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ARVODESSTADGA FÖR JOMALA KOMMUN 

 

Fastställd av kommunfullmäktige den 15 december 2015 § 99 att gälla från den 1 januari 

2016 till och med den 31 december 2019. 

Ändrad av kommunfullmäktige den 12 april 2016 § 45 att gälla från den 1 maj 2016 till och 

med den 31 december 2019. 

Ändrad av kommunfullmäktige den 31 januari 2017 § 7 att gälla från den 1 februari 2017 

till och med den 31 december 2019. 

Ändrad av kommunfullmäktige den 10 december 2019 § 91 att gälla från den 1 januari 2020 

till och med den 31 december 2023. 

 

1 § Tillämpningsområde 
 

Till förtroendevald utbetalas arvode för skötseln av förtroendeuppdraget, ersättning för 

frångången inkomst och för kostnader som orsakas av förtroendeuppdraget såsom ersättning 

åt vikarie, utgifter för barntillsyn eller för annan motsvarande kostnad, samt ersättning för 

resekostnader och dagtraktamente i enlighet med denna stadga. 

 

Arvodenas belopp tillämpas även på kommunens tjänstemän och arbetstagare då dessa 

utanför sin ordinarie arbetstid, på tjänstens vägnar är närvarande vid kommunfullmäktiges 

och kommunstyrelsens samt nämnders m.fl. organs sammanträden. Till föredraganden och 

sekreteraren vid sammanträdet erläggs ett arvode som höjs med 50 procent. Till personer 

som inte deltar i sammanträdet under minst hälften av den protokollförda totala 

sammanträdestiden erläggs grundarvodet sänkt med 50 procent. För sammanträde som varar 

mer än tre timmar erläggs förhöjt arvode på samma sätt som till förtroendevalda. 

 

2 § Sammanträdesarvoden 
 

Till kommunala organs ledamöter erläggs sammanträdesarvode enligt följande: 

 

1) Kommunfullmäktige 80 euro 

2) Kommunstyrelse 80 euro 

3) Nämnder, direktioner, kommittéer, arbetsgrupper och övriga organ 55 euro 

 

Till förtroendevald, som avlägsnar sig från sammanträde och inte deltar i detsamma under 

minst hälften av den protokollförda totala sammanträdestiden, erläggs i 1 mom. nämnt 

grundarvode sänkt med 50 procent. 

 

Till ordförande eller vice ordförande som vid sammanträde fungerar som ordförande 

utbetalas sammanträdesarvode, vilket motsvarar det i 1 mom. avsedda sammanträdesarvodet 

för berört organs ledamöter förhöjt med 50 procent. 

 

Till kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande som deltar i kommunstyrelsens 

sammanträde, samt åt ledamöter, som i egenskap av kommunstyrelsens representanter deltar 

i kommunfullmäktiges sammanträde eller i övriga förvaltningsorgans sammanträden, 

utbetalas sammanträdesarvode enligt samma grunder som åt berört organs ledamöter. 

 

För sammanträde som varar mer än tre timmar utbetalas utöver det i 1 mom. avsedda 

sammanträdesarvodet 50 procent av sagda oförhöjda arvodesbelopp för varje ytterligare 

påbörjad timme.  
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3 § Sammanträden som hålls samma dag 

 

Håller ett organ under samma kalenderdygn flera sammanträden eller nedan i 8 § avsedda 

förrättningar, betraktas dessa då sammanträdesarvode utbetalas som ett enda sammanträde, 

såvida tiden mellan sammanträdena inte överskrider fyra timmar. Ajourneras sammanträdet 

utgår nytt arvode om ajourneringstiden är mer än fyra timmar. 

 

4 § Årsarvoden 
 

Till ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nedan nämnda nämnder 

utbetalas utöver ovan i 2 § 1 mom. stadgade sammanträdesarvoden även årsarvode för 

ordförandes uppgifter enligt följande: 

 

Årsarvoden till ordföranden: 

– Kommunfullmäktige  2 000 euro 

– Kommunstyrelsen 5 000 euro 

– Byggnämnden 650 euro 

– Den gemensamma räddningsnämnden 450 euro 

 

Till ledamot i kommunstyrelsen som inte är ordförande utbetalas utöver ovan i 2 § 1 mom. 

stadgade sammanträdesarvoden även årsarvode om 1 000 euro. 

 

Om ordförande eller ledamot är förhindrad att sköta sitt uppdrag, upphör hans eller hennes 

rätt till årsarvode, då förhindret pågått oavbrutet i en månads tid. Årsarvodet dividerat med 

365 utbetalas efter detta per kalenderdygn åt vice ordförande eller ersättande ledamot, tills 

ordföranden eller ledamoten börjar sköta sitt uppdrag. 

 

Då kommunstyrelsen tillsätter en kommitté, prövar kommunstyrelsen frågan om särskild 

ersättning för kommitténs ordförande, med beaktande av bland annat uppgifternas karaktär 

och arbetsbörda. 

 

5 § Revisorernas arvoden 

 

Till revisor erläggs arvode enligt räkning. 

 

6 § Valnämnders arvoden 

 

Till ordförande och medlem i centralvalnämnd, valnämnd och -bestyrelse betalas per valdag 

följande arvoden i vilka ingår ersättning för konstituerande möte, iordningställande av 

vallokal före valförrättningens inledande och för räknearbetet efter avslutad valförrättning. 

 

För röstning i hemmet betalas separat arvode om 55 euro 

per förrättningsdag 

 

Ordförande och sekreterare i centralvalnämnd 160 euro 

 

Annan medlem i centralvalnämnd  105 euro 

 

Ordförande i valnämnd och -bestyrelse  140 euro 

 

Sekreterare i valnämnd och -bestyrelse  105 euro 

 

Annan medlem i valnämnd och -bestyrelse  80 euro 
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Till medlem som är närvarande över fem timmar per dag utgår arvode förhöjt med 100 %. 

 

För sammanträden före och efter förrättningsdagarna betalas enligt 2 § i denna stadga 

utgående arvode. 

 

7 § Förtroendevald sekreterares arvode 

 

Till förtroendevald som fungerar som ett organs sekreterare, erläggs sammanträdesarvode 

förhöjt med 50 %, om inte särskilt års-, månads- eller annat arvode utgår för uppdraget. 

 

8 § Arvode för särskilda förtroendeuppdrag 

 

Beträffande arvoden som tillkommer kommunens representanter i kommunala 

samarbetsorgan eller vid mellankommunala ombudsstämmor gäller vad ovan i 2 § är stadgat 

om kommunstyrelseledamöters arvoden. 

 

Vad i 1 mom. är stadgat gäller inte, då kommunens representant erhåller arvode för skötseln 

av förtroendeuppdraget från det kommunala samarbetsorganet eller då beträffande arvoden 

annorlunda bestämts. 

 

Till kommunens representant i gemensam nämnd som avses i 78 § kommunallagen, eller i 

annat än i 1 mom. avsett mellankommunalt samarbetsorgan erläggs i tillämpliga delar 

sammanträdesarvode enligt grunderna i 2-8 §§. 

 

För syner, förhandlingar eller andra förrättningar, i vilka kommunalt organs ledamot på 

basen av organets beslut deltar, utbetalas 34 euro i arvode. 

 

För protokolljustering som sker utom sammanträde utbetalas 20 euro i arvode. 

 

9 § Ersättning för frångången inkomst 

 

Till förtroendevald utbetalas för varje påbörjad timme ersättning för förlorad inkomst under 

regelbunden arbetstid samt för i 1 § avsedda, av förtroendeuppdraget orsakade kostnader för 

högst åtta timmar per kalenderdygn. Timersättningens maximibelopp är 13 euro. 

 

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 honom eller henne 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 honom eller henne. 

 

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 som förtroendeuppdraget i form av avlönande av 

vikarie, anordnande av barntillsyn eller annan motsvarande orsak medför ska den 

förtroendevalda skriftligen uppvisa tillräcklig utredning över dessa kostnader. 
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Intyg eller utredning, som avses ovan i 2, 3, 4 och 5 mom. krävs inte, om ersättningsbeloppet 

är högst 7 euro/h. Den förtroendevalda ska dock lämna in en skriftlig försäkran gällande den 

förlorade inkomsten och beloppet av de kostnader förtroendeuppdraget givit upphov till. 

 

10 § Utbetalning av arvoden 

 

För kommunfullmäktige, kommunstyrelse och byggnämnden utbetalas sammanträdes-

arvodena kvartalsvis för närmast föregående kvartal senast i april, juli, oktober och januari 

månader. 

 

Årsarvoden för kommunfullmäktigeordförande, kommunstyrelseordförande, 

kommunstyrelseledamot och byggnämndens ordförande utbetalas kvartalsvis för närmast 

föregående kvartal senast i april, juli, oktober och januari månader till ett belopp som utgör 

1/4 av årsarvodets belopp. 

 

Övriga förvaltningsorgans sammanträdesarvoden och årsarvoden 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. 

 

11 § Protokoll som arvodesgrund 

 

De i denna stadga nämnda arvodena ska grunda sig på mötesprotokoll eller promemorior, 

som uppgjorts beträffande handhavande av förtroendeuppdrag. 

 

Yrkande på ersättning för frångången inkomst och för de kostnader förtroendeuppdraget 

givit upphov till bör inom sex månader tillställas den instans till vilken enligt gällande 

bestämmelser hör att godkänna räkning. 

 

12 § Ersättning för resekostnader 

 

För de förtroendevaldas resor till och från sammanträde även som för övriga resor 

förtroendeuppdraget föranleder erläggs i tillämpliga delar ersättning för resekostnader samt 

dagtraktamente, måltidsersättning, logiersättning, nattersättning och kursdagtraktamente 

enligt bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. 

 

13 § Arvode för IT-utrustning 

 

För förtroendevald ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller 

byggnämnden samt första ersättare i kommunfullmäktige som väljer att enbart ta emot 

föredragningslistor och övrigt sammanträdesmaterial i elektroniskt format utbetalas ett 

arvode om 30 euro per månad under mandatperioden. Arvodet är avsett att täcka kostnader 

för införskaffande av eller användande av egen IT-utrustning för utövandet av sitt 

förtroendeuppdrag.  

 

Arvodet för IT-utrustning utbetalas kvartalsvis för närmast föregående kvartal senast i april, 

juli, oktober och januari månader. 

 

14 § Övrigt 

 

För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer 

kommunfullmäktige vid behov arvode särskilt. 
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För specialuppdrag, vilket förtroendevald av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 

förordnats handha, kan enligt kommunstyrelsens prövning i arvode erläggas 10 – 30 euro. 

 

Övervakning av denna stadga åligger kommunstyrelsen. Kommundirektören godkänner 

yrkanden enligt 9 §. 

 

_______________ 

 

Att denna stadga överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut intygas av: 

 

Jomala den 11 december 2019 

 

 

 

John Eriksson 

Kommundirektör 


