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2021-01-01 

 

Lathund för politikerarvoden från 2021-01-01 
(enligt bilaga till ersättningsbestämmelserna) 
 

Riksdagsmännens arvoden är från 2021-01-01 = 838.800:-/år eller 69.900:-/mån 

 

Årsarvode för heltidsuppdrag  =  754.920:-/år eller 62.910:-/mån. 

• Kommunstyrelsens ordförande: 90 % av riksdagsmännens årsarvode. Arvodet utgör 
ersättning för samtliga de förtroendeuppdrag för kommunens och dess bolags räkning 
som ingår i uppdraget. 
  

 

• Årsarvode till 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen  =  301.968:-/år eller 25.164:-
/mån. 
 

1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen: 40 % av årsarvodet för Kommunstyrelsens 

ordförande. Arvodet utgör ersättning för samtliga de förtroendeuppdrag för 

kommunens och dess bolags räkning som ingår i uppdraget. 

 

 

• Årsarvode till 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen  =  113.238:-/år eller   
9.437:-/mån. 
 

2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen: 15 % av årsarvodet för Kommunstyrelsens 

ordförande. Arvodet utgör ersättning för samtliga de förtroendeuppdrag för 

kommunens och dess bolags räkning som ingår i uppdraget. 

 

 

• Begränsat årsarvode, §5.       

 

Förtroendevald som fullgör sina uppdrag som ordförande, vice ordförande, 

överförmyndare eller revisor i kommunal förvaltning och bolag på mindre tid än 40% av 

heltid  har rätt till begränsat årsarvode. 
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  Storleken på arvodet beror på uppdragets art, ansvar och arbetsbelastning i relation till 

ett heltidsuppdrag.  

  

 För ordförande och 1:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden samt 

ordförande och 1:e vice ordförande i Socialnämnden ingår också i årsarvodet ersättning 

för samtliga nämnds- och utskottssammanträden i respektive nämnd. 

 För ordförande och ledamöter i Kommunrevisionen utgör årsarvodet ersättning för 

samtliga förtroendeuppdrag som hänger samman med uppdraget som revisor. 

Beloppet avrundas till närmaste 10-tal kronor. 

 

Från 2021-01-01 Kr arvode/år 
 

Ordförande i kommunfullmäktige 30.200 

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 7.550 

Ordförande i personalutskottet 45.300 

Vice ordförande i personalutskottet 11.330 

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
(inkl ordf i styrelsen för Vattenpalatset i 
Mönsterås AB. Se bilaga 2 i bestämmelserna) 
 

60.390 

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 
(inkl vice ordf i styrelsen för Vattenpalatset i 
Mönsterås AB. Se bilaga 2 i bestämmelserna) 
 

15.100 

Ordförande i socialnämnden 166.080 

Vice ordförande i socialnämnden  66.400 

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 150.980 

Vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden  

60.390 
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Från 2021-01-01 

 

Kr arvode/år 

 

Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden 90.590 

Vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden  22.650 

Ordförande i valnämnd 7.550 

Vice ordförande i valnämnd 1.890 

Ordförande i styrelsen för Mönsterås Bostäder 
AB 

60.390 

Vice ordförande i styrelsen för Mönsterås 
Bostäder AB 

15.100 

Ordförande i styrelsen för Ålem Energi AB 30.200 

Vice ordförande i styrelsen för Ålem Energi AB 7.550 

Överförmyndare 15.100 

Ordförande i donationen NJ och Anna Nilssons 
minne 

15.100 

Ordförande i kommunrevisionen 45.300 

Ledamöter i Kommunrevisionen 30.200 
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Från 2021-01-01 Kr arvode/år 

 

Lekmannarevisorer:  

- Mönsterås Holding AB 2.800 

- Mönsterås Utveckling AB inkl dotterbolag 2.800 

- Vattenpalatset i Mönsterås AB              2.800 

- Ålem Energi AB inklusive dotterbolag             2.800 

- Föreningen Folkets Hus             2.800 

- Mönsterås Bostäder 4.190 

 

Ledamöter och valförrättare: 

 

 

Arvode under valdagen  

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt 3.500 

Valförrättare 2.800 

 

 

 ------ 

 


