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Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns 
förtroendevalda 
 

Gäller från: 1 januari 2023 

Antagen av: Kommunfullmäktige 2022-11-21 

Datum för revidering: Bestämmelserna revideras 1 april varje år samt vid val vart 4:e år 

Ansvarig för revidering: Administratör 

Dnr: KS 2022-360 

 

Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2022, § 341. 

 

 

Arvodesprinciper 
 

Ersättningarna baseras på det grundarvode som utges till ledamöterna vid Sveriges Riksdag 

(Riksdagsledamots-arvodet). 1 januari 2022 är Riksdagsledamots-arvodet 71 500 kronor per månad 

eller 858 000 kronor per år. 

 

Kommunstyrelsens ordförande har en ersättning om 90 procent av riksdagsledamotsarvodet, förste vice 

ordförande och andre vice ordförande har en ersättning om 70 procent av arvodet till kommun-

styrelsens ordförande. Övriga ersättningar fastställs med hänvisning till uppdragets omfattning till viss 

procentandel av kommunstyrelsens ordförandes ersättning. Avstämning sker vid det tillfälle som 

Riksdagens arvodesnämnd fastställer detta arvode och träder i kraft den 1 april året därpå. Uppräkning 

sker endast med procentbelopp, ej vid nivåförändring. Om nivåförändring sker görs uppräkning med 

belopp motsvarande inflationen i riket föregående år. Procentuell justering görs även av timarvodet, 

dock ej av grundarvode. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen ska fortlöpande föra in de aktuella beloppen och från vilket datum de 

gäller. 

 

§ 1 Målgrupp 
 
Dessa bestämmelser gäller heltidsengagerade förtroendevalda samt ledamöter och ersättare i: 

 

- kommunfullmäktige, 

- beredningar tillsatta av kommunfullmäktige, 

- kommunstyrelsen, 

- nämnder, 

- delegationer och utskott, 

- nämndberedningar, 

- kommunens revisorer, 

- styrelser för kommunala bolag, 

- ombud och observatörer vid bolagsstämmor, 

- av kommunen utsedda förtroendevalda i andra utomstående organ, 

- intressentsammansatta organ. 
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Arvoden och ersättningar från kommunen utbetalas endast om den förtroendevalde inte erhåller sådana 

från kommunägda företag eller andra utomstående organ och kan högst uppgå till ett grundarvode 

jämte sex timarvoden. För externt utsedda ledamöter i intressentsammansatta organ utgår endast 

ersättning med timarvode eller för förlorad arbetsinkomst (ingen ersättning utgår till ej tjänstgörande 

ersättare). Kommunalt utsedda förtroendevalda med årsarvoden, erhåller ej ersättning vid deltagande i 

intressentsammansatta organ. 

 

§ 2 Former 
 

Ersättning utges i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning 

och traktamente. Ersättning kan också utges för särskilda kostnader föranledda av förtroendeuppdraget. 

Dessa fall prövas av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Moment 1 
 

Ersättning utges för kostnader som föranleds av uppdraget vid vård och tillsyn av barn som vårdas i 

den förtroendevaldes familj och som inte fyllt 12 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges 

även för äldre barn. Ersättning kan även utgå till egen familjemedlem eller sammanboende mot 

uppvisande av intyg om förlorad arbetsförtjänst. 

 

Moment 2 
 

Ersättning utges för kostnader som föranleds av uppdraget vid vård och tillsyn av funktionshindrad 

person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning kan även utgå till egen familjemedlem eller 

sammanboende mot uppvisande av intyg om förlorad arbetsförtjänst. 

 

Moment 3 
 

Ersättning utges till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranleds av 

uppdraget. 

 

Moment 4 
 

För andra kostnader än de som avses under Moment 1-3 utges ersättning om det föreligger särskilda 

skäl. Ersättning utges inte då den förtroendevalde har rimliga möjligheter att förhindra kostnaden. 

 

Fråga om ersättningar prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott efter samråd med 

företrädare för berörd nämnd. 

 

§ 3 Pensionsförmåner 
 

Enligt särskild pensionspolicy. 

 

§ 4 Grupplivsskydd 
 

Enligt särskild pensionspolicy. 
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§ 5 Ledighet 
 

Heltidsengagerade förtroendevalda har rätt till ledighet från förtroendeuppdraget med bibehållet 

arvode. Detta gäller under lika många dagar per år som arbetstagare med motsvarande ålder har rätt till 

semester. 

 

§ 6 Årsarvode 
 

Moment 1 
 

Årsarvodena till ordförandena beräknas efter månadsarvode för kommunalråd. Årsarvodena till förste 

och andre vice ordförande uppgår till 62 procent av respektive ordförandes årsarvode. 

 

Moment 2 
 

Årsarvode utges till förtroendevalda enligt följande: 

 

Uppdrag Sysselsättnings- 
 grad (%) Årsarvode 
 

Kommunfullmäktige 

Ordförande   10   77 220 

Förste vice ordförande (sammanträdesarvode) 

Andre vice ordförande     6,2   47 876 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunalråd 1 (90 procent av riksdagsledamotsarvodet, för 

närvarande 71 500 kronor per månad) 100 772 200 

(Ordförande i kommunstyrelsen) 

Förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

(70 procent av kommunstyrelsens ordförande)   70 540 540 

 

Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

(utöver arvode sammanträdesersättning)   10   77 220 

 

Kommunens revisorer 

Ordförande     6   46 332 

Vice ordförande     3,7   28 571 

 

Individ- och familjenämnden 

Ordförande   27 208 494 

Förste och andre vice ordförande   10   77 220 

 

Kulturnämnden 

Ordförande   10   77 220 

Vice ordförande     6,2   47 876 
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 Sysselsättnings- 
Uppdrag grad (%) Årsarvode 
 

Lärandenämnden 

Ordförande   27 208 494 

Förste och andre vice ordförande   10   77 220 

 

Miljö- byggnämnden 

Ordförande   20 154 440 

Vice ordförande   12,4   95 753 

 

Omsorgsnämnden 

Ordförande   27 208 494 

Förste och andre vice ordförande   10   77 220 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförande   27 208 494 

Förste och andre vice ordförande   10   77 220 

 

Gemensamma överförmyndarnämnden (när detta är 

aktuellt) 

Ordförande     5   38 610 

__________________________________________________________________________________ 

 

Valnämnden (gäller endast valår) 

Ordförande     5   38 610 

Vice ordförande     3,1   23 938 

 

BOLAGEN 
 

Nybro Elnät AB/Nybro Energi AB 

Ordförande   25 193 050 

Vice ordförande   15,5 119 691 

 

Nybro Bostads AB/AB Nybro Brunn 

Ordförande   25 193 050 

Vice ordförande   15,5 119 691 

__________________________________________________________________________________ 

 

Anmärkning 
 

För ordförande, vice ordförande och tjänstgörande politiskt valda ledamöter i kommunala 

pensionärsrådet och kommunstyrelsens funktionshinderråd, utges arvode enligt § 7, Moment 1 och 2. 

 

Övriga tjänstgörande ledamöter (det vill säga representanter för intresseorganisationer) utges arvode 

enligt § 7, Moment 2. 
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Moment 3 
 

Heltidsengagerade förtroendevalda samt förtroendevald med 70 procents sysselsättningsgrad erhåller 

inga ytterligare arvoden från kommunen (undantag § 8 Moment 8 och 9). Till övriga förtroendevalda 

som erhåller årsarvode utges inga sammanträdesarvoden eller förrättningsarvoden för uppdrag inom 

egna nämnden (undantag för kommunstyrelsens arbetsutskott). 

 

Kostnaden för dessa sammanträdesarvoden till ordförande och vice ordförande, som inte tillhör 

kommunfullmäktige, ska belasta respektive nämnd eller kommunalt bolag. 

 

Moment 4 
 

Årsarvoden till kommunens revisorer betalas ut med en förlängning på fyra månader av mandat-

perioden med hänsyn till den tid som de fullgör sina revisionsuppdrag. 

 

Moment 5 
 

Avgår förtroendevald med årsarvode under mandatperiod fördelas arvodet mellan denne och ersättaren 

i förhållande till hur länge de haft uppdraget. 

 

Moment 6 
 

Om förtroendevald med årsarvode, på grund av sjukdom, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under 

mer än två månader, ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

 

Moment 7 
 

Utses ersättare för längre tid för förtroendevald med årsarvode, uppbär ersättaren arvode som 

motsvarar tjänstgöringstiden. 

 

§ 7 Sammanträdesarvode 

 

Moment 1 
 

Grundarvode utgör 500 kr per sammanträde för ordinarie ledamot och för ersättare. 

 

Ett arvode på 500 kr betalas ut till en ersättare i kommunfullmäktige per parti utifrån gällande 

turordning. 

 

Moment 2 
 

Timarvodet utgör 211 kr. Timarvode utges för varje påbörjad timme från och med andra till och med 

sjätte sammanträdestimmen (justeras årligen med samma uppräkningsfaktor som arvodena). 

 

(Grundarvode + 6 timarvoden = 1 766 kr). 
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Moment 3 
 

För sammanträde i kommunfullmäktige för tjänstgörande ledamöter utges sammanträdesarvode 

motsvarande ett grundarvode. 

 

Moment 4 
 

Ersättning kan utges för förlorad arbetsinkomst. Om inkomstbortfallet överstiger total sammanträdes-

ersättning ersätts mellanskillnaden. Den förtroendevalde ska då genom intyg styrka löneavdrag. 

Inkomstbortfall överstigande 300 kronor per timme inklusive lagstadgad semester ersätts ej. 

 

För kommunfullmäktige gäller att inkomstbortfallet och ersättningen för detta ej samordnas med 

grundarvodet. 

 

Moment 5 
 

Under samma dygn kan de förtroendevalde inte erhålla mer än ett grundarvode och därutöver sex 

timarvoden (förutom för kommunfullmäktige-sammanträde). 

 

Moment 6 
 

Arvode utges inte för telefonsammanträde understigande en timme. 

 

Moment 7 
 

Ajournering av sammanträde för måltidsrast inräknas inte i sammanträdestid. 

 

Moment 8 
 

Tid för justering av protokoll innefattas i den ersättning som utges för det sammanträde justering avser. 

Däremot utgår ersättning för resekostnader. 

 

Moment 9 
 

Ersättning till förtroendevald i Regionförbundet erhåller ersättning enligt deras bestämmelser. 

 

§ 8 Förrättningsarvode 
 

Moment 1 
 

Med förrättning avses: 

 

- konferens, informationsmöte, studiebesök, kurs eller liknande kommunal angelägenhet, 

- förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart i 

kommunen, 

- överläggning med företrädare för annat kommunalt organ där den förtroendevalde själv tillhör, 

- sammankomst med kommunalt samrådsorgan, 

- överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde 

själv tillhör, 
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- besiktning eller inspektion, 

- överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

- fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag. 

 

Moment 2 
 

För att ersättning ska utges krävs särskilt uppdrag av nämnd, styrelse eller att uppdraget på annat sätt 

godkänns. 

 

Moment 3 
 

Grundarvodet utgör 500 kr per förrättning. 

 

Moment 4 
 

Timarvodet utgör 211 kr. Timarvode utges för varje påbörjad timme från och med andra till och med 

sjätte förrättningstimmen. 

 

(Grundarvode + 6 timarvoden = 1 766 kr). 

 

Moment 5 
 

Förtroendevald som utför förrättning som påbörjas efter klockan 17.00 erhåller endast timarvode, dock 

högst fem timarvoden. Förtroendevald som vid tidpunkten för förrättningen skulle utfört arbete och 

därvid haft inkomst av tjänst, erhåller också ett grundarvode. 

 

Moment 6 
 

Förtroendevald har inte rätt till arvode vid förrättning på lördag, söndag eller helgdag. Ersättning 

lämnas dock för förlorad arbetsförtjänst när den förtroendevalde genom intyg kan styrka löneavdrag. 

 

Moment 7 
 

Förrättning påbörjas vid avresa från bostad eller arbetsplats samt vid övernattning utom kommunen när 

man lämnar hotell i samband med att förrättningen ska påbörjas. 

 

Moment 8 
 

För vigselförrättare som anvisas av kommunen, utges för varje förrättning ett grundarvode och ett 

timarvode, 711 kr. 

 

För borgerlig begravningsförrättare som anvisas av kommunen, utges för varje förrättning ett 

grundarvode och ett timarvode, 711 kr. Denna kostnad betalas av den avlidnes pastorat via 

begravningsclearing. 

 

Moment 9 
 

Till ordförande och vice ordförande utges förrättningsarvode endast vid deltagande i kurser och 

konferenser som är förlagda i annan kommun. 
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§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente 
 

Moment 1 
 

Till heltidsengagerade förtroendevalda utges resekostnadsersättning enligt kommunalt reseavtal. 

Resekostnaderna ska redovisas i körjournal eller på reseräkning. 

 

Moment 2 
 

Förtroendevaldas ersättning för resekostnader vid sammanträde eller förrättning inom kommunen utges 

enligt det kommunala reseavtalet för resa med egen bil om avståndet från den förtroendevaldes fasta 

bostad eller arbetsplats inom kommunen till sammanträdesplatsen överstiger 5 kilometer enkel resa. 

 

Moment 3 
 

Ersättning för resekostnader utges även till ledamot och tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Moment 4 
 

Ersättning för resekostnader och traktamente vid sammanträde eller förrättning utom kommunen utges 

enligt det kommunala reseavtalet. 

 

§ 10 Utbetalning av arvoden och övriga ersättningar 
 

Moment 1 
 

Årsarvode betalas ut varje månad med en tolftedel av arvodet. 

 

Moment 2 
 

Sammanträdes- och förrättningsarvoden betalas ut varje månad. Som underlag för utbetalning gäller de 

rapporter om sammanträde och förrättningar som nämndens sekreterare lämnas snarast möjligt. 

 

Moment 3 
 

För uppgift om förrättning som lämnas till nämndens sekreterare ansvarar den förtroendevalde. 

 

Moment 4 
 

För att kunna få ersättning för särskilda kostnader till följd av uppdraget, måste den förtroendevalde 

lämna erforderliga uppgifter som grund för ersättningsanspråket. 

 

§ 11 Tolkning och tillämpning av bestämmelserna 
 

Moment 1 
 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Om så erfordras får kommunstyrelsens arbetsutskott också utfärda tillämpningsföreskrifter. 


