
DATUM fr.o.m. t.o.m.

NÄMND

KONTO

Driftprojekt

Grund 
arvode

Halv 
dag

Just-
ering

Utgåva Januari 2019

KLOCKSLAG

Grundarvode: Till alla deltagande ersättare och ledamöter, 1% av riksdagsarvodet. 
Arvode hel dag: Till tjänstgörande ersättare och ledamöter 1% av riksdagsarvodet. Arvode halv dag: Till tjänstgörande ersättare och ledamöter 0,5% av riksdagsarvodet. Justeringsarvode: 0,3% av riksdagsarvodet.
Total ersättning max 2% av riksdagsarvodet/dag.
Kommunfullmäktige: Till tjänstgörande ersättare och ledamöter 1% + 1%=2%
Inkomstbortfall: Ska styrkas med lönespecifikation, max 4% av riksdagsarvodet/dag. Schablonersättning om 28% av riksdagsarvodet/månad kan begäras av förtroendeval för förlust av möjlighet till inkomst. Behöver ej styrkas. 
Kommunanställd: Bibehållen lön, max 4% av riksdagsarvodet/dag.

UPPDRAG

Ansvar Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt

Km ers
antal km

Utlägg
Bifoga kvitto

Närvaro 
signaturHel 

dag

Inkostbortfall                   
25% 50% 75% 100%

Namn Personnummer Kommunanställd
Bibehållen lön 

omfattning

Attest ordförande:   Attest vice ordförande: 

Attest sekreterare:         

     UTBETALNINGSLISTA FÖRTROENDEVALDA

Arvode
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