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Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13, § 14. Reviderad 2022-12-12, § 9 

 

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda i Huddinge 
kommun 
 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 De som omfattas av detta reglemente 
Detta reglemente gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen (2017:725): 
Kommunalråd, 
Ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och beredningar, 
Revisorerna 
Ledamöter och ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling eller den 
församlings beredningar, styrelse, annan nämnd samt revisorer. 
Ledamöter och ersättare, valda av Huddinge kommun, i gemensam nämnd. 
Dessa bestämmelser gäller även för personer som är valda representanter i 
kommunalt samrådsorgan. Bestämmelserna gäller inte för tjänstemän som ska 
representera Huddinge kommun i dessa organisationer eller föreningar. 
För av kommunen utsedda ledamöter och ersättare i rådgivande organ i Huddinge 
kommun, vars inrättande beslutas av kommunfullmäktige, ska 
sammanträdesarvode utgå enligt reglerna i § 11 nedan. Detta inkluderar ledamöter 
i Huddinges pensionärsråd och Huddinges funktionshinderråd, vilka utsetts av 
annan juridisk person än Huddinge kommun. Även för av kommunen vald revisor 
för samtliga stiftelser där kommunen är förvaltare i enlighet med stiftelselagen 
(1994:1220) ska sammanträdesarvode utgå enligt reglerna i § 11 nedan.  

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden med mera  
Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som 
medgetts närvarorätt har rätt till ersättning för: 
a) protokollfört sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, nämndutskott, beredningar och revisorernas sammanträden  
b) protokollfört sammanträde med av kommunen tillsatta utredningskommittéer 
och ledningsgrupper, 
c) justering av kommunfullmäktiges protokoll, 
d) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 
e) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 
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f) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
g) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, 
h) ceremoni för nya svenska medborgare den 6 juni. 
För ersättning enligt punkterna d)-h) krävs särskilt beslut/uppdrag. 
Förtroendevald, som enligt särskilt protokollfört beslut av nämnd, för kommunens 
räkning deltar i konferens, informationsmöte, studieresa eller kurs, som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget, erhåller dagarvode för 
uppdraget samt ersättning för resor med anledning härav. Dagarvodet är 1 243 
kronor, om minst 8 timmar av tiden mellan kl. 06.00 och 24.00 tas i anspråk för 
uppdraget och 702 kronor om mer än 3 men inte 8 timmar av tiden tas i anspråk. 
För mindre än 3 timmar utges belopp motsvarande sammanträdesarvode 648 
kronor. Dagarvoden utbetalas av den nämnd som beslutat om uppdraget. 
Med protokoll jämställs även skriftliga minnesanteckningar, skrivna av 
nämndsekreterare eller annan särskilt utsedd person. 

Heltids- och deltidsarvoderade  

§ 3 Heltids- och deltidsarvoderade  
 
Förtroendevalda som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
(minst 40 % av heltid) har rätt till arvode med belopp som fullmäktige har beslutat 
om enligt bilaga 1.1.  
I detta reglemente benämns den person som har ett uppdrag på heltid, eller flera 
uppdrag som sammanlagt utgör heltid, som heltidsarvoderad. 
Den person som har ett uppdrag på betydande del av heltid benämns som 
deltidsarvoderad. Till denna grupp hör även dem som innehar ordförandeuppdrag 
enligt bilaga 1.2. 
I bilaga 1.2 anges dels antalet andelar av ett heltidsuppdrag som tilldelats 
respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige. Angivna andelar 
tilldelas förtroendevald/förtroendevalda inom respektive parti efter partiets 
önskemål varefter beslut i enlighet härmed fattas av kommunfullmäktige. Av 
bilaga 1.2 framgår även omfattningen av respektive ordförandeuppdrag i angivna 
kommunala nämnder. Angivna siffror avser andelar av heltidsuppdrag.  
Heltidsarvoderad äger inte utan kommunstyrelsens medgivande rätt att ägna sig åt 
annan förvärvs- eller yrkesverksamhet. 
Deltidsarvoderad förutsätts ägna sig åt förvärvs- eller yrkesverksamhet högst i den 
omfattning som utgör mellanskillnaden mellan det kommunala uppdragets 
omfattning och heltid. I övriga fall krävs kommunstyrelsens godkännande. 
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§ 4 Arvoden till hel- eller deltidsarvoderad  
a) Arvode till hel- eller deltidsarvoderad utgår som månadsarvode. Av bilaga 1.1 
framgår månadsarvodena för heltidsuppdrag liksom för kommunstyrelsens 
ordförande. För kommunal- och oppositionsråd, som inte har ett uppdrag på heltid 
fastställs månadsarvodet i proportion till hur stor andel av heltid som uppdraget 
avser. Av bilaga 1.1 framgår även det månadsarvode som ska utgöra underlag för 
beräkningen av arvodet för ordförandeuppdrag i kommunal nämnd med undantag 
för valnämnden och Södertörns överförmyndarnämnd.  
b) Förtroendevald som uppbär arvode för uppdrag på heltid, har inte rätt till annat 
arvode enligt detta reglemente utom såvitt gäller sammanträdesarvode i 
kommunfullmäktige. Sådan förtroendevald har dock – i förekommande fall – även 
rätt till ersättning enligt bilaga 2 för vigslar och borgerliga begravningar som sker 
efter kontorstid (före klockan 08:00 och efter klockan 17:00) under vardagar samt 
på allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton. 
c) Deltidsarvoderad förtroendevald har inte rätt till sammanträdesarvode i sådan 
nämnd eller i sådan nämnds utskott, beredning eller råd i vilken det 
deltidsarvoderade uppdraget fullgörs. 
d) Hel- eller deltidsarvoderad äger inte rätt till ersättning för de arbetsinkomster 
och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag.   

§ 5 Sjukledighet för hel- eller deltidsarvoderad  
Kommunstyrelsen får enligt kommunstyrelsens reglemente bevilja sjukledighet. 
Förtroendevald ska anmäla sjukledighet till kommunstyrelsen. Ledigheten gäller 
som längst under innevarande mandatperiod. Sjukledighet kan inte beviljas för 
förtroendeuppdrag i fullmäktige. 
Under de första 14 kalenderdagarna i följd reduceras inte arvodet. Från dag 15 till 
och med dag 360 minskas arvodet enligt de bestämmelser som gäller för 
kommunanställda. 
 
Frågan om personlig ersättare vid sjukdom regleras i Reglemente för 
kommunstyrelsen, HKF 9200. 

§ 6 Annan ledighet från förtroendeuppdraget för hel- eller 
deltidsarvoderad  
Hel- eller deltidsarvoderad erhåller ledighet under löpande kalenderår med 34 
arbetsdagar per år utan reducering av arvodet. Ledigheten ska förläggas på sådant 
sätt att uppdragen kan fullgöras utan olägenhet och ska dessförinnan snarast 
anmälas till nämndens sekreterare. Från och med den 35:e dagen reduceras 
årsarvodet med 1/365-del per frånvarodag.  

§ 7 Ledighet för vård av närstående till hel- eller deltidsarvoderad 
Kommunstyrelsen får enligt kommunstyrelsens reglemente bevilja ledighet för 
vård av närstående. Sådan ledighet kan beviljas med hänsyn till de villkor som 
anges i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård, samt i 
47 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). Arvodet ska därvid reduceras i 
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förhållande till den tid som den förtroendevalde avstått från att utöva sitt 
förtroendeuppdrag. 
Förtroendevald ska anmäla ledighet för vård av närstående till kommunstyrelsen. 
Ledigheten gäller som längst under innevarande mandatperiod med de 
begränsningar som följer av 47 kap. socialförsäkringsbalken. Ledighet för vård av 
närstående kan inte beviljas för förtroendeuppdrag i fullmäktige. 
Frågan om personlig ersättare vid ledighet för vård av närstående regleras i 
Reglemente för kommunstyrelsen, HKF 9200. 

§ 8 Föräldraledighet för hel- eller deltidsarvoderad 
Kommunstyrelsen får enligt kommunstyrelsens reglemente bevilja 
föräldraledighet. För tid då sådan förtroendevald beviljas föräldraledighet av skäl 
som framgår av 3 § i föräldraledighetslagen (1995:584), ska föräldralön utges 
enligt § 29 mom. 2 andra stycket i allmänna bestämmelser – AB 20 i dess lydelse 
från 2022-10-01. Vad nu sagts ska gälla med undantag för meningen: ”I 
ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i 
SemL.” 
Förtroendevald ska anmäla föräldraledighet till kommunstyrelsen. Ledigheten 
gäller som längst under innevarande mandatperiod. Föräldraledighet kan inte 
beviljas för förtroendeuppdrag i fullmäktige. 
Frågan om personlig ersättare vid föräldraledighet regleras i Reglemente för 
kommunstyrelsen, HKF 9200. 

§ 9 Grupplivskydd för hel- eller deltidsarvoderad  
Deltidsarvoderad förtroendevald som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring i 
den egna anställningen liksom heltidsarvoderad förtroendevald tillförsäkras 
grupplivskydd under mandatperioden genom att kommunen tecknar en särskild 
grupplivförsäkring i KPA Livförsäkring AB.  

Förtroendevalda med fast årsarvode 

§ 10 Fast årsarvode till förtroendevald som inte är hel- eller 
deltidsarvoderad  
a) Denna paragraf gäller för de förtroendevalda som inte är hel- eller 
deltidsarvoderade och som erhåller ett fast årsarvode. Vilka förtroendevalda som 
omfattas samt beloppens storlek framgår av bilaga 2. 
b) Avgår förtroendevald under uppdragstiden fördelas arvodet mellan denne och 
ersättaren under avgångsåret i förhållande till den tid som var och en av dem 
innehaft uppdraget. Den som avgår erhåller arvode till och med sista dagen av 
månaden då uppdraget upphör. Ersättaren erhåller arvode från och med första 
dagen på månaden då uppdraget påbörjas.  
c) Om förtroendevald grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag under längre tid än två (2) månader, ska arvodet för tiden därefter 
reduceras med 1/365-del per frånvarodag.  
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d) Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden 
enligt kommunens regler besluta att annan ledamot träder in som ersättare för 
ordföranden. Den som på detta sätt inträder som ersättare för ordföranden ska ha 
samma arvode som den frånvarande ordföranden för den tid som sådant inträde 
skett.  
e) I det fasta årsarvodet ingår ersättning för genomgång och förberedelser av 
ärenden inom nämndens verksamhetsområde, kontakter med allmänhet, 
sammankallande och eventuell ledning av partigruppmöten, kontakter med andra 
politiker, överläggning med förvaltningschef samt information till press, radio, 
TV och allmänhet.  
f) Revisorernas och dess ersättares arvode inkluderar ersättning för enskilda 
förberedelser i samband med revision.  

Arvoden, ersättningar med mera 

§ 11 Sammanträdesarvode  
a) Förtroendevald erhåller sammanträdesersättning med 935 kronor för de två (2) 
första timmarna av tjänstgöringen vid sammanträde och därefter 227 kronor per 
påbörjad timme, dock högst 3 545 kronor per dygn. Arvode utgår inte för tiden kl. 
00.00- 06.00.  
b) Förtroendevald som under samma dag deltar i flera sammanträden eller 
motsvarande, har inte rätt till arvode med ett högre sammanlagt belopp än 3 545 
kronor per dag.  
c) Om sammanträde med kommunal nämnds utskott eller av nämnden tillsatt 
nämndberedning hålls i anslutning till sammanträde med nämnden ska 
sammanträdena i arvodeshänseende betraktas som ett sammanträde och berättigar 
bara till ett sammanträdesarvode enligt a) ovan. Motsvarande gäller för 
sammanträde med kommunfullmäktiges valberedning, som hålls i anslutning till 
fullmäktigesammanträde samt då kommunalt organ under samma dag håller två 
eller flera sammanträden. 
d) Om Huddinges funktionshinderråd eller Huddinges pensionärsråd genomför 
sammanträden i form av telefonkonferenser ska dessa, under förutsättning att 
närvaroregistrering genomförts av sekreterare, berättiga till sammanträdesarvode 
enligt a). 

§ 12 Ersättning för förlorad arbetsinkomst  
Förtroendevalda, som inte är hel- eller deltidsarvoderad, och som genom begärd 
ledighet för det kommunala uppdraget vidkänns löneavdrag eller motsvarande, 
erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med anledning av 
ersättningsberättigade sammanträden med mera enligt § 2, och i de fall det 
behövs, dygnsvila omedelbart före eller efter mötet. 
Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse eller 
av jordbruksfastighet. 
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Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet "liksom passivt" ägande till 
jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst. 
Förtroendevald som är egenföretagare och kan visa att en arbetsinkomst förlorats 
har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda 
sjukpenningen för dag enligt följande: 
Sjukpenning/dag x 110 % x 365 dagar = ersättning/dag 
260 dagar 
Då vidkänd förlorad arbetsinkomst inte avser hel dag ska ersättning utgå per 
timme varvid timersättningen ska utgöra en åttondel av schablonersättningen för 
dag. 

§ 13 Pension, avgångsersättning, omställningsstöd och efterskydd 
Förtroendevald som omfattas av detta reglemente omfattas även av bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, Omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda, OPF-KL.  
Reglerna om omställningsstöd gäller enbart för hel- eller deltidsarvoderade.  

§ 14 Förlorad pensionsförmån för förtroendevald  
Särskild ersättning i form av ett pensionstillägg kan utges till förtroendevald som 
inte omfattas av Omställningsstöd och pensioner för förtroendevalda, OPF-KL 
och vars tjänstepension i anställningen konstateras ha minskat på grund av det 
kommunala förtroendeuppdraget. Ersättning utgår för styrkt förlorad 
pensionsförmån. 
Paragrafen gäller inte för dem som är hel-eller deltidsarvoderade. 

§ 15 Förlorad semesterförmån 
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån i form av 
förlorad semesterersättning eller förlorade betalda semesterdagar och ersätts mot 
intyg från arbetsgivaren som visar vad som förlorats. 
Paragrafen gäller inte för dem som är hel-eller deltidsarvoderade. 

§ 16 Särskilda arbetsförhållanden 
Rätten till ersättning enligt för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån 
och förlorad semesterförmån för förtroendevald, som inte är hel- eller 
deltidsarvoderad, omfattar även nödvändig ledighet för förtroendevalda med 
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sitt ordinarie arbete i direkt anslutning 
till sammanträdet. 
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller 
för styrkta förlorade semester- eller pensionsförmåner om schablonersättning 
tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller förmånerna i övrigt. 
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§ 17 Ersättning för reskostnader  
Kostnader för resor inom ramen för förtroendeuppdraget ersätts med det belopp 
som fastställts för kommunens arbetstagare enligt ”Överenskommelse om nytt 
bilersättningsavtal – BIA”. Förtroendevalda med funktionshinder har i enlighet med 
4 kap. 13 § KL rätt till skälig ersättning för resekostnader som uppkommer när de 
fullgör uppdraget. Detta gäller inte för den som är hel-eller deltidsarvoderad. 

§ 18 Traktamente 
Traktamente utgår vid flerdygnsförrättning enligt det för kommunen gällande 
traktamentsavtal - TRAKT T.  

§ 19 Barntillsynskostnader 
Till förtroendevald, som inte är hel- eller deltidsarvoderad, utgår ersättning för 
kostnader som föranletts av uppdraget för tillsyn av barn i den förtroendevaldes 
familj vilket inte fyllt tolv (12) år. 
Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn. 
Ersättning betalas med högst 216 kronor per tillsynstimme dock maximalt 1 729 
kronor per dag. 
Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder, 
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar) och inte heller för tid, när 
barnet vistas i sin ordinarie förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

§ 20 Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning 
eller person som är långvarigt sjuk    

Förtroendevald, som inte är hel- eller deltidsarvoderad, äger rätt till styrkta 
kostnader som uppkommit avseende person med funktionsnedsättning eller person 
som är långvarigt sjuk, som den förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt 
hem och där kostnaderna föranletts av det kommunala uppdraget. 
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem (förälder, 
syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar). 

§ 21 Beredskapsersättning 
Ledamot till vilken en nämnd delegerat rätten att besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas och som under nedan angivna 
tider ska finnas tillgänglig för prövning av sådana frågor äger rätt till 
beredskapsersättning med 648 kronor per påbörjat tjänstgöringsdygn. Ersättningen 
för beredskap tillsammans med ledamotens årsarvode ska inte överstiga 
årsarvodet för vice ordförande i socialutskott. Person som arvoderas som 
ordförande eller vice ordförande i nämnden eller dess utskott äger inte rätt till 
beredskapsersättning. Beredskapsersättning utgår för följande dagar: 
1 januari till och med trettondag jul, skärtorsdag till och med annandag påsk, 
Kristi himmelfärds dag, valborgsmässoafton, den 1 maj, den 1 juni till och med 
den 31 augusti, allhelgonadagsafton, allhelgonadagen och den 23 december till 
och med den 31 december. 
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Övrigt  

§ 22 Hur begär man ersättning  
Den som har rätt till sammanträdesarvode ska få det utbetalt personligen efter av 
nämndsekreteraren inlämnad rapport och utan anmälan från den förtroendevalde. 
Ersättning för resor med kilometerersättning och traktamente utgår enligt 
inlämnad reseräkning.  
För att få ersättning enligt §§ 12 och 14-20 ska den förtroendevalde styrka sina 
förluster eller kostnader. Förlorade arbetsinkomster, pensions- och/eller 
semesterförmåner styrks genom intyg från arbetsgivaren, kopia av lönebesked 
eller liknande, alternativt intyg om sjukpenninggrundande inkomst.  
Kostnader enligt §§ 19-20 styrks med vidimerad räkning. 
Yrkande om ersättning för kostnad eller för förlorad förmån ska ges in till 
fullmäktiges sekreterare om kostnaden har anknytning till kommunfullmäktiges 
sammanträden och i annat fall till sekreteraren i den nämnd inom vars verksamhet 
ersättningen rätteligen ska utbetalas. 

§ 23 Utbetalning  
Ekonomiska förmåner till hel- eller deltidsarvoderad betalas ut en gång per månad 
i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning för de anställda. 
Årsarvoden till förtroendevalda, som inte är till hel- eller deltidsarvoderad, betalas 
ut med en tolftedel (1/12-del) per månad i efterskott. Övriga ekonomiska förmåner 
till förtroendevalda, som inte är till hel- eller deltidsarvoderad, betalas ut en gång 
per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning för de anställda. 

§ 24 Preskriptionstider  
Yrkande om ersättning enligt §§ 19 och 20 ska framställas senast inom sex (6) 
månader från det att kostnaden uppkom. 
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 12 ska framställas 
senast inom sex (6) månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande 
till vilken förlusten hänför sig. 
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom 
ett (1) år från pensionsavgång.  
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom 
två (2) år från dagen för det sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten 
hänför sig.  
Yrkanden om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast 
inom sex (6) månader från dagen för det sammanträde eller motsvarande till 
vilken kostnaden hänför sig. 

§ 25 Tolkning  
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
kommunstyrelsen. 
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§ 26 Uppräkning av arvoden 
Samtliga arvoden i detta reglemente och dess bilagor utgör 2023 års nivå. 
För varje påföljande år räknas arvodet upp med den procentsats som kommunens 
anställda erhållit i genomsnittlig löneökning under året dessförinnan. 
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Bilaga 1.1 Månadsarvoden heltidsarvoderade  

Månadsarvoden för förtroendevald med uppdrag omfattande minst 40 % av heltid, 
se § 4 arvodesreglementet ovan.  
Månadsarvode för förtroendevald som ägnar sig åt uppdraget på heltid. För 
förtroendevald, som ägnar sig åt uppdraget minst 40 % av heltid fastställs 
månadsarvodet i proportion till hur stor andel av heltid som uppdraget avser.  
Kommunalråd och oppositionsråd, 1 januari 2023 82 027 
Kommunstyrelsens ordförande, 110 % av rådsarvode, 1 januari 
2023  

90 240  

Ordförandeuppdrag i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, 
klimat- och miljöutskott eller i kommunal nämnd, exklusive 
valnämnden och Södertörns överförmyndarnämnd, 1 januari 2023  

68 734  
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Bilaga 1.2 Hel- och deltidsuppdrag 

 
Se § 3 arvodesreglementet ovan. 
 
Kommunalråd S  1,0 heltidsuppdrag innefattande 

ordförandeskapet i kommunstyrelsen,  
 
1,0 heltidsuppdrag innefattande, utan extra 
ersättning, ordförandeskapet i 
grundskolenämnden, 
 
1,0 heltidsuppdrag innefattande, utan extra 
ersättning, ordförandeskapet i 
kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott, 
 
0,7 heltidsuppdrag innefattande, utan extra 
ersättning, ordförandeskapet i kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
0,85 heltidsuppdrag innefattande, utan 
extra ersättning, ordförandeskapet i 
socialnämnden samt trygghets- och 
delaktighetsberedningen. 
 
 

Kommunalråd C  1,0 heltidsuppdrag innefattande, utan extra 
ersättning, ordförandeskapet i gymnasie- 
och arbetsmarknadsnämnden, 
 
0,75 heltidsuppdrag innefattande, utan 
extra ersättning, ordförandeskapet i 
bygglovs- och tillsynsnämnden. 
 

Kommunalråd MP  0,75 heltidsuppdrag innefattande, utan 
extra ersättning, ordförandeskapet i 
kommunstyrelsens klimat- och 
miljöutskott. 
 

Kommunalråd HP  0,5 heltidsuppdrag innefattande, utan extra 
ersättning, ordförandeskapet i 
funktionshindersrådet. 
 

Oppositionsråd M  2,0  
Oppositionsråd SD  1,2  
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Oppositionsråd V  0,9  
Oppositionsråd L  0,5  
Oppositionsråd DP  0,5  
Oppositionsråd KD  0,5  

 

Ordförandeuppdrag 
Förskolenämnden  0,5  
Grundskolenämnden  0,5  
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 0,5 
Socialnämnden 0,5 
Vård- och omsorgsnämnden 0,5 
Kultur- och fritidsnämnden 0,5 
Natur- och stadsmiljönämnden 0,5 
Bygglovs- och tillsynsnämnden 0,5 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 0,5 

  Kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott                                      0,25 
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Bilaga 2 Fasta årsarvoden 

Se § 10 i arvodesreglementet, fasta årsarvoden.  
Angivna fasta årsarvoden enligt nedan gäller från och med den 1 januari 2023. 

1. Kommunfullmäktige 
Ordförande  81 054  
Vice ordförande (2 st.)  51 064  
Ledamot (ej ordförande och vice ordförande)  7 781  
Ersättare  2 594  

  
  

2. Kommunstyrelsen 
Ledamot  13 725   
Ersättare  9 294   
Vice ordförande i samhällsbyggnadsutskott 
Vice ordförande i klimat- och miljöutskott 

20 642  
20 642    

Ledamot i utskott  13 725  
Ersättare i utskott  9 294  
Ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, 50 % av månadsarvode för 
ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1. 
Ordförande i klimat- och miljöutskottet, 25 % av månadsarvode för 
ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1 
  
2a. Trygghets- och delaktighetsberedningen 
Ordförande  
Om ordförandeuppdraget tilldelas förtroendevald med hel- eller 
deltidsuppdrag utgår inget fast årsarvode.  

32 205   

Förste och andre vice ordförande  
Om uppdragen tilldelas förtroendevald med hel- eller 
deltidsuppdrag utgår inget fast årsarvode.  

16 103  
  

  
2b. Näringslivsberedningen 
Ordförande  
Om ordförandeuppdraget tilldelas förtroendevald med hel- eller 
deltidsuppdrag utgår inget fast årsarvode.  

 13 185  
  

Förste och andre vice ordförande  
Om uppdragen tilldelas förtroendevald med hel- eller 
deltidsuppdrag utgår inget fast årsarvode.  

  5 512   

 
 2c. Funktionshinderrådet  
Ordförande.  
Om uppdraget tilldelas förtroendevald med hel- eller 
deltidsuppdrag utgår inget fast årsarvode. 

13 185  
  

Vice ordförande   5 512    
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2d. Huddinge pensionärsråd 
Ordförande 
Om uppdraget tilldelas förtroendevald med hel- eller 
deltidsuppdrag utgår inget fast årsarvode. 

13 185  

Vice ordförande   5 512   
  
  

3. Natur- och stadsmiljönämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1. 
Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)  

 9 294   

Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   
  

4. Bygglovs- och tillsynsnämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1. 
Förste vice ordförande  32 205    
Andre vice ordförande 
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)   

32 205   
 9 294    

Övrig ledamot   5 296  
Ersättare   2 594   
  

5. Förskolenämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag 
enligt bilaga 1.1 

  

Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)  

 9 294   

Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   
  

6. Grundskolenämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1  
Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)  

 9 294   

Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   

 
7. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 

Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1. 
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Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot i AU (ej ordförande och vice ordförande)   9 294   
Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   
  
7a. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens individutskott 
Ordförande  13 185  
Vice ordförande    5 512  
Ledamot    3 999  
Ersättare    2 053  
  

8. Socialnämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1. 
Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)  

 9 294   

Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   
  
8a. Socialnämndens individutskott (3 st, ej AU) 
Ordförande   47 876  
Vice ordförande   23 992  
Ledamot     4 755  
Ersättare     2 594  
Anm. vid tillämpning av arvodesreglementet betraktas socialutskotten som egen 
nämnd. 
  

9. Vård- och omsorgsnämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1. 
Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)  

 9 294   

Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   
  
9a. Vård- och omsorgsnämndens individutskott 
Ordförande   47 876  
Vice ordförande   23 992  
Ledamot     4 755  
Ersättare     2 594  
Anm. vid tillämpning av arvodesreglementet betraktas socialutskotten som egen 
nämnd. 
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10. Kultur- och fritidsnämnden 
Ordförande, 50 % av månadsarvode för ordförandeuppdrag enligt bilaga 1.1 
Förste vice ordförande  32 205   
Andre vice ordförande  32 205   
Ledamot som tillika är ledamot i AU (ej ordförande och vice 
ordförande)  

 9 294   

Övrig ledamot   5 296   
Ersättare   2 594   
  
  

11. Södertörns överförmyndarnämnd 
Ordförande  32 205   
Vice ordförande  15 454    
Ledamot   9 294   
Ersättare   9 294   
  

12. Valnämnden 
Ordförande  13 185   
Vice ordförande    5 620  
Ledamot    5 296  
Ersättare    2 594  
  

13. Huddinge kommuns revisorer  
Ordförande  36 744    
Övrig revisor  26 370   

 
14. Officianter 

Officianter vid vigslar Arvode för den första vigseln under en och samma 
dag utgår med 648 kr. För varje därpå följande 
vigsel samma dag utgår ersättning med 324 kr. 
Något avdrag från denna ersättning ska ej ske för 
den ersättning som betalas av länsstyrelsen. 

  
Officianter vid borgerliga 
begravningar 

1 513 kronor per förrättningstillfälle. 

 
 

Bilaga 3 Övriga arvoden 
 
Årsarvode från år 2023 för Huge Bostäder AB 
Ordförande*  110 882  
Förste vice ordförande*    31 125  
Andre vice ordförande*    31 125  
Övrig ledamot    13 293  
Suppleant      7 457  
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Lekmannarevisor    11 888  
 
Årsarvode från år 2023 för Huddinge Samhällsfastigheter AB 
Ordförande*   88 619  
Förste vice ordförande*   24 857  
Andre vice ordförande*   24 857  
Övrig ledamot   13 293  
Suppleant     7 457  
Lekmannarevisor   11 888  
 
*Om ordförandeuppdraget eller förste och andre vice ordförandeuppdraget 
tilldelas förtroendevald med heltidsuppdrag reduceras arvodet med 2/3-delar 
och med 1/3 om uppdraget tilldelas förtroendevald som har deltidsuppdrag.  
Sammanträdesarvode utgår i enlighet med de regler som gäller för kommunens  
förtroendevalda enligt § 11 i detta reglemente. 

 
Timarvode förtroendeuppdrag utvalda externa organisationer 
Förtroendevalda som efter beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse 
deltar vid bolagsstämma, föreningsstämma eller motsvarande med uppdraget att 
representera Huddinge kommun ska, för det fall att ersättning inte utgår på annat 
sätt, erhålla sammanträdesarvode enligt nedan. För att arvode ska utgå ska 
deltagandet inte ingå i annat av kommunen beslutat uppdrag.  
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår om det kan styrkas.  
Ovan nämnda ska även gälla för ledamöter, ersättare samt revisor och 
revisorsersättare i Tyresåns vattenvårdsförbund.  
Sammanträdesersättning erhålles med 935 kr för de två (2) första timmarna av 
tjänstgöringen vid sammanträde och därefter 227 kronor per påbörjad timme, 
dock högst 3 545 kronor per dygn. Arvode utgår inte för tiden kl. 00.00 - 06.00. 
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