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ARVODESSTADGA FÖR FÖRTROENDEVALDA I RASEBORGS STAD 

1 § Tillämpningsområde 

Till stadens förtroendevalda erläggs arvode för skötseln av 
förtroendeuppdraget och ersättning för förlust av förtjänst samt för 
kostnader, som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande 
av vikarie, anordnande av barntillsyn eller annan motsvarande orsak 
samt ersättning för resekostnader och dagtraktamente i enlighet med 
denna stadga. 

2 § Sammanträdesarvoden 

Till stadens organs ledamöter erläggs sammanträdesarvode 
enligt följande: 

1 Fullmäktige och av fullmäktige 
tillsatta utskott, stadsstyrelsen och 
dess sektioner, av stadsstyrelsen 
tillsatta tillfälliga kommittéer och 
arbets- grupper, stadsstyrelsens 
representant i nämnder och 
direktioner samt 
revisionsnämnden 

arvodesgrund: 80,00 € 

2 Övriga organ 
arvodesgrund:   60,00 € 
 

                    3  Äldrerådet, ungdomsfullmäktige, veteran-  
 delegation och handikapprådet 
 arvodesgrund:                        40,00 €  

   
   

Med sammanträde avses ovan i denna paragraf i enlighet med 
bestämmelserna i kommunallagen eller annan lag eller förordning tillsatt 
organs sammanträde, vilket är lagenligt sammankallat och beslutfört 
och vid vilket protokoll förs. 

Till förtroendevald som vid sammanträde verkar som ordförande erläggs 
sammanträdesarvodet för vederbörande organs ledamöter förhöjt med 50 
%. 

Till fullmäktiges ordförande eller vice ordförande, som deltar i 
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stadsstyrelsens sammanträde, samt till stadsstyrelsens ordförande, 
vice ordförande och ledamot, som deltar i stadsfullmäktiges 
sammanträde, erläggs sammanträdesarvode enligt samma grunder 
som till vederbörande organs ledamöter. 

 
För sammanträde som varar över tre (3) timmar erläggs ett arvode 
förhöjt med 50 %. 

3 § Sammanträden som hålls under samma dag 

Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller 
nedan i 6 § avsedda förrättningar, betraktas dessa då 
sammanträdesarvode erläggs som ett enda sammanträde, såvida tiden 
mellan sammanträdena inte överskrider två timmar. 

4 § Årsarvoden 

Till förtroendevalda erläggs utöver ovan i 2 § 
stadgade sammanträdesarvoden årsarvode enligt 
följande: 

Fullmäktiges ordförande 2.000 € 
Fullmäktiges I och II vice ordförande 1.000 € 
Stadsstyrelsens ordförande 4.000 € 
Stadsstyrelsens I och II vice ordförande 1.500 € 
Bildningsnämndens ordförande 1.500 € 
 Fritidsnämndens ordförande    1.000 € 
 Kulturnämndens ordförande    1.000 € 
Grundtrygghetsnämndens ordförande 1.500 € 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 1.500 € 
 Planläggningsnämndens ordförande   1.500 € 
Tekniska nämndens ordförande 1.500 € 
Personalsektionens ordförande 1.500 € 
Koncernsektionens ordförande   1.500 € 
Revisionsnämndens ordförande 1.500 € 
Intern service direktionens ordförande 1.500 € 

 
Om ovan nämnd förtroendevald är förhindrad att handha sina uppdrag, 
upphör hans rätt till årsarvode, då hindret varat oavbrutet i en månads tid. 
För tiden därefter har vice ordförande eller ersättare rätt att för varje 
kalenderdygn erhålla en 365:e del av årsarvodet tills ordföranden eller 
ledamoten åter börjar handha sina uppgifter. 

5 § Förtroendevald sekreterares arvode 
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Till sådan förtroendevald, som i organet verkar som sekreterare och till 
vilken årsarvode eller annan särskild ersättning för handhavandet av 
sekreteraruppgifterna inte betalas, erläggs sammanträdesarvodet för 
vederbörande organs ledamöter förhöjt med 50 %. 

6 § Förrättningsarvode 

Förtroendevald, som utsedd till annat än i denna stadga avsett 
sammanträde, förhandling, förrättning eller information representerar 
staden eller bevakar sitt verksamhetsfält, erhåller ett förrättningsarvode, 
som motsvarar sammanträdesarvode för ledamot i det organ som gett 
uppdraget, om inte stadsstyrelsen i särskilt fall annorlunda beslutar. 

Förrättningsarvode erläggs dock inte till förtroendevald som erhåller i 
4 § avsett årsarvode. 
På ovan i 1 mom. avsedda sammankomster tillämpas bestämmelserna 
i 3 § om sammanträden som hålls under samma kalenderdygn. 

7 § Kommunernas samarbetsorgan 

Beträffande sammanträdesarvoden till förtroendevalda som valts till 
samkommunernas samkommunsstämmor och till kommunernas 
gemensamma organ, som avses i 77 § kommunallagen, gäller vad ovan 
i 2 § är stadgat om arvoden för stadsfullmäktiges ledamöter. Arvodet 
erläggs under förutsättning att samkommunen eller annan kommun inte 
erlägger arvode. 

8 § Valnämnd, valbestyrelse 

Till centralvalnämndens, valnämndernas och valbestyrelsernas      
ordförande och ledamot samt valnämndens sekreterare erläggs för varje 
valförrättningsdag arvode i vilket ingår ersättning för uträkning av 
valresultatet efter avslutad valförrättning enligt följande: 
 

centralvalnämndens, valnämndernas 
och valbestyrelsernas ordförande 
samt 
valnämndens sekreterare 250 € 
nämndens och valbestyrelsernas ledamot 150 € 
 
Om ovan nämnd förtroendevald deltar i organets verksamhet 
eller uträkningsarbete under högst 3 timmar, erläggs  
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nämndmedlems sammanträdesarvode enligt 2 § i denna 
stadga. 
 
För sammanträden före och efter valförrättningsdagarna erläggs 
nämndmedlems sammanträdesarvode, som bestäms enligt 2 § i 
denna stadga. 
 
Till centralvalnämndens ordförande erläggs utöver samman-
trädesarvodena  såsom engångsarvode per val 300 €. 
 

9 § Ersättning för förlust av förtjänst 

Till förtroendevald erläggs för varje påbörjad timme ersättning för 
förlust av förtjänst samt för av förtroendeuppdraget föranledda 
kostnader för anställande av vikarie, ordnande av barntillsyn eller 
annan motsvarande orsak, likväl inte för mer än åtta timmar per 
kalenderdygn. 

Den förtroendevalda bör för att erhålla ersättning för förlust av förtjänst 
förete arbetsgivarens intyg däröver samt en godtagbar skriftlig 
utredning över kostnaderna. Av intyget bör även framgå, att den tid 
som åtgått för skötseln av förtroendeuppdraget skulle ha utgjort hans 
arbetstid och att lön för denna tid inte utbetalas till honom. 

Förtroendevald, som utför förvärvs- eller annat arbete utan att stå i 
anställningsförhållande eller i tjänste- eller annat offentligrättsligt 
befattningsförhållande, bör skriftligen förete tillräcklig utredning över 
förlusten av förtjänst. Om arbetstiden inte anges i ansökan, anses tiden 
kl. 7.00 - 16.00 som arbetstid. 
Intyg eller utredning, som avses ovan i 2 och 3 momenten, erfordras inte, 
ifall det belopp som skall erläggas är högst 17 € per timme. Den  
förtroendevalda bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran angående det 
belopp som förlusten av förtjänst och skötseln av förtroendeuppdraget 
gett upphov till. Staden och arbetsgivaren kan även komma överens om 
att arbetsgivaren betalar den förtroendevalda lön, även för den tid han 
handhar uppdraget. I så fall debiterar arbetsgivaren staden för lönen och 
lönebikostnaderna. Om detta bör avtalas med arbetsgivaren vid årets 
början. 

10 § Framställande av yrkande 

 Yrkande på ersättning för förlust av förtjänst och för kostnader  
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bör inom sex månader tillställas den person på vilken det enligt 
gällande bestämmelser ankommer att godkänna räkning. 

11 § Utbetalning av arvode 

I denna stadga nämnda arvoden utbetalas så att utbetalningsdatum 
infaller i mars, juni, september och december månader. 

12 § Ersättning för resekostnader 

För förtroendevaldas sammanträdesresor och för övriga resor i 
anslutning till handhavandet av förtroendeuppdraget erläggs ersättning 
för resekostnader, dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, 
nattreseersättning och kursdagtraktamente i tillämpliga delar enligt 
bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och 
arbetskollektivavtalet. 

Resekostnader för användandet av egen bil ersätts inte då 
gemensam transport har ordnats. 

 
13 § Justering av arvodena 
 

Arvodena justeras en gång per fullmäktigeperiod av periodens sista 
fullmäktigesammanträde.  

 
 Denna arvodesstadga träder i kraft fr. o. m. 1.1.2015. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ändrad i stadsfullmäktige 8.12.2014, § 118 


