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3 KS.2022.571 - Utökning av arvode för
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fram till och med 2022-10-31

4 KS.2022.560 - Arvode och ersättning för
förlorad arbetsförtjänst för gruppledare i
vissa fall



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.571
Datum: 2022-10-11
Kommunalråd Mikael Berglund

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Utökning av arvode för heltidsarvoderad förtroendevald för tiden

fram till och med 2022-10-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avgående kommunalråd Monica Samuelsson (S) får fullt

arvode fram till och med 2022-10-31 som om hon vore kommunalråd.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I samband med ny mandatperiod är det av vikt att säkerställa ett ordnat överlämnande, för att

de kommunala beslutsprocesserna ska löpa i enlighet med plan.

För att underlätta för tillträdande kommunalråd i opposition föreslås att Monica Samuelsson

(S) under hela oktober månad får tjänstgöra med kommunalrådsarvode i syfte att göra en

ordnad överlämnning.

Kommunstyrelsen har i samband med tidigare skifte (år 2010) tillämpat en liknande modell

för att säkerställa processerna.

Mikael Berglund (M)

Kommunalråd
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-11

Kommunstyrelsens beslut § 238, 2010-11-08

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Löneenheten
Kommunsekreterare
Monica Samuelsson

Ekonomisk bedömning

Finansiering sker inom kommunstyrelsens anslag för kostnader för förtroendevalda.



Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-11-08

KS § 238

Utökning av heltidsarvoderad förtroendevald för tiden fram till och med 2010-12-
31

Mikael Berglund (M) har inkommit med skrivelse, daterad 2010-11-01: ”Mot bakgrund
av att den nya kommunstyrelsen tillträder redan från november 2010 och personskiften
sker på båda kommunalrådsposterna under årets sista månader så föreligger stor risk för
informationsbortfall samt att beslutsprocessen kommer att försenas då tid för
kunskapsöverföring inte medges. Detta bör undvikas.

Med anledning av detta behöver kommunen utöka antalet heltidsarvoderade
förtroendevalda under tiden fram till och med 2010-12-31. Syftet är att det ska finnas
kontinuitet för kommunen samt underlätta kunskapsöverföringen från de tidigare
kommunalråden till de nytillträdda.

Mikael Berglund föreslår att Socialdemokraterna och Moderaterna ges möjlighet att
heltidsarvodera en förtroendevald, förutom kommunalråden, i respektive parti, fram till
2010-12-31.

Arvode utgår motsvarande ersättningen till kommunalråd. Uppdraget ska utföras med
40 timmar/vecka. Avvikelse från detta ska rapporteras till personalenheten som justerar
arvodet i motsvarande grad.

Yrkande

Mikael Berglund, ordförande lämnar följande förslag:
1. Kommunstyrelsen möjliggör för avgående och tillträdande kommunalråd samt
oppositionsråd att få arvode för nedlagd tid fr o m 2010-11-01 t o m 2010-12-31.

2. Kommunstyrelsen finansierar detta inom ramen för kommunstyrelsens konto för
särskilda insatser.

Göran Karlsson yrkar avslag på ordförandens förslag.

Jarl Karlsson tillstyrker Göran Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer propositionsordning på dels sitt eget förslag och dels på Göran
Karlssons avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Omröstning



Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-11-08

Omröstning är begärd och ska genomföras. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition: ”Den som röstar enligt ordförandens förslag röstar ja. Den
som röstar enligt Göran Karlssons förslag röstar nej”. Vid omröstningen avges 7 ja-
röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilaga till detta protokoll.

BESLUT

1. Kommunstyrelsen möjliggör för avgående och tillträdande kommunalråd samt
oppositionsråd att få arvode för nedlagd tid fr o m 2010-11-01 t o m 2010-12-31.

1. Kommunstyrelsen finansierar detta inom ramen för kommunstyrelsens konto för
särskilda insatser.

Reservation

Jarl Karlsson, Paula Örn, Rolf Gustavsson, Ann-Christine Paulin, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Karlssons yrkande.

Yrkande

Ledamöter: Ja Nej

Dan Björk, M X

Isabell Korn, M X

Ulf-Göran Solving,
AD

X

Tore Berghamn, FP X

Sune Rydén, KD X

Åke Niklasson, C X

Jarl Karlsson, S X

Paula Örn, S X

Rolf Gustavsson, S X

Ann-Christine
Paulin, S

X

Göran Karlsson, V X

Peter Rosengren,
MP

X

Ordf.
Mikael Berglund, M

X

Summa: 7 6



Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-11-08

Göran Karlsson yrkar därefter på att ärendet ska gå vidare till Kommunfullmäktige för
beslut.

Mikael Berglund, ordförande yrkar avslag på Göran Karlssons yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels Göran Karlssons yrkande och dels på sitt eget
avslagsyrkande och finner att Kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.

Omröstning

Omröstning är begärd och ska genomföras. Ordföranden ställer följande
omröstningsproposition: ”Den som röstar enligt ordförandens förslag röstar ja. Den
som röstar enligt Göran Karlssons förslag röstar nej”. Vid omröstningen avges 7 ja-
röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstat framgår av bilaga till detta protokoll.

BESLUT

1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet inte överlämnas till kommunfullmäktige för

Ledamöter: Ja Nej Av-
står

Dan Björk, M X

Isabell Korn, M X

Ulf-Göran Solving, AD X

Tore Berghamn, FP X

Sune Rydén, KD X

Åke Niklasson, C X

Jarl Karlsson, S X

Paula Örn, S X

Rolf Gustavsson, S X

Ann-Christine Paulin, S X

Göran Karlsson, V X

Peter Rosengren, MP X

Ordf.
Mikael Berglund, M

X

Summa: 7 6



Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum: 2010-11-08

beslut.

Reservation

Jarl Karlsson, Paula Örn, Rolf Gustavsson, Ann-Christine Paulin, Göran Karlsson och
Peter Rosengren reserverar sig mot beslutet till förmån för Göran Karlssons yrkande.

___

Exp:
Mikael Berglund
Jarl Karlsson
Jan Skog
Paula Örn
Personalenheten

Vid protokollet

Maria Olegård

2010-11-09
Justeringsdatum

Mikael Berglund
Ordförande

Paula Örn
Justerare



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor kommunstyrelsen

Diarienummer: KS.2022.560
Datum: 2022-10-04
Kommunalråd Mikael Berglund

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Kommunstyrelsen

Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för

gruppledare i vissa fall

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ändra avsnitt 3.3.1 i

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun till följande lydelse:

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige
under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning
att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första
sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till
fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet
anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid
varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har rätt till sammanträdesarvode, per timma (femtimmarsregeln gäller ej) och
ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de
fall när de kallas av kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande.

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Gruppledarna fyller en viktig roll i den samverkan som sker mellan kommunfullmäktiges

presidium, kommunstyrelsens presidium och den kommunala förvaltningen. Vidare ingår det i

gruppledarnas uppdrag att delta i möten med ordförande- och gruppledargruppen.

Tidigare har gruppledarna endast haft ett fast arvode där det inte varit möjligt att få ytterligare

arvode. Undertecknad föreslår nu att gruppledarna ska kunna arvoderas och få ersättning för

förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och gruppledarmöten samt annars i de fall när de

kallas av kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Mikael Berglund (M)

Kommunalråd

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-04

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.fl. i Ale kommun

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kanslichef
Löneenheten
Kommunsekreterare

För kännedom

Gruppledarna

Ärendet

I arvodesbestämmelserna avsnitt 3.3.1 regleras hur gruppledarna i dagsläget arvoderas.

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i
kommunfullmäktige under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges
mandatperiod under förutsättning att partiet har anmält namnet på gruppledaren till
fullmäktige på nya fullmäktiges första sammanträde. Sker anmälan senare så utgår
arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till fullmäktige. Gruppledarens rätt till
gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet anmäler en annan
gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven
del av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som
gruppledare. 

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

För att hantera det uppdrag som gruppledarna har föreslås att bestämmelserna revideras enligt
nedan:

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i
kommunfullmäktige under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges
mandatperiod under förutsättning att partiet har anmält namnet på gruppledaren till
fullmäktige på nya fullmäktiges första sammanträde. Sker anmälan senare så utgår
arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till fullmäktige. Gruppledarens rätt till
gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet anmäler en annan
gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven
del av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som
gruppledare. 

Gruppledare har rätt till sammanträdesarvode, per timma (femtimmarsregeln gäller ej)
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för ordförandemöten och gruppledarmöten samt
annars i de fall när de kallas av kommunstyrelsens ordförande eller förste vice ordförande.

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige.

Ekonomisk bedömning

Det tillkommande arvodet hanteras inom ramen för kostnaderna för de förtroendevalda.

Genom en minskad storlek på nämnderna frigörs resurser som finansierar arvodet för

gruppledarna.



 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

Arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda m fl i Ale kommun 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2015-06-15, § 101 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2016-12-19, § 249 
 

Ändrade av kommunfullmäktige 2018-06-18, § 109 
Diarienummer KS.2017.410 

Ändringarna träder i kraft vid olika datum mellan den 1 juli 2018 och den 1 januari 2019, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2018-12-17, § 228 

Diarienummer KS.2018.338 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, men ska avseende politiskt sakkunniga samt ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande i servicenämnden tillämpas från och med den 1 december 2018, se fullmäktiges protokoll. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2019-12-16, § 207 

Diarienummer KS.2019.159 
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020. 

 
Ändrade av kommunfullmäktige 2022-06-20, § 112 

Diarienummer KS.2020.229 
Ändringarna träder i kraft den 1 november 2022 för kommunstyrelsen samt den 1 december för övriga nämnder. För AB Alebyggen 

träder bestämmelserna i kraft efter beslut på årsstämma 2023.  

 

  



 

 

 

 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m fl i 
Ale kommun 
 

1. Allmänna bestämmelser 

1.1 Uppdrag som omfattas 

Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda i Ale kommun inklusive styrelsen i AB 

Alebyggen samt de som innehar ett uppdrag upptaget i bilaga 4. 

1.2 Definitioner 

I dessa arvodesbestämmelser avses med 

arvode ersättning för fullgörande av ett uppdrag 

ersättning ersättning för kostnader eller förlorade förmåner vid fullgörande av ett uppdrag 

förtroendevald ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar 

samt revisorer och till kommunfullmäktige anmälda politiskt sakkunniga 

nämnd kommunens styrelser och nämnder 

SGI sjukpenninggrundande inkomst per timma enligt försäkringskassans beräkningsgrunder 

2. Ersättningar för kostnader i samband med fullgörande av uppdrag 

Förtroendevalda har i vissa fall rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad 

pensionsförmån, förlorad semesterförmån, rese- och traktamentsersättning samt ersättning för 

barntillsyn förorsakade av förtroendeuppdrag för Ale kommun. 

Föredragande i fullmäktige eller nämnd som erhåller övrigt arvode med stöd av bilaga 4, ska vid 

tillämpningen av avsnitt 2 jämställas med förtroendevald med rätt till sammanträdesarvode. 

Arvoderade för övriga uppdrag upptagna i bilaga 4 har endast rätt till ersättningar  för kostnader 

förorsakade av uppdraget om detta är angivet i avsnitt 2.4 (rese- och traktamentsersättning).  

2.1 Förlorad arbetsinkomst m m 

2.1.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent har inte rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst. 

2.1.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent har inte rätt till 

ersättning för förlorad arbetsinkomst för uppdrag som omfattas av årsarvode. Erhåller den 

årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till ersättning för 

förlorad arbetsinkomst i samband med detta uppdrag i enlighet med vad som gäller för övriga 

förtroendevalda enligt avsnitt 2.1.3. 

  



 

 

 

 

2.1.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 

sammanträdesarvode har för dessa uppdrag rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m i 

följande fall. 

1. Förtroendevalda som är anställda eller egna företagare har rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst som kan styrkas. Den förlorade arbetsinkomsten ska beräknas efter hur 

många timmar en förtroendevald inte har kunnat arbeta och beräknas på samma sätt som 

SGI, men utan tillämpning av bestämmelserna om tak för SGI. 

2. Förtroendevalda som är arbetslösa har rätt till ersättning för förlorad arbetslösersättning 

som kan styrkas.  

3. I det fall förtroendevald bryter föräldraledighet för att fullgöra sitt förtroendeuppdrag så 

skall ersättning betalas ut baserad på arbetsinkomsten från den tjänst som den 

förtroendevalde är föräldraledig ifrån. 

I kommunen anställd, som på sin ordinarie arbetstid fullgör sitt förtroendeuppdrag, är berättigad 

till ledighet med bibehållna löneförmåner och har då inte rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst avser den faktiska arbetstid som den förtroendevalda 

har gått miste om. Detta innebär att ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst till följd av 

arbetstidslagens föreskrifter om nattvila.  

Ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges med ett belopp per timme om högst 0,006 av vid 

varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsman. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 

rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån när de fullgör uppdrag för vilka ersättning för 

förlorad arbetsinkomst m m utges. Ersättningen utges kalenderårsvis i efterskott och beräknas som 

4,5 procent av den förtroendevaldas sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Ersättningen för förlorad pensionsförmån utges som en schablon till förtroendevald upp till 67 års 

ålder. 

Ersättningsberättigad vars förlorade pensionsförmån är större än schablonen, har rätt till ersättning 

med verklig förlust i stället för med schablonen, om den ersättningsberättigade kan styrka den 

verkliga förlustens storlek, dock maximalt med 30 procent av den ersättningsberättigades 

sammanlagda ersättning för förlorad arbetsinkomst. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras 

inom viss tid. 

Motsvarande ersättning till förtroendevald i annan ålder utges om den förtroendevalde kan styrka 

att han eller hon har haft en verklig förlust. Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom 

viss tid. 

  



 

 

 

 

2.3 Förlorad semesterförmån 

Den som har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m enligt avsnitt 2.1.2 eller 2.1.3 har 

rätt till ersättning för förlorad semesterförmån som kan styrkas när de fullgör uppdrag för vilka 

ersättning för förlorad arbetsinkomst m m utges. Detta gäller dock inte om förlorad 

semesterförmån är inräknad i underlaget för framräkning av förlorad arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad semesterförmån utges kalenderårsvis i efterskott. Om den förlorade 

förmånen består i förlorade semesterdagar beräknas ersättningen utifrån antalet förlorade 

semesterdagar värderade som den lön den förtroendevalda hade erhållit från aktuell arbetsgivare 

för motsvarande antal arbetsdagar. Består den förlorade semesterförmånen i ett förlorat belopp 

utgår ersättning med det beloppet. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.4 Rese- och traktamentsersättning 

2.4.1 Sammanträde eller förrättning inom Ale kommun 

Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom kommunen, har 

rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för kommunens anställda i allmänhet, om inte 

annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som grupp-

ledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ord-

förande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kom-

munala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

Ersättning ska utges om avståndet mellan bostaden (eller i förkommande fall ordinarie arbetsplats) 

och sammanträdesstället (eller platsen för en förrättning) överstiger 3 km. 

Har privat periodbiljett (dygns-,månads- eller årsbiljett)) på Västtrafik använts utges ersättning med 

ett schablonbelopp om 20 kr för ersättningsberättigad resa (enkelresa), om inte en ersättning med 

schablonbeloppet medför att högre ersättning skulle komma att utges än vad den 

ersättningsberättigade har köpt biljetten för. Ersättning ska i så fall utges med ett belopp som är så 

stort att den sammanlagda ersättningen som utges för periodbiljetten motsvarar vad den 

ersättningsberättigade har betalat för periodbiljetten. 

2.4.2 Sammanträde eller förrättning utom Ale kommun 

Förtroendevalda som har resekostnader vid sammanträde eller förrättning utom kommunen har 

rätt till ersättning för resekostnaderna och traktamente enligt samma villkor som gäller för 

kommunens anställda i allmänhet, om inte annat är särskilt föreskrivet. Detsamma gäller den som 

har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, föredragande i fullmäktige eller nämnd, 

ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, 

vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för 

funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

I delägda bolag där bolaget ej står för reseersättning utgår reseersättning från Ale kommun. 

Traktamente ska utges om förrättning skett mer än 50 km (närmaste färdväg) från antingen den 

förtroendevaldas arbetsplats eller den förtroendevaldas bostad. 



 

 

 

 

Har privat periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) på Västtrafik använts utges ersättning med 

20 kr för ersättningsberättigad resa, dock maximalt vad biljetten har kostat att köpa. 

2.4.3 Resekostnader i övriga fall 

Förtroendevald som har funktionshinder har rätt till ersättning för resekostnader även i andra fall 

än vad som framgår av punkterna 2.4.1 och 2.4.2. Ersättning för resekostnader utges om den 

förtroendevaldas funktionshinder medför att han eller hon annars inte kan delta i ett sammanträde 

eller i en förrättning. Ersättning utges för billigaste transportsätt som är möjligt att välja i det 

enskilda fallet. Detsamma gäller den som har övrigt arvode för uppdrag som gruppledare, 

föredragande i fullmäktige eller nämnd, ordförande, 1:e vice ordförande eller 2:e vice ordförande 

för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, ledamot eller ersättare i kommunala 

pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale enligt avsnitt 3.3 och bilaga 4. 

2.4.4 Gemensamma bestämmelser för reseersättningar och traktamenten 

Resa som inte sker med Västtrafik, färdtjänst eller eget transportmedel bör beställas genom 

kommunens reseleverantör. Blir resa inställd, ska den förtroendevalda eller ersättningsberättigad 

rådsmedlem som har beställt resan se till att den avbokas så snart det är möjligt. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.5 Ersättning för barntillsyn 

2.5.1 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på 100 procent 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad på 100 procent har inte rätt till ersättning för 

barntillsyn. 

2.5.2 Årsarvoderade med en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 procent 

Årsarvoderade för förtroendeuppdrag omfattande en sysselsättningsgrad på mellan 40 och 99 

procent har inte rätt till ersättning för barntillsyn för det uppdrag som omfattas av årsarvode. 

Erhåller den årsarvoderade sammanträdesarvode för annat uppdrag, har han eller hon rätt till 

ersättning för barntillsyn i samband med detta uppdrag enligt vad som gäller övriga 

förtroendevalda enligt avsnitt 2.5.3. 

2.5.3 Övriga förtroendevalda 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent och förtroendevalda med 

sammanträdesarvode har rätt till ersättning för kostnader för barntillsyn som uppkommer när de 

fullgör dessa uppdrag, i vilket ingår ett gruppmöte per nämnd eller motsvarande. Ersättning för 

styrkta kostnader utges för tillsyn av barn, om barnet inte har fyllt 12 år och ingår i den 

förtroendevaldas familj. Ersättning utges inte för tillsyn som ingår i ordinarie tillsyn av barnet. 

Ersättning utges med max 200 kr i timmen exklusive RUT-avdrag. 

Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

2.6 Gemensamma bestämmelser för ersättningar 

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån i enlighet med punkterna 



 

 

 

 

2.1-2.3, om sammanträdet ställs in senare än två veckor före sammanträdet och den 

förtroendevalda inte har möjlighet att gå i tjänst i sin ordinarie verksamhet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald och ersättningsberättigad rådsmedlem rätt 

till rese- och traktamentsersättning enligt punkten 2.4, om sammanträdet ställs in senare än en dag 

före sammanträdet och den förtroendevalda inte har nåtts av informationen om att sammanträdet 

är inställt och i onödan har företagit en resa till sammanträdet.  

Vid ett inställt planerat sammanträde har förtroendevald rätt till ersättning för barntillsyn i enlighet 

med punkten 2.5, om sammanträdet ställs in senare än en dag före sammanträdet och den 

förtroendevalda inte har möjlighet att avboka planerad barntillsyn utan ersättningsskyldighet.  

3 Arvoden 

3.1  Årsarvoden 

3.1.1 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad på 40 procent eller mer 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 1 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 

av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.2 Årsarvoden vid en sysselsättningsgrad som är lägre än 40 procent 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 2 har rätt till arvode med i bilagan angiven del 

av vid varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Förtroendevalds beräknade sysselsättningsgrad framgår av bilagan. 

3.1.3 Gemensamma bestämmelser för årsarvoden 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid) har inte rätt till 

ytterligare arvode från kommunen. 

För uppdrag inom den nämnd som ett årsarvode utgår för, har årsarvoderad med en beräknad 

sysselsättningsgrad under 100 procent utöver årsarvodet endast rätt till annat arvode 

(tilläggsarvode) vid särskilda och avgränsade uppdrag som har beslutats av kommunstyrelsen. 

Beslut om tilläggsarvode ska innehålla orsaken till varför arvodet utges, arvodets storlek och 

tidsperioden under vilken arvodet utges. För ett tilläggsarvode gäller de bestämmelser som gäller 

för den förtroendevaldas årsarvoderade uppdrag, dock ska inte den beräknade 

sysselsättningsgraden ändras. 

Årsarvodet omfattar i övrigt all nedlagd tid inom nämndens verksamhetsområde, vilket innebär att 

årsarvoderad inte har rätt till ytterligare arvode från egen nämnd. 

Årsarvoderade med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har rätt till 

sammanträdesarvode enligt avsnitt 3.2 för uppdrag i annan nämnd än den som årsarvode erhålls 

ifrån eller för uppdrag beslutat av annan nämnd än den som årsarvode erhålls ifrån. 



 

 

 

 

Årsarvoderade ska rapportera från sitt deltagande i kurser och konferenser vid närmast följande 

sammanträde med egen nämnd. 

Bilaga 5 innehåller en förteckning över vilka uppgifter som ingår i ett fast arvode.  

Om ett uppdrag, som enligt bilaga 5 ingår i ett uppdrag för en årsarvoderad förtroendevald, inte 

ingår i den förtroendevaldas uppdrag och det icke ingående uppdraget kan förväntas påverka 

sysselsättningsgraden i icke obetydlig omfattning, ska kommunstyrelsen bestämma det 

årsarvoderade uppdragets arvode och beräknade sysselsättningsgrad. Förtroendevald som utses till 

det icke ingående uppdraget erhåller årsarvode eller sammanträdesarvode i enlighet med dessa 

bestämmelser. 

Utses en förtroendevald till flera årsarvoderade uppdrag har den förtroendevalda rätt till summan 

av årsarvodena, dock max för en beräknad sysselsättningsgrad om 100 procent (heltid). Överstiger 

den beräknade sysselsättningsgraden 100 procent, ska de högst betalda arvodena utges i första 

hand. Utgör eller överstiger den sammanlagda beräknade sysselsättningsgraden 40 procent och har 

något av de ingående uppdragen en beräknad sysselsättningsgrad under 40 procent, ska 

kommunstyrelsen bestämma arvodet för den förtroendevaldas uppdrag. Vid bestämmandet av 

arvodet ska beaktas att rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst m m upphör för uppdrag 

med en beräknad sysselsättningsgrad om 40 procent eller mer. 

Om årsarvoderad är sjuk bibehåller han eller hon årsarvodet under 2 månader. Ersättare erhåller 

årsarvode från och med den tredje månaden. Vid frånvaro på annan grund än sjukdom, bestämmer 

kommunstyrelsen om ersättning till den årsarvoderade och ersättare. 

3.2 Sammanträdesarvoden 

Innehavare av förtroendeuppdrag upptagna i bilaga 3 har rätt till sammanträdesarvode för varje 

påbörjad timma ett sammanträde pågår med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven del av vid 

varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot.  

 

Förtroendevald som under samma dygn deltar i ett eller flera sammanträden som pågår mindre än 

sammanlagt 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 

 

Sammanträdesarvode utges för deltagande i sammanträde och på förhand beslutad eller i efterhand 

godkänd förrättning. För deltagande i kurs eller konferens utgår halvt sammanträdesarvode. 

Sammanträdesarvodet utgör ersättning för inläsning, sammanträde och justering av protokoll.  

 

Sammanträde och förrättning ska anses pågå från den tid som mötet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om mötet avbryts för lunch och därefter 
fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  
 
För valberedning i anslutning till fullmäktigesammanträde utgår inte sammanträdesarvode.  
 
Inställelsetid och gruppmöte ersätts inte, med undantag för gruppmöte i direkt anslutning till 
arvoderat fullmäktige- eller nämndsammanträde. Sammanträdesarvode utges i dessa fall som om 
sammanträdet och gruppmötet vore ett sammanträde, om den förtroendevalda i samband med 



 

 

 

 

ifyllande av uppgifter om arvodesunderlag till mötets sekreterare även fyller i den tid han eller hon 
varit närvarande på anslutande gruppmöte. 
 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan om arvode för förrättning ska göras inom viss tid. 

3.3 Övriga arvoden 

3.3.1. Gruppledare 

Gruppledare för partigrupp av ledamöter som i allmänt val har erhållit plats i kommunfullmäktige 

under partiets beteckning, har rätt till arvode under fullmäktiges mandatperiod under förutsättning 

att partiet har anmält namnet på gruppledaren till fullmäktige på nya fullmäktiges första 

sammanträde. Sker anmälan senare så utgår arvodet från den dag gruppledaren anmäldes till 

fullmäktige. Gruppledarens rätt till gruppledararvode upphör det fullmäktigesammanträde partiet 

anmäler en annan gruppledare eller anmäler att partiet inte har någon gruppledare. 

Gruppledare i kommunfullmäktige har rätt till ett månadsarvode med i bilaga 4 angiven del av vid 

varje tid gällande arvode för en riksdagsledamot. 

Gruppledare har inte rätt till ytterligare arvode från kommunen för uppdraget som gruppledare. 

Gruppledares kommunala uppgifter framgår av arbetsordning för Ale kommunfullmäktige. 

3.3.2. Särskilda uppdrag 

Innehavare av andra uppdrag upptagna i bilaga 4 än gruppledare, har rätt till arvode från 

kommunen för den i bilagan angivna tiden och med ett belopp som motsvarar i bilagan angiven 

del av vid varje tid gällande månadsarvode för en riksdagsledamot. 

För ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet och rådet 

för funktionshinderfrågor i Ale, vilka inte har utsetts av ett kommunalt organ gäller följande. 

1. Arvode utges för deltagande i rådens sammanträden. För deltagande i kurs eller konferens 

beslutat av rådet utgår halvt timarvode. Arvodet utgör ersättning för inläsning, 

sammanträde och justering av protokoll.  

2. Sammanträde ska anses pågå från den tid som sammanträdet börjar till den tid det slutar. 
Tiden för lunch anses ingå i sammanträdestiden om sammanträdet avbryts för lunch och 
därefter fortsätter. Detsamma gäller vid annan kortare ajournering.  

3. Inställelsetid ersätts inte. 
4. För deltagande i sammanträde per telefon eller motsvarande tekniskt system utges dock 

inte något arvode, om inte sammanträdet pågår mer än en timma. 

5. För sammanträde som pågår mindre än 5 timmar utges ett arvode för 5 timmar. 

 
Av punkten 5.4 framgår att ansökan ska göras inom viss tid. 

4 Pension 

Att förtroendevald i vissa fall har rätt till pension framgår av särskilda bestämmelser. 

5 Gemensamma bestämmelser 



 

 

 

 

5.1 Tak för arvode och ersättningar 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad under 100 procent har inte rätt till arvoden 

och ersättningar till ett sammanlagt månadsbelopp överstigande vid varje tid gällande 

månadsarvode för kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. I ersättningar ska dock inte inräknas 

rese- och traktamentesersättningar enligt avsnitt 2.4. 

5.2 Utbetalning av arvoden och ersättningar 

Årsarvoden och sammanträdesarvoden för kommunala sammanträden utbetalas utan särskilt 

yrkande. Sammanträdets sekreterare för deltagarförteckning och närvarotid för deltagare. Det 

ankommer på sammanträdets sekreterare att inge underlag för utbetalning av sammanträdesarvode 

för kommunala sammanträden. Detsamma gäller övrigt arvode för ordförande, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande för ortsutvecklingsmöte samt ordförande, vice ordförande, 

ledamot eller ersättare i kommunala pensionärsrådet eller rådet för funktionshinderfrågor i Ale 

enligt avsnitt 3.3.2 och bilaga 4. 

Ersättningsberättigad som erhåller sammanträdesarvode eller övrigt arvode, ska vid sammanträdet 

till sekreteraren anmäla om han eller hon  

1. har deltagit eller avser att delta i annat kommunalt möte samma dag för vilket 

sammanträdesarvode utges genom att ange aktuellt eller aktuella möten eller 

2. har deltagit i gruppmöte i anslutning till fullmäktige- eller nämndsammanträde (avsnitt 3.2 

om sammanträdesarvode) genom att ange klockslagen mellan vilka gruppmötet pågick, 

Sammanträdesarvoden för förrättningar, andra övriga arvoden och ersättningar utbetalas efter 

yrkande från den förtroendevalda eller annan berättigad. Metod för ansökan om ersättningar, på 

papper eller digitalt, anges av kommunstyrelsens kansli. Yrkande om ersättning för förlorad 

arbetsinkomst eller för resekostnader får i stället framställas på sekreterarens underlag för 

utbetalning av sammanträdesarvode om sekreteraren medger det. 

Den som yrkar ersättning för resekostnader ska vid resa  

1. med privat bil ange kilometerantal för ersättningsberättigad resa. 

2. med Västtrafik med periodbiljett (dygns-, månads- eller årsbiljett) i stället ange den 

ersättning den förtroendevalda har rätt till enligt avsnitt 2.4 eller 

3. med Västtrafik med annan biljettyp ange använd biljettyp och ange kostnaden för biljetten. 

 

Den som yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst ska ange antal timmar inkomstbortfall den 

arvodesberättigade aktiviteten har förorsakat.  

Om förberedande ortsutvecklingsmöte eller annat sammanträde eller möte hålls utan att 

sekreterare finns närvarande, ansvarar ordföranden för att sekreterarens uppgifter enligt dessa 

arvodesbestämmelser fullgörs. 

Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad den månad arvodet avser. Övriga arvoden och 

ersättningar utbetalas en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning 

senast månaden efter det ett yrkande om ersättning har inkommit till kommunen. Utbetalning i 

annan ordning får beslutas av kommunstyrelsen.  

5.3 Uppgiftsskyldighet 



 

 

 

 

5.3.1 Arbetsinkomsts storlek 

För att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst, ska den förtroendevalda till 

personalavdelningen i Ale kommun lämna ett intyg utvisande sin inkomst. 

1. För anställd ska intyget vara utfärdat av arbetsgivare. 

2. För företagare ska intyget vara utfärdat av försäkringskassan. Intyget ska vara baserat på 

modellen SGI. 

3. För arbetslös ska intyget vara utfärdat av arbetslöshetskassa eller myndighet. 

Förtroendevald ska lämna intyg på arbetsinkomstens storlek årligen och vid förändringar av 

inkomst. 

5.3.2 Reseersättning och ersättning för barntillsyn 

För att erhålla reseersättning (avsnitt 2.4) ska den ersättningsberättigad styrka utlägg med kvitton, 

om inte utlägget avser resa med privat bil eller med Västtrafik. Erfordras kvitton ska dessa bifogas 

yrkandet om ersättning. 

För att erhålla ersättning för barntillsyn (avsnitt 2.5) ska den ersättningsberättigade styrka utlägg 

med kvitton som ska bifogas ett yrkande. 

5.3.3 Övriga uppgifter 

Förtroendevald ska kunna styrka övriga uppgifter som krävs för att kunna avgöra om den 

förtroendevalda har rätt till ersättning. 

Om kommunstyrelsen begär att sådan uppgift styrks, ska den förtroendevalda styrka uppgiften. 

Intill dess att detta skett ska någon ersättning inte utbetalas. 

 
5.4 Preskriptionsregler 

Yrkande om sammanträdesarvode för förrättning enligt punkten 3.2, övriga arvoden enligt 

punkten 3.3.2, ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt punkten 2.1, rese- och 

traktamentsersättning enligt punkten 2.4 och ersättning för barntillsyn enligt punkten 2.5 ska 

lämnas in senast 6 månader efter dagen för förrättningen eller sammanträdet till vilket arvodet, 

förlusten respektive kostnaden hänför sig.  

Yrkande om förlorad pensionsförmån enligt punkten 2.2 eller förlorad semesterförmån enligt 

punkten 2.3 ska lämnas in till kommunen senast kalenderåret efter det år förlusten har uppkommit. 

Har yrkande om ersättning eller arvode inkommit efter föreskriven tid, har rätten till ersättning 

förfallit och ersättningen utbetalas inte. Kommunstyrelsen får om den förtroendevalda har haft 

beaktansvärda skäl för förseningen besluta att ersättningen ändå ska utbetalas. 

6 Tolkning av arvodesbestämmelser 

Kommunstyrelsen ansvarar för tolkning och tillämpning av dessa arvodesbestämmelser. 



 

 

 

 

7 Övergångsbestämmelser m m 

Dessa arvodesbestämmelser träder i kraft den 1 juli 2015, då tidigare arvodesbestämmelser upphör 
att gälla. 

Tidigare bestämmelser ska dock fortsätta att gälla för arvoden, pensioner och ersättningar 

inarbetade före ikraftträdandet. 

För revisionens ordförande och vice ordförande ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas 

retroaktivt från och med den 1 januari 2015. 

För årsarvoderade som för annat uppdrag har erhållit sammanträdesarvode ska i stället de nya 

bestämmelsernas regler om rätt till ersättning tillämpas retroaktivt från och med de nu upphävda 

arvodesbestämmelsernas ikraftträdande. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och 

ersättning för barntillsyn avseende tiden före den 1 juli 2015 ska lämnas till kommunen senast den 

31 december 2015 i stället för vad som anges i avsnitt 5.4 första stycket. 



 

 

 

 

Bilaga 1 
 

Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande 40 procent eller mer 
 

Förtroendeuppdrag Syssel-
sättnings-
grad i 
procent 
av heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per 
månad 

Kommunstyrelsens ordförande 100 0,90 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 100 0,80 

Utbildningsnämndens ordförande 50 0,40 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 40 0,30 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande 

65 0,55 

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens 
1:e vice ordförande 

52,5 0,47 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 50 0,40 

Samhällsbyggnadsnämndens 1:e vice 
ordförande 

40 0,30 

_____ 
 



 

 

 

 

Bilaga 2 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag med en sysselsättningsgrad 
motsvarande mindre än 40 procent 

 
Förtroendeuppdrag Syssel-

sättnings-
grad i 
procent av 
heltid 

Del av arvodet för en 
riksdagsledamot per månad 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 30 0,180 

Individ- och familjeutskottets 2:e vice 
ordförande 

12,5 0,090 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens ordförande 

30 0,180 

Kultur- och fritidsnämndens samt 
servicenämndens 1:e vice ordförande 

20 0,130 

Valnämndens ordförande1 4 0,030 

Valnämndens 1:e vice ordförande1 2,5 0,019 

Överförmyndarnämndens ordförande 4 0,030 

Överförmyndarnämndens 1:e vice 
ordförande 

2,5 0,019 

Revisionens ordförande 8 0,060 

Revisionens vice ordförande 7 0,050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter (ej ordförande, 1:e, samt 2:e 
vice ordförande) 

25 0,150 

Kommunfullmäktiges, kultur- och 
fritidsnämndens samt service-
nämndens 2:e vice ordförande 

3,5 0,026 

Utbildningsnämndens, omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens samt 
samhällsbyggnadsnämndens 2:e vice 
ordförande 

7 0,050 

Kommunfullmäktiges ordförande 33 0,198 

Kommunfullmäktiges 1:e vice 
ordförande 

22 0,143 

Demokratiberedningens ordförande 3 0,018 

Demokratiberedningens vice 
ordförande 

2 0,013 

_____ 
1 Årsarvode erhålls endast under valår eller folkomröstningsår. Andra år erhålls sammanträdesarvode. 



 

 

 

 

 

AB Alebyggens styrelseordförande 25 0,15 

AB Alebyggens vice styrelseordförande 25 0,15 

_____ 
 



 

 

 

 

   Bilaga 3 
 
Förteckning över förtroendeuppdrag som arvoderas med 
sammanträdesarvoden 

 
Förtroendeuppdrag Del av månadsarvodet för en 

riksdagsledamot per timme 

Revisorer (ej ordförande och vice 
ordförande) 

0,0050 

Ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige och nämnder samt 
övriga förtroendevalda som inte 
arvoderas på annat sätt 

0,0025 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 4 
 
Förteckning över övriga arvoden 
 

Uppdrag  Del av arvodet för en 
riksdagsledamot 

Vigselförrättare för vigselakt 0,02 

Borgerlig begravningsofficiant  för 
begravningsakt 

0,045 

Gruppledare för partigrupp i 
kommunfullmäktige 

i månaden 0,045 

Ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,052 

Vice ordförande för valdistrikt  för valdag med 
för-och 
efterarbete 

0,045 

Andra röstmottagare för valdistrikt (än 
ordförande och vice ordförande) 

för valdag med 
för- och 
efterarbete 

0,036 

Reserv för röstmottagare som ej kallas 
in att tjänstgöra på valdag 

för beredskap att 
tjänstgöra på 
valdag med 
förarbete 

0,018 

Ambulerande röstmottagare för förtids-
röstningsperiod 
med för- och 
efterarbete 

0,036 

Representanter i kommunala 
brukarråd 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Skolelever ingående i kommunala 
projektgrupper för skolor 

för sammanträde 0,0014 

Representanter i ungdomsrådet för sammanträde 0,005 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i kommunala 
pensionärsrådet i Ale kommun1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Icke kommunalt utsedda ledamöter 
och ersättare i rådet för 
funktionshinderfrågor i Ale1 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

___ 
1 För kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges arvode och ersättning för förtroendevalda enligt dessa 
arvodesbestämmelser. För icke kommunalt utsedda ledamöter och ersättare utges övrigt arvode enligt avsnitt 
3.3.2 och bilaga 4 samt rese- och traktamentsersättning enligt avsnitt 2.4 i dessa arvodesbestämmelser. 



 

 

 

 

 

Kommunalt valda styrelseledamöter 
och revisorer i stiftelser, föreningar och 
fonder om ersättning inte utges från 
stiftelsen eller föreningen 

för varje 
påbörjad timma 
under 
sammanträdestid 

0,0025 

Ordförande för ortsutvecklingsmöte för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,010 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Förste och andre vice ordförande för 
ortsutvecklingsmöte 

för ortsutveck-
lingsmöte2  
 
för centralt pla-
neringsmöte3 
 
för centralt upp-
följningsmöte3 
 
för lokalt pla-
neringsmöte4 

0,005 
 
 
0,005 
 
 
 
0,005 
 
 
0,005 

Föredragande i fullmäktige eller 
nämnd5 

för föredragning 0,005 

___ 
2 I presidiets arvode för ett ortsutvecklingsmöte ingår ersättning för allt arbete för mötet inklusive för- och 
efterarbete med undantag för max ett förberedelsemöte, som särskilt arvode utgår för. Tjänstgör en vice 
ordförande som ordförande på ortsutvecklingsmötet på grund av att ordföranden är förhindrad att vara 
ordförande, utges ordförandearvodet till vice ordföranden. 
 
3 För deltagande i centralt möte om ortsutvecklingsmöten utsatt av kommunfullmäktiges presidium. 
 
4 För deltagande i lokalt planeringsmöte. Ersättning utges för maximalt ett möte inför varje ortsutvecklingsmöte. 
 
5 Arvode utges till förtroendevald i kommunen eller kommunalförbund som kommunen är medlem i, om han 
eller hon har erhållit uppdrag av fullmäktiges eller nämnds ordförande att i fullmäktige eller nämnden vara 
föredragande inom ett ärende som inte arvode utges för enligt annan bestämmelse eller enligt avtal. Den som har 
rätt till arvode har även rätt till kostnadsersättningar enligt avsnitt 2, inledningens andra stycke. 

 



 

 

 

 

Bilaga 5 
 
Följande ingår i uppdraget som årsarvoderad  

För årsarvoderad som har erhållit ett uppdrag inom ett kommunalt organ ingår nedanstående i 
uppdraget och därmed i det fasta arvodet. 

• Organets sammanträden 

• Organets utskottssammanträden 

• Justering av protokoll 

• Presidiemöten 

• Ordförandeberedning inför möten 

• Medverkan i kommunens budget- och bokslutsarbete 

• Möten med revisionen avseende organets verksamhet 

• Förrättningar (enligt kallelse) inom organets verksamhetsområde 

• Medverkan på andra möten inom organets verksamhetsområde 

• Deltagande i kurser och konferenser för organets räkning, om deltagandet sker på eget initiativ 

• Delegationsbeslut (till exempel ordförandebeslut) 

• Föredragningar på kommunfullmäktiges möten 

• Uppföljningar med kommunstyrelsen och dess arbetsutskott 

• Ordförandemöten 

• Uppdrag som ordförande, vice ordförande, ledamot och ersättare i näringslivsrådet, 
pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor och rådet för hälsa och trygghet 

• Medverkan i näringslivsrådet, pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor, rådet för hälsa 
och trygghet, ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet på grund av tillfällig eller längre 
adjungering 

• Kommunal representant på årsmöten i organisationer kommunen är medlem i 

• Plansamrådsmöten 

• Representation 
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