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Bilaga till bestämmelserna om ekonomisk ersättning till Fagersta
kommuns förtroendevalda. Gäller från och med 2021-01-01
§4
Årsarvoden
Förtroendevald som utför sitt uppdrag på minst 40 % av heltid arvoderas med fast årsarvode.
Kommunalråd på heltid arvoderas med 847 228 kronor för år 2021.
Förtroendevald som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har rätt till betald
semesterledighet med motsvarande antal dagar som kommunalt anställda. Semesterdagar får ej sparas
eller utbetalas i pengar.
§5
Fasta arvoden - ordföranden med flera
Till följande förtroendevalda skall utbetalas årsarvode enligt följande:
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsens arbetsutskott 4 st á
Kommunstyrelsens förhandlingsutskotts ordförande
Norra Västmanlands Ekonominämnds ordförande
Norra Västmanlands Ekonominämnds vice ordförande
Revisor, ordförande
Revisorer, övriga 4 st
Socialnämndens ordförande
Socialnämndens 1:e vice ordförande
Socialnämndens 2:e vice ordförande
Utbildnings- och fritidsnämndens ordförande
Utbildnings- och fritidsnämndens 1:e vice ordförande
Valberedningens ordförande
Valnämndens ordförande (endast valår)
Överförmyndarnämndens ordförande
Överförmyndarnämndens 1:e vice ordförande

BELOPP kr
39.760
6.964
4.618
17.464
20.954
20.954
16.944
8.470
60.170
52.876
156.179
39.478
23.105
139.737
17.464
6.978
10.475
32.348
13.407

Fasta arvoden till krisledningsnämndens ordförande utbetalas inte. Dock utbetalas ersättning och
arvoden enligt § § 6-20.
Till gruppledare i respektive parti, som är representerat i fullmäktige, utbetalas ett arvode på
2 818 kronor per månad eller 33 831 kronor för år 2021.
Förtroendevald i socialnämnden, som vid ordförandens eller 1:e vice ordförandens eller 2:e vice
ordförandens frånvaro, står till förfogande för att omedelbart kunna utföra ett uppdrag (social jour)
får ersättning för varje påbörjat dygn med 155 kr.
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Till revisor i ideell förening där Fagersta kommun utser kommunal revisor skall utbetalas ett
årsarvode på 2 788 kr.
A Till borgerlig begravningsförrättare skall utbetalas ett årsarvode på 3 848 kr, samt ett arvode
per förrättning enligt § 10.
B Arvode skall utbetalas till ledamot av valnämnden, som med anledning av val tjänstgör åt
nämnd enligt följande:
Ordförande och vice ordförande skall för utfört arbete, som inte är sammanträde med nämnden, få
ersättning med samma belopp som sammanträdesarvode till ledamot i nämnd (§ 10).
Den som, vid allmänna val, tjänstgör under valdagen, skall få arvode enligt följande:
Ordförande i valdistrikt
2 895 kr
Vice ordförande i valdistrikt
2 574 kr
Röstmottagare i valdistrikt
2 200 kr
Reserv i bostaden
1 502 kr
Ledamot i valnämnden eller den som tjänstgör på nämndens kansli, får 2 200 kr
Den som deltar i utbildning inför valet, får för kurstiden 348 kr.
Till röstmottagare i röstningslokal utgår ett arvode på 171 kr per timme.
C Avgår årsarvoderad förtroendevald under mandatperioden fördelas arvodet mellan
honom/henne och den som inträder i hans/hennes ställe. Arvodet fördelas i förhållande till den tid
varunder var och en av dem innehaft uppdraget.
§7
Förlorad arbetsinkomst
1 Verifierat belopp
Uppgift om verifierat belopps storlek skall inlämnas till Norbergs kommun, Västmanland-Dalarnas
gemensamma löneavdelning. Uppgiften lämnas på särskild blankett.
Maximalt kan ersättning på 3 208 kr utbetalas per dag, inklusive semesterersättning.
2 Schablonberäknat belopp
Taxerad inkomst
2080
Maximalt kan ersättning på 3 208 kr utbetalas per dag inklusive semesterersättning.
§ 10
Arvode för sammanträde m.m.
Arvode utbetalas med 320 kronor för första timmen. För varje påbörjad halvtimme utbetalas
därefter 87 kronor.
Arvode kan maximalt utbetalas för 7 timmar per dag, maxbelopp 1 360 kronor.
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För protokollsjustering utbetalas ersättning med 144 kr. (§ 5 och § 6)
Borgerlig begravningsförrättare ersätts med 577 kronor per genomförd förrättning.
Borgerlig namngivningsofficiant ersätts med 577 kronor per genomförd förrättning
§ 12
Barntillsynskostnader
Kostnader för vård och tillsyn av barn, som föranletts av kommunalt uppdrag, ersätts med lägsta lön
enligt Kommunals löneavtal.
§ 13
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad och svårt sjuk
Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad och svårt sjuk ersätts på samma sätt som kostnader
för barntillsyn.
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