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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Särskilt arvode till valnämndens ordförande och 
valnämndens vice ordförande 

Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutar att:  

1. Valnämndens ordförande får ett årsarvode på 8 procent av basarvodet 
utbetalt per månad under valåret 2022. 
  

2. Valnämndens vice ordförande får ett årsarvode på 4 procent av basarvodet 
utbetalt per månad under valåret 2022.  
 

3. Upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, KS 2019/315, § 11, 
punkt nummer ett.  

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande särskilt arvode 
till valnämndens ordförande och valnämndens vice ordförande den 11 januari 
2022, § 16. Motiveringen för återremittering var för att 
kommunledningsförvaltningens skulle utreda om valnämndens ordförande och vice 
ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad under valåret istället för en 
klumpsumma utbetalt i samband med valet.  

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har gjort en jämförelse hur tre likvärdiga kommuner 
arvoderar ordförande och vice ordförande för valnämnden. Kommunerna valdes 
utifrån SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) kommungruppsindelning från 
2017. Valen gjordes utifrån antalet invånare och tillhör också gruppen likt Enköping 
- lågpendlingskommun nära större stad. Kommunerna i jämförelsen är Motala 
kommun (42 600 invånare), Sandviken kommun (37 800 invånare) och Uddevalla 
kommun (53 500 invånare) och de ger följande årsarvode till ordförande och vice 
ordförande i valnämnden:  
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Motala kommun: 8 procent till ordförande år då det genomförs allmänna val, 
Europaparlamentsval eller folkomröstningar. Vice ordförande får inget årsarvode.  

Sandviken kommun: Ordförande och vice ordförande får en engångssumma efter 
avslutat val på 5 procent vardera.  

Uddevalla kommun: Ordförande får 9 procent under valår. Vice ordförande får 7,25 
procent under valår. Ordförande får 0,50 procent under ett icke valår. Vice 
ordförande får 0,25 procent under ett icke valår.  

Utifrån regler för arvoden och partistöd ligger årsarvoden i Enköpings kommun på 
16 procent av basarvodet per månad till ordförande i nämnderna samt 
ordförandena Ena Energi AB och AB Enköpings hyresbostäder. Ordförande i 
kommunfullmäktige och kommunrevisionen får 10 procent av basarvodet per 
månad. Ordförande i valnämnden samt övriga råd och beredning som tillsatts av 
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen får 2 procent av basarvodet per månad. 
Vice ordförande i kommunens nämnder och bolag får utbetalt 50 procent av det 
årsarvoden ordförande i nämnderna och bolagen får. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Utifrån kommunledningsförvaltningen jämförelse med de tre utvalda kommunerna 
bedöms 8 procent av basarvodet per månad under valåret som rimligt belopp till 
valnämndens ordförande. Utöver årsarvodet föreslår kommunledningsförvaltningen 
att inget extra arvode betalas ut i samband med arbete på valdagen. 

Enligt regler för arvoden och partistöd arvoderas vice ordförandena 50 % av 
ordförandens arvode. Med anledning av det föreslås även vice ordförande för 
valnämnden få 4 % av basarvodet per månad under valåret.  

Ekonomiska konsekvenser 
När budget för år 2022 antogs av fullmäktige beslutades att valnämndens 
ordförande och vice ordförande skulle få 2 procent i årsarvode, 3,8 procent under 
valdagen och 13,6 procent utbetalt i en klumpsumma i samband med valår. 
Sammanlagt uppgår kostnaden till 66 000 kronor. Förslagen innebär att 
valnämndens ordförande och vice ordförande istället får ett årsarvode i samband 
med ett valår vilket innebär en kostnad på 135 00 kronor.  

Förslaget innebär att kostnaden ökar med 69 000 kronor och finansieras inom 
valnämndens budgetram 2022. 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala och miljömässiga konsekvenser finns.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-01-20 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-01-11, § 16 
Bilaga, ekonomiska konsekvenser 
Regler för arvoden och partistöd Enköpings kommun, 2019-04-15 
 
 
 
 
Åsa Olsson  
Kanslichef  
Enköpings kommun 

 
 
 
Johanna Sköld  
Kommunsekreterare  
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Löneservice  
Ekonomiavdelningen 
Kanslichef  
Valnämndens ordförande  
Valnämndens vice ordförande 
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Sammanträdesdatum  
2022-01-11  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 16 Ärendenummer KS2021/900 

Beslut om särskilt arvode till valnämndens ordförande 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att utreda om 
valnämndens ordförande och vice ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad 
under valåret istället för en klumpsumma utbetalt i samband med valet. 

Sammanfattning 
Arvode för perioden 2019-2022 regleras av ”Regler för arvoden och partistöd i 
Enköpings kommun”. Av bestämmelserna framgår att kommunstyrelsen 
arbetsutskott fått i uppdrag att besluta om särskilt arvode till valnämndens 
ordförande i anslutning till att val genomförs.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 maj 2019, § 11 att valnämndens 
ordförande och vice ordförande får 3,8 procent av basarvodet per valtillfälle för 
arbete på valdagarna under perioden 2019 - 2022.  

Uppdraget som ordförande i valnämnden under ett valår är tyngre än under ett år 
då ett val inte äger rum. Utöver att antalet nämndssammanträden har ökat från 2-4 
sammanträden per år till 9 stycken, blir det också lika många presidieberedningar, 
ordförandeavstämningar och justeringar. Ordförande kommer utöver det 
ovannämnda behöva ta en mer aktiv roll närmare valdagen och vara tillgängliga på 
ett annat sätt än under ett mellanvalsår, bland annat genom att ha en pågående 
dialog med valsamordnaren. 

Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar om att utbetala en summa på 13,6 procent av basarvodet, i samband med 
att valet 2022 äger rum.  

Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda om valnämndens 
ordförande och vice ordförande kan få upphöjt årsarvode per månad under valåret 
istället för en klumpsumma utbetalt i samband med valet. 

Jesper Englundh (S) yrkar bifall till återremiss. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
Peter Books (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-12-13 
Regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun 
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-07, § 11 

__________ 

Beslutet skickas till 
Ledningsstöd



Regler för arvoden och partistöd i 
Enköpings kommun 
Mandatperioden 2019-2022 
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Allmänna bestämmelser 
  

1. Omfattning 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda ledamöter och ersättare i: 

 kommunfullmäktige 

 nämnder 

 fullmäktigeberedningar 

 revisorer 

 Kommunens bolag, under förutsättning att respektive bolag fattar 

beslut därom 

2. Basarvode och uppräkning 

Som basarvode används grundarvodesbeloppet per månad till ledamöterna i 

riksdagen. Grundarvodet fastställs av Riksdagens arvodesnämnd. Aktuella 

basarvodesbelopp finns presenterade på kommunens hemsida enkoping.se. 

Varje år sker en uppräkning av arvodet. Kommunalrådens arvoden regleras från 

och med den 1 november. Övriga arvoden regleras från och med den 1 januari. 

Ett årsarvode är lika med tolv basarvoden. 

 

3. Sammanträden och förrättningar som ger rätt till 
arvoden 

Sammanträdes- och förrättningsarvode betalas ut: 

a) till närvarande ledamöter och ersättare/suppleanter vid sammanträde med 

 kommunfullmäktige, 

 kommunstyrelsen och annan kommunal nämnd och deras utskott, 

 kommitté, beredning eller råd särskilt bildade av kommunfullmäktige 

eller av kommunstyrelsen och 

 styrelserna i kommunens företag. 
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b) till de förtroendevalda revisorerna vid sammanträde med den kommunala 

revisionen. 

c) vid enskild ledamots besök i kommunal verksamhet som har koppling till den 

förtroendevaldes nämnduppdrag. Två besök per år ersätts. 

d) vid deltagande för kommunens räkning i informationsmöte, studiebesök, 

kurs, konferens eller liknande som rör en kommunal fråga och där inbjudan gått 

ut.  Arvode utgår efter beslut av den nämnd (kan delegeras till arbetsutskottet) 

där den förtroendevalda ingår. Återrapportering ska ske till nämnden.  

e) vid möte eller arrangemang som den egna nämnden, annan kommunal 

nämnd eller kommunfullmäktige formellt kallat till.  

f) vid justering av kommunfullmäktiges protokoll. Arvode utgår ej för övrig 

protokolljustering där ordförande och vice ordförande med årsarvode förväntas 

justera protokoll eller att justering sker utan fysiskt möte genom att använda 

modern teknik. 

g) vid partigruppsmöten.  

Deltagande i partigruppsmöten vid högst tio tillfällen per år ersätts. För att ha 

rätt till ersättning ska man vara ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ges för samtliga sammanträden och 

förrättningar som nämns ovan. 

 

4. Hur man begär ersättning 

För att få ersättning för: 

 förlorad arbetsinkomst 

 förlorad semesterförmån 

 förlorad pensionsförmån enligt övergångsregel (punkt 19) 

 resekostnader 

 övriga kostnader 

 

ska den förtroendevalde styrka sina förlorade inkomster eller kostnader. 

Uppgifterna ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare.  
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Följande ersättningar betalas ut utan föregående anmälan:  

 årsarvode 

 sammanträdes-/förrättningsarvode 

 

Pensionsförmån och ersättning för förlorad pensionsförmån:  

 Utbetalning sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den 

förtroendevalde kan få allmän pension utbetald. Pensionen utbetalas senast 

tre månader efter inlämnad ansökan. Ansökan lämnas till 

kommunledningskontoret. 

 

5. Yrkande om ersättning 

Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska ske senast inom ett år 

från dagen för sammanträdet/förrättningen med undantag av: 

 Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska ske inom två år 

från dagen för sammanträdet eller förrättningen. 

 Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån för period före den 1 

juli 2005 enligt punkt 19 ska ske inom ett år från och med 

pensionsdagen. 1 

 

6. Tolkning av bestämmelserna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågor som rör tolkning och 

tillämpning av dessa bestämmelser. 

 

7. Utbetalning 

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad.  Övriga ekonomiska 

förmåner betalas ut en gång per månad. 

 
1 Från och med 1 juli 2005 har sådana ersättningar hanterats fortlöpande. 
Övergångsregeln behöver vara kvar tills alla som var fritidspolitiker innan 1 juli 2005 har 
gått i pension och det har gått mer än två år sedan pensionsdagen. 
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Arvoden 
 

8. Sammanträdes- och förrättningsarvode 

Sammanträdesarvodet är 1,25 procent av basarvodet. Om sammanträdet eller 

uppdraget är mer än fyra timmar långt utgår dubbelt sammanträdesarvode med 

2,5 procent av basarvodet.  

Vid deltagande i flera sammanträden samma dag betalas det högst ut arvode 

uppgående till 2,5 procent av basarvodet.  

Arvodet för justering av kommunfullmäktiges protokoll är 1,25 procent av 

basarvodet. 

Bestämmelserna om sammanträdes- och förrättningsarvode gäller både kvälls- 

och dagsammanträden. 

 

9. Gruppledararvode 

För att ge partier som inte har kommunalråd bättre möjlighet att följa aktuella 

frågor inom kommunen och att samordna arbetet inom den egna partigruppen 

utgår ett gruppledararvode.  

Alla partier har rätt att utse en gruppledare. Gruppledaren ska vara ledamot i 

kommunfullmäktige. Arvodet är 6 procent av basarvodet per mandat och 

månad. Gruppledare för partier som har kommunalråd har inte rätt till 

gruppledararvode. Partier har rätt att utse flera gruppledare. Arvodet delas då 

mellan dessa personer.  

Sammanträdesarvode betalas bara ut vid sammanträden som kommunen 

genom kallelse har bjudit in gruppledare till. Övriga omkostnader ska täckas av 

gruppledararvodet. 

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller 

inte representerar något parti, tillfaller det gruppledararvodet för just det 

mandatet det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i 

kommunfullmäktige. 
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Gruppledararvodet betalas endast för mandat som är tillsatta i kommun-

fullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för tomma platser i kommun-

fullmäktige. 

 

10. Årsarvode till kommunalråd 

Årsarvodet till kommunstyrelsens ordförande är 110 procent av basarvodet per 

månad. 

Årsarvodet till förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen är 100 

procent av basarvodet per månad. 

Kommunstyrelsens ordförande och förste och andre vice ordförande är 

kommunens kommunalråd. 

Kommunalråd har inte rätt till annan ersättning än årsarvode2. Detta gäller även 

vid uppdrag i kommunens företag.  

Sjukdom, föräldraledighet och pension 

Kommunalråd har vid sammanhängande sjukfrånvaro rätt till fullt arvode under 

sex veckor. Efter sex veckor ska den förtroendevalde söka ersättning från 

försäkringskassan. Kommunen kompletterar sedan utbetald sjukpenning enligt 

samma grunder som gäller för kommunanställda. Har ersättare utsetts för de 

första sex veckorna får ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.  

Kommunalråd omfattas av bestämmelser om föräldraledighet som motsvarar 

Allmänna bestämmelser, paragraf 29 mom. 1–4. Det är samma bestämmelser 

som gäller för kommunens anställda. 

Kommunalrådens pensionsregler regleras i Bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL).  

För kommunalråd som hade uppdrag innan valet 2014 gäller även 

fortsättningsvis Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 

förtroendevalda (PBF). 

 

 
2 Enligt beslut av kommunstyrelsen (KS 2002/157 motsvaras talet X i PBF paragraf 10 
mom 3 första stycket av 3 prisbasbelopp. 
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11. Årsarvode till övriga 

Ordförande i Procent av basarvodet 

Miljö- och byggnadsnämnden 16 procent 

Socialnämnden 16 procent 

Tekniska nämnden 16 procent 

Upplevelsenämnden 16 procent 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 16 procent 

Vård- och omsorgsnämnden 16 procent 

Ena Energi AB 16 procent 

AB Enköpings hyresbostäder 16 procent 

Kommunfullmäktige 10 procent 

Kommunrevisionen 10 procent 

Utskott 10 procent 

Valnämnden 2 procent* 

Råd och beredningar som tillsatts av 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 

2 procent** 

*Detta arvode avser det löpande arbetet i nämnden för att se till att kommunen 

har planering för att kunna genomför val. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i 

uppdrag att besluta om särskilt arvode till valnämndens ordförande i anslutning 

till att val genomförs.  

**Eventuella avvikelser från arvodesnivån får prövas i anslutning till beslutet att 

inrätta beredningen.  

Arvode till vice ordföranden 

Årsarvode utgår till alla vice ordföranden  med 50 procent av årsarvodena ovan.  

Årsarvodet för vice ordförande i den gemensamma överförmyndarnämnden 

2019-2022 är 8 procent av basarvodet. 



 
2019-04-15 

7 (16)  

  

Övriga arvoden 

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 

för parti som inte har kommunalråd. 

10 procent av basarvodet 

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott 

för parti som har kommunalråd, förutom 

kommunalråden. 

5 procent av basarvodet 

Revisorerna, förutom ordförande och vice 

ordförande 

3 procent av basarvodet 

Lekmannarevisorer i kommunens bolag 2 procent av basarvodet 

 

Arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet 

De fasta årsarvodena är en generell ersättning för det ansvar och de uppgifter 

som allmänt följer med uppdraget, som: 

 regelbundna förvaltningskontakter 

 regelbundna kontakter med kommunledningen 

 överläggningar med den egna nämndens förvaltningschef och/eller 

nämndsekreterare inför sammanträde 

 beredningar i den egna nämnden 

 deltagande i den egna nämndens eller styrelsens protokolljustering 

 kontakter och möten med medborgare, organisationer, media och 

myndigheter i frågor som rör den egna nämndens verksamhet  

 telefon- och e-postkommunikation som är kopplade till nämndens 

verksamhet 

 beslutsfattande i delegerade ärenden och undertecknande av 

handlingar 

 information till den egna partigruppen om berörd kommunal 

verksamhet 

 tillfälliga arbetsgrupper, överläggningar och möten med företrädare för 

andra organ inom eller utom kommunen. Detta gäller oavsett om det är 

den egna nämnden eller annan nämnd som bjudit in till arbetsgruppen 
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eller mötet. Undantag gäller för regelmässigt deltagande i grupper och 

organ utom kommunen med fasta mötestider per termin eller 

kalenderår. Vid sådana möten betalas arvode och ersättning ut för 

eventuell förlorad arbetsinkomst.  

 

Förtroendevald med årsarvode får inte ersättning för restid i samband med 

arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet.  

 

12. Jourarvode socialnämnden 

Ett dagarvode utgår med 0,5 procent av basarvodet för socialnämndens 

ordförande, 1:e vice ordförande respektive 2:e vice ordförande för dagar med 

ordförandejour. 

 

13. Årsarvode vid avgång, sjukdom eller annat 
förhinder 

Avgår en förtroendevald som har årsarvode under tjänstgöringsperioden 

fördelas arvodet mellan den personen och efterträdaren. Fördelningen görs 

utifrån den tid som var och en av de förtroendevalda har haft uppdraget. 

Om en förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller av annat skäl 

inte kan fullgöra sitt uppdrag på mer än sex veckor övergår arvodet från och 

med vecka sju till tjänstgörande ersättare. Har en ersättare utsetts för de första 

sex veckorna får ersättaren arvode som motsvarar tjänstgöringstiden. 

 

Ersättning för kostnader 

14. Resekostnader 

Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre 

kilometer från sammanträdes- och förrättningsplatsen betalas reseersättning. 

Ersättning betalas ut per kilometer utifrån bestämmelser om ersättning vid 

användande av egen bil i arbetet -  BIA. Resa med kollektivtrafik eller andra 

utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas in. 
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15. Övriga kostnader 

Förtroendevald som har och kan styrka kostnader för att kunna utföra 

uppdraget som förtroendevald i kommunen har rätt till att dessa kostnader 

ersatta av kommunen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att pröva dessa ersättningskrav och genom 

dessa beslut etablera en praxis. Principen ska vara att kommunstyrelsens 

arbetsutskotts prövning ska ske i förväg.  

Den typ av kostnader som här kan komma i fråga är barntillsyn, vård och tillsyn 

av nära anhörig, förtroendevalda med funktionsnedsättning samt övriga 

kostnader.  

 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
förlorade pensions- och semesterförmåner 
och pensionsgrundande inkomst 

16. Förlorad arbetsinkomst 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Begäran 

om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska göras inom ett år från när rätten till 

ersättning uppstod. Intyg om förlorad arbetsinkomst får inte vara äldre än ett år 

och ska avse den tid då den förtroendevalda varit ledig för kommunalt uppdrag. 

Den förtroendevalde är skyldig att när förhållandena ändrats, lämna in 

inkomstuppgifter från sin arbetsgivare som styrker den förlorade 

arbetsinkomsten. Uppgifter om aktuella anställningsvillkor (sysselsättningsgrad 

och heltidslön) ska inkluderas i arbetsgivarintyget. 

För förtroendevald som inte kan redovisa förlorad arbetsinkomst genom 

löneavdrag från en arbetsgivare, beräknas förlorad arbetsförtjänst utifrån 

taxerad inkomst av tjänst och/eller aktiv näringsverksamhet enligt senast 

fastställd taxering. Exempel på grupper som berörs är egenföretagare och 

förtroendevalda som är anställda men som har flera anställningar och/eller har 

ersättning som beräknas med årsarbetstid, bonus eller liknande. 
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Taxerad inkomst för egenföretagare ska justeras med de skattemässiga 

dispositioner som gjorts samt utnyttjat förlustavdrag vid taxeringen det aktuella 

året. Förtroendevald som åberopar denna regel ska årligen insända kopia på 

Skatteverkets beslut om taxering. 

Förlorade socialförsäkringsersättningar, som arbetslöshetsersättning och 

ersättning från föräldraförsäkring, ger rätt till ersättning för förlorad 

arbetsinkomst med samma belopp som den uteblivna ersättningen. Intyg från 

arbetslöshetskassan respektive försäkringskassan ska lämnas in. Förlorad 

sjukersättning ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst omfattar tid för resa till och från 

sammanträdet/förrättningen. 

Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning 

för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass natten före eller efter 

sammanträdet. 

Sammanträden och förrättningar 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut vid sammanträden och 

förrättningar som inkluderas i punkt 3.  

Maxersättning 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag är maximalt ett årsarvode delat 

med 220. Timersättningen är en åttondel av dagersättningen.  

 

17. Ersättning för förlorad semesterförmån 

Om semesterlön gått förlorad ska ersättning för förlorad semesterförmån läggas 

till ersättningen för förlorad arbetsförtjänst.  

Den förtroendevalde måste själv anmäla att den vill ha ersättning för eventuell 

förlorad semesterförmån och styrka detta med intyg från arbetsgivare. 

 



 
2019-04-15 

11 (16)  

  

18. Pensionsförmån och ersättning för förlorad 
pensionsförmån 

För under året utbetalda sammanträdesersättningar och årsarvoden 

(pensionsgrundande inkomst) avsätter kommunen årsvis i efterskott en 

pensionsavgift på 4,5 procent till en pensionsbehållning som förvaltas av 

kommunen. 

Om ersättningarna för året överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts i stället 30 

procent på den överstigande delen. 

Vid fortsatt uppdrag efter 67 år sjunker avsättningen till 4,5 procent på den 

överstigande delen (med den överstigande delen avses den ersättning som 

utbetalas per år och som sammanlagt överstiger 7,5 inkomstbasbelopp). 

För under året utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst avsätter 

kommunen årsvis i efterskott en pensionsavgift på 4,5 procent för den förlorade 

pensionsförmånen. Avsättning görs till samma pensionsbehållning som för 

arvoden. 

Ingen avsättning av pensionsavgift görs för den som har fyllt 67 år vid 

tillträdandet. 

Låg ersättning som motsvarar 1,5 inkomstbasbelopp eller lägre betalas ut 

kontant. 

Belopp som blir 1,5 av innevarande års inkomstbasbelopp eller lägre betalas ut 

direkt. Ingen utbetalning sker vid belopp under 200 kronor. 

 

19. Övergångsregel 

Förtroendevald som kan styrka förlorad pensionsförmån under uppdragstid som 

ligger före den 1 juli 2005 har rätt till ersättning. Ersättning ges först efter att den 

förtroendevalde har gått i pension. Yrkande om ersättning för förlorad 

pensionsförmån för perioden före den 1 juli 2005 ska ske inom två år från och 

med pensionsdagen. För att få ersättning ska förlusten kunna styrkas av den 

sökande.  
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Bilaga 1 

Bestämmelser om ersättning till borgerliga 
vigselförrättare 

Regelverk 

Förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskild förordnad 

vigselförrättare gäller för de vigslar som förrättas av den som länsstyrelsen har 

förordnat till vigselförrättare. Enligt förordningens 8 paragraf har 

vigselförrättaren rätt till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel som 

han eller hon har förrättat. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en 

vigsel, utgör ersättningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första. 

Ersättning enligt 8 paragrafen betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av 

vigselförrättaren (regleras i 9 §). 

 

Borgerliga vigselförrättare 

Utöver den ersättning som kan utbetalas från länsstyrelsen ersätts de borgerliga 

vigselförrättarna enligt nedan 

Arvode 

Ersättningen till borgerlig vigselförrättare är 1,25 procent av basarvodet per 

vigsel. Samtal med anhöriga, förberedelser, förrättning och eventuellt 

efterarbete räknas in i ersättningen.  

 

Vigsel  

Vigsel förrättas normalt sett i kommunhuset3 eller dess närhet. Om den 

förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre kilometer 

från kommunhuset betalas reseersättning ut för denna resa. Endast resor inom 

Enköpings kommun ersätts. Ersättning betalas ut per kilometer utifrån 

bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i arbetet -  BIA. Resa 

med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om biljett eller kvitto lämnas 

in. 

 
3 Med kommunhus avses det hus som under den aktuella mandatperioden kommer att 
användas för att anordna vigslar genom kommunens försorg 
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Bilaga 2 

Bestämmelser om ersättning till borgerliga 
begravningsförrättare 

Regelverk 

Det finns inga formella krav på borgerliga begravningsförrättare. För 

medlemmar i ett samfund ingår detta i den avgift som betalats.  

Som en service till medborgarna utser kommunen borgerliga 

begravningsförrättare. 

Arvode 

Ersättningen till borgerlig begravningsförrättare är 3 procent av basarvodet per 

begravning. Samtal med anhöriga, förberedelser, förrättning och eventuellt 

efterarbete räknas in i ersättningen.  

Resekostnader 

Om den förtroendevaldes fasta bostad eller fasta arbetsplats ligger mer än tre 

kilometer från förrättningsplatsen betalas reseersättning ut för denna resa. 

Endast resor inom Enköpings kommun ersätts. Ersättning betalas ut per 

kilometer utifrån bestämmelser om ersättning vid användande av egen bil i 

arbetet -  BIA. Resa med kollektivtrafik eller andra utlägg ersätts endast om 

biljett eller kvitto lämnas in.  
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Bilaga 3 

Regler för partistöd i Enköpings kommun 2019-
2022 

Kommunens möjligheter att betala ut partistöd regleras i 4 kapitlet 29-32 

paragraferna i kommunallagen (2017:725) 

Valresultatet 

Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd. 

Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket 

en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). 

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller 

inte representerar något parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det 

mandatet det parti för vilket ledamoten ursprungligen valdes in i 

kommunfullmäktige. 

Partistödets syfte 

Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka de politiska 

partiernas ställning i den kommunala demokratin och partistödet ska användas 

för politisk verksamhet med anknytning till Enköpings kommun. Partistödet ska 

användas till ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt 

inflytande och valdeltagande i kommunen. 

Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation 

Grundstödet består av ett grundbelopp per parti och det mandatbundna stödet 

består av ett grundbelopp per partimandat i kommunfullmäktige. 

Båda stödformerna utgår från ett grundbelopp från 2017 på 28 424 kr och 

räknas upp med konsumentprisindex, KPI varje år  

Det mandatbundna stödet betalas endast för mandat som är tillsatta i kommun-

fullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för tomma platser i kommun-

fullmäktige. 

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person. 
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Beslut om utbetalning av partistöd, antal utbetalningar  

Kommunfullmäktige beslutar en gång per år om utbetalning av partistöd, 

normalt i juni.  

I det fall representationen i fullmäktige helt upphör 

Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd i 

tolv månader efter det att representationen upphörde. Detta gäller under 

förutsättning att partiet varit representerat i de sex månader som närmast följer 

efter mandatperiodens början.  

Redovisning av partistödet 

Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till 

kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 

använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 paragrafen första 

stycket kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument. 

Vid mandatperiodens början, samt vid förändring, ska partierna lämna in 

följande till kommunen: 

 Organisationsnummer för partiet. 

 Partiföreningens stadgar. 

 Uppgift om partiföreningens bankgiro eller plusgiro. Uppgiften ska 

styrkas med kopia av kontoutdrag eller motsvarande. 

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens 

firma. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december varje år och ges in till 

kommunfullmäktige (kommunledningskontoret) senast fyra månader efter 

redovisningsperiodens utgång. 

Av redovisningen ska framgå hur partistödet har använts från föregående år, 

revisionsberättelse samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet 

beviljats. 

En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger 

en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 

rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
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Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte 

lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 4 kapitlet 31 paragrafen sista 

stycket kommunallagen. 
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Arvoden ordf. och vice ordf. i valnämnden

Basarvode 71 400

Enligt budget 2022 10%/5% och 3,8% kvar 10%/5% och inget mer 8%/4% och 3,8% kvar 8%/4% och inget mer
Ordf. 17 136 2% 85 680 10% 85 680 10% 68 544 8% 68 544 8%
Vice ordf. 8 568 1% 42 840 5% 42 840 5% 34 272 4% 34 272 4%
Ordf. (valår) 9 710 13,6% klumpsumma 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Vice ordf. (valår) 9 710 13,6% klumpsumma 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Ordf. (valdag) 2 713 3,8% KS2019/315 (gäller 2019-2022) 2 713 3,8% 0 0,0% 2 713 3,8% 0 0,0%
Vice ordf. (valdag) 2 713 3,8% KS2019/315 (gäller 2019-2022) 2 713 3,8% 0 0,0% 2 713 3,8% 0 0,0%
Summa 50 551 133 946 128 520 108 242 102 816
PO 31,42% 15 883 42 086 40 381 34 010 32 305
Summa 66 434 176 032 168 901 142 252 135 121

Skillnad mellan budget 2022 och förändringsförslag 109 598 102 467 75 818 68 686
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