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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda som avses i 4 kap § 1 kommunalla-
gen (SFS 2017:725). 
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid 
gäller endast § 7 samt § 10-19. 
 
Alla ersättningar i arvodesreglementet anges som en procentsats av riksdags-
mannaarvodet. Aktuella arvodessummor för innevarande år återfinns i bilagan 
”Beloppsbilagan för ersättningar till förtroendevalda”. 
 

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt 
vad som närmare anges i § 3-6, § 9 i detta dokument enligt Kap. 4 § 12-18 
Kommunallagen. 
a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommun-

styrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom 
revisorernas sammanträden 

b) sammanträden i gemensamma nämnder 
c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbets-

grupper 
d) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts 
e) partigruppsmöten, som är nödvändiga under sammanträde som anges  

under a) 
f) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som 
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget samt 
sammanträden med bolag, stiftelser och föreningar och som grundas på 
ett nämnd- eller styrelsebeslut. 

g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den för-
troendevalde själv tillhör 

h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt  
organ 

i) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott 
j) besiktning eller inspektion 
k) Kommunfullmäktige beslutar om arvode för ordförande och vice ordfö-

rande i Stiftelsen Östhammarshem. Arvodet utgår från Stiftelsen Öst-
hammarshem. 

l) överläggning med utomstående myndighet eller organisation 
m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag 
n) ledamöter valda eller utsedda till specifika interna eller externa uppdrag i 

olika typer av organisationer 
o) socialjour (se bilaga 1) 
p) vigselförrättning (se bilaga 2) 
q) röstmottagare (se bilaga 3) 
r) ordförandeöverläggning för majoriteten där kommunstyrelsens ordfö-

rande eller 1:e vice ordförande kallar 
s) vice ordförandeöverläggning för oppositionen där kommunstyrelsens 2:e 

vice ordförande kallar 
t) gruppledarträff där kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 

2:e vice ordförande eller kommunfullmäktiges presidium kallar. 
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT 
FÖR FÖRLORADE SEMESTERFÖRMÅNER 
§ 3 Förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevald som förlorar arbetsinkomst på grund av förrättning eller sam-
manträde har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det 
belopp per dag eller timme som framgår av bilaga.  
 
Förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket 
belopp, har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av aktuell sjuk-
penninggrundande inkomst på sätt som framgår av bilaga. 
 
Det är viktigt att betona att ersättning för förlorad arbetsinkomst förutsätter att 
vederbörande verkligen fått ett löneavdrag eller en inkomstförlust på grund av 
uppdraget. En förtroendevald som medvetet lämnar felaktiga uppgifter gör sig 
skyldig till brottslig handling. 
 
Definition av begreppet arbetsinkomst  
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller inkomst av rörelse eller jordbruksfas-
tighet. En förutsättning för att ersättning ska kunna betalas är att den förtroende-
valde kan påvisa att han verkligen har förlorat arbetsinkomst på grund av upp-
draget. 
 
Den som är passiv ägare till jordbruksfastighet eller till företag kan inte i något 
fall anses förlora arbetsinkomst från fastigheten eller rörelsen genom ett kom-
munalt förtroendeuppdrag. Eventuellt utebliven inkomst av kapital eller av till-
fällig förvärvsverksamhet kan inte heller åberopas som grund för att för att få 
ersättning. Uteblivet arvode från annat politiskt uppdrag ger givetvis inte heller 
rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Verifierat belopp, maximalt 5 % 

Förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket be-
lopp, t e x egen företagare eller förtroendevalda som har flera anställningar 
och/eller att ersättning beräknas med årsarbetstid, bonus etc. beräknas den förlo-
rade arbetsförtjänsten utifrån aktuell sjukpenninggrundande inkomst. Fyll i Intyg 

om förlorad arbetsinkomst.  
 
Schablonberäknat belopp, maximalt 5 % 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå för högst 8 timmar per dygn om 
inte schemaläggning av arbetstiden påvisar annat förhållande. Ersättning sker 
också för uteblivet tillägg för obekväm arbetstid och andra i lönen ingående till-
lägg. 
 
Regeln om ersättning för förlorad arbetsinkomst är inte tillämplig för förtroen-
devald med heltid eller minst 40 %. 
 
Maximibeloppen justeras för varje kalenderår utifrån arvodesnivån för kommu-
nalråd per den 1 januari respektive år. 
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Intyg om förlorad arbetsinkomst  
Förtroendevald som är anställd hos annan än Östhammars kommun ska genom 
intyg från arbetsgivare styrka inkomstförlusten, se bilaga 3. Två alternativa ruti-
ner får tillämpas för att styrka inkomstförlust i anställning. Den förtroendevalde 
väljer vilken rutin hen vill tillämpa och anmäler sitt val till nämnden. 
 
a) Intyg för beräkning av ersättningsbelopp per dag eller timme samt intyg över 
gjorda löneavdrag Den förtroendevalde lämnar uppgift om vilket löneavdrag 
som hens arbetsgivare gör vid frånvaro för förtroendeuppdrag. Uppgifterna inty-
gas av den förtroendevalde och arbetsgivaren på särskilt fastställd blankett. Inty-
get inlämnas till Lednings- verksamhetsstöd i början av varje mandatperiod och 
därefter så snart inkomstförhållandena ändras.  
 
Den förtroendevalde ska, utöver ovan angivet intyg, minst en gång per år senast 
under februari månad året efter utbetalningsåret lämna intyg från sin arbetsgi-
vare som visar vilka avdrag som under aktuell period har gjorts för ledighet för 
förtroendeuppdraget. Kopia av lönespecifikation eller kontrolluppgift godtas 
som intyg om det av dessa framgår med vilket sammanlagt belopp som löneav-
drag gjorts för ledighet för förtroendemannauppdrag. I annat fall godtas annat av 
arbetsgivaren särskilt utfärdat intyg över gjorda avdrag för ledighet för förtroen-
demannauppdrag.  
 
Om det vid avstämningsperiodens slut visar sig att den förtroendevalde erhållit 
ersättning för förlorad arbetsinkomst som överstiger gjorda avdrag ska rättelse 
ske genom att det för mycket erhållna beloppet återbetalas.  
 
b) Intyg lämnas fortlöpande per månad eller per sammanträde/förrättning.  
 
Förtroendevald som väljer detta alternativ ska fortlöpande per månad eller per 
sammanträde/förrättning genom intyg från arbetsgivare styrka för vilken tid och 
med vilket belopp som löneavdrag har gjorts. Utbetalning av ersättning för förlo-
rad arbetsinkomst sker då utifrån detta underlag. Något ytterligare intyg härutö-
ver som styrker förlorad arbetsinkomst behöver inte lämnas av den som väljer 
detta alternativ. 
 

§ 4 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
högst det belopp fullmäktige beslutat. 
 
Verifierat belopp: 
a) Förlorad semesterersättning, maximalt: 12 % på utbetald ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. 

b) Förlorade semesterdagar, maximalt 5 %. 
 

Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men inte 
på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat. 
 
Schablonberäknat belopp: 
Procentuellt påslag med 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
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§ 5 Förlorad pensionsförmån ersätts med pension för förtroende-
uppdraget 
Bestämmelser i OPF-KL18 (Omställningsstöd och Pension för Förtroendevalda 
inom kommuner och Landsting) reglerar pensionsavsättning för förtroendevalda  
Som tidigare omfattas av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018. 
 
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid och 
påbörjat sitt uppdrag före 2014 års kommunalval, ersätts enligt PBF. (Pensions-
bestämmelser för förtroendevalda). 
 
Kommunalråd som omfattas av pensionsbestämmelserna har inte rätt till ersätt-
ning för förlorad pensionsförmån. 
 

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m. m 
Rätten till ersättning enligt § 3-5 omfattar nödvändig ledighet för förtroende-
valda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det 
inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgif-
ter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare utbetalats för 
den förlorade inkomsten eller den förlorade semesterförmånen. 
 

§ 7 Arvoden m.m. 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har 
rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat. 
 
För årsarvorderande förtroendevalda vars årsarvode uppgår till minst 40 % av 
heltid utgår ingen ersättning för de sammanträden, förrättningar eller dylikt med 
kommunen eller kommunägda bolag, som gäller det uppdrag som årsarvodet av-
ser, se 2 §. 
 

§ 7a Årsarvode 
För förtroendevalda på minst 40 % tillämpas nedanstående paragraf i "Allmänna 
bestämmelser" (AB). 
 
§ 8 Bisysslor 

Innehav av bisyssla prövas av fullmäktige 
 
§ 19 Samordningsbestämmelser 
 
§ 27 Semesterförmåner utges som engångsbelopp på juni månads utbetalning 

av arvode, ersättningen beräknas enligt AB. 
 

§ 28 Ledighet och förmåner vid sjukdom m.m. 

§ 29 Föräldraledighet 
 
§ 39 Avtalsförsäkringar m.m. 
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Kommunalrådsarvoden  
Finanskommunalrådets och 2:a majoritetsrådets arvoden är 95 % av riksdags-
mannaarvodet. Oppositionsrådets arvode är 90 % av riksdagsmannaarvodet. 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har 
rätt till arvode enligt § 9 för sammanträde med fullmäktige. 
 

§ 7b Fast arvode 
Fasta arvodet är ersättning för telefontid, inläsning av ärenden, överläggningar 
med förvaltningschef, kontakter med massmedia, överläggningar med egna par-
tigrupper och även med övriga partigrupper m.m. 
 
Arvode % av riksdagsmannaarvode 

 

Ordförande  
Ordf. i Kommunfullmäktige 4,4 % 
Ordf. i Valnämnden 0,4 % 
Ordf. i Kultur- och Fritidsnämnden 9 % 
Ordf. i Socialnämnden 40 % 
Ordf. i Barn- och utbildningsnämnden 40 % 
Ordf. i Bygg- och Miljönämnden 20 % 
Ordf. i Stiftelsen Östhammarshem  
Ordf. i revisionen                                                

7,6 % 
2,8% 

  
1:e vice ordförande  
1:e vice ordf. i Kommunfullmäktige 1 % 
1:e vice ordf. i Valnämnden  0,1 % 
1:e vice ordf. i Kultur- och Fritidsnämnden 1 % 
1:e vice ordf. i Socialnämnden 2,2 % 
1:e vice ordf. i Barn- och utbildningsnämnden 2,2 % 
1:e vice ordf. i Bygg- och Miljönämnden 2,2 % 
Vice ordf. i Stiftelsen Östhammarshem 1,5 % 
  
2:e vice ordförande  
2:e vice ordf. i Kommunfullmäktige  1 % 
2:e vice ordf. i Valnämnden 0,1 % 
2:e vice ordf. i Kultur- och Fritidsnämnden 2 % 
2:e vice ordf. i Socialnämnden 4 % 
2:e vice ordf. i Barn- och utbildningsnämnden 4 % 
2:e vice ordf. i Bygg- och Miljönämnden 4 % 
  
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsut-
skott som inte är kommunalråd 

12,6 % 

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen som en-
sam representerar ett parti men saknar represen-
tant i kommunstyrelsens arbetsutskott 

4 % 

Förtroendevald revisor 1,4 % 
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§ 8 Partistöd 
Partistöd regleras med egna regler i ”Regler för kommunalt partistöd i Östham-
mars kommun”. 
 

§ 9 Begränsat arvode 
Förtroendevalda som fullgör uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till 
begränsat arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat. 
 

§ 10 Arvode för sammanträden mm. 
Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade har rätt till timarvode med belopp 
och på sätt som fullmäktige beslutat. Basen för timarvodet är riksdagsmannaar-
vodet delat med 165 som motsvarar antalet arbetade timmar per månad. 
 
Timarvode: 
Första timman    82,5 % 
Därefter per påbörjad hel timme 42 % 
Därefter per påbörjad halv timme 21 % 
 
Vid deltagande i flera sammanträden samma dag utgår arvode för sådant uppe-
håll mellan sammanträdena, som varar högst 1 timme. 
 
Varar uppehållet mer än 1 timme och påbörjas ett nytt sammanträde utgår ett 
nytt arvode första timmen. 
 
Förtroendevald, som deltar i flera sammanträden samma dag, ska lämna uppgift 
om detta sekreteraren vid något av sammanträdena eller direkt till Lednings- och 
verksamhetsstöd. 
 

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
§ 11 Resekostnader  
Avseende resekostnader gäller Östhammars kommuns resepolicy. 

 
§ 12 Barntillsynskostnader 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 
förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år. Om 
särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning be-
talas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat. 
 
Ersättning utgår endast till förtroendevald med uppdrag mindre än 40 % av hel-
tidsarvode.  
 
Styrkta kostnader, maximalt 1 000 kronor/dag 
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§ 13 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt 
sjuk 
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. 
 
Styrkta kostnader, maximalt 1 000 kronor/dag 
 

§ 14 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader 
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande 
och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, 
tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning 
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat. 
 

§ 15 Övriga kostnader 
För andra kostnader än som avses i § 11-14 betalas ersättning om den förtroen-
devalde kan visa att särskilda skäl legat till grund 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 upp-
kom. 
 

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 
§ 16 Hur man begär ersättning 
För att få ersättning enligt § 3-6 och § 11-15 skall den förtroendevalde styrka 
sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäk-
tiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 
 
Arvode enligt § 7-9 betalas ut utan föregående anmälan. 
 

§ 17 Tidsfrist 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 3 
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hän-
för sig. 
 
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån skall framställas under inne-
varande år eller senast 31 mars nästkommande år. 
 
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas sen-
ast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostna-
den hänför sig. 
 

§ 18 Tolkning av bestämmelserna 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommun-
styrelsens arbetsutskott. 
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§ 19 Utbetalning 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
 
Pension betalas ut i samband med att den förtroendevalde avgår med pension 
inom sitt ordinarie arbete. 
 

§ 20 Uppräkning 
Från och med 1 januari sker uppräkning av ersättningarna med samma procent-
sats som riksdagsmannaarvodet. 
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Datum Dnr Si 1 (1) 

Lednings- och verksamhetsstöd 

 

 

 

Bilaga 1 till ”Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda” 
 
Ersättning för socialjour 
 
Ledamöter och ersättare i Socialnämnden som tjänstgör enligt fastställt tjänstgö-
ringsschema erhåller en ersättning på 2 000 kronor per jourvecka. 
 
Timersättning och reskostnadsersättning utgår inte för förrättning i samband med 
jouren. 
 
Uppräkning sker årligen genom att riksdagsmannaarvodets uppräkning används 
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Datum Dnr Si 1 (1) 

Lednings- och verksamhetsstöd 

 

 

 

Bilaga 2 till ”Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda” 
 
Ersättning för vigselförrättare 
 
Vigselförrättarna förordnas av Länsstyrelsen, som även betalar ett arvode på 110 
kronor för varje vigsel. Förordnandet får inte användas i eller ingå som ett led i 
kommersiell verksamhet. Inga avgifter får tas ut av de som ska vigas. 
 
Vigselförrättare i Östhammars kommun ersätts med 800 kronor per vigsel. Er-
sättningen syftar till att täcka resor, administration och utgifter.  
Om vigselförrättare har fler än två vigslar på samma plats under samma dygn 
ersätts vigsel tre och därutöver med 200 kronor per vigsel. 
 
En gåva från Östhammars kommun överlämnas i samband med vigseln. 
 
Uppräkning av arvodet sker årligen genom att riksdagsmannaarvodets uppräk-
ning används. 
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Datum Dnr Sid 
  1 (2) 

Lednings- och verksamhetsstöd 
 

 

 

 Postadress Besöksadress/Reg.office Telefon Telefax Organisationsnummer Bankgiro 
 Box 66 Stångörsgatan 10 Nat 0173-860 00 Nat 0173-175 37 212000-0290 233-1361 
 Fakturaadress 742 21Östhammar  Int +46 173 860 00 Int +46 173 175 37 V.A.T. No  
 Box 106 www.osthammar.se E-post  SE212000029001  
 742 21 Östhammar  kommunen@osthammar.se 

 
 

Bilaga 3 ”Förslag till arvode under folkomröstning, val till riksdag, kom-

mun och landsting samt  val till europaparlamentet”  

Beskrivning 

Valnämndens huvudsakliga uppgift är att se till att val genomförs korrekt, säkert och 

på ett förtroendegivande sätt. Röstmottagarna är valnämndens representanter i vallo-

kalen. Som röstmottagare på valdagen ska man medverka till att valet genomförs kor-

rekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår att hålla ordning i vallokalen, ta emot 

röster och pricka av i röstlängden, att vid behov hjälpa väljaren med information och 

material som rör röstningen, att räkna och granska rösterna samt att sortera förtids-

rösterna. 

För att få tjänstgöra som röstmottagare måste röstmottagaren ha genomgått en ut-

bildning. 

Som röstmottagare kan du även vara ordförande eller vice ordförande i vallokal eller 

arbetsledare i röstningslokal. Dessa utsedda personer har då ett huvudansvar för röst-

ningsförfarandet i vallokalen respektive röstningslokalen. 

Arvode 

Arvode för ovanstående arbete utgår enligt nedan: 

Röstmottagare inklusive ordförande/viceordförande/arbetsledare  200 kr/timme  

Ordförande och vice ordförande i vallokal samt arbetsledare  

i röstningslokal        700 kr/val  

Utbildning   400 kr/utbildningstillfälle 

Ersättningen omfattar all tid som läggs ned på valet. Ersättning till röstmottagare per 

timme gäller tid i röstningslokal eller vallokal. Tid för besiktning av lokaler, inläsning av 

material, möblering utöver vad som sker i direkt anslutning till lokalens öppettider, 

restid samt andra förberedande uppgifter ersätts inte särskilt utan ingår i de övriga 

arvodena. Tid för att ställa i ordning lokalen samt köra valsedlar på valnatten ingår i 

uppdraget och räknas in i den arvodesberättigade tiden. I det särskilda arvodet till ord-

förande, vice ordförande samt arbetsledare i röstningslokal ingår även de merkostna-

der som uppkommer vid användande av sin privata telefon samt ersättning  för till-

handahållande av fika. I påslaget räknas också det ytterligare ansvar och ytterligare 

uppgifter såsom planering av lokalens möblering in.  

Ersättningen utgör beskattningsbar inkomst.  
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 2 (2) 

 
Reseersättning utgår i enlighet med Östhammars kommuns bestämmelser om ersätt-

ningar och arvode till förtroendevalda när resan sker i samband med arvodesberätti-

gade uppdrag.  

(Arvodena anges med 2019 års summor, som räknas upp i enlighet med bestämmel-

serna i riktlinjerna.) 
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Beloppsbilaga 2019

Riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda

Riksdagsmannaarvodet  för 2019 är : 66 900 kr /månad

Ersättning

Paragraf i 

riktlinjerna

Procent av 

riksdagsma

nnaarvodet Belopp Periodicitet

Förlorad arbetsinkomst 3 5% 3 345 per/dag

Förlorad semester förmån 4 5% 3 345 per/dag

Kommunalrådsarvode : 7a
Finanskommunalråd 95% 63 555 per/mån.

2:a  majoritetsråd 95% 63 555 per/mån.

Oppositionsrådet 90% 60 210 per/mån.

Ordförandearvoden: 7b
Kommunfullmäktige 4,4% 35 323 per/år

Valnämnden 0,4% 3 211 per/år

Kultur och Fritidsnämnden 9,0% 72 252 per/år

Socialnämnden 40,0% 321 120 per/år

Barn och utbildningsnämnden 40,0% 321 120 per/år

Bygg och Miljönämnden 20,0% 160 560 per/år

Revisionen 2,8% 22 478 per/år

Stiftelsen Östhammarshem 7,6% 61 013 per/år

1:e vice ordförande arvode 7b
Kommunfullmäktige 1,0% 8 028 per/år

Valnämnden 0,1% 803 per/år

Kultur och Fritidsnämnden 1,0% 8 028 per/år

Socialnämnden 2,2% 17 662 per/år

Barn och utbildningsnämnden 2,2% 17 662 per/år

Bygg och Miljönämnden 2,2% 17 662 per/år

Stiftelsen Östhammarshem 1,5% 12 042 per/år

2:e  vice ordförande arvode 7b
Kommunfullmäktige 1,0% 8 028 per/år

Valnämnden 0,1% 803 per/år

Kultur och Fritidsnämnden 2,0% 16 056 per/år

Socialnämnden 4,0% 32 112 per/år

Barn och utbildningsnämnden 4,0% 32 112 per/år

Bygg och Miljönämnden 4,0% 32 112 per/år
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Ersättning

Paragraf i 

riktlinjerna

Procent av 

riksdagsma

nnaarvodet Belopp Periodicitet

Ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott som 7b

inte är kommunalråd 12,6% 101 153 per/år

Ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen som ensam 7b

representerar ett parti men saknar representant

i kommunstyrelsens arbetsutskott. 4,0% 32 112 per/år

Förtroendevald revisor 7b 1,4% 11 239 per/år

Timarvode: 10

Basen för timarvodet är riksdagsmannaarvodet delat med 165 

som motsvarar antalet arbetade timmar per månad

Första timman, 82,5 % av arvodet per timme 335 per/timme

Därefter per påbörjad heltimme, 42 % av arvodet per timme 170 per/timme

Därefter per påbörjad halvtimme, 21% av arvodet per timme 85 per/timme

Övriga ersättningar:

Vigselförrättning (enligt KS-2018-386) 800 per vigsel

Om fler än två vigslar på samma plats och dygn

tillkommer ytterligare ersättning 200 per vigsel

Resekostnadsersättning 18,50 kronor per mil

Socialjour 2 000 per/vecka

Schablonbelopp beräknas enligt följande:

a) aktuell sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat med 260 dagar = ersättning/dag

b) aktuell sjukpenninggrundande inkomst (SGI) delat med 260 dagar delat med 8 timmar = ersättning/tim

Halvdagsersättning = ersättning/dag enligt a) x 0.5
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