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Ansvarig: Kommunstyrelsen   Senaste ändringen antagen: KF 2022-06-13, § 68 
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, bilaga  Uppföljning: Årligen i januari 

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, bilaga.  

Gäller från och med 2023-01-01. 

Grund för beräkning av arvodena är årsarvodet för en ledamot i Sveriges riksdag. Det belopp som  
gäller den 1 januari varje år ska tillämpas som basarvode för hela året. År 2023 är detta 858 000 kronor.  
 

Årsarvoden år 2023 Procent Belopp kronor 

Kommunfullmäktiges ordförande  7 60 060 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande  2 17 160 

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 1 8 580 

Kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd 100 858 000 

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  5 42 900 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 2,5 21 450 

Kommunstyrelsens personalutskotts ordförande 2,5 21 450 

Kommunstyrelsens välfärd- och serviceutskotts ordförande 3 25 740 

Norra Västmanlands ekonominämnds ordförande 2 17 160 

Norra Västmanlands ekonominämnds vice ordförande 1 8 580 

Revisor, ordförande  5 42 900 

Revisorer, övriga 4 stycken  2,5 21 450 

Socialnämndens ordförande  19 163 020 

Socialnämndens 1:e vice ordförande  5 42 900 

Socialnämndens 2:e vice ordförande 2,5 21 450 

Utbildningsnämndens ordförande  17 145 860 

Utbildningsnämndens 1:e vice ordförande 4 34 320 

Utbildningsnämndens 2:e vice ordförande 2 17 160 

Valberedningens ordförande  1 8 580 

Valnämndens ordförande (endast valår)  1,5 12 870 

Valnämndens vice ordförande (endast valår)  0,5 4 290 

Gruppledare i parti representerat i fullmäktige 4 34 320 

 

Valnämnden 

Den som vid allmänna val tjänstgör under valdagen får arvode enligt följande: 
 

Arvode Procent Belopp kronor 

Ordförande i valdistrikt 0,4 3 432 

Vice ordförande i valdistrikt 0,35 3 003 

Röstmottagare i valdistrikt 0,3 2 574 

Reserv i bostaden 0,1 858 

Ledamot i valnämnden/tjänstgörande på valnämndens kansli  0,3 2 574 

 
I arvodena för valdagen är ersättning för utbildning inkluderat samt iordningsställande av vallokal.  
 

Röstmottagare i röstningslokal får ett rörligt arvode per timme på 0,02 procent av riksdagsledamots 
arvode, vilket är 172 kronor. Samma ersättning ges vid deltagande i utbildning. 
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Protokollsjustering 

För protokollsjustering utgår ersättning med 0,017 procent av en riksdagsledamots arvode, vilket är 
146 kronor. Detta gäller inte ordföranden där ersättningen ingår i det fasta arvodet enligt § 3.  

 

Förtroendevald i socialnämnden 

Som vid ordförandens frånvaro står till förfogande för att omedelbart kunna utföra ett uppdrag (social 
jour) får ersättning för varje påbörjat dygn med 0,019 procent av en riksdagsledamots arvode, vilket är 
163 kronor. 
 

Revisor i ideell förening 

Till revisor i ideell förening där Fagersta kommun utser kommunal revisor betalas ett årsarvode på 0,35 
procent, vilket är 3 003 kronor. 

 

Förrättningsarvode  

 Till borgerlig begravningsförrättare utgår ett årsarvode med 0,45 procent, vilket är 3 861 kronor.  
Därutöver betalas 0,069 procent av en riksdagsledamots arvode per genomförd förrättning, vilket är 
592 kronor.  

 Borgerlig namngivningsofficiant ersätts med 0,069 procent av en riksdagsledamots arvode per 
genomförd förrättning, vilket är 592 kronor.  

 

Förlorad arbetsinkomst 

Uppgift om verifierat belopps storlek ska inlämnas till Västmanland-Dalarna löneförvaltning på särskild 
blankett. Maximalt kan ersättning på 0,39 procent av en riksdagsledamots arvode utbetalas per dag, 
inklusive semesterersättning, vilket innebär 3 346 kronor.  
  
Schablonberäknat belopp 
Taxerad inkomst 
         2080 
 

Sammanträdesarvode 

Arvodet baseras på en riksdagsledamots årsarvode delat med 365 dagar, och det delat med 8 timmar. 
Detta arvode gäller för första timmen. För varje påbörjad halvtimme utbetalas därefter halva det 
beloppet. Arvodet kan maximalt utbetalas med 7 timmar per dag, maxbelopp 2 044 kronor. Arvode 
betalas inte för lunch och middag. 

 

Sammanträdestid Procent  Belopp 

Första timmen 0,034 292 

Därefter varje påbörjad halvtimme 0,017 146 

 

Barntillsynskostnader 

Kostnader för vård och tillsyn av barn, som föranletts av kommunalt uppdrag, ersätts med lägsta lön 
enligt Kommunals löneavtal. 
 

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. 


