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Arvodeskommittén

Arvodeskommitténs sammanträde 2021-03-30

Plats och tid: Storskär, kl. 18:00
Kallade: Ledamöter
Underrättade: Ersättare
Meddela närvaro: Meddela närvaro till johanna.frunck@vaxholm.se.
Information: Syftet med sammanträdet är att vara ett uppstartsmöte för att diskutera 

tidplan och kommande arbete under våren 2021 med att arbeta fram ett 
arvodesreglemente för nästkommande mandatperiod. 

  Ärende    Beskrivning                          Föredragande

1 Justering och fastställande av föredragningslista

2 Uppstart arbete med arvodesreglemente inför kommande 
mandatperiod

Mailis Dahlberg (C) Johanna Frunck 
Ordförande Sekreterare
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Förnyat arvodesreglemente.

1.§ - ingen kommentar

2.§ - ingen kommentar

3.§ Kommentar; Berör inte pensionärer. Löneanställda ska visa att de fått 
avdrag på lönen. (idag 222 kr/tim som max ersättning inkl semesterersättning)

 Vilket belopp?  Taket för inkomstersättning behöver knytas till ngt för att 
kunna räknas upp. Idag går gränsen för statlig skatt vid en månadsinkomst på 
42.400, vilket jag tycker kan vara rimligt, som max för timersättning. 

Hur ersätter vi företagare/egenföretagare? Vi behöver en mångfald bland våra 
förtroendevalda och jag förutsätter att alla som är företagare redovisar en 
sjukpenninggrundande inkomst (bortser från karrensdagar). 

Mitt förslag:  Timersättning = SGI + 20 %? 

4.§ - ingen kommentar

5.§ Texten behöver förtydligas (förenklas) 

6.§ Semestern för kommunalrådet bör vara som övriga kommunanställda dvs 
25 dagar, upp till 40 år, därefter 30 dagar, sedan ytterligare när hen fyller 50 år. 
Hur många semesterdagar ska det vara om hen är pensionär? 

7.§ - ingen kommentar

8.§ - ingen kommentar Pension är lite snårigt, har inte uppdaterats, kolla med 
SKR

9.§ - ingen kommentar

10.§- Sammanträden ersätts med 800 kr för de första 4.a timmarna, därefter 
150 kr / påbörjad timma. (måltidsuppehåll 30 min anses ingå i 
sammanträdestiden.) Maxbeloppet per dygn 2.000kr.  Detta förenklar adm. 

- Vi behöver förtydliga vad som menas med jourtjänstgöring och beloppet, tim 
eller 7 dagars ersättning?

11.§ - ingen kommentar
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12.§ - 14.§ - ingen kommentar, men ngn som har erfarenheter kan fundera om 
beloppen är relevanta. 

15.§ - ingen kommentar

16.§ - ingen kommentar

17.§-19§ - ingen kommentar

Årsarvoden

Ordf o v ordföranden 

- Ingen förändring i beloppen för ordf och v ordf i nämnder. Möjligen kan 
jag tycka att i jämförelse med övriga kommuner så är lönen för 
kommunstyrelsens ordförande förhållandevis låg. 

Gruppledarna

- Nuvarande belopp sänks till 300.000. Bilagan om vad som ingår i en 
gruppledares ansvar/uppgifter, har fallit bort. Minns att A Pellnor och jag 
skrev en sådan. Vi kan säkert komma överens om vad den sådan ska 
innehålla. 

Bolagen:

- Ingen ersättning till ordföringarna. Undantag om vederbörande inte finns 
i kommunstyrelsens arbetsutskott

AU och PLU

- Inga årsarvoden till ledamöter

Revisionen 

- Inga årsarvoden till ledamöter

Mitt förslag: årsarvode om 24.555 ( som idag för ledamöter i AU o PLU) till 
ledamöter i kommunstyrelsen, undantag presidiet. 
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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 när-

mare 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 ut-

redningskommittéer, 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 ut-

anför kommunen,

e) jourtjänstgöring med eller utan förrättning (till exempel kvälls- och helgtjänstgöring

inom socialtjänsten).

3 § Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt för förlorade pensions- och semester-

förmåner 

Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de styrkta arbetsinkomster och andra ekono-

miska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget, med högst det belopp fullmäktige 

beslutat enligt bilaga. 
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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 upp-

rätthållande 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. Fördel-

ning 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. 
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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 sammanträ-

den, 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. 
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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 ut-

går 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. 
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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 när-

varo registrerats på kommunens närvarolistor. 

För att få ersättning i övrigt enligt reglementet ska den förtroendevalde styrka sammanträdes-

tid, 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 ord-

ning som föreskrivs i § 8 kommer beloppet att återkrävas. Dessa frågor prövas av kommun-

styrelsen.  
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    KF § 16/2018 
 
  
Arvoden från och med 2021 
 
 
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 2021 ett grundarvode på 69 900 
kr/mån eller 838 800 kr/år. 
 
Vaxholms årsarvoden är uppräknade med 2,19 % mot föregående år, 
vilket motsvaras av riksdagsledamöternas uppräkningskvot mellan 2019 
och 2020/2021. 
 
Övriga arvoden är uppräknade enligt prisbasbeloppet 2021 ,+ 0,63%. 
 
Årsarvoden 2019-2022 
 

 Uppräknat 
2021 

 

    
Kommunfullmäktige    
Ordförande  51 143  
Förste vice ordförande  17 045  
Andre vice ordförande  17 045  
 
Gruppledararvoden utgår till samtliga 
utsedda och skriftligen anmälda 
gruppledare sittande i KF.  
Gruppledaren har rätt att fördela 
arvodet inom sitt parti till förtroende-
vald med uppdrag utsedd av KF eller 
KS. För gruppledare gäller särskilda 
regler (bilaga) 

  
522 446 
ska fördelas 
i förhål-
lande till 
respektive 
partis man-
dat i full-
mäktige. 
Dock utgår 
ersättning 
för max 10 
mandat.  

 
 

KF valberedning    
Ordförande  0  
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 ________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Revision 
Ordförande 
Ledamöter 

 
 

 
34 872 
17 045 

 
 
 

    
    
Kommunstyrelsen    
Ordförande/kommunalråd  847 507  
1: e vice ordförande 
 
 
 
 
 
 
2:e vice ordförande (oppositionen) 

 122 322 
med uppdrag 
även som 
vice ordf. i 
AU och PLU 
 
 
211 800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Kommunstyrelsens arbetsutskott    
Ordförande = Ordf KS  0   
1:e vice ordförande = 1:e vice ordf KS  0  
2:e vice ordförande = 2:e vice ordf KS  0 

 
 
 

Ledamöter  25 093  
    
Kommunstyrelsens planeringsutskott    
Ordförande = Ordf KS  0   
1:e vice ordförande = 1:e vice ordf KS    
2:e vice ordförande = 2:e vice ordf KS   

 
 
 

Ledamöter  25 093  
    
 
Kommunstyrelsens näringslivs-
beredning 

   

Ordförande  16 950  
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 ________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Barn- och utbildningsnämnd    
Ordförande  93 199  
1:e vice ordförande  29 126  
2:e vice ordförande (oppositionen)  29 126 

 
 

 

    
 
Nämnd för teknik, fritid och kultur    
Ordförande  68 350  
1:e vice ordförande  23 299  
2:e vice ordförande (oppositionen)  23 299 

 
 
 

    
    
Socialnämnd    
Ordförande  93 199  
1:e vice ordförande  29 126  
2:e vice ordförande (oppositionen)  29 126 

 
 
 

    
    
Stadsbyggnadsnämnd    
Ordförande  69 900  
1: e vice ordförande  23 299  
2:e vice ordförande (oppositionen)  23 299 

 
 

 
 

    
    

12



  
     

 
 ________________________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________________________  

 
Valnämnd    
Ordförande  25 567  
Vice ordförande  8 523  
(Arvode utgår endast under valår – arvode vid flera 
val samma år beslutas i särskild ordning) 

   

 
 

   

Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds-
nämnd 

   

1:e vice ordf.  33 457  
    
    
Överförmyndarnämnden i 
Värmdö/Vaxholm 

   

1:e vice ordf.  33 457  
    
    
Smeden 3 AB 
Ordförande (om annan än KSO) 
 
Vasavägen 13 AB 
Ordförande (om annan än KSO) 
 
Vaxholmsvatten AB  
Ordförande (om annan än KSO) 
 

 13 136 
 
 
9 851 
 
 
26 122 

 
 
 
 
 
 
 

 
Övriga arvoden är uppräknade enligt prisbasbeloppet för 2021, + 0,63 %  
   
Sammanträdesersättningar med mera 
 

  

Sammanträdesersättningar   
Grundersättning   604    
Påbörjad halvtimme efter första timmen     76    
Maximal sammanträdesersättning per dygn  1901   
   
Ersättning för förlorad arbetsinkomst   
Maximal ersättning per timme, inkl. semester-
ersättning 

    223  

   
Jourtjänstgöring   
Ersättning för jourtjänstgöring, per vecka   1337  
   
Ersättning för kostnader för barntillsyn, för vård 
och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk 

  

Styrkta kostnader, maximal ersättning per timme     189  
Maximal ersättning per dygn     1519  
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DNR. 

VAXHOLMS STAD ) 
Kommunlednir(Jskontoret 

Vaxholm 2020-05-25 2020 -05-~ 

HANDLÄGGARE 

Motion - Riktlinjer för arvodering. DEbGeS 

Arvoden för politiska uppdrag kan mer eller mindre stödja demokratin beroende på hur de utformas. 

Vaxholm har ett reglemente för arvodering av förtroendevalda som innehåller bestämmelser för vad 

som ska arvoderas och med hur mycket. Men vi har inga riktlinjer eller någon policy för området. 

Varför ser arvodesreglerna ut som de gör och vad förväntas t .ex. en nämndledamot göra för sitt 

arvode? 

Med riktlinjer/policy tydl iggörs vilka principer som ska vara vägledande vid utformning av 

arvodesreglerna. Detta är viktigt både ur en rättviseaspekt och ur ett demokratiskt perspektiv. Det är 

KF som avgör i vilken omfattning man vill att arvodena ska stödja den demokratiska processen. 

Exempel på riktlinjer från andra kommuner: 

"Närvaro ska premieras. Därför utgår som huvudregel endast ersättning vid närvaro. Arvodet är dock 

så t illtaget att det i detta även ingår ersättning för tid som bedöms krävas för att förbereda det 

aktuella sammanträdet." 

"Det enskilda arvodesbeloppet avseende fasta arvoden fastställs med beaktande av uppdragets 

omfattning, innehåll samt bedömt behov av arbetsinsats och ansvar t ill viss procentandel av ett 
basarvode." 

"Sammanträdesarvodet är så ti lltaget att det omfattar ersättning för genomläsning av underlag och 

övriga förberedelser inför sammanträdet." 

"Vid justering av protokoll erhålls ett särskiltjusteringsarvode om inte justering sker i anslutning till 
sammanträdet." 

Ovanstående exempel är enbart axplock från olika kommuner. 

Det är brukligt att se över arvodena inför en ny mandatperiod. Innan detta görs vore det lämpligt att 

etablera Vaxholms "Riktlinjer för arvodering". Fastställande av dessa riktlinjer kommer att avgöra om 
arvodes reglementet behöver ändras eller ej. 

Vi föreslår därför att Arvodeskommitten uppdras att ta fram "Riktlinjer för Arvodering" att 
föreläggas KF för beslut innan 2020 års utgång. 

~ ~~§/m??S ~&-, 
Sara Strandberg (V) Karin Urbina Rutström (MP) 
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