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§1

Till förtroendevald betalas
1) arvode för förtroendeuppdraget
2) ersättning för förlorad inkomst
3) ersättning för kostnader som orsakas av förtroendeuppdrag som ersättning åt
vikarie, utgifter för barntillsyn eller för annan motsvarande orsak, samt
4) ersättning för resekostnader, samt dagtraktamenten, måltids- och logiersättning vid deltagande i kurser eller förtroendeuppdrag enligt skattestyrelsens
beslut.

§2

Till kommunala organs ledamöter betalas sammanträdesarvode. För att arvoden
skall betalas, skall att ett sammanträde varit lagligt sammankallat och beslutfört.
På sammanträdet skall protokoll eller PM skrivas, där det framgår vilka som
deltagit i sammanträdet samt tid och plats.
Till person som fungerar som ordförande betalas sammanträdesarvode förhöjt
med 100 procent om inte ett särskilt årsarvode utgår.
Till kommunfullmäktiges ordförande eller viceordförande som deltar i
kommunstyrelsens sammanträde, samt till kommunstyrelsens ordförande,
viceordförande och ledamöter som i egenskap av kommunstyrelsens
representanter deltar i kommunfullmäktiges sammanträde eller i övriga
förvaltningsorgans sammanträden betalas sammanträdesarvode enligt samma
grunder som för vederbörande organs ledamöter.
Till kommuns tjänsteman/arbetstagare som under annan tid än sin egentliga
arbetstid deltar i förvaltningsorgans sammanträde som invald ledamot betalas
arvode.
Tjänstemän/arbetstagare erhåller arvode för sammanträde som sker utanför
ordinarie arbetstid. Fungerar tjänstemannen/arbetstagaren som organets
sekreterare erhåller tjänstemannen/arbetstagaren ovannämnda arvode förhöjt
med 50 procent. Samma sak gäller om tjänstemannen fungerar som
föredragande utan att vara sekreterare.

§3

Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 6
§ avsedda förrättningar betraktas dessa som ett enda sammanträde om tiden
mellan sammanträdena inte överskrider fyra timmar. Ajourneras sammanträde
utgår nytt arvode om ajourneringstiden överskrider fyra timmar.

§4

Till ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, byggnadstekniska
nämnden, social- och omsorgsnämnden samt skol- och bildningsnämnden
betalas utöver i § 2 moment 1 nämnda sammanträdesarvoden även årsarvoden
Är ordförande förhindrad att för viss tid handha sitt uppdrag upphör hans rätt till
årsarvode då hindret varit bestående i en månad. För den därpå följande tiden har
viceordförande eller ersättare rätt att uppbära en proportionell del av årsarvodet.
Till ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder ingår
telefonersättning i årsarvodet.

§5

Till förtroendevald som fungerar som sekreterare i kommunalt organ betalas
sammanträdesarvode förhöjt med 50 procent om inte särskilt års-, månads-, eller
annat arvode utgör för uppdraget.

3
§6

Till förtroendevald som enligt förvaltningsorgans beslut deltar i syner, förhandlingar eller andra förrättningar betalas arvode enligt § 2 moment.
Arvoden för protokolljustering utbetalas enligt 50 procent av fastställt
sammanträdesarvode.

§7

Kommunens representanter i kommunalförbund eller vid kommunala
ombudsstämmor erhåller arvoden enligt vad ovan i § 2 är stadgat om arvode för
ledamot i kommunfullmäktige om inte arvode för uppdraget betalas av
kommunalförbundet.
Till kommunens representant i gemensam nämnd eller annat än i 1 momentet
avsett mellankommunalt samarbetsorgan betalas i tillämpliga delar
sammanträdesarvode enligt grunderna i denna stadga.

§8

Till revisor betalas arvode enligt räkning.

§9

Till ordförande och ledamot i valnämnd/valbestyrelse betalas för varje
valförrättningsdag och hemmaröstnings-dag ett timarvode.
För normalt sammanträde ersätts ledamöterna i valnämnden enligt samma
grunder som förtroendevalda i nämnder.
För ledamöter i arbetsgrupper som arbetar hela dagar med projekt betalas samma
arvode som för valnämndens ledamöter.
Ersättning till arbetstagare som jobbar för valnämnd enligt AKTA.

§ 10

Till förtroendevald betalas för varje påbörjad timme ersättning för förlorad
arbetsinkomst under dennes regelbundna arbetstid samt för i § 1 avsedda
kostnader föranledda av förtroendeuppdraget. Ersättning betalas likväl inte för
mer än 8 timmar per kalenderdygn.
Förtroendevald bör för att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst inlämna
intyg av arbetsgivaren. Av intyget bör framgå att förtroendeuppdraget utövats
under den förtroendevaldas regelbundna arbetstid och att lön för denna inte
utgår.
Förtroendevald som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i
arbetsavtalsförhållande eller inneha offentligträttslig tjänst eller befattning bör
förete en tillräcklig skriftlig utredning över den förlorade inkomsten.
För att erhålla ersättning för de kostnader som föranleds av förtroendeuppdraget
i form av ersättning åt vikarie, utgifter för barntillsyn eller annan motsvarande
orsak bör förtroendevald förete en tillräcklig skriftlig utredning.

§ 11

I denna stadga nämnda arvoden utbetalas två gånger per år.

§ 12

Yrkande på ersättning för förlorad arbetsinkomst eller kostnader som föranletts
av förtroendeuppdraget bör inlämnas inom 6 månader till kommunkansliet.
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§ 13

För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer
kommunfullmäktige vid behov ett särskilt arvode.

Årsarvode
Ordföranden
Utbetalas i 2
rater, juni
respektive
december

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Social- och omsorgsnämnden
Skol- och bildningsnämnden
Byggnadstekniska nämnden

720,00
2020,00
470,00
470,00
470,00

Ordförande som inte erhåller
årsarvode betalas mötesarvode +
100 procent
Förtroendevald som fungerar som
sekreterare som inte erhåller
årsarvode betalas mötesarvode +
50 procent

Sammanträden

Engångsarvoden
(pensionsberättigade)

Betalas endast om nämnden
sammanträtt under året
Mötesarvoden KST
Över 3 timmar + 50 procent

50,00
+25,00

Mötesarvoden FMG
Över 3 timmar + 50 procent

40,00
+20,00

Mötesarvoden nämnder
Över 3 timmar + 50 procent

30,00
+15,00

Protokolljustering
Tjänstemän KST och FMG, utanför
arbetstid
Sekreterare och/eller
föredragande + 50 procent
Över 3 timmar

15,00
50,00
+25,00
+37,50

Tjänstemän/arbetstagare
40,00
nämndmöten, utanför arbetstid
Sekreterare och/eller
+20,00
föredragande + 50%
Över 3 timmar
+30,00
Reseersättningar Enligt skattestyrelsens beslut
Syner,
Förtroendevalda såvida
30,00
förhandlingar
protokoll/PM vid dessa förs.
eller
förrättningar
Centralvalnämnd Valförrättningsdag/Förrättning
Tallgården eller i hemmet
Ordförande och sekreterare
22,50 euro per timme
Ledamot
16,00 euro per timme
Förtroendevalda ansvarar själv för att lämna in uppgifter som behövs för betalning av
arvoden. Utan skattekort dras 60 procent i skatt.

