
Ersättningar till 
förtroendevalda 2018

Information till dig som förtroendevald

Fasta månadsarvoden 2018

Ordförandeuppdrag

Kommunfullmäktige 3 835

Kommunstyrelsen 60 240

Miljö- och byggnadsnämnden 10 950

Servicenämnden 10 950

Bildningsnämnden 10 950

Socialnämnden 10 950

Kommunrevisionen 1 640

Valnämnden (valår) 1 640

Rådet för funktionshinder 220

Pensionärsråd 220

AB Hammaröbostäder 3 835

Hammarö Energi AB 3 835

Särskild resurs Centerpartiet 7 670

Särskild resurs Vänsterpartiet 7 670

Övriga  uppdrag

Gruppledare i partierna 6 575  (Till partier som 
 saknar kommunalråd)

Lekmanna revisorer 440

Kommunrevisionen 3 070

Sekreterare kommunrevisionen 660

Ledamöter i ks, soc, bin, serv au samt vice 
ordf. i miljö o bygg nämnd

3 290

Gruppledare för oppositionen i miljö 
och byggnadsnämnden

3 290



Sammanträdesarvode
Första timmen 330 kronor.
Påbörjad halvtimme efter första timmen 85 kronor.

Maximalt utbetalas ersättning för åtta timmar per sam-
manträde. Du behöver inte göra något särskilt för att få 
sammanträdesersättning. 
Deltar du i sammanträdet enbart i egenskap av ersättare 
får du ingen sammanträdesersättning – däremot har du 
rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Arvode 
utbetalas från och med mötets starttid.

Förrättningsarvode
Med förrättningar menas exempelvis kurser, konferenser, 
överläggningar och studiebesök som är nödvändiga för 
att fullgöra förtroendeuppdraget. För att få ersättning 
krävs att du har fått en särskild kallelse eller uppdrag. 
Beloppen per timme är lika som sammanträdesarvodet. 
Maximalt utbetalas förrättningsarvode för fem timmar 
per förrättning. Om en förrättning sträcker sig över flera 
dagar räknas varje dag som en förrättning, men du får 
enbart förhöjd ersättning första timmen dag ett.
Du måste själv på en särskild blankett meddela den tid 
du ska ha ersättning för. 

Förlorad arbetsinkomst
Om du behöver ta ledigt från ditt arbete för att kunna 
fullgöra ditt förtroendeuppdrag har du rätt till ersättning 
för den inkomst som du förlorar. Ersättning betalas ut för 
det faktiska lönebortfallet och inte om du tar semester, 
kompledighet etc. för att fullgöra ditt uppdrag. Max-
gränsen för beräkning av lönebortfallet är en årsinkomst 
om 12 basbelopp. Ett basbelopp år 2018 är 45 500 kronor. 
Du ska till lönekontoret lämna in ett intyg från din arbets-

Ersättningar till förtroendevalda

Frågor om ersättning

Om du har frågor eller funderingar kring 
ersättningar så kontakta:

Elisabeth Hoorn
elisabeth.hoorn@hammaro.se
054-51 56 08

givare som visar lönebortfallets storlek för en hel dag. När 
din inkomst ändras lämnar du in ett nytt intyg. Du måste 
också för varje sammanträde eller förrättning skriftligt 
ange hur många timmars lönebortfall du begär ersättning 
för. Vid sammanträdena sker detta på den blankett som 
skickas runt. Din begäran ska signeras av dig själv. 

Är du egenföretagare med F-skattsedel baseras din er-
sättning på förra årets deklarerade inkomst uppräknad 
med den genomsnittliga löneutvecklingen för kommunens 
personal.

Pensionsförmån
Kommunen tecknar en pensionsförsäkring hos Skandia 
pension för den förtroendevalde och sätter en gång om 
året in den förlorade pensionsförmånen. 

Reseersättning och traktamente
Du har endast rätt till reseersättning och traktamente vid 
sammanträden eller förrättningar utanför kommunen. 
Ersättning utbetalas efter samma grunder som till kom-
munens anställda. Om du måste anlita barnvakt för att 
fullgöra ditt förtroendeuppdrag kan du ha rätt till er-
sättning för detta. 


