
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentnamn Dokumenttyp Senast reviderad Beslutsinstans 

Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda Föreskrift 2021-11-29 § 198 Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig/processägare Version Diarienummer Giltig till 

Kommunledningsförvaltningen 10 21KS417 2025-12-31 
Dokumentinformation Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 
Dokumentet gäller för Piteå kommuns förtroendevalda 
 



 
  Sid 1 
 
 

 

Allmänna bestämmelser 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
1 § 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen 
(2017:725) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den 
utsträckning som kommunfullmäktige beslutar. 

För förtroendevalda med årsarvode gäller endast 7 § och 12-23 §§ 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
2 § 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 
sammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-21, § 139, har rätt till ersättning 
enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 11 § och 14-18 §§ för: 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden, 
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
c) ett partigruppmöte, som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde, 
d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs 
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det 
kommunala förtroendeuppdraget, 
e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan 
motpart till kommunen, 
f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv 
tillhör, 
g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ såsom 
pensionärsråd, handikappråd o dylikt, 
h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den 
förtroendevalde själv tillhör, 
i) presidiemöte i fullmäktige, nämnd eller utskott, 
j) besiktning eller inspektion, 
k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,  
l) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
m) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts. 

Ej tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till 
ersättning enligt 14 §. 

Arvoden och förlorad arbetsförtjänst m.m. 

Arvodesbelopp i kronor för schablonbelopp, maxbelopp, årsarvode och sammanträdesarvode 
specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas enligt 23 §. 



 
  Sid 2 
 
 

 

Arvoden för sammanträden 

3 § 
Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till arvode för sammanträden eller 
motsvarande enligt följande: 

Punkt enligt 2 § 
Punkt a)   Sammanträde  1 arvode 
Punkt c)   KF Partigruppmöte  ½ arvode 
Punkt m)   Protokolljustering  ¼ arvode 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 4 tim    ½ arvode 
Över 4 tim    1 arvode 
Aktuellt arvode redovisas i bilaga 1. 

Arvode är maximerat till 1 arvode per dag oavsett antal sammanträden och förrättningar. 

Förlorad arbetsinkomst 

4 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande: 

Punkt enligt 2 §  Schablonbelopp  Upp till maxbelopp 
Punkt a)   1 Schablonbelopp  1 maxbelopp 
Punkt c)   ½ Schablonbelopp  ½ maxbelopp 
Punkt m)   ¼ Schablonbelopp  ¼ maxbelopp 

Punkt b) samt d) till l): 
Upp till 4 tim  ½ Schablonbelopp  ½ maxbelopp 
Över 4 tim   1 Schablonbelopp  1 maxbelopp 

Aktuellt schablonbelopp och maxbelopp redovisas i bilaga 1. 

Alla förtroendevalda har rätt till ett schablonbelopp. Förlorad arbetsinkomst utöver 
schablonbeloppet ska styrkas genom intyg från arbetsgivare. Vid förändrade omständigheter 
beträffande lön eller arbetstid skall nytt intyg lämnas.  

För förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp, ska 
ersättningen beräknas på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten 
för år enligt följande: 

Sjukpenninggrundande inkomst (för år) = ersättning per dag 
260 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej till förtroendevalda med årsarvode enligt § 7. 

Förlorad semesterförmån 

5 § 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån enligt följande: 
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a) förlorad semesterersättning, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst 
b) förlorad semesterdag, maximalt samma belopp som maxbeloppet. 

Särskilda förhållanden m.m. 

6 § 
Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att 
de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. 

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 
motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

Årsarvode 

7 § 
Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till minst 40 procent 
av heltid har rätt till årsarvode enligt följande: 

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande  100 % årsarvode 
Tillika kommunalråd 

Övriga årsarvoderade nedan kan få maximalt 75 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode 

Socialnämndens ordförande    57 % av årsarvode. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande   47 % av årsarvode. 

Förtroendevald med årsarvode 75 % eller mer har utöver årsarvodet och ersättning för 
kostnader enligt 14 - 18 §§, ingen ersättning för sina uppdrag inom kommunen. Ersättning för 
uppdrag i kommunala bolag utgår dock enligt särskilt reglemente. 

Förtroendevald med årsarvode mellan 40 % och mindre än 75 % har utöver årsarvodet och 
ersättning för kostnader enligt 13-17 §§ ingen ersättning för sina nämndinterna uppdrag. Vid 
beräkning av sysselsättningsgrad utgör 75 % av kommunalrådens arvode heltid. 

Kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett 
kommunalt uppdrag vilka tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. Det 
sammanlagda årsarvodet inklusive gruppledararvode får inte överstiga 75 % av kommunalråds 
årsarvode. Vid bedömningen av den sammanlagda deltidsgraden medräknas uppdrag enligt 8 §, 
begränsat årsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument. 
Om socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande har annat ordinarie 
ledamotsuppdrag än ordförandeuppdraget ska alltid sådant särskilt beslut fattas. 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. 
Högst 40 dagar kan sparas till annat år. Ej uttagna ledighetsdagar bortfaller. Ledigheten ska 
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras. 
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Till årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag utgår sjuklön som för anställda gr 1 enligt Allmänna bestämmelser. 

Begränsat årligt arvode 

8 § 
Nedanstående förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat årligt arvode. 

Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  18 % av årsarvode. 
- Ledamot i arbets- och personalutskott   13 % av årsarvode. 

Kommunfullmäktige och andra nämnder 
Arvode för vice ordförande utbetalas alltid med 20 % av ordförandes årliga arvode och detta 
inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas alltid med 5 
% av ordförandes årliga arvode enligt 7 § och 8§. 

- Kommunfullmäktiges ordförande   15 % av årsarvode 
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande  32 % 
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande  20 % 
- Miljö- och tillsynsnämndens ordförande  15 % 
- Fastighets- och servicenämndens ordförande  15 % 
- Gemensam Räddningsnämnd ordförande 15 % 
- Gemensam Överförmyndarnämnd ordförande 14 % 
- Valnämndens ordförande – Valår   11 % 
- Valnämndens ordförande – Icke valår   5 % 
- Kost och servicenämndens ordförande   5 % 

Revisionen begränsade årsarvoden 

- Revisionens ordförande    7 % av årsarvode 
- Revisionens vice ordförande   5 % 
- Revisorer     3,5 % 

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med 0 - 7 % av årsarvode, ingår 
nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen 
enligt 2 §: 
- punkt d) då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats. 
- punkt h), i) och m) 

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med över 7 % av årsarvode, ingår 
nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen 
enligt 2 §: 
- punkt b), vad avser nämnds-interna frågor 
- punkt c), för den som inte är ledamot i kommunfullmäktige 
- punkt d), då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats 
- punkt e), f), h), i), j) och m) 
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Bestämmelse vid sjukdom 

Om förtroendevald som innehar begränsat årsarvode till följd av sjukdom eller annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får respektive nämnd besluta att det begränsade 
årsarvodet dras in och istället utgår till den som regelmässigt tjänstgör i hans/hennes ställe. 

Partigruppledararvode 

9 § 
Gruppledarnas ersättning är uppdelad i ett grundbelopp per parti som finns representerat i 
fullmäktige för första mandatet och ett mandatbundet belopp per fullmäktigegrupp för övriga 
mandat enligt följande: 

Mandat  % av grundbelopp 
                      per mandat 
Mandat 1:  100 % 
Mandat > 2  8,5 % 

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1 

Gruppledararvodet utgör ersättning för partigruppmöten enligt 2 § punkt c), gruppledarträffar 
samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget. 

I gruppledararvodet ingår att informera övriga fullmäktigeledamöter i sin fullmäktigegrupp om 
vad som behandlas på gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade 
till gruppledaruppdraget. 

Gruppledararvodet kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive 
partigrupp. 

Arvoden till valförrättare och röstmottagare 

10 § 
Valförrättare och röstmottagare ersätts med ett grundarvode per timme enligt bilaga 1. Lördag 
och söndag samt röd dag ersätts med 20 % extra arvode. 

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt  120 % av grundarvode valförrättare/tim 
Ledamot i valdistrikt    100 % av grundarvode valförrättare/tim 
Röstmottagare    100 % av grundarvode valförrättare/tim  

Ordförande i valdistrikt har schablonarvode på 5 timmar för förberedelse av val och vallokal. 
Utbildning av valförrättare och röstmottagare arvoderas med 4 timmar. Valförrättare och 
röstmottagare har rätt till ersättning för resekostnader och traktamenten enligt § 14. 

Pensionsförmån 
11 § 
Pensionsavgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden. Det som avsätts 
är 4,5 % på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 % på delar 
över 7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan. 
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Pensionsavgift som understiger 1,5 % av IBB utbetalas som ersättning. Om pensionsavgiften är 
högre så avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning hos kommunen. 
Pensionsbehållningen omräknas med förändringen av IBB – både före och under utbetalning. 

Pensionsavgiften kan inte betalas till tjänstepensionsförsäkring p.g.a. begränsningar i 
inkomstskattelagen. 

Ansökan om utbetalning görs skriftligt till kommunstyrelsen som är pensionsmyndighet. 
Utbetalning sker tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas. 

Avgiftsbestämd ålderspension – pensionsbehållning kan utbetalas som engångsersättning om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av IBB. 
 
Förlorad pensionsförmån 
Pensionsersättningen är schabloniserad och utgör 4,5 procent. Den beräknas på den ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut till den förtroendevalde under året. Nivån på 
pensionsersättningen ska följa storleken på pensionsavgiften enligt tjänstepensionsavtalet 
AKAP-KL som gäller för kommunens anställda. 
 
De förtroendevalda som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i sitt ordinarie arbete, 
har möjlighet att ansöka om kompensation på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Den 
ordinarie lönen och den högre pensionsavsättningen ska då styrkas. Kommunen ersätter då 
maximalt enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL. 
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, året efter det år förlusten hänför sig till. 
Ansökan görs på framtagen blankett och sådan förlust skall styrkas genom intyg från 
arbetsgivaren och ha inkommit till Piteå kommun, senast 31 mars året efter det år förlusten 
hänför sig till. 
 
Vid utbetalningen ska det tydligt framgå att beloppet avser ersättning för förlorad pension. 
Varje förtroendevald har sedan själv ansvaret för att förvalta den utbetalda 
pensionsersättningen på det sätt man finner lämpligt. 
 
Pensionsförlust för uppdragstid före 2021-01-01 ska förtroendevald ansöka om senast 2022-03-
31 genom en särskild ansökan med styrkta underlag på faktisk pensionsförslut, ansökan 
hanteras och beslutas genom särskilt beslut av Kommunstyrelsen. Ansökan kan göras för tid 
från 2015-01-01. 
 
Ovanstående ersättningsregler gäller på samma sätt oavsett om pensionsförlusten hänför sig till 
anställning, uppdrag eller egen näringsverksamhet. 

Kommunal pension 

12 § 
För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i 
kommunens pensionspolicy. 
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Föräldraledighet 
13 § 
Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har politiska 
uppdrag på 40 % eller mer. Ersättning på samma sätt som anställda vilket innebär 
kompensation upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån. 

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från 
Försäkringskassan. 

Ersättning för kostnader 

Resekostnader och traktamenten 

14 § 
Kostnader för resor till, från och inom sammanträden och förrättningar ersätts enligt de grunder 
som fastställs för kommunens arbetstagare. Vid förrättningar utanför kommunen tillämpas de 
resekostnads- och traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Vid 
uträkning av färdtidsersättning fastställs timlönen för förtroendevalda enligt bilaga 1. Timlönen 
omräknas årligen enligt 23 §. 

Barntillsynskostnader 

15 § 
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 10 år. 

Ersättning betalas också för barnomsorgsavgift som erlagts för barn som vistats i allmän 
förskola utanför den avgiftsfria tiden. 

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock 
med högst samma ersättning som en vårdtimlön för dagbarnvårdare gr 2.  

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.  

Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen annat än i 
fall som anges i 2 stycket. 

Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
person. 

16 § 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person 
som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst timlönen för ett 
vårdbiträde, gr 2. 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 
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Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning 

17 § 
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. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
motsvarar en inkomst av 7,5 basbelopp fördelat på 260 dagar: 

7,5 x basbeloppet 
         260 

Övriga kostnader 

18 § 
För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan 
visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering 
av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom. 

Gemensamma bestämmelser 

Hur man begär ersättning 

19 § 
För att få ersättning enligt 3 § utöver schablonbeloppet, enligt 4-6 §§, 11 § och 14-17 §§ ska 
den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas 
till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

Schablonbelopp enligt 4 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och 
punkt m), arvoden enligt 7, 8 och 9 §§ samt arvoden enligt 11 § vad avser protokollförda 
sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m) betalas ut utan föregående anmodan. 

20 § 
Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet enligt 4 § skall vid begäran om ersättning 
styrkas av arbetsgivaren. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas 
senast inom 6 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 § skall framställas senast inom två 
år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år 
från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

Tolkning av bestämmelserna 

21 § 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 
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Utbetalning 

22 § 
Årsarvoden och begränsade årsarvoden enligt 7 och 8 §§ samt gruppledararvoden enligt 9 § 
betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per 
månad. 

Omräkning 
23 § 
Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt 
följande: 
- Schablonbelopp och maxbelopp enligt 4 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 
- Årsarvoden (7 §), begränsade årsarvoden enligt (8 §) samt gruppledararvoden (9 §). Beloppen 
avrundas till närmaste 100-tal kronor. 
- Arvode för sammanträden mm enligt 3 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 
- Grundarvode per timme för valförrättare. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 
- Timlön för färdtidsersättning enligt 14 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor. 
Tolkning av löneöverenskommelserna och dess konsekvenser för omräkningarna görs av 
kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, som också fastställer beloppen. Avsikten är att 
den procentuella justeringen av arvoden ska följa den genomsnittliga procentuella 
löneökningen för anställda hos Piteå kommun. 
________________________________________________________________________________ 
Antagen i KF 2014-12-15 § 202 
Uppräkning i KSAPU 2015-06-23 § 100 
Ändring i KF 2017-09-25 § 196 
Revidering i KF 2018-12-17 § 
Revidering i KF 2019-03-18 § 64 
Revidering i KF 2020-06-22 § 136 
Uppräkning i KSAPU 2020-12-15 § 193 
Revidering i KF 2021-11-29 § 198 



Bilaga 1 Uppräknade belopp 

Uppräkningsdatum 
27 september 2022

Postadress: 941 85 Piteå Besöksadress: Svartuddsvägen 1 Telefon: 0911-69 60 00 Webbadress: www.pitea.se 

Aktuella belopp för ersättning till förtroendevalda 
Storlek och fördelning av arvoden framgår i ”Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda”.  
Nedan finns de grundbelopp som används för att räkna fram arvoden. 

Maxbelopp 
3 150 kr 

Förlorad arbetsförtjänst för förrättning 
Schablonbelopp 

1/1 918 kr    

Arvoden för sammanträden (10 §)  

1/1 arvode 733 kr 

Årsarvode 100 %  939 600 kr 

Grundbelopp för partigruppledararvode 118 000 kr 

Grundarvode per timme för valförrättare 156 kr 

Timlön för färdtidsersättning 190 kr 

Page 1 of 1

Kilometerersättning

Traktamente (inrikes)

2,90 kr/km

240 kr/heldag 



 

 
   

 

       
        

           
     

           
             

       
        

            
          

              
           

         

              
 

Kommunstyrelsen 
Protokollsutdrag

Page 14 of 14

Sammanträdesdatum 
2019-03-04 

§ 57
Särskilt beslut om årsarvodering
Diarienr 19KS160 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämndens ordförande och tillika 
kommunstyrelsens andre vice ordförande erhåller årsarvode med 62 %. 

Beräkning sker i enlighet med Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns 
förtroendevalda och beslutet ska bifogas denna. 

Ärendebeskrivning
I Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastslås att kommunstyrelsen fattar särskilt 
beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag vilka 
tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. 
Det sammanlagda begränsade årsarvodet för uppdragen som samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande uppgår till 50%. Vid bedömning av 
den sammanlagda deltidsgraden ska alla uppdrag som medger begränsat årsarvode 
medräknas. I och med att årsarvodet överstiger 40% av årsarvode utgår ingen ersättning för 
nämndinterna uppdrag utöver årsarvodet och ersättning för kostnader. Därav är årsarvodet 
förhöjt gentemot en rak sammanslagning av de två respektive uppdragen. 

Det särskilda beslutet utgår från och har företräde före vad Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda föreskriver. 
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