VAXHOLMS STAD

KF § 16/2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Vaxholms stad 2019-2022
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Där inte annat sägs nedan gäller reglementet för kommunens förtroendevalda, vilka
innehar förtroendeuppdrag enligt följande:






tjänstgörande ledamot och närvarande ersättare i kommunfullmäktige,
ledamot och ersättare i kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd,
ledamot i kommunal bolagsstyrelse,
ledamot och ersättare i av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt
kommitté eller beredning,
ledamot och ersättare i kommunal nämnds utskott eller beredning.

2 § Ersättningsberättigade sammanträden med mera
Tjänstgörande ledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i §§ 3-4 samt 10-15 för;
a) sammanträden med kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen och
övriga nämnder, styrelse- och nämndutskott liksom revisorernas sammanträden,
b) av kommunfullmäktige eller nämnder beslutade protokollförda sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
c) av kommunfullmäktige eller nämnder godkänd och beslutad medverkan i konferens,
informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget,
d) restid i samband med förrättning enligt punkterna a) - c) ersätts vid sammanträden utanför kommunen,
e) jourtjänstgöring med eller utan förrättning (till exempel kvälls- och helgtjänstgöring
inom socialtjänsten).

3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semesterförmåner
Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de styrkta arbetsinkomster och andra ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget, med högst det belopp fullmäktige
beslutat enligt bilaga.

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt
till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för
dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. Beloppet inkluderar ersättning för förlorad
pensionsersättning samt förlorad semesterersättning.
Ersättning utgår för högst åtta (8) timmar per dygn inklusive restid.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.

4 § Ersättning till ej tjänstgörande ersättare
Ersättningar enligt reglementet ska betalas ut med samma belopp till ledamöter, tjänstgörande
och närvarande ej tjänstgörande ersättare.

ARVODEN MED MERA
5 § Årsarvoden
Arvodet för ett enskilt uppdrag (årsarvode) fastställs med hänsyn till uppdragets
omfattning och innehåll och räknas upp med den höjning som utges till ledamöterna
vid Sveriges Riksdag. Avstämning sker vid det tillfälle som Riksdagens
arvodesnämnd fastställer detta arvode. Det då fastställda arvodet träder i kraft 1
januari året därpå.
Arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderade uppdrag
Ett årsarvode inkluderar ansvar för att tillse att verksamheten i respektive kommunalt
organ bedrivs på ett ur allmän synpunkt tillfredsställande sätt ifråga om exempelvis upprätthållande av en god intern kontroll.
Till de uppgifter som ska utföras inom ramen för årsarvoderat uppdrag hör, i tillämpliga delar,
regelbundna besök på respektive förvaltningskontor, samråd och kontinuerliga överläggningar
med tjänstemän, förberedelser inför sammanträden, beredningar, protokollsjustering, attest av
fakturor, sammanträffande med företrädare för myndigheter och arbetstagarorganisationer, andra
kommunala nämnder, sammanträden inom interkommunala samarbeten samt med revisionen.

Arvoden till gruppledare som inte ingår i majoriteten, ska betraktas som årsarvoden. Fördelning av årsarvoden för förtroendevalda som inte tillhör majoriteten sker procentuellt mellan
oppositionspartierna i förhållande till andel mandat i kommunfullmäktige.
Årsarvoden för enskilda uppdrag framgår av bilagan.

6 § Särskilda bestämmelser avseende kommunalrådet
Kommunalrådets årsarvode avser samtliga kommunala ordförandeuppdrag.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med § 3 betalas inte till kommunalrådet.
Ersättning för sammanträden enligt § 10 betalas inte till kommunalrådet.
Kommunalrådet har rätt till ledighet vid ett eller flera tillfällen under maximalt 25 dagar under
ett år utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att det inte inkräktar
på uppdraget och godkännas av kommunstyrelsen.
7 § Arvode till förtroendevalda som har uppdrag som ordförande/vice ordförande i
nämnd/styrelse och utskott som hör till denna
I det fall ledamot har ordförande- eller vice ordförandeposten i både nämnd/styrelse och
utskott/beredning ska bara årsarvode för ordförande/vice ordförandeposten i nämnd/styrelse
betalas.
8 § Reducering av årsarvode i vissa fall m.m.
Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annat är förhindrad att fullgöra sitt
uppdrag för en tid som överstiger en månad, ska arvodet minskas i motsvarande mån. Har en
ersättare utsetts för årsarvoderad förtroendevald uppbär ersättaren arvode som motsvarar
tjänstgöringstiden.
Till valnämndens presidium utbetalas årsarvode endast under de år då det är valår.
Avgår en årsarvoderad förtroendevald under tjänstgöringsperioden, utgår arvode till och med
den månad då entledigande beviljats. Detsamma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag
förfaller på grund av att valbarhetshinder uppkommer.
Om årsarvoderad förtroendevald inte fullgör sitt uppdrag vad avser deltagande i sammanträden, beredningar, justering av protokoll eller fullgörande av någon av övriga uppgifter som är
förenade med förtroendeuppdraget ska den månadsvisa utbetalningen av årsarvodet upphöra
fram till den månad den förtroendevalde återigen fullgör de uppgifter som är förenade med
uppdraget.

9 § Kommunal pension
För heltidssysselsatta förtroendevalda samt deltidssysselsatta förtroendevalda i övrigt, med ett
sammanlagt fast årligt arvode från kommunen motsvarande minst två basbelopp, finns det
särskilda bestämmelser om kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet.

ERSÄTTNINGAR
10 § Ersättning för sammanträden
Förtroendevalda har rätt till grundersättning för den första timmen av protokollsförd närvaro
vid sammanträde enligt § 2 a) - c) jämte timersättning för efterföljande timmar med belopp
som fullmäktige beslutat (bilaga 1).

Måltidsuppehåll om maximalt 30 minuter anses ingå i sammanträdestiden. Länge uppehåll
(rast) ingår inte sammanträdestiden.

11 § Resekostnader
Ersättning betalas inte för resekostnader vid sammanträde inom kommunen. Ersättning för
resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen.
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 12 år. Om särskilda skäl
föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas med högst det
belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller annan närstående
och inte heller för tid då barnet vistas i förskolan/skolbarnomsorg.

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 av funktionshindrad eller svårt sjuk person som
vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller närstående.

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.

15 § Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i §§ 9-13 betalas ersättning om den förtroendevalde kan
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

16 § Kompetensutveckling
Resurser för kompetensutveckling, som är relevant för förtroendevalds uppdrag kan tillskjutas
efter beslut i respektive nämnd inom beslutad ram.
GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
17 § Hur man begär ersättning
Arvoden och ersättningar enligt §§ 3-5 samt 10 betalas ut utan föregående anmälan, om närvaro registrerats på kommunens närvarolistor.
För att få ersättning i övrigt enligt reglementet ska den förtroendevalde styrka sammanträdestid, förluster eller kostnader. Sammanträdestid, förluster eller kostnader ska anmälas till
kommunens personalenhet.
Yrkande om ersättning enligt reglementet ska framställas senast inom sex (6) månader från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

18 § Tolkning av bestämmelserna i arvodesreglementet
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

19 § Utbetalning och återkrav
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ersättningar betalas ut månatligen i
efterskott.
Om ett årsarvode har betalats ut till en förtroendevald som inte utfört sina uppgifter i den ordning som föreskrivs i § 8 kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av kommunstyrelsen.

KF § 16/2018

Arvoden från och med 2022
Årsarvoden och övriga ersättningar under perioden 2019-2022
Arvoden och ersättningar justeras varje år per den 1 januari i enlighet
med riksdagsledamotsarvodets förändring närmast föregående år.
Riksdagens ledamöter har från januari 2022 ett grundarvode på 71 500
kr/mån eller 858 000 kr/år.
Vaxholms årsarvoden är uppräknade med 2,29 % mot föregående år,
vilket motsvaras av riksdagsledamöternas uppräkningskvot mellan
2021 och 2022.
Övriga arvoden är uppräknade enligt prisbasbeloppet 2022 ,+ 1,47%.

Årsarvoden 2019-2022

Uppräknat
2022

Kommunfullmäktige
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

52 314
17 435
17 435

Gruppledararvoden utgår till samtliga
utsedda och skriftligen anmälda
gruppledare sittande i KF.
Gruppledaren har rätt att fördela
arvodet inom sitt parti till förtroendevald med uppdrag utsedd av KF eller
KS. För gruppledare gäller särskilda
regler (bilaga)

534 410
ska fördelas
i förhållande till
respektive
partis mandat i fullmäktige.
Dock utgår
ersättning
för max 10
mandat.

KF valberedning
Ordförande

0

________________________________________________________________________________
Revision
Ordförande
Ledamöter

35 671
17 435

Kommunstyrelsen
Ordförande/kommunalråd
1: e vice ordförande

866 915
125 123
med uppdrag
även som
vice ordf. i
AU och PLU

2:e vice ordförande (oppositionen)

216 650

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande = Ordf KS
1:e vice ordförande = 1:e vice ordf KS
2:e vice ordförande = 2:e vice ordf KS

0
0
0

Ledamöter

25 668

Kommunstyrelsens planeringsutskott
Ordförande = Ordf KS
1:e vice ordförande = 1:e vice ordf KS
2:e vice ordförande = 2:e vice ordf KS

0

Ledamöter

25 668

Kommunstyrelsens näringslivsberedning
Ordförande

17 338

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Barn- och utbildningsnämnd
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (oppositionen)

95 333
29 793
29 793

Nämnd för teknik, fritid och kultur
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (oppositionen)

70 099
23 833
23 833

Socialnämnd
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (oppositionen)

95 333
29 793
29 793

Stadsbyggnadsnämnd
Ordförande
1: e vice ordförande
2:e vice ordförande (oppositionen)

71 501
23 833
23 833

______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Valnämnd
Ordförande
Vice ordförande

26 152
8 718

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
1:e vice ordf.

34 223

Överförmyndarnämnden i
Värmdö/Vaxholm
1:e vice ordf.

34 223

(Arvode utgår endast under valår – arvode vid flera
val samma år beslutas i särskild ordning)

Smeden 3 AB
Ordförande (om annan än KSO)

13 437

Vasavägen 13 AB
Ordförande (om annan än KSO)

10 077

Vaxholmsvatten AB
Ordförande (om annan än KSO)

26 720

Övriga arvoden är uppräknade enligt prisbasbeloppet för 2022, + 1,47 %
Sammanträdesersättningar med mera
Sammanträdesersättningar
Grundersättning
Påbörjad halvtimme efter första timmen
Maximal sammanträdesersättning per dygn

613
77
1929

Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Maximal ersättning per timme, inkl. semesterersättning

226

Jourtjänstgöring
Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka

1357

Ersättning för kostnader för barntillsyn, för vård
och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme

192

Maximal ersättning per dygn

1541

______________________________________________________________________________________________

