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Bilaga till ”Arvodesreglemente, bestämmelser om ekonomiska 
förmåner för förtroendevalda” 
 
Allmänt om indexering av beloppen 
I denna bilaga anges förutsättningarna för arvoden och ersättningar så som de 
gäller för mandatperioden 2023-2026. Eventuella rörliga belopp i siffror justeras 
årligen av personalfunktionen. 
 
Utgångspunkt för beräkning av arvoden för förtroendeuppdrag 
Arvoden för uppdrag enligt vad som anges nedan är uppsatta mot en bas 
motsvarande 80 % av riksdagsledamots arvode. Detta kallas grundarvode. 
Arvodena avrundas till närmaste krontal. 
 
Fasta arvoden för förtroendevalda 
 
Uppdrag       % av grundarvodet 
 
Kommunfullmäktige 
Ordförande       8 % 
1:e vice       3 % 
2:e vice       3 % 
 
Kommunstyrelsen 
Ordförande       100 % 
1:e vice       6 % 
2:e vice       6 %  
 
De förtroendevalda som har ordförandeuppdrag i kommunstyrelsen innehar 
motsvarande ordförandeuppdrag i KSAU och Hofors Kommunhus. 
 
Fullmäktigeberedning eller utskott under ett styrande organ 
(Gäller ej för ordförandeuppdragen i UFI, KSAU, fritids- och kulturutskottet och 
antagningsutskottet) 
Ordförande        2 % 
1:e vice       1 % 
 
Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott 
Ordförande        5 % 
1:e vice       2 % 
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Socialnämnden 
Ordförande       75 % 
1:e vice       6 % 
2:e vice       6 % 
 
De förtroendevalda som har ordförandeuppdrag i socialnämnden innehar 
motsvarande ordförandeuppdrag i UFI. 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande       50 % 
1:e vice       4 % 
2:e vice       4 % 
 
De förtroendevalda som har ordförandeuppdrag i barn- och utbildningsnämnden 
innehar motsvarande ordförandeuppdrag i antagningsutskottet. 
 
Valnämnden  
Ordförande       5 % (valår) 
        1 % (ej valår) 
1:e vice       1 % (valår) 
 
Kommunens revisorer 
Ordförande       4 % 
Ledamot       2 % 
Ordinarie revisor för bolag, stiftelse och gemensam  
nämnd        1,5 % per uppdrag 
 
Hoforshus AB 
Ordförande       20 % 
1:e vice       4 % 
2:e vice       4 % 
 
Hofors Kommunhus 
Se ovan, kommunstyrelsen.     - 
 
Hofors Elverk 
Ordförande       5 % 
Vice        2 % 
 
Hoåns Kraft 
Ordförande       3 % 
Vice        1 % 
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Hofors Energi 
Vice        5 % 
 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, VGS 
1:e/2:e vice       4 % 
 
Partiföreträdare 
Företrädare för parti som är representerat i fullmäktige 3 % /mandat 
 
De partiföreträdare som innehar kommunalrådspost uppbär inget arvode som 
partiföreträdare. Partiföreträdare äger inte rätt till beslutsarvode för deltagande 
i fullmäktigesammanträde.  
 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
Styrkt eller schablonberäknat belopp:    maximalt 309 kr/tim 
 
Till försäkringskassan meddelad årsinkomst av anställning och/eller rörelse 
dividerad med 2080 arbetstimmar. Förlorad arbetsinkomst med max åtta (8) 
timmar/dag utbetalas. 
 
Ledighet för årsarvoderade 
Maximalt 30 dagar om året med ersättning.  
 
Arvode för sammanträden m.m. 
Beslutsarvode:   1 %   
Förrättningsarvode:      0,6 % 
 
En förtroendevald kan maximalt erhålla två (2) besluts/förrättningsarvoden per 
dag oavsett antal sammanträden eller förrättningar. 
 
Barntillsynskostnader och former för utbetalning 
Ersätts med skäligt belopp.   
 
Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt 
sjuk  
Ersätts med skäligt belopp.  
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