
Anmälningsärende gällande arvoden from 2016-01-01 

Politiskt organ Fast Sysselsättningsgrad Krontal Sammanträdes-
arvode resp.ordf.uppdra2 2015 arvode 

Kommunfullmäktige 
--

Ordförande Ja 7% 35 381 --
1 :e vice,2:e vice Ja 3% 15 163 --
Ledamöter -- Ja 
Ersättare, tjänstgörande -- Ja 
Gruppledare Ja 5% 25 272 Ja 

Kommunstyrelsen 

Ordförande Ja 100 % 561 600 --
Vice ordförande -- --
Ordförande,AU -- --
Ordförande,BoS Ja 90% 454 860 --
Ledamöter -- Ja 
Ersättare, tjänstgörande -- Ja 
Förtroendevald med insynsplats -- Ja 

Revisorer 

Ordförande Ja 4% 20 218 --
Ledamöter -- Ja 

Valberedning 

Ordförande Ja 1% 5 054 --
Ledamöter -- Ja 

Valnämnd 

Endast valår 
Ordförande Ja 2% 10 109 --
Ledamöter -- Ja 
Ersättare, tjänstgörande -- Ja 

Överförmyndarnämnd 
Ordförande Ja 5% 25 272 --





Övriga arvodens höjning enligt beslut Kfm 2007-06-20 

Kommunfullmäktiges sammanträden 241 kronor per sammanträde 

Grundarvode, inställelse samt inläsning 
Timarvode, ej maxbelopp 
Barnpassningskostnad,max 10 t/dag 
Vård av svårt sjuk anhörig, max 10 t/dag 
Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 

295 kronor 
119 kronor 

61 kr/tim 
verifierat belopp 
verifierat belopp 

Bilersättning enligt gällande ersättning för kommunalt anställda, färdväg minst 6 km enkel 
väg 

Kommunstyrelsens ordförande erhåller årsarvode baserat på 75 procent av gällande 
riksdagsmannaarvode. Uppräkning sker den 1 januari året efter riksdagsmaimaarvodet höjts. 
Grundarvode samt timarvode justeras med motsvarande procenthöjning som 
ordförandearvodet höjs med och vid samma tidpunkt. 

Övriga med årsarvode och fast arvode erhåller respektive tjänstgöringsgrad x 90 procent av 
årsarvode för kommunstyrelseordförande. 

För årsarvoderade gäller rätt till sex veckors ledighet som bör planeras så att 
utskottsordförandena ersätter varandra. 

Förlorad arbetsförtjänst 
a) verifierat belopp, maximalt 

per timme 1/ 165 av hel tidsarvoderad kommunalrådsarvodet per månad, 283 kronor (2016) 
per dag timersättning x 8 timmar, 2 267 kronor 

b) schablonberäknat belopp som utgör 
- sjukpenninggrundande lön, maximalt enligt ovan. 

c) schablonbelopp för egen företagare som inte kan styrka årsinkomst 
- 200 000 kronor 

Förlorad föräldrapenning 
a) Verifierat belopp 
b) Schablonbelopp utgörande dagpenninggrundande ersättning 

Förlorad semesterförmån 
a) Verifierat belopp 
b) Förlorad semesterersättning, maximalt 12 procent på utbetald ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 
c) Förlorade semesterdagar, maximalt, samma som maximibeloppet för förlorad 

arbetsinkomst/dag 
d) För de som inte har reglerad arbetstid gäller schablonarbetstid kl. 08.00-17 .00 
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Dnr: 201-664-2016 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 

8 februari 2016 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Ljusnarsberg 

Parti: C enterpartiet 
Ny ersättare: Rolf G ranberg 

Avgången ersättare: J oseflna H edborg 

D en som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Ljusnarsberg 

Ledamot 

Elof Eriksson 

Ja neric Björkman 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

l. Niklas Hermansson 

2. Rolf G ran berg* 

D en som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 ÖREBRO inom tio 

dagar efter dagen för detta beslut. 

~ 
B ~ ettersson 

Kopia till 
Ljusnarsbergs kommun 

Ny ersät tare 

Parti 

Rickard Linde 




