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Beslutat av kommunfullmäktige KF § 66/200328. 
Senaste revidering KF § 251/221128. 

 

Arvoden för förtroendevalda 

SKFS 06:2022:03 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. att beloppet för årsarvode fastställs till samma belopp som det årsarvode 
som betalas ut till ledamot i Riksdagen, 

2. att beloppet för timarvode fastställs till 0,22 % av beloppet för årsarvode, 
3. att fastställa arvodesnivåer för uppdrag enligt följande, 

Uppdrag Del av årsarvode 
Kommunstyrelsens ordförande 100 % 
Kommunstyrelsens 1 vice ordförande 40 % 
Oppositionsråd 65 % 
Kommunfullmäktiges ordförande 15 % 
Revisorernas ordförande 15 % 
Revisor 5 % 
Barn- och lärandenämndens ordförande 55 % 
Samhällsservicenämndens ordförande 55 % 
Välfärdsnämndens ordförande 55 % 
Jävsnämndens ordförande 5 % 
Överförmyndarnämndens ordförande 5 % 

4. att fastställa 80 % av årsarvodet som maximal arvodesnivå för sådan 
förtroendevald som har flera årsarvoderade uppdrag enligt detta beslut, 
undantaget kommunstyrelsens ordförande,  

5. att gruppledararvode fastställs till totalt 105 % av årsarvode som fördelas 
enligt följande, 

a. 50 % av årsarvode fördelas lika mellan alla partier representerade 
i kommunfullmäktige, 

b. 55 % av årsarvode fördelas proportionellt mot antal fullmäktige-
mandat mellan partier i opposition i kommunfullmäktige, alltså 
de partier som inte har presidieplatser i någon nämnd, helägt 
kommunalt bolag eller kommunalförbund, undantaget kommun-
styrelsen och Söderhamn Stadshus AB. KF § 251/221128.  

6. att om ett parti anmäler en vice gruppledare till kommunfullmäktige så 
får partigruppen bestämma hur partiets gruppledararvode ska fördelas 
mellan gruppledare och vice gruppledare, 
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7. att uppdra bolagsstämman för Söderhamn Stadshus AB att fastställa 
belopp för årsarvode och timarvode enligt 1. och 2., 

8. att uppdra bolagsstämman för Söderhamn Nära AB att fastställa belopp 
för årsarvode och timarvode enligt 1. och 2. samt arvodesnivåer enligt 
följande: 

Uppdrag Del av årsarvode 
Ordförande 20 % 
Ledamot i styrelsen 5 % 
Förtroendevald revisor  1 % 

9. att uppdra bolagsstämman för Söderhamn Elnät AB att fastställa belopp 
för årsarvode och timarvode enligt 1. och 2. samt arvodesnivåer enligt 
följande: 

Uppdrag Del av årsarvode 
Förtroendevald revisor 1 % 

10. att uppdra bolagsstämman för Faxeholmen AB att fastställa belopp för 
årsarvode och timarvode enligt 1. och 2. samt arvodesnivåer enligt 
följande: 

Uppdrag Del av årsarvode 
Ordförande 20 % 
Ledamot i styrelsen 5 % 
Förtroendevald revisor 2 % 

11. att uppdra bolagsstämman för Söderhamn Stadshus AB att fastställa 
arvodesnivån för förtroendevald revisor till 2 % av årsarvodet. KF 
§ 251/221128 

–––––––––––––––––– 
Beslutet gäller från den 1 jan 2023 och ersätter kommunfullmäktiges tidigare 
beslut § 122/140825 och § 26/200224. 
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