Lumparlands kommun

Arvodesstadga
Antagen av kommunfullmäktige genom § 32/14.11.2019 att gälla från och med 1.1.2020 till
och med 31.12.2023.
1 § Tillämpningsområde
För skötseln av förtroendeuppdrag betalas till förtroendevalda arvode, ersättning för eventuellt
inkomstbortfall och för kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av
vikarie, anordnande av barntillsyn eller motsvarande samt ersättning för resekostnader och
dagtraktamente i enlighet med denna stadga.
2 § Årsarvoden
Till förtroendevalda som nämns nedan betalas utöver sammanträdesarvodet följande årsarvoden, i
vilka ingår ersättning för förtroendeuppdrag som sköts utanför sammanträdena:






Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunstyrelsens ordförande
Socialnämndens ordförande
Skolnämndens ordförande
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

600 euro
1 000 euro
300 euro
300 euro
300 euro

Om ett förtroendeuppdrag för vilket ett årsarvode betalas med stöd av denna paragraf sköts av två
eller flera förtroendevalda under samma kalenderår, har var och en av de förtroendevalda rätt till en
proportionell andel av årsarvodet som motsvarar den tid som denne skött förtroendeuppdraget.
Om en i denna paragraf nämnd förtroendevald är tillfälligt förhindrad att sköta sitt uppdrag, avbryts
dennes rätt till årsarvode när hindret varat utan avbrott en månad. Om hindret fortsätter efter detta,
har den som sköter den förtroendevaldas uppdrag när ordinarie är förhindrad rätt att få en
proportionell andel av den förtroendevaldas årsarvode som motsvarar den tid som denne skött
uppdraget.
3 § Sammanträdesarvoden
Till ledamöter i kommunens organ betalas sammanträdesarvode ut enligt följande:
1)
2)
3)
4)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Övriga förvaltningsorgan

30 euro
35 euro
25 euro
20 euro
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Med förvaltningsorgan avses i denna stadga kommittéer och arbetsgrupper som
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatt. Andra arbetsgrupper anses inte vara sådana
förvaltningsorgan som avses i denna stadga.
Till ordförande och förtroendevald sekreterare i kommunens organ betalas sammanträdesarvode ut
enligt följande:
1)
2)
3)
4)

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Nämnderna
Övriga förvaltningsorgan

35 euro
45 euro
30 euro
25 euro

Ovanstående arvode för ordförande och förtroendevald sekreterare kan endast betalas till en person
per sammanträde.
Till kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas för deltagande
kommunstyrelsens sammanträden samma arvode som till en ledamot i kommunstyrelsen.

i

Till en ledamot i kommunstyrelsen betalas för deltagande i kommunfullmäktiges sammanträden
samma arvode som till en ledamot i kommunfullmäktige.
Till en förtroendevald som deltar i ett annat förvaltningsorgans sammanträde, såsom när en
representant för kommunstyrelsen deltar i en nämnd eller i annan egenskap är inbjuden, betalas
samma arvode som till en ledamot i det berörda organet.
För protokolljustering som hålls i samband med sammanträdet betalas inget separat arvode. För
protokolljustering som inte sker i samband med sammanträdet betalas 18 euro.
Till förtroendevald, som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst
hälften av den totala sammanträdestiden, utbetalas arvode enligt denna paragraf sänkt med 50
procent.
Om sammanträdet tar över tre timmar höjs grundarvodet för ordförande, ledamot och annan
sammanträdesdeltagare som avses i denna paragraf med 50 procent för varje påbörjad timme efter
tre timmar som den förtroendevalda är närvarande.
Arvodena enligt denna paragraf innefattar ersättning får sådana utbildnings- eller seminarietillfällen
i vilka en förtroendevald förutsätts delta. Om ett utbildnings- eller seminarietillfälle medför
inkomstbortfall kan ersättning sökas enligt 6 §.

2

Lumparlands kommun

4 § Arvoden vid val
Till ordföranden och ledamöterna i centralvalnämnden, eventuell valnämnd och eventuell
valbestyrelse betalas följande arvoden för varje förrättningsdag som för ordförande eller ledamot är
fyra timmar eller mer:
 Centralvalnämndens, valnämndens och
valbestyrelsens ordförande och sekreterare
 Centralvalnämndens, valnämndens och
Valbestyrelsens övriga ledamöter

250 euro
190 euro

Till ordföranden och ledamöterna i centralvalnämnden, eventuell valnämnd och eventuell
valbestyrelse betalas följande arvoden för varje förrättningsdag som för ordförande eller ledamot
understiger fyra timmar:
 Centralvalnämndens, valnämndens och
valbestyrelsens ordförande och sekreterare
 Centralvalnämndens, valnämndens och
Valbestyrelsens övriga ledamöter

100 euro
75 euro

Till personer som förordnats av centralvalnämnden till valförrättare under förtidsröstning betalas
följande arvoden för varje förrättningsdag:


Valförrättare

150 euro

För sammanträden före och efter förrättningsdagarna betalas ett sammanträdesarvode för
ordförande, sekreterare och ledamot motsvarande det för nämnd enligt 3 § i denna stadga.
Arvode för sekreterare betalas endast ut enligt denna paragraf om sekreteraren är en förtroendevald
och inte om det är en anställd som i sin ordinarie tjänsteutövning agerar sekreterare.
Arvodena enligt denna paragraf innefattar ersättning får sådana utbildnings- eller seminarietillfällen
i vilka en förtroendevald eller valförrättare förutsätts delta. Om ett utbildnings- eller
seminarietillfälle medför inkomstbortfall kan ersättning sökas enligt 6 §.
5 § Arvode för särskilda förtroendeuppdrag
Beträffande arvoden som tillkommer kommunens representanter i kommunala samarbetsorgan eller
vid mellankommunala ombudsstämmor gäller vad som i 3 § är stadgat om arvoden i nämnderna.
För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, i vilka kommunalt organs ledamot på basen av
organets beslut deltar, utbetalas arvode enligt övriga förvaltningsorgan.
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6 § Ersättning för inkomstbortfall
Till en förtroendevald betalas ersättning för inkomstbortfall och för kostnader som på grund av
förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, anordnande av barntillsyn eller
motsvarande.
Med skötsel av ett förtroendeuppdrag avses i denna paragraf att delta i följande:
 Sammanträden för organ enligt 3 och 4 §
 Utbildnings- eller seminarietillfällen som godkänts av organet
 Sammanträden som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ordförande samt
kommundirektören sammankallat till.
Ersättningen som avses i denna paragraf betalas i enlighet med det faktiska inkomstbortfallet och de
faktiska kostnaderna, dock med beaktande av de begränsningar som anges i denna paragraf. Som tid
som berättigar till ersättning avses förutom deltagandet i ovan nämnda uppdrag även den
nödvändiga resetiden.
Förtroendevalda kan få ersättning för inkomstbortfall som förorsakas av att sköta ett
förtroendeuppdrag och för andra kostnader som nämns i denna paragraf för varje påbörjad timme,
dock inte för mera än åtta timmar per kalenderdygn. Det sammanlagda maximibeloppet för
ersättning är 20 euro per timme.
Ersättning för förlorad inkomst utbetalas endast om sammanträdet hålls mellan kl. 9.00–16.00. För
sammanträde som hålls under annan tidpunkt betalas dock ersättning för förlorad inkomst under
förutsättning att arbetsgivaren kan styrka att denna tidpunkt normalt utgör arbetstid för denne eller
att den förtroendevalda vid skiftesarbete enligt fastställd arbetsturlista borde ha varit i arbete under
den tid sammanträdet hålls.
Gällande ersättning för förlorad inkomst ska den förtroendevalda uppvisa ett intyg från sin
arbetsgivare i vilket det framkommer att den förtroendevalda utfört sitt förtroendeuppdrag under
arbetstid och att ingen lön har utbetalats denne.
Förtroendevald som utför förvärvs- eller annat arbete utan att befinna sig i arbetsförhållande eller i
tjänste- eller annat offentligrättsligt befattningsförhållande, bör skriftligen uppvisa tillräcklig
utredning över beloppet av förlorad inkomst.
För att erhålla ersättning för de kostnader förtroendeuppdraget i form av avlönande av vikarie,
anordnande av barntillsyn eller annan motsvarande orsak medför ska den förtroendevalda visa upp
ett verifikat över betalningar till utomstående (t.ex. arvode för barntillsyn). Den förtroendevalda ska
i sin ansökan försäkra att kostnaden har varit nödvändig för skötseln av förtroendeuppdraget.
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7 § Grunder för betalning av arvoden och ersättningar
De arvoden och ersättningar som anges i denna stadga ska grunda sig på sammanträdesprotokoll
eller promemorior som upprättats över skötseln av förtroendeuppdrag. Sekreteraren eller av organet
annan bestämd person ska göra anmälningar om betalning av arvoden till kommunkansliet.
Krav på ersättning för inkomstbortfall och kostnader som förorsakats av förtroendeuppdrag ska i
mån av möjlighet framställas inom två månader till kommunkansliet.
8 § Ersättning för resekostnader
Beträffande förtroendevaldas rätt att på grund av skötseln av förtroendeuppdrag få
resekostnadsersättning, dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattreseersättning,
kursdagtraktamente och ersättning för tjänsteresa till utlandet samt för förfarandet som iakttas för
att få ersättning gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om ersättning för resekostnader i det
allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.
Resekostnader som förorsakas av resor till och från sammanträden ersätts då transportsträckan i en
riktning överskrider fem kilometer och sträckan till någon del sker utanför kommunens gränser.
9 § Tjänsteinnehavare och arbetstagarens sammanträdesarvoden
Tjänsteinnehavare och arbetstagare som deltar i organs sammanträden betalas arvode enligt
följande:
 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
 Nämnderna

45 euro
33 euro

Tjänsteinnehavare och arbetstagare som agerar sekreterare vid organs sammanträden betalas arvode
enligt följande:
 Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Nämnderna



68 euro
47 euro

Om sammanträdet varar över tre timmar höjs grundarvodet för tjänsteinnehavare eller arbetstagare
som deltar eller är sekreterare enligt denna paragraf med 50 procent för varje påbörjad timme efter
tre timmar som berörd person är närvarande.
Till tjänsteinnehavare, som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under minst
hälften av den totala sammanträdestiden, utbetalas arvode enligt denna paragraf sänkt med 50
procent.
Villkoret för betalningen av sammanträdesarvode till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare är att
sammanträdet varar minst en halv timme utanför tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens ordinarie
arbetstid eller att sammanträdet börjar minst två timmar efter att den ordinarie arbetstiden tagit slut.
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Vid deltagande i sammanträden som inleds kl. 18.00 eller senare är berörd tjänsteinnehavare eller
arbetstagare alltid berättigad till arvode enligt denna paragraf.
Denna bestämmelse gäller dock inte tjänsteinnehavare eller arbetstagare som deltar i ett
sammanträde eller en förrättning i egenskap av förtroendevald.
10 § Arvode för revisor
Till revisorer betalas arvode enligt faktura.
11 § Utbetalning av arvoden
De arvoden och ersättningar som nämns i denna stadga utbetalas en gång per år senast i januari
månad för föregående år.
För nämnder, kommittéer, utskott och arbetsgrupper som valts för speciellt uppdrag kan arvode
utbetalas efter det att uppdraget är slutfört.
12 § Övrigt
För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer kommunfullmäktige vid
behov arvode särskilt.
Övervakning av denna stadga åligger kommunstyrelsen. Kommundirektören godkänner yrkanden
enligt 6 §.
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