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Protokollsutdrag 2021-06-09 
  
Fullmäktigeberedningen  
  
   
  

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2021:89 

3 - Kommunalrådets arvode  
På uppdrag av fullmäktigeberedningen har administrativa enheten kartlagt nivån 
på arvoden för kommunalråd i Värmland och gjort en jämförelse av 
kommunalrådens arvoden i Hagfors och med Hagfors jämförbara kommuner. 
Syftet har varit att åstadkomma en renare modell för arvodering av 
kommunalrådet. 

De flesta kommuner i Värmland arvoderar kommunalråden genom en procentsats 
av riksdagsledamotarvodet. 

Kartläggningen har redogjorts för och resultatet har redovisats för 
fullmäktigeberedningen. 

Fullmäktigeberedningen föreslår att kommunalrådet i Hagfors kommun arvoderas 
genom en procentsats av riksdagsledamotsarvode enligt samma modell som 
används av de flesta kommunerna i Värmland. Kommunalrådets arvode föreslås 
uppgå till 95% av riksdagsledamotsarvode. Förändringen föreslås träda ikraft 
2023-01-01. 

Handlingar i ärendet 
Kartläggning av arvode för kommunalråd i värmländska kommuner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalrådet i Hagfors kommun arvoderas 
genom en procentsats av riksdagsledamotarvodet från och med 2023-01-01.  

Arvodet ska uppgå till 95 % av riksdagsledamotarvodet. 

 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Personalenheten 
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Kommunstyrelsen  
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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 

 

Dnr KS/2021:89 

§ 116 - Yttrande om kommunalrådets arvode  
På uppdrag av fullmäktigeberedningen har administrativa enheten kartlagt nivån 
på arvoden för kommunalråd i Värmland och gjort en jämförelse av 
kommunalrådens arvoden i Hagfors och med Hagfors jämförbara kommuner. 
Syftet har varit att åstadkomma en renare modell för arvodering av 
kommunalrådet. 

De flesta kommuner i Värmland arvoderar kommunalråden genom en procentsats 
av riksdagsledamotarvodet. 

Kartläggningen har redogjorts för och resultatet har redovisats för 
fullmäktigeberedningen. 

Fullmäktigeberedningen föreslår att kommunalrådet i Hagfors kommun arvoderas 
genom en procentsats av riksdagsledamotsarvode enligt samma modell som 
används av de flesta kommunerna i Värmland. Kommunalrådets arvode föreslås 
uppgå till 95% av riksdagsledamotsarvode. Förändringen föreslås träda ikraft 
2023-01-01. 

Handlingar i ärendet 
Fullmäktigeberedningens protokoll, 2021-06-09 § 3 

Beslut 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 

Beslutet skickas till 
Administrativa enheten 
Personalenheten 
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