionsråd finns 
särskilda pensionsbestämmelser (Pensionsbestämmelser för kommunens förtroen-
devalda). Förtroendevalda som före 2014 års val tillträtt ett uppdrag med en 
omfattning om minst 40 % av heltid omfattas av PBF, medan OPF-KL gäller för 
övriga med de begränsningar som anges i bestämmelserna. 
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§ 4 Arbetsuppgifter som skall utföras inom ramen för ordförandens, förste och andra  
 vice ordförandens årsarvode 
 
 Ordförande i 

nämnd, 
kommunfull-
mäktige 
 

1:e vice ordf. 
i nämnd 

2:e vice ordf. 
i nämnd, 
kommun-
fullmäktige 

Rutinmässigt följande av förvaltningens arbete 
 

X Sammanträ-
desarvode 

X 

Överläggning med tjänsteman eller annan anställd X Sammanträ-
desarvode 

X 

Genomgång och beredning av ärenden inför 
kommande sammanträden med nämnden och 
kommunfullmäktige med sekreterare, föredra-
gande eller annan anställd med anledning av 
sammanträden 

X   Sammanträ-
desarvode  

X 

Konferens/kurs/seminarium, råd.   Sammanträ-
desarvode 

Sammanträ-
desarvode 

Sammanträ-
desarvode 

Besök på förvaltningen för information, påskrift 
av handling, beslut eller liknande. *  

X Sammanträ-
desarvode 

X 

Bromöten, mottagning för allmänheten, pressträf-
far, telefonsamtal o dyl 

X Sammanträ-
desarvode 

X 

Restid med anledning av ovan uppräknade 
åtgärder. 

X Sammanträ-
desarvode 

X 

För ordföranden, 1:e vice ordförande eller 2:e vice 
ordförande i nämnd utgår milersättning enligt 
gällande reglemente 

Milersättning Milersättning Milersättning 

Verksamhetsbesök eller motsvarande. X Sammanträ-
desarvode 

X 

Deltagande i protokollförda sammanträden med 
egen nämnd och/eller nämndens eget utskott.   

X Sammanträ-
desarvode 

X 

Kommunfullmäktiges ordförande och vice 
ordförande: vänortsbesök, kurs, konferens e dyl 

Sammanträ-
desarvode 

Sammanträ-
desarvode 

Sammanträ-
desarvode 

 
X = ingår i årsarvodet 
 
* Sammanträdesarvode utgår inte för protokollsjustering.  
 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande har rätt till ersättning för förlorad arbetsför-
tjänst vid sammanträde med nämnd, deltagande i konferens, kurs, seminarium, vänortsbesök, eller 
dylikt, beredning inför nämndens sammanträde, samt vid besiktning, inspektion, förrättning eller 
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motsvarande.  
 
Vid tillsättning av styrgrupp, utredning eller liknande bör det fattas särskilt beslut om sammanträdesar-
vode ska utgå och vilken nämnd arvodet ska belasta.  
 
 
§ 5 Tolkningsbestämmelser 
 
Frågor angående tolkning av detta reglemente avgörs av kommunstyrelsen. 
 
___________________ 
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