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1 Allmänna bestämmelser 

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. 

Bestämmelserna gäller även företrädare som utsetts att representera sin organisation i 

kommunala råd där kommunfullmäktige antagit särskilt reglemente. De har rätt till arvode för 

sammanträde där protokoll eller anteckningar förs av sekreterare 

 

I skattehänseende räknas arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser som inkomst av 

tjänst. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. 

Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.  

Kostnaderna för arvoden och ersättningar belastar den nämnd eller den instans den 

förtroendevalde vid varje tillfälle representerar.  

1.1 Tolkning av bestämmelserna 

Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser. 
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2  Ersättning och arvoden 

Arvode betalas till förtroendevald som har ett uppdrag som enligt dessa bestämmelser 

berättigar till årsarvode. För deltagande på sammanträde eller förrättning som inte omfattas av 

arvode får förtroendevald ersättning. 

 

Förtroendevald får därutöver ersättning för kostnader eller förlorade förmån som föranleds av 

sammanträde, förrättning eller årsarvoderat uppdrag. 

2.1 Ersättningsberättigade uppdrag 

2.1.1 Sammanträden 

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till 

sammanträde har rätt till sammanträdesersättning för:  

• sammanträde med Kommunfullmäktige 

• sammanträde med Kommunstyrelsen och övriga nämnder  

• sammanträde med av Kommunfullmäktige utsedda utredningskommittéer 

• fullmäktigeberedning 

• nämndutskott och nämndberedningar 

• presidiemöte i fullmäktige eller nämnd  

• revisorernas sammanträden  

 

Ersättning vid sammanträde inkluderar inläsning av handlingar. 

Ersättare som inte tjänstgör och andra förtroendevalda har rätt till reseersättning om de fått rätt 

att närvara. 

2.1.2 Förrättningar 

Förtroendevalda har efter beslut i Kommunfullmäktige, revisionen eller nämnd rätt till 

förrättningsersättning för: 

 

• Partigruppmöte som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde.  

• Sammanträden med brukar- och samverkansråd. 

• Utbildning, konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande, efter beslut av 

Kommunfullmäktige, nämnd eller förvaltningschef. 

• Uppdrag från Kommunfullmäktige eller nämnd exempelvis protokollsjustering, 

kontaktpolitiker, informationsmöte eller liknande som rör kommunal angelägenhet och 

har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget samt 

granskningsuppgifter inom ramen för revisionsuppdraget. 

• Överläggning med företrädare för kommunen, personalorganisation, utomstående 

organisation eller annan motpart till kommunen efter kallelse från kommunchef eller 

förvaltningschef.   
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2.2 Ersättningens storlek 

Ersättningsbelopp i kronor för sammanträdesersättning, förrättningsersättning, maxbelopp för 

förlorad arbetsinkomst specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas. Förtroendevald är 

berättigad till ersättning för minst den tid som framgår i kallelsen. 

2.2.1 Sammanträden och förrättningar 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för sammanträden enligt följande: 

• Sammanträde upp till 1 timme  1/2 sammanträdesersättning,  

• Sammanträde över 1 timme  1/1 sammanträdesersättning 

 

Sammanträdesersättning är maximerat till 1/1 hel ersättning per dag oavsett antal 

sammanträden. 

 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förrättningar enligt följande: 

• KF Partigruppmöte   1/2 förrättningsersättning 

• Protokolljustering    1/4 förrättningsersättning 

• Annan förrättning per påbörjad timme 1/8 förrättningsersättning 

Förtroendevald som har årsarvode nivå 1 - 4 kan ha begränsningar i rätten till sammanträdes- 

och förrättningsersättning enligt bestämmelser under Årsarvode.  

2.2.2 Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträden och 

förrättningar enligt följande:      

    Upp till: 

• Sammanträde upp till 1 timme  1/2 maxbelopp 

• Sammanträde över 1 timme  1/1 maxbelopp 

• KF Partigruppmöte   1/2 maxbelopp 

• Protokolljustering   1/4 maxbelopp 

• Förrättning per påbörjad timme  1/8 maxbelopp 

Uppdrag som fullgörs på ledig tid ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Förlorad arbetsinkomst ska alltid vid förfrågan kunna styrkas genom intyg från arbetsgivare. 

För förtroendevald som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp, ska 

ersättning beräknas på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten 

enligt följande: 

Sjukpenninggrundande inkomst (för år) = ersättning per dag 

260 
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2.2.3 Ersättning till valförrättare och röstmottagare 

Valförrättare och röstmottagare ersätts med en grundersättning per timme enligt bilaga 1. 

Lördag och söndag samt röd dag ersätts med 20 procent extra. 

Uppdrag Grundersättning  

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt      120 %  

Valförrättare i valdistrikt    100 % 

Röstmottagare    100 %  

Ordförande i valdistrikt har schablonarvode på 5 timmar för förberedelse av val och vallokal. 

Utbildning av valförrättare och röstmottagare ersätts med 4 timmar. Valförrättare och 

röstmottagare har rätt till ersättning för resekostnader och traktamenten. 

2.2 Årsarvode  

Arvodesbelopp i kronor för helt årsarvode specificeras i bilaga 1. 

Kommunstyrelsen kan fatta särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än 

ett kommunalt uppdrag om de tillsammans uppgår till minst 40 procent av 

kommunalrådsarvodet. Vid sådant beslut räknas den förtroendevalda som årsarvoderad nivå 2.  

Vid bedömningen av den sammanlagda tiden ska alla årsarvoderade kommunala uppdrag 

medräknas. Det sammanlagda årsarvodet inklusive gruppledararvode får inte överstiga 75 

procent av kommunalrådsårsarvodet. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i 

detta dokument. 

Årsarvoderad har inte rätt till ersättning för uppdrag som ingår i årsarvodet förutom ersättning 

för kostnader (avsnitt 5). 

2.2.1 Årsarvode nivå 1 

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till över 75 procent 

av heltid har rätt till årsarvode enligt följande: 

Kommunstyrelse, ordförande  100 % årsarvode 

Tillika kommunalråd 

Kommunstyrelse, 1:e vice ordförande  100 % årsarvode 

Tillika kommunalråd 

I årsarvode nivå 1 ingår alla övriga arvoden och ersättningar förutom ersättning för kostnader 

(avsnitt 5) samt ersättning för uppdrag i kommunala bolag enligt respektive bolags beslut. 
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2.2.2 Årsarvode nivå 2 

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till över 40 procent 

men inte mer än 75 procent av helt årsarvode har rätt till årsarvode enligt följande: 

Socialnämnd, ordförande   57 % av årsarvode 

Barn- och utbildningsnämnd, ordförande  47 %  

Samhällsbyggnadsnämnd, ordförande  47 % 

 

I årsarvode nivå 2 ingår ersättning för alla nämndinterna uppdrag förutom ersättning för 

kostnader (Avsnitt 5).   

2.2.3 Årsarvode nivå 3 

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans arvoderas till över 7 procent, 

men inte mer än 40 procent av helt årsarvode, har rätt till årsarvode enligt följande: 

Kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelse, 2:e vice ordförande   18 % av årsarvode 

- Arbets- och personalutskott, ledamot   13 %  

Kommunfullmäktige och andra nämnder 

- Kommunfullmäktige, ordförande   17 % av årsarvode 

- Kultur- och fritidsnämnd, ordförande   22 % 

- Miljö- och tillsynsnämnd, ordförande   17 % 

- Fastighets- och servicenämnd, ordförande  17 % 

- Gemensam Räddningsnämnd, ordförande 17 % 

- Gemensam Överförmyndarnämnd, ordförande  17 % 

- Valnämnd, ordförande – valår   13 % 

- Socialnämnd, vice ordförande  12 % 

- Barn och utbildningsnämnd, vice ordförande 10 % 

- Samhällsbyggnadsnämnd, vice ordförande 10 % 

 

I årsarvode nivå 3 ingår överläggning med företrädare för kommunen, personalorganisation, 

utomstående organisation eller annan motpart till kommunen. Även presidiemöte och 

protokollsjustering ingår i årsarvodet.  

2.2.4 Årsarvode nivå 4 

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans arvoderas mindre än 7 

procent av helt årsarvode har rätt till årsarvode enligt följande: 

- Valnämnd, ordförande – icke valår   5 % av årsarvode 

- Gemensam Kost och servicenämnd, ordförande 5 % 

- Revision, ordförande    7 %  

- Revision, vice ordförande   5 % 

- Revisor     3,5 % 
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I årsarvode nivå 4 ingår överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, presidiemöte samt protokollsjustering. 

2.2.5 Vice ordförande och ledamot i utskott 

Arvode för vice ordförande utbetalas med 20 procent av ordförandes årliga arvode och detta 

inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas med 5 

procent av ordförandes årliga arvode.  

 

Grunden för ersättning och arvode är samma som för årsarvode nivå 4 förutom för vice 

ordförande i Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, 

som ingår i årsarvode nivå 3. 

2.2.6 Partigruppledararvode 

Gruppledare för varje parti eller partigrupp har rätt till arvode. Arvode beräknas utifrån hur 

många platser varje parti har i Kommunfullmäktige enligt följande:  

Antal ledamöter   grundbelopp per plats 

Plats 1:     100 % 

Plats 2 och uppåt   8,5 % 

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1. 

Gruppledararvodet utgör ersättning för partigruppmöten, 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 fördelas fritt mellan en eller flera personer efter önskemål från 

respektive parti eller grupp av partier. 

2.2.7 Arvode för ledamöter i bolagens styrelser  

Beslut om ersättning till ledamöter i bolagens styrelser fattas på årsstämma för respektive 

bolag. 
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3 Specifika regler 

3.1 Semester 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande anställdas regler om semester i 

allmänna bestämmelser och registreras som månadsanställd med månadslön. Ledigheten ska 

förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

3.2 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad semesterförmån om hen tar tjänstledigt från 
sin ordinarie sysselsättning när hen genomför förtroendeuppdrag för Piteå kommun i så stor 
omfattning att tjänstledigheten minskar antalet betalda semesterdagar:

 
a) förlorad semesterersättning, maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad

arbetsinkomst

b) förlorad semesterdag, maximalt samma belopp som maxbeloppet för förlorad

arbetsförtjänst.

3.3 Förlorad ersättning vid särskilda arbetsförhållanden 

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån 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. 

3.4 Förlorad ersättning vid restid 

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån omfattar tid för 

resa till och från sammanträde eller förrättning. 

3.5 Frånvaro 

Om en förtroendevald med årsarvode, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under mer än 30 

kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. Sådant förhinder ska anmälas 

till aktuell förvaltning. Det minskade årsarvodet betalas då i stället till den som nämnden utsett 

att tjänstgöra i hens ställe.  

Till årsarvoderad förtroendevald nivå 1 och 2 som på grund av sjukdom är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag betalas sjuklön som för anställda gr 1 enligt Allmänna bestämmelser. 

3.6 Föräldraledighet 

Årsarvoderad förtroendevald nivå 1 och 2 kan vara föräldralediga. Ersättning betalas ut på 

samma sätt som för anställda, vilket innebär kompensation upp till 80 procent av den tidigare 

arvodesnivån. 

3.7 Fördelning av arvode 

Avgår en förtroendevald, som har rätt till årsarvode, fördelas arvodet mellan denne och 

efterträdaren i förhållande till den tid var och en innehaft uppdraget. Tidpunkt för avgång är 

den dag då kommunfullmäktige beviljar den förtroendevaldes avsägelse om inte annan tidpunkt 

angivits i beslutet. 



 

  Sid 10 

 

 

 

4 Pensionsförmån 

4.1 Pensionsförmån på ersättning och arvode.  

Bestämmelser för pensionsförmån regleras i bestämmelser för omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL18) och eventuellt tidigare avtal.  

 

Pensionsavgiften grundas på utbetalda ersättningar och arvoden. Det som avsätts (2021) är 4,5 

procent1 på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 procent1 på 

delar över 7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan. 

 

Pensionsavgift som understiger 1,5 procent av IBB utbetalas som ersättning. Om 

pensionsavgiften är högre avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning 

hos kommunen.  

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 procent av IBB. 

4.2 Förlorad pensionsförmån 

Pensionsersättningen är schabloniserad och utgör 4,5 procent2. 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. Schabloniserad pensionsersättning utbetalas 

varje månad. 

 

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 tjänstepensionsavtal AKAP-KL och AKAP-KR. 

 

Pensionsersättningen för lön som överstiger 7,5 IBB betalas ut kontant en gång per år, året efter 

det år förlusten hänför sig till. Ansökan görs på särskild blankett. Sådan förlust ska 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. 

 

Ovanstående ersättningsregler gäller på samma sätt oavsett om pensionsförlusten hänför sig till 

anställning, uppdrag eller egen näringsverksamhet. 

 
1&2 Gällande avtal har företräde. 
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5. Ersättning för kostnader

5.1 Resekostnader och traktamenten 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för resekostnader inom sammanträden oavsett antal 

kilometer, samt resor till/från sammanträden om resvägen mellan bostaden eller arbetsplatsen 

och sammanträdeslokalen är sex kilometer eller mer. 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. 

5.2 Kostnad för barntillsyn 

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra kostnader för 

barnpassning har rätt till ersättning enligt timkostnad i bilaga 1 för det antal timmar som 

barnpassning krävts. Ersättning ska kunna styrkas och betalas inte om tillsynen har utförts av 

person som tillhör den förtroendevaldes hushåll.  

Ersättning för barnpassning kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde uppbär 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

5.3 Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning 

eller svårt sjuk person. 

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra kostnader för vård 

och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den 

förtroendevaldes bostad har rätt till ersättning enligt timkostnad i bilaga 1 för det antal timmar 

som vård och tillsyn krävts. Ersättning ska kunna styrkas och betalas inte om vård eller tillsyn 

har utförts av person som tillhör den förtroendevaldes hushåll.  

Ersättning för vård och tillsyn kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde får 

ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

5.4 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 förrättning 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 delat på 260 (dagar) per tillfälle. 

5.5 Övriga kostnader 

För andra kostnader än som avses i avsnitt 5 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa 

att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. 
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Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. 

Sådana kostnader ska styrkas och godkännas av ordförande.  
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6. Administrativa bestämmelser

6.1. Begäran om ersättning 

För att få ersättning för sammanträden och förrättningar ska den förtroendevalde rapportera i 

kommunens system för tidrapportering så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter 

förrättningen eller sammanträdet. 

För att få ersättning för förluster eller kostnader ska den förtroendevalde kunna styrka dessa. 

Förluster eller kostnader ska anmälas till ansvarig förvaltning, senast 6 månader efter kostnaden 

uppkommit. 

6.2. Begäran om förlorad arbetsinkomst 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska registreras i kommunens system för 

tidrapportering. 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra ersättningar enligt dessa 

bestämmelser ska lämnas in senast inom 6 månader från dagen för sammanträde eller 

förrättning när förlusten uppstått. 

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in senast inom två år från dagen 

för sammanträde eller förrättning när förlusten uppstått. 

6.3. Utbetalning 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas i 

efterskott vid ordinarie månadsutbetalning. 

6.4. Omräkning 

Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt 

följande: 

- Ersättning för sammanträden m.m., punkt 2.1.1. Beloppen avrundas till närmaste heltal

kronor.

- Ersättning för förrättning m.m., punkt 2.1.1. Beloppen avrundas till närmaste heltal

kronor.

- Maxbelopp enligt 2.1.2. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.

- Årsarvoden enligt punkt 3. Beloppen avrundas till närmaste 100-tal kronor.

- Grundarvode per timme. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.

- Timlön för färdtidsersättning punkt 5.1. 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. 
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7. Teknisk utrustning

Förtroendevald som har uppdrag som ledamot eller ersättare i Kommunfullmäktige, nämnd 

eller kommunalt bolag har rätt att förfoga över lämplig teknisk utrustning för att läsa 

handlingar, göra anteckningar, läsa e-post, delta i digitala möten, votera, digitalt justera 

protokoll samt rapportera tjänstgöring. 

Ordförande för Kommunfullmäktige, nämnd och kommunala bolag har förutom funktioner för 

ledamot rätt till utrustning för att skapa och redigera dokument, läsa på intranätet, delta i 

interna samarbetsytor, leda sammanträden och sköta enklare administrativa uppgifter som kan 

följa av uppdraget. 

Rätt till teknisk utrustning gäller inte ledamöter i valnämnd och externa ledamöter i 

samverkans- och brukarråd.  

________________________________________________________________________________ 
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 §  

Revidering i KF 2022-11-28 § 160 
Redaktionell ändring KLF punkt 3.2 2023-01-12



Bilaga 1 Uppräknade belopp 

Uppräkningsdatum 

Enligt beslut 2022-09-27 

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. 

Ersättning för sammanträden och förrättningar (2.2.1) 

Sammanträdesersättning hel 1 100 kr 

Förrättningsersättning hel  733 kr 

Förlorad arbetsförtjänst för sammanträde eller förrättning 

Maxbelopp per dag 3 150 kr 

Årsarvode 100 %  939 600kr 

Grundbelopp för partigruppledararvode 118 000 kr 

Grundarvode per timme för valförrättare 156 kr 

Timlön för färdtidsersättning 190 kr 

Reseersättning till/från och inom sammanträden per km 2,90 kr 

Traktamente heldag (grund innan ev. avdrag). 240 kr 




