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1. Inledning 
 Enligt 4 kap. 12–14 §§ Kommunallagen (KL, 2017:725), har för-

troendevalda rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och 
ekonomiska förmåner som de förlorar på grund av uppdraget samt 
för vissa kostnader som uppkommer när uppdrag fullgörs. I enlig-
het med 4 kap. 15 § KL ska fullmäktige besluta om riktlinjer för så-
dan ersättning. 

 För förtroendevalda med uppdrag på heltid eller minst 40 % av hel-
tid, gäller endast 2.3.1. samt i tillämpliga delar 3.5–5.5. med hän-
visning till 4 kap. 17 § KL. 

 
1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av reglerna  
 Dessa regler gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § KL 

det vill säga:  
a. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, 

nämnder, och beredningar  
b. Revisorer utsedda för granskning av kommunens räkenskaper  
c. Ledamöter och ersättare i kommunala bolag, efter beslut av re-

spektive bolagsstämma 
d. Ledamöter och ersättare i stiftelser, efter beslut av respektive 

stiftelse. 
e. Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande 

församling eller den församlings beredningar, styrelse annan 
nämnd samt revisorer 

f. Ledamöter och ersättare, valda av Färgelanda kommun, i ge-
mensamma nämnder 

g. Ledamöter och ersättare i kommunalt samrådsorgan, valda av 
Färgelanda kommun.  

 Stiftelser och kommunala bolag bär arvodeskostnaderna för sina le-
damöter och ersättare.    
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2. Arvoden 
2.1 Allmänt  
 För att arvode för sammanträde eller förrättning ska utgå ska den 

förtroendevalde ha bjudits in av Färgelanda kommun eller fått sitt 
deltagande bekräftat genom beslut i styrelse, nämnd eller utskott.  

 

2.2.  Arvoden 
 I Färgelanda kommun finns följande arvoden: 

• Fast arvode 

• Timarvode (sammanträdesarvode) 
 

2.3  Fast arvode 
2.3.1. Kommunalråd och oppositionsråd 
 
 Kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande) och oppositionsråd 

(kommunstyrelsens andre vice ordförande) får ekonomiska och 
andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor 
som gäller för de som är anställda hos kommunen.  

 Kommunalrådets och oppositionsrådets fasta arvode utgör ersätt-
ning för hela uppdraget, det vill säga både för det ansvar och för de 
kontakter som medföljer uppdraget och för deltagande i samman-
träden och förrättningar inom kommunen och tillsammans med 
samarbetspartners.  

 Kommunalrådets och oppositionsrådets fasta arvode utbetalas må-
nadsvis. 

 Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller 
annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska 
kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare. Ersätta-
ren har rätt till ersättning på samma nivå som ordinarie kommunal-
råd eller oppositionsråd. Ersättaren fullgör rådets samtliga uppgifter 
i enlighet med kommunstyrelsens reglemente och dessa regler.  
Om kommunalråd eller oppositionsråd på grund av sjukdom eller 
annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än 
två veckor ska arvodet minskas i motsvarande mån.  

 Någon reglerad arbetstid gäller inte. Kommunalråd och opposit-
ionsråd ska dock registrera sin tid.  
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 Åtar sig kommunalråd presidieuppdrag med fast arvode i Västra 

Götalandsregionen ska denna arvodesersättning samordnas och 
minska den arvodesersättning som Färgelanda kommun utbetalar.  

  

2.3.2. Övriga  
 Fast arvode för övriga uppdrag (se bilaga 2) ersätter förtroendevald 

för arbetsuppgifter som ligger inom uppdraget, utöver sammanträ-
den och förrättningar.  

 Arbetsuppgifter som anses ingå och täcks av det fasta arvodet är 
bland annat:  

 • Inläsning av handlingar  

 • Kontakter med allmänhet och press  

 • Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete. Samråd och 
kontakter med sektorsledningen och besök inom sektorns verk-
samheter 

 • Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör 
nämnden/styrelsens frågor  

 • Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, uppvaktningar, 
avtackningar, premiärer och motsvarande  

 • Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredra-
gande eller annan anställd till exempel inför sammanträde eller 
förrättning  

 • Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av hand-
lingar eller liknade  

 Om en förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller 
annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid ska 
nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare. Ersättaren har 
rätt till ersättning på samma nivå som ordinarie förtroendevald med 
fast arvode. Ersättaren fullgör den förtroendevalde med fast arvo-
des samtliga uppgifter i enlighet med nämndens reglemente och 
dessa regler.  
Om förtroendevald med fast arvode på grund av sjukdom eller an-
nat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid än två 
veckor ska arvodet minskas i motsvarande mån.  

 

2.4  Timarvode (sammanträdesarvode) 
 För förtroendevald med uppdrag om mindre än 40 % av heltid, ut-

går timarvode (sammanträdesarvode) för:  
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a. protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, kommun-

styrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och 
revisorernas sammanträden  

b. protokollfört sammanträde med av kommunen tillsatta utred-
ningskommittéer och andra grupper,  

c. protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.  
d. sammankomst med kommunalt samråds- eller intressentsam-

mansatt organ 
e. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
f. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisions-

uppdrag,  
g. kurs,  
h. konferens, 
i. informationsmöte,  
j. studiebesök, studieresa eller liknande, som har ett direkt sam-

band med det kommunala uppdraget, samt annat som rör kom-
munal angelägenhet.  

 För ersättning enligt punkterna d-j krävs särskilt beslut eller upp-
drag. 

 För partiinterna eller partiövergripande överläggningar utbetalas 
inte arvode.  

   

2.5 Arvodesnivå 
Timarvode (sammanträdesarvode) utgår för de två första timmarna 
av sammanträdet. Tid utöver två timmar ersätts per timma (se bi-
laga 2) 
Arvode inkluderar ersättning för arbete förenat med det politiska 
uppdraget till exempel inläsning av handlingar, restid till och från 
sammanträde o.s.v.  
Timarvode utgår för maximalt 8 timmar/dag. 
 

2.6 Studie- eller verksamhetsbesök  
Förtroendevalda enligt punkt 1.1. a kan göra studie- eller verksam-
hetsbesök, i syfte att utbilda sig inom den verksamhet som uppdra-
get omfattar. 
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Varje förtroendevald enligt punkt 1.1. a har rätt till två besöksdagar 
per kalenderår. Besöket ska vara godkänt av ordförande i berört or-
gan och den förtroendevalde ska kunna styrka att den genomförts. 
Kostnaden belastar berört organ. 
Timarvode (sammanträdesarvode) utgår enligt punkt 2.4, dock 
maximalt 8 timmar per besöksdag. Förlorad arbetsförtjänst betalas 
ut. 
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3. Ersättningar 
3.1 Allmänt om ersättningar  

För att ersättning enligt 3.2–3.4 ska betalas ut ska förtroendevald 
anmäla sina personliga inkomstuppgifter, adress till arbetet och 
även arbetsförhållanden på den blankett som finns för detta syfte.  
Ersättning betalas endast ut efter att intyg från arbetsgivaren läm-
nats in gällande såväl förlorad arbetsförtjänst som förlorad semes-
ter- och pensionsförmån. Blanketten lämnas vid första sammanträ-
det vid en ny mandatperiod och därefter minst en gång årligen.  
Blankett ska även lämnas vid förändring av inkomst eller annan 
uppgift. Det är den förtroendevalde som är ansvarig för att uppgif-
terna som lämnas är korrekta och aktuella.  
Rätten till ersättning enligt 3.2-3.4 omfattar även ledighet när det 
inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie 
arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsva-
rande.  
 

3.2 Förlorad arbetsförtjänst  
3.2.1. Normalberäkning  

Grunden för beräkningen av förlorad arbetsförtjänst är att då någon 
efter överenskommelse med sin arbetsgivare tar tjänstledigt för att 
utföra politiskt förtroendeuppdrag ska ersättning för förlorad ar-
betsförtjänst beräknas som om den förtroendevalde vore i tjänst.  
För förtroendevald med flera anställningar räknas förlorad arbets-
förtjänst utifrån den inkomstförlust som gäller vid det aktuella till-
fället. 
 Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsför-
tjänst. Arbetsgivarintyg om timlön, eventuell förlorad semesterför-
mån, eventuell förlorad pensionsförmån med mera ska lämnas in 
till HR- och löneavdelningen i januari varje år. Förlorad arbetsför-
tjänst kan även styrkas genom att vid varje tillfälle lämna in ett in-
tyg från arbetsgivaren alternativt lönespecifikation där löneavdraget 
är redovisat specifikt. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst för det 
nya året betalas ut först när intyg från arbetsgivaren har lämnats in.  
Ersättning betalas normalt ut för högst 8 timmar per dag. Ersättning 
kan betalas ut för mer än 8 timmar om den förtroendevalde kan visa 
att hen har en schemalagd arbetstid som överstiger 8 timmar och 
måste vara ledig mer än 8 timmar för ett uppdrag. Då ska ersättning 
utbetalas för det faktiska antalet timmar som den förtroendevalde 
måste vara ledig.  
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En förtroendevald som är helt ledig från sin tjänst och därmed inte 
får någon lön från sin arbetsgivare har inte rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst. Detsamma gäller för en förtroendevald som 
arbetar deltid och har tagit partiell och generell tjänstledighet. I de 
fall den förtroendevalde får arbetslöshetsersättning, sjukpenning el-
ler föräldrapenning, betalas ersättning ut med det belopp den förtro-
endevalde går miste om på grund av sitt uppdrag. Det begärda be-
loppet ska styrkas med intyg eller motsvarande.  
 
Ersättningsbar tid  

Ersättning betalas enligt ovan för tid då den förtroendevalde delta-
git i sammanträde eller annat uppdrag som ger rätt till ersättning. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut för den tid mö-
tet/uppdraget varat, inklusive faktisk restid mellan hem-
met/arbetsplatsen och platsen för mötet/uppdraget. Som ersätt-
ningsberättigad tid kan även den tid räknas, som kan uppkomma till 
följd av att sammanträde/uppdrag hålls på sådan tid att återgång till 
arbetsplatsen inte är meningsfull, till exempel vid långa resor och 
arbetets organisation.  
 

3.2.2. Schablonberäkning  
Förtroendevalda som inte har schemaförlagd arbetstid och som kan 
visa att de förlorat arbetsförtjänst men inte till vilket belopp, får ett 
schablonbelopp per timma motsvarande 30 % av 1/165:e del av 
kommunstyrelsen ordförande månadsarvode. Schablonbeloppet är 
inklusive semesterersättning.  
 

3.2.3 Egenföretagare  
Med egenföretagare avses ägare till enskild firma alternativt delä-
gare i handelsbolag. Företaget ska vara registrerat och bedrivas i 
aktiv form. 
Egenföretagares ersättning grundas på månadsinkomsten i verk-
samheten. Månadsinkomsten ska bekräftas genom intyg av revisor. 
Om inkomstbortfallet inte kan styrkas på detta sätt ska inkomst-
bortfallet grundas på senast taxerad inkomst från föregående år. 
Kopia på senaste besked om slutlig skatt från Skatteverket ska i så 
fall lämnas till lönekontoret. Det innebär exempelvis att för år 2023 
ska besked från 2022 lämnas in, som avser inkomståret 2021.  
Som alternativ ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan egen före-
tagare ansöka om schablonberäknad årsinkomst. Som villkor för 
schablonberäknad årsinkomst krävs att företaget är registrerat och 
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bedrivs i aktiv form. Dessutom krävs att egenföretagaren kan redo-
visa och styrka godtagbara skäl för varför det inte går att visa upp 
faktisk förlorad arbetsförtjänst. Exempel på ett sådant skäl kan vara 
att det egna företaget har en ojämn omsättning eller liknande vilket 
i så fall styrks genom tidigare årsredovisningar och löneuttag. 
Schablonberäknad årsinkomst betalas ut med 40 % av kommunsty-
relsen ordförande fasta arvode.  
Val- och arvodesberedningen godkänner årsvis om schablonberäk-
nad årsinkomst ska betalas ut.  
För förtroendevald som inte har reglerad arbetstid gäller schablon-
arbetstid kl. 08.00 - 17.00. Förlorad arbetsförtjänst kan utges för 
högst 8 timmar/dag.  
 

3.3. Förlorad semesterförmån  
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semester-
förmån. Om arbetsgivaren inte betalar semesterförmån ska intyg 
om detta lämnas in en gång årligen.  
Ersättning betalas ut för styrkt antal förlorade semesterdagar med 
maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påver-
kas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning.  
Om förlorad semesterförmån inte kan styrkas betalas ett schablon-
beräknat belopp ut med maximalt 12 % på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst.  
För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 
08.00 - 17.00 
 

3.4. Förlorad pensionsförmån  
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensions-
förmån. Om arbetsgivaren inte betalar pensionsförmån ska intyg 
om detta lämnas in en gång årligen.  
Ersättningen utbetalas direkt till den förtroendevalde en gång per 
år. Den förtroendevalde ansvarar själv för eventuell placering av er-
sättningen i pensionsfond eller dylikt. Den årliga utbetalningen av 
förlorad pensionsförmån är 4,5 % av den sammanlagda ersätt-
ningen för förlorad arbetsförtjänst under året som den förtroende-
valde fått för utförda förtroendeuppdrag under året. Den förtroen-
devalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats till högre 
belopp har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med mot-
svarande belopp.  
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Förtroendevalda som kan visa att pensionsförmånen faktiskt påver-
kas men inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning med 
4,5 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst.  
För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet 
utan att ha en anställning ska istället följande gälla: Den förtroende-
valde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till 
ersättning för förlorad pensionsförmån med motsvarande belopp.  
För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 
08.00-17.00. Belopp understigande 100 kr betalas inte ut.  
 

3.5 Kommunal pension  
För samtliga förtroendevalda gäller reglerna i det särskilda avtalet; 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroende-
valda (OPF-KL).  
Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald som 
valdes första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller 
som i tidigare uppdrag inte omfattas av PBL, PRF-KL eller andra 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  
Pensionsbestämmelserna OPF-KL tillämpas på förtroendevald, 
oavsett uppdragets omfattning.  
I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes fast 
arvode, sammanträdes- och förrättningsersättningar samt andra 
kontanta ersättningar. Utbetald ersättning för förlorad arbetsför-
tjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.  
För att omfattas av avtalets omställningsstöd krävs ett uppdrag på 
heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av 
heltid 

4.4Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk  
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4. Ersättning för kostnader 
4.1 Allmänt  

Ersättning enligt 4.2–4.6 betalas ut för verifierade kostnader som 
uppstått som en direkt följd av förtroendeuppdraget. Verifikationen 
kan bestå av till exempel en faktura eller kvitto på utbetalningen.  
 

4.2 Resekostnader  
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande 
ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetsta-
gare i det kommunala reseavtalet.  
 

4.3 Kostnader för barntillsyn  
Kostnader för vård och tillsyn av barn på grund av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande ersätts med 30 % av 1/165:e del 
av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode per påbörjad 
timma, dock maximalt 8 timmar per dag. Det gäller barn som vår-
das i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte 
hunnit fylla 12 år. Om det finns särskilda skäl kan ersättning ges 
även för äldre barn.  
Ersättning betalas inte för barntillsyn som utförs av egen familje-
medlem eller av annan närstående och inte heller för tid som barnet 
normalt vistas i barnomsorgen till följd av vårdnadshavarnas ordi-
narie arbete/sysselsättning.  

 
4.4 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsned-

satt eller svårt sjuk 
Ersättning betalas ut för kostnader som uppstått för vård och tillsyn 
av funktionsnedsatt eller svårt sjuk person som vistas i den förtro-
endevaldes bostad, för att den förtroendevalde ska kunna delta i 
sammanträden eller motsvarande. Ersättning utgår med 30 % av 
1/165:e del av kommunstyrelsen ordförande månadsarvode per på-
börjad timma, dock maximalt 8 timmar per dag.  
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemed-
lem eller av annan närstående.  
 

4.5 Särskilda kostnader för förtroendevald med 
funktionsnedsättning  
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning 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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Häri ingår kostnader för till exempel resor, ledsagare, tolk, hjälp 
med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Fråga 
om rätt till ersättning enligt denna punkt prövas i varje enskilt fall 
av val- och arvodesberedningens presidium.   
Ersättning lämnas endast för kostnader som inte ersätts på annat 
sätt.  
 

4.6 Övriga kostnader  
För andra kostnader än de som anges i 4.2–4.5 betalas ersättning ut 
om den förtroendevalde kan visa att det finns särskilda skäl för 
dessa kostnader. Ersättning betalas inte ut om den förtroendevalde 
haft rimliga möjligheter att förhindra att kostnaderna uppkom, till 
exempel genom att planera om arbetet 
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5. Gemensamma bestämmelser 
5.1. Hur man begär ersättning  

Fast arvode enligt punkt 2.3 betalas ut automatiskt.  
I punkt 3.1 anges hur den förtroendevalde ska gå till väga för att få 
ersättningen enligt punkt 3.2–3.4.  
För att få ersättning enligt punkt 4.2–4.6. ska den förtroendevalde 
vid varje tillfälle styrka sina förluster eller kostnader.  
 

5.2. Tidsfrister för begäran om ersättning 
Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska göras direkt 
vid sammanträdet eller senast inom två (2) månader från det till-
fälle då den förlorade arbetsförtjänsten uppkom.  
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska göras sen-
ast inom två (2) år från det tillfälle då den förlorade semesterför-
månen uppkom. 
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån på den förlo-
rade arbetsförtjänsten ska göras senast inom två (2) år från det till-
fälle då den förlorade pensionsförmånen uppkom.  
Begäran om andra ersättningar enligt dessa regler ska göras senast 
inom två (2) månader från dagen för sammanträde eller motsva-
rande tillfälle då kostnaden uppkom. 
 

5.3 Tolkning av reglerna med mera  
Val- och arvodesberedningens presidium avgör frågor om tolkning 
och tillämpning av dessa regler, generellt eller individuellt. HR- 
och löneavdelningen har att utse en ansvarig tjänsteperson för bere-
dande av arvodesärenden till val- och arvodesberedningen.  
Val- och arvodesberedningen har i uppdrag att föreslå arvoden för 
tillkommande uppdrag under mandatperioden. 
 

5.4. Utbetalning  
Ersättningar betalas ut en gång per månad förutom ersättning för 
förlorad pensionsförmån vilken betalas ut årsvis i efterskott.  
 

5.5. Uppföljning och utbildning  
Val- och arvodesberedningen ska en gång per mandatperiod göra 
en uppföljning av de förtroendevaldas ersättningar. Uppföljning 
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görs tidigast efter två år av mandatperioden. Val- och arvodesbe-
redningen kan genomföra stickprovskontroller för att kontrollera 
hur reglerna följs.  
I början av varje mandatperiod ska samtliga förtroendevalda i kom-
munfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna få en genom-
gång av arvodesreglerna. I samband med genomgången kommer at-
testanterna att få en särskild genomgång kring attestantuppdraget.  
 

5.5. Attestantuppdraget  
Beslutsattestanten har det formella ansvaret för att underlagen som 
ligger till grund för utbetalning av arvode, förlorad arbetsförtjänst 
med mera är riktiga 
Beslutsattestanten har ansvar för att kontrollera att pengar finns av-
satta i budgeten för den kostnad som ska attesteras.  
Beslutsattestanten ska innan deltagande godkänna utbild-
ningar/konferenser/aktiviteter som den förtroendevalde önskar 
delta i. Beslutsattestanten bekräftar med sin attest att underlaget 
från den förtroendevalde är riktigt och att uppdraget och syftet med 
deltagandet är tydligt.  
Det måste också klart framgå av underlaget vad eventuella kost-
nadsutlägg och reseräkningar omfattar. 
Innan attest kan ske inför årets första utbetalning av förlorad arbets-
förtjänst ska underlag från arbetsgivaren om löneavdraget vara in-
lämnat.  
Se i övrigt kommunens regelverk för attester. 
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  BILAGA 1 

Uppdragsbeskrivningar 
Utöver vad som framgår av kommunallagen, reglementen, arbetsordning 
m.m. gäller följande ansvarsfördelning för de olika politiska uppdragen. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande  
• Ansvara för förtroendemannautbildningen och de förtroendevaldas kom-

petensutveckling  
• Hålla kontinuerlig kontakt med partiernas gruppledare  
• Vara kommunfullmäktiges kontaktperson gentemot massmedia  
• Utföra representationsuppdrag och i övrigt företräda kommunfullmäk-

tige.  
  
Beredningsledare för tillfälliga beredningar  
• Leda processen i beredningarna och inspirera beredningsledamöterna till 

kreativitet och gemensamt lärande.  
• Se till att inga andra frågor än de som hör ihop med det definierade upp-

draget behandlas i beredningen.  
• Planera och driva beredningsarbetet framåt och överlämna resultat på ut-

satt tid.  
• Hålla kontakten med förvaltningen och se till att beredningen får tillgång 

till erforderligt tjänstemannastöd.  
• Hålla kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller nämndens ordfö-

rande kontinuerligt informerad om beredningsarbetets ekonomiska läge 
så att den ekonomiska ramen hålls.  

 
Kommunalråd (kommunstyrelsens ordförande)  
• Företräder den styrande grupperingen 
• Hålla kontakter med kommunfullmäktiges presidium så att arbetet med 

de strategiska frågorna finner sin plats i kommunfullmäktige.  
• Främja samverkan mellan kommunstyrelsen, övriga nämnder och kom-

munens bolag  
• Representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, kon-

ferenser och sammanträde om inte annat bestämts.  
• Vara kommunstyrelsens kontaktperson gentemot massmedia  
• Hålla kommunstyrelsen informerad  
• Med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta ini-
tiativ i dessa frågor  
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  
• Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens 

ordförande ovan) 
• Kan bli tilldelad sidouppdrag som kommunstyrelsen beslutar  
 
Oppositionsråd (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande)  
• Företräder oppositionen 
• Garanterar samtliga oppositionspartier insyn och goda arbetsmöjligheter. 
• Ta emot, vidarebefordra och förankra information till samtliga opposit-

ionspartier 
• Biträda kommunstyrelsens ordförande (se uppdrag för kommunstyrelsens 

ordförande ovan)  
• Kan bli tilldelad sidouppdrag som kommunstyrelsen beslutar 
 
Alla årsarvoderade 
• Inläsning av handlingar  
• Kontakter med allmänhet, organisationer och press  
• Rutinmässigt informera sig om förvaltningens arbete.  
• Samråd och kontakter med sektorsledningen och besök inom sektorns 

verksamheter 
• Samråd och kontakter med andra ordföranden i frågor som berör nämn-

den/styrelsens frågor  
• Representera nämnden/styrelsen vid invigningar, uppvaktningar, avtack-

ningar, premiärer och motsvarande  
• Genomgång och beredning av ärenden med sekreteraren, föredragande 

eller annan anställd till exempel inför sammanträde eller förrättning  
• Fatta beslut i ärenden som nämnden delegerat, påskrift av handlingar el-

ler liknade 
• Sammanträden med egen nämnd/styrelse/utskott 
• Justering av protokoll 
• Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med 

icke kommunala organ där man företräder den egna styrelsen/nämnden 
eller utskottet 

• Att hålla sig á jour med samhällsförändringar och utveckling som påver-
kar det kommunala uppdraget 

• Restid med anledning av ovan uppräknande punkter 
• Övriga liknande uppgifter 
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BILAGA 2 

 
Fast arvode och timarvode (sammanträdesarvode 80 % av gällande riksdagsmannaarvode, för närva-
rande 71 500 kr) 
 
Uppdrag Typ av ar-

vode 
Procent Noteringar 

Kommunfullmäktige 

Ordförande Fast arvode 8  

1:e vice ordförande Fast arvode 2,5  

2:e vice ordförande Fast arvode 2,5  

Fullmäktigeberedningar 

Beredningsledare Fast arvode 3  

Revisorer 

Ordförande Fast arvode 3  

Vice ordförande Fast arvode 1,5  

Ledamöter Fast arvode 1  

Kommunstyrelsen  

Ordförande (kommunalråd) Fast arvode 100  

Vice ordförande (oppositionsråd) Fast arvode 50  

Socialnämnden  

Ordförande Fast arvode 25   

1:e vice ordförande Fast arvode 10  

2:e vice ordförande Fast arvode 5  

Utbildningsnämnden  

Ordförande Fast arvode 20  

Vice ordförande Fast arvode 8  

Bygg- och trafiknämnden  

Ordförande Fast arvode 3   

Vice ordförande Fast arvode 1,5  

Valnämnd 

Ordförande Fast arvode 2 Gäller endast under valår 

Vice ordförande Fast arvode 1 Gäller endast under valår 
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Överförmyndare 

Överförmyndare Fast arvode 8   

Vice överförmyndare Fast arvode 4   

Val- och arvodesberedningen 

Ordförande Fast arvode 2   

Vice ordförande Fast arvode 1   

Valbohem 

Ordförande Fast arvode 6   

Vice ordförande Fast arvode 3   

Färgelanda Vatten 

Ordförande Fast arvode 3   

Vice ordförande Fast arvode 1,5   

Gatersbyn 1:120 Fastighets AB 

Ordförande Fast arvode 1   

Vice ordförande Fast arvode 0,5   

 

Timarvode Arvode i procent 

Till och med två timmar 0,56 % 

Tid utöver två timmar (per timma) 0,28 % 

Justeringsmöte per tillfälle (Obs! gäller ej omedelbar juste-
ring, som istället ingår i timarvodet) 

0,56 % 
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