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1 § Tillämpningsområde 

Åt förtroendevald erläggs arvode för skötseln av förtroendeuppdraget, ersättning för utebliven 

arbetsinkomst och för kostnader som föranleds av förtroendeuppdraget såsom ersättning åt vikarie, 

utgifter för barntillsyn eller för annan motsvarande kostnad, samt ersättning för resekostnader och 

dagtraktamente i enlighet med denna stadga. Vissa arvoden kan också tillämpas på tjänstemän. 

2 § Sammanträdesarvoden 

Till kommunala organs förtroendevalda ledamöter erläggs följande sammanträdesarvoden: 

Kommunfullmäktige    60,00 €  

Kommunstyrelse    60,00 €  

Samhälls- resp invånarnämnd  60,00 € 

Övriga nämnder, direktioner, kommittéer och dyl organ  45,00 €  

Med sammanträde avses ovan i denna paragraf i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen 

eller annan lag eller förordning tillsatt organs sammanträde, vilket är lagenligt sammankallat och vid 

vilket protokoll förs. För arvode behöver i protokoll antecknas närvaro, plats och tid för 

sammanträdet, och protokollet delges lönekontoret. 

Till ordförande, eller viceordförande, som vid sammanträdet fungerar som mötesordförande, samt 

till förtroendevald som fungerar som ett organs sekreterare för mer än enskild paragraf, erläggs 

sammanträdesarvode, vilket motsvarar det i 1 moment avsedda sammanträdesarvodet för 

vederbörande organs ledamöter, förhöjt med 50 %. 

Till kommunfullmäktiges ordförande och viceordförande som deltar i kommunstyrelsens samman-

träden, samt åt ledamöter, som i egenskap av kommunstyrelsens representanter deltar i 

kommunfullmäktiges sammanträde, eller i övriga förvaltningsorgans sammanträden, erläggs 

sammanträdesarvode enligt samma grunder som för vederbörande organs ledamöter. 

För sammanträde som varar mer än tre timmar erläggs utöver det i 1 moment avsedda 

sammanträdesarvodet 50 % av sagda oförhöjda arvodesbelopp för varje påbörjad timme efter de tre 

första timmarna, dock inte efter det att sammanträdet pågått i mer än sex timmar. 

För ajournerat möte utgår nytt arvode enligt ovan om ajourneringstiden är mer än fyra timmar. 

För kommunens egna anställda tjänsteinnehavare, som under annan än ordinarie byråarbetstid eller 

sin egentliga arbetstid, deltar som föredragande, sekreterare eller inkallad sakkunnig i sammanträde, 

räknas deltagandet som mertid. Denna kompenseras så långt möjligt som ledig tid, timme mot 

timme, och endast undantagsvis som lön, i enlighet med bestämmelser i allmänna kommunala 

tjänstekollektivavtalet. Tjänsteman kan också genom aktivt eget beslut välja att istället mottaga 

arvode, varvid tillämpas samma som för förtroendevalda men med 50 % höjning för föredragande. 
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3 § Sammanträden som hålls under samma dag 

Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 8 § avsedda 

förrättningar, betraktas dessa då sammanträdesarvode erläggs, som ett enda sammanträde, såvida 

inte tiden mellan sammanträdena överstiger fyra timmar. 

 

4 § Årsarvoden 

Till ordföranden i kommunfullmäktige, i kommunstyrelsen och i nedan angivna nämnder samt till 

ledamöter i kommunstyrelse och nedan angivna nämnder erläggs utöver ovan i 2 § stadgade 

sammanträdesarvoden även följande årsarvoden, per fullföljt verksamhetsår: 

Ordf kommunfullmäktige    1.200,00 €   

Ordf kommunstyrelsen    3.500,00 €   

Ordf samhälls- resp invånarnämnd   1.000,00 €  

Ordf lantbruksnämnd    450,00 €  

Ord led i kommunstyrelsen samt viceordf KFGE 550,00 €  

Är förtroendevald förhindrad att handha sitt uppdrag, upphör dennes rätt till årsarvode, då hindret 

varit bestående i en månad. För den därpå följande tiden har viceordföranden eller ersättare rätt att 

uppbära en proportionell del av det specifika årsarvodet. 

 

5 § Revisorernas arvoden 

Förtroendevald revisor  750,00 € per år  

Anlitat revisorsamfund  enligt räkning   

 

6 § Valnämnders arvoden 

Till ordförande och medlem i centralnämnd, valnämnd och -bestyrelse betalas per valdag arvoden i 

vilka ingår ersättning för konstituerande möte, iordningställande av vallokal före valförrättningens 

inledande och för räknearbetet efter avslutad valförrättning enligt följande: 

Centralnämnd: 

Ordförande 45,00 €/möte   

Sekreterare  45,00 €/möte   

Ledamot  30,00 €/möte   

Valnämnd: 
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Ordförande  130,00 €/valdag   

Ledamot  110,00 €/valdag   

Valbestyrelse: 

Ordförande  45,00 €/möte   

Ledamot  30,00 €/möte   

Hemmaröstn  30,00 €/uppdrag  

 

7 § Arvode för särskilda förtroendeuppdrag 

Beträffande arvoden som tillkommer kommunens representanter i kommunala samarbetsorgan eller 

vid mellankommunala ombudsstämmor gäller vad ovan i 2 § är stadgat om kommunstyrelseleda-

möters arvoden. 

Vad i 1 moment är stadgat gäller likväl inte, då kommunens representant erhåller arvode för skötseln 

av förtroendeuppdraget från det kommunala samarbetsorganet eller då beträffande arvoden 

annorlunda bestämts. 

Till kommunens representant i gemensam nämnd, som avses i 77 § kommunallagen, eller annat än i 

1 momentet avsett mellankommunalt samarbetsorgan erläggs i tillämpliga delar sammanträdes-

arvode enligt grunderna i denna stadga. 

För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, i vilka kommunalt organs ledamot på basen av 

organets beslut deltar, erläggs i arvode 35,00 €, såvida protokoll förts vid dessa. 

 

8 § Protokolljustering 

För protokolljustering som sker utom sammanträde erläggs halvt mötesarvode för respektive organ. 

 

9 § Specialuppdrag 

För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller -styrelsen utsetts att handha, 

kan enligt kommunstyrelsens prövning i arvode erläggas 10,00-50,00 € per uppdrag/år/möte. 

För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer kommunfullmäktige vid 

behov särskilt arvode. 

 

10 § Ersättning för resekostnader, dagtraktamente, måltider, logi och nattersättning 

För förtroendevalds resor till och från sammanträde samt för övriga resor, som föranleds av 

förtroendeuppdraget, erläggs i tillämpliga delar ersättning för resekostnader samt dagtraktamente, 

måltidsersättning, logiersättning, nattreseersättning och kursdagtraktamente och ersättning för 

tjänsteresa till utlandet, samt förfarande som skall iakttas vid utbetalningen av ersättningarna, gäller 

i tillämpliga delar bestämmelserna i gällande allmänna kommunala tjänstekollektivavtal. 
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11 § Ersättning för frångången inkomst 

Till förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för frångången inkomst under dennes 

regelbundna eller schemalagda arbetstid samt för i 1 § avsedda kostnader föranledda av 

förtroendeuppdraget. Ersättning erläggs likväl inte för mer än åtta timmar per kalenderdygn. 

Timersättningens maximibelopp är  20,00 €   

Förtroendevald bör för att erhålla ersättning för frångången inkomst förete intyg av arbetsgivaren 

över sin frångångna bruttoinkomst. Av intyget bör även framgå, att förtroendeuppdraget utövats på 

den förtroendevaldas regelbundna arbetstid och att lön för denna tid inte utgår. 

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 

tillräcklig skriftlig utredning. 

Intyg eller utredning, som avses ovan, erfordras inte ifall det belopp som skall erläggas är högst 7,50 

€ per timme. Förtroendevald bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran gällande den frångångna 

inkomsten samt beloppet av de kostnader utövandet av förtroendeuppdraget givit upphov till. 

 

12 § Protokoll som arvodesgrund 

De i denna stadga nämnda arvodena skall grunda sig på mötesprotokoll eller promemorior, som 

uppgjorts beträffande handhavande av förtroendeuppdrag. 

Yrkande på ersättning för frångången inkomst och för de kostnader förtroendeuppdraget givit 

upphov till bör inom sex månader tillställas den instans till vilken enligt gällande bestämmelser hör 

att godkänna räkning. 

 

13 § Övrigt 

Arvoden betalas i regel ut i efterskott i december månad. På begäran kan utbetalningarna delas upp. 

Övervakningen av denna stadga åligger kommunstyrelsen. Kommundirektören godkänner yrkanden 

enligt 11 §. 

 

14 § Ikraftträdande 

Denna uppdaterade arvodesstadga träder i kraft 1.1.2018, och ersätter då den arvodesstadga som 

antogs inför nämndreformen 2016. 

Arvodesstadgan och de nivåer som anges i densamma äger giltighet under återstoden av 

kommunfullmäktiges mandatperiod 2016-2019. Avgående fullmäktige fastställer sedan 

arvodesstadga för därpå följande mandatperiod. 


