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Rörliga arvoden anges som procent av gällande inkomstbasbelopp – 71 000 kr för 2022 
(höjning med 2 800 kr från 68 200 k år 2021) 
 
Fasta månadsarvoden anges som procent av gällande riksdagsmannaarvode – 
71 500 kr för 2022 (höjning med 1 600 kr från 69 900 kr år 2021) 
 

Rörliga arvoden Procent* Belopp 2022 Paragraf Löneart 

Normalt sammanträdesarvode - upp till 5 h 
(KF, KS, nämnd, styrelse i helägt bolag) 

2 %  1 420 kr § 2.5 1647 

Utökat sammanträdesarvode - över 5 h 
(KF, KS, nämnd, styrelse i helägt bolag) 

3 % 2 130 kr § 2.6 1647 

Begränsat sammanträdesarvode - ”övrigt” 
(utskott, beredning, bolagsstämma, utbildn. m m) 

1 %  710 kr § 2.7 1647 

Justeringsarvode 0,5 % 355 kr § 2.8 1653 

Arvode till ordförande i beredningsgrupp 5 %  3 550 kr § 2.9 1647 

Arvode till presidium och sociala utskottet 
i månad utan månadsarvode 

2 % 1 420 kr § 2,5 1647 

Arvode till valnämnden på valdagen 5 %  3 550 kr § 2.10 1647 

Arvode till ålderspresident efter allmänt val 5 % 3 550 kr § 2.11 1647 

Arvode till begravningsofficiant 3 %  2 130 kr § 2.12 1645 

Särskilt beslutat arvode upp till 3 %  upp till 2 130 kr § 2.13 1647 

 

Ersättningar Löneart 

Inkomstersättning (ersättning för förlorad arbetsförtjänst) 1675 

Kilometerersättning (bilersättning) 5010 

Reseersättning övrigt (mot styrkt utlägg; biljett etc.) 5702 

Parkeringsavgift (mot styrkt utlägg; parkeringskvitto etc.) 5703 

Personligt utlägg (mot styrkt utlägg; kvitto etc.) 5800 
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Fasta arvoden/månadsarvoden 2022   Löneart 1648 (för samtliga månadsarvoden) 

Uppdrag   Månader* Avodesnivå Belopp 
Ordförande i Kommunfullmäktige  11 31,5 % 22 523 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”-  11 13 % 9 295 kr 
Ordförande i Kommunstyrelsen 12 100 % 71 500 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”- 12 25 % 17 875 kr 
Ordförande, 1:e och 2:e vice bär titeln kommunalråd, där 2:e vice ordförande tillika är oppositionsråd. 
Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 12 25 % 17 875 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”- 11 8 % 5 720 kr 
Ordförande i Utbildningsnämnden 11 25 % 17 875 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”- 11 8 % 5 720 kr 
Ordförande i Bygg- och miljönämnden  11 17,5 % 12 513 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”-  11 8 % 5 720 kr 
Ordförande i Valnämnden    17,5 % 12 513 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”-   8 % 5 720 kr 
Månadsarvode endast för de månader då valnämnden tjänstgör. 
Överförmyndaren 12 17,5 % 12 513 kr 
Ersättare för –”-   11 8 % 5 720 kr 
Ordförande i Revisionen  
   

11 7 % 5 005 kr 

Vice ordförande –”-   11 6 % 4 290 kr 
Övriga revisorer –”- 11 5 % 3 575 kr 
Lekmannarevisor i av kommunen helägt bolag 11 0,5 % via 

bolaget 
358 kr 

Ordföranden är sammankallande, vice hens ersättare. Revisorerna har i övrigt likvärdiga befogenheter. Kommunens 
helägda bolag betalar för sin revision 0,5 % till respektive vald lekmannarevisor; samma för både ordinarie och 
ersättare, vilka har likvärdiga arbetsuppgifter. Om ett nytt helägt kommunalt bolag bildas och inget annat beslutats, 
så ökas de av bolagen valda lekmannarevisorernas arvode med 0,5 %, vilket betalas via det nya bolaget. Revisorernas 
arvoden täcker all revision i kommunens verksamheter samt helägda bolag enligt ovan. Revisorsuppdragen sträcker sig 
in i nästa mandatperiod fram tills kommunfullmäktige behandlat frågan om ansvarsfrihet för förgående år. Vid omval 
av revisorerna, så betalas endast ett månadsarvode för överlappande månader mellan mandatperioderna (det högsta 
alternativet om en revisor omväljs, men efter valet byter uppdrag till eller från posten som ”övrig revisor”, ordförande 
och vice ordförande. 
Gruppledare i kommunfullmäktige  11 5 % 3 575 kr 
Betalas inte till gruppledare som är månadsarvoderade om totalt minst 40 %. Betalas bara till gruppledare för partier 
med plats i kommunens nämnder. Vid delat gruppledarskap, delas gruppledaravodet upp mellan dem. 
Ordförande i AB Nykvarnsbostäder  12 25 % 17 875 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”- 11 8 % 5 720 kr 
Arvodesnivåerna ska fastställas av bolagsstämman. Arvodena betalas av bolaget.  
Ordförande i Nykvarns kommunkoncern AB 12 17,5 % 12 513 kr 
1:e och 2:e vice ordförande –”- 11 8 % 5 720 kr 
Arvodesnivåerna ska fastställas av bolagsstämman. Arvodena betalas av bolaget. Månadsarvode gäller inte om 
ordförande, 1:e eller 2:e vice är kommunalråd. 
Ordförande i annat helägt bolag om inte annat 
bestämts 

12 17,5 % 12 513 kr 

1:e och 2:e vice ordförande –”- 11 8 % 5 720 kr 
Arvodesnivåerna ska fastställas av bolagsstämman. Arvodena betalas av bolaget.  
* Vid arvode 11 månader betalas inget arvode för semestermånaden juli. 


