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Dokumentets syfte 
I arvodesreglemente fastställs de arvoden som ska betalas ut till 
förtroendevalda i Danderyds kommun.  

Dokumentet gäller för 
Arvodesreglemente gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
nämndutskott och nämndberedningar som regleras i kommunallagen; 
revisorer och ersättare till revisorer som utsetts enligt kommunallagen; 
kommunens representanter i interkommunala fullmäktige, styrelser och 
andra sådana organ såvida ersättning inte utgår direkt från berört organ. 
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§ 1  Tillämpningsområde 

Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga 
nämnder samt nämndutskott och nämndberedningar som regleras i 
kommunallagen. Bestämmelserna gäller vidare för revisorer och ersättare 
till revisorer som utsetts enligt kommunallagen.  

Bestämmelserna gäller även för kommunens representanter i 
interkommunala fullmäktige, styrelser och andra sådana organ, såvida ej 
ersättning utgår direkt från berört organ. 

§ 2  Den tid som rätten till ersättning omfattar 

Ersättning utbetalas vid följande sammanträden och förrättningar:  
1. Sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, styrelsen 

eller annan nämnd, nämndutskott, nämndberedningar, presidieberedning 
i nämnder som inte har beredningsutskott samt revisorernas 
sammanträden.  

2. Justering av kommunfullmäktiges protokoll.  
3. Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och 

arbetsgrupper.  
4. Konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller 

liknande kommunal angelägenhet som har ett direkt samband med det 
kommunala uppdraget. 

5. Förhandling eller förberedelse inför förhandling med 
personalorganisation eller annan motpart till kommunen.  

6. Överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör.  

7. Sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt 
organ.  

8. Presidiemöte i kommunfullmäktige eller i nämnd.  
9. Besiktning eller inspektion.  
10. Överläggning med utomstående myndighet eller organisation.  
11. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
12. Socialnämndens ordförandes och vice ordförandes beredning av ärende 

för att fatta beslut som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas enligt 6 kap 39 § kommunallagen. Arvodet utgår endast 
under perioden 1 juni till den 1 september. 

Ersättning utgår till de förtroendevalda som tjänstgör vid sammanträdet eller 
förrättningen och till närvarande ersättare samt till annan förtroendevald 
som medgetts närvarorätt. För det fall att ordföranden har bestämt att 
särskilda skäl föreligger för att deltagande ska ske på distans har samtliga 
deltagande ledamöter och ersättare rätt till arvode oavsett om de kan anses 
som närvarande enligt kommunallagens mening. 
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För att ersättning ska utbetalas enligt punkterna 3 och 5–11 krävs att 
protokoll eller minnesanteckningar förs. För att ersättning ska utbetalas vid 
deltagande i konferens, kurs eller liknande (punkt 4) krävs beslut i nämnd 
eller beslut enligt särskilt bemyndigande. 

Förtroendevald, som uppbär årsarvode för sitt uppdrag, erhåller inte 
ersättning enligt punkterna 5 och 8–10. 

För kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande utgår inget annat arvode för förtroendeuppdrag, förutom 
sammanträdesarvode i kommunfullmäktige. 

§ 3  Ersättningsformer 

I samband med sammanträden och förrättningar enligt § 2 betalas 
obligatoriska ersättningar i form av ersättning för förlorad arbetsinkomst 
samt förlorade pensions- och semesterförmåner enligt de grunder som anges 
i §§ 4–7. 

Sådana ersättningar utbetalas dock ej till heltids- eller deltidsengagerad 
förtroendevald, det vill säga förtroendevald som uppbär årsarvode som 
avses täcka en sysselsättningsgrad om minst 40 procent av heltid. 

Om 1:e och/eller 2:e vice ordföranden i kommunstyrelsen innehar ett annat 
förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen som inte är kopplat till 
kommunstyrelsen utgår obligatoriska ersättningar i form av ersättning för 
förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semesterförmåner 
enligt de grunder som anges i §§ 4–7. 

Ersättning betalas även i form av årsarvode, sammanträdes- eller 
förrättningsarvode, beredskapsersättning, samt kommunal pension. 
Ersättning kan också utbetalas för de särskilda kostnader som föranletts av 
förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 12–15. 

§ 4  Förlorad arbetsinkomst 

Ersättning betalas med yrkat belopp motsvarande faktiskt förlorad 
arbetsinkomst (löneavdrag), dock högst 2 500 kronor per dag. 

För egna företagare och andra fria yrkesutövare vars förlust av 
arbetsinkomst ej kan fastställas utifrån verkställt löneavdrag ska 
ersättningsnivån i varje enskilt fall fastställas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Ersättning kan utgå med högst 2 500 kronor per dag.  
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§ 5  Förlorade pensionsförmåner 

För förlorade pensionsförmåner betalas en schablonersättning med 5 procent 
på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

§ 6  Förlorade semesterförmåner 

Ersättning för faktiskt förlorade semesterförmåner betalas enligt följande: 

För förlorad semesterersättning betalas ersättning med högst 13 procent på 
utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

För förlorade semesterdagar betalas ersättning med högst 2 500 kronor per 
semesterdag. 

§ 7  Särskilda arbetsförhållanden med mera 

Rätten till ersättning enligt 4–6 §§ omfattar tid för resa till och från 
sammanträdet eller förrättningen och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller förrättningen (gäller ej inläsning av 
handlingar). 

Rätten till ersättning enligt 4–6 §§ omfattar även nödvändig ledighet för 
förtroendevald med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 
övrigt där det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
förrättningen. 

§ 8  Årsarvoden 

Årsarvoden betalas till kommunalt förtroendevalda som anges i bilaga 1 
”Årsarvoden”. 

Beloppen ska årligen räknas upp med ett procenttal motsvarande den 
genomsnittliga löneökningen för anställda i Danderyds kommun under det 
närmast föregående året. 

Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e 
vice ordförande fastställs årligen per den 1:a januari. 

Årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande ska uppgå till 1,3 gånger 
riksdagledamotsarvodet. 

Årsarvodet för kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande ska uppgå till 
1,3 gånger riksdagsmannaarvodet. Arvodet ska motsvara 50 procent av 
heltid. 
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Avgår en årsarvoderad förtroendevald under tjänstgöringsperioden fördelas 
arvodet mellan den som avgår och den som tillträder i förhållande till den 
tid varunder var och en av dem har innehaft uppdraget. Detsamma gäller för 
det fall förtroendevalds uppdrag förfaller på grund av att valbarhetshinder 
uppkommer. 

Om årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för en tid som överstiger en månad, ska 
arvodet minskas i motsvarande mån. 

Har en ersättare utsetts för årsarvoderad ordförande uppbär ersättaren 
arvode, som motsvarar tjänstgöringstiden. 

Årsarvode för ordförande i beredningsutskott, inklusive miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens miljöutskott och tekniska nämndens 
fastighetsutskott, ska endast utgå för det fall att respektive nämnds 
ordförande inte innehar posten. 

§ 9  Sammanträdes- eller förrättningsarvode 

För deltagande i sammanträde eller förrättning enligt § 2 utgår arvode med 
600 kronor per tillfälle för sammanträde som pågår längst en timme och 
med 1 100 kronor per tillfälle för sammanträde som pågår längre än en 
timme. Arvode för kommunfullmäktigesammanträde uppgår till 1 700 
kronor per sammanträde. För beredning enligt § 2 punkt 12 utgår arvode 
motsvarande sammanträde som pågår längre än 1 timme.  

Förtroendevald kan under samma dag få arvode för högst två sammanträden 
eller förrättningar. Denna bestämmelse gäller för sammanträde både på 
dagtid och på kvällstid. 

Om ett sammanträde ajourneras från en dag till en annan utbetalas 
sammanträdesarvode för var och en av dagarna. 

För tiden 00.00–06.00 betalas sammanträdes- eller förrättningsarvode 
endast för förrättning inom ramen för socialnämndens 
beredskapsverksamhet. 

För kommunstyrelsens ordförande, förste vice ordförande och andre vice 
ordförande utgår inget annat arvode för förtroendeuppdrag, förutom 
sammanträdesarvode i kommunfullmäktige. 

§ 10 Beredskapsersättning 

För beredskap inom ramen för socialnämndens verksamhet utgår arvode för 
förtroendevald enligt nedan: 
Måndag kl 08.00–fredag kl 16.30: 1 000 kronor 
Fredag kl 16.30–måndag kl 08.00: 2 300 kronor 
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Vid delad beredskapsperiod delas arvodet proportionerligt. 

För socialutskottets ordförande utgår endast arvode för beredskap som 
infaller under perioden fredag–måndag. 

§ 11 Kommunal pension 

Kommunal pension utges till heltids- eller deltidsengagerad förtroendevald 
enligt de grunder som kommunfullmäktige bestämt i det kommunala 
pensionsreglementet. 

§ 12 Resekostnadsersättning 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 1:e ordförande och 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande erhåller ersättning enligt det 
kommunala reseavtalet för kommunens arbetstagare. 

För övriga förtroendevalda betalas ej ersättning för resekostnader, inklusive 
parkeringsavgifter, vid sammanträde inom kommunen. Ersättning för 
resekostnader och traktamente vid sammanträde eller annan förrättning 
utom kommunen utgår enligt de grunder som fastställts för kommunens 
arbetstagare i det kommunala reseavtalet.  

§ 13 Kostnader för tillsyn av barn och person med 
funktionsnedsättning 

Ersättning utgår enligt särskilda bestämmelser för tillsyn av barn och 
personer med funktionsnedsättning. 

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende och ej heller för tid, då barn vistas i den ordinarie 
barnomsorgen. 

§ 14 Förtroendevald med funktionsnedsättning 

Ersättning utgår till förtroendevald med funktionsnedsättning för de 
särskilda kostnader som föranletts av uppdraget och som inte ersätts på 
annat sätt. 

Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 
handlingar och liknande. 

§ 15 Ersättning för övriga kostnader 

För andra utgifter än som avses i §§ 11–14 utgår ersättning om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa. 
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Ersättning utgår inte då den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller dylikt förhindra utgifternas uppkomst. 

Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje enskilt fall av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

§ 16 Gemensamma bestämmelser 

För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera enligt §§ 4–6 ska 
den förtroendevalde lämna in skriftlig begäran med angivande om yrkat 
ersättningsbelopp. Kommunledningskontoret ska anta kompletterande 
anvisningar avseende formerna för sådan begäran.  

För ersättning enligt § 13 ska anmälan om ersättningskrav göras vid 
sammanträdet till sekreteraren i berört organ. 

Årsarvoden betalas ut med 1/12 per månad. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas månadsvis månaden efter det 
att yrkande om ersättning inlämnats. 

Övriga arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis, om inte annat beslutas 
av kommunstyrelsens arbetsutskott. (KSAU 2009-06-24 § 90) 

§ 17 Tolkning 

Frågor om tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen. 

_____________ 

 

Bilaga 1. Årsarvoden 

Bilaga 2. Regler för ersättning till förtroendevald för barntillsynskostnader 
m.m. 
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