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Tillägg till arvodesreglementet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Innevarande mandatperiod är det Torsås som innehar posten som vice 
ordförande i Överförmyndarnämnden. Den kommun som väljer till uppdraget 
svarar även för arvode för detta uppdrag.  
Eftersom detta är ett nytt uppdrag för Torsås kommun finns inget beslutat 
arvode. Ärendet ska därför beslutas av kommunfullmäktige som ett tillägg till 
arvodesreglementet.  
 
I Nybro får vice ordförande i överförmyndarnämnden 21 896 kronor före skatt 
per år eller 1 825 kronor före skatt per månad. Inget extra för sammanträden, 
men ersättning för resor. 
 
Förslaget är att Torsås beslutar om samma arvodesregler som Nybro har för 
uppdraget. Det innebär ett undantag från regeln att deltidsarvoderade erhåller 
sammanträdesersättning dock utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 

 

Arbetsutskottet föreslår 2019-02-05 kommunstyrelsen besluta: 
 
föreslå kommunfullmäktige besluta: 
 
att när vice ordförande i Överförmyndarnämnden valts av Torsås kommun  
     utgår ersättning för uppdraget i form av ett fast arvode på 1 825 kronor per  
     månad (år 2019) samt reseersättning, ingen ytterligare sammanträdes- 
     ersättning utgår. Arvodet uppräknas som övriga förtroendearvoden, 
 
att reseersättning utgår, 
 
att ingen ytterligare sammanträdesersättning utgår. 
 

Kommunstyrelsen föreslår 2019-02-26 kommunfullmäktige 
besluta: 
 
att när vice ordförande i Överförmyndarnämnden valts av Torsås kommun  
     utgår ersättning för uppdraget i form av ett fast arvode på 1 825 kronor per  
     månad (år 2019) samt reseersättning, ingen ytterligare sammanträdes- 
     ersättning utgår. Arvodet uppräknas som övriga förtroendearvoden, 
 
att reseersättning utgår, 
 
att ingen ytterligare sammanträdesersättning utgår. 
 

Fortsättning 



Fortsättning § 57/19, Tillägg till arvodesreglementet 
 

Kommunfullmäktige behandling 2019-03-11 
 
Jäv 
 
Christina Lönnqvist, S meddelar jäv och deltar inte i ärendet. 
 

Kommunfullmäktige beslutar: 
 
att när vice ordförande i Överförmyndarnämnden valts av Torsås kommun  
     utgår ersättning för uppdraget i form av ett fast arvode på 1 825 kronor per  
     månad (år 2019) samt reseersättning, ingen ytterligare sammanträdes- 
     ersättning utgår. Arvodet uppräknas som övriga förtroendearvoden, 
 
att reseersättning utgår, 
 
att ingen ytterligare sammanträdesersättning utgår. 
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