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Bilaga 1 
Års- och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs kommun 

 
Ersättningsbestämmelser från och med 2018-01-01 
Antagen av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-02-13 § 6 

 

Årsarvode  

 

Kommunalråd   695 262 kr 

 

Kommunstyrelse  ordf 177 224 kr 

Barn- och familjenämnden* (80 % av KS) ordf 141 778 kr 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (70 % av KS) ordf 124 056 kr 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (70 % av KS) ordf 124 056 kr 

Vård- och omsorgsnämnden** (80 % av KS) ordf 141 778 kr 

 

Kommunfullmäktige (50 % av KS) ordf 88 612 kr 

Kommunrevisionen*** (50 % av KS) ordf 88 612 kr 

Kultur- och fritidsnämnden (50 % av KS) ordf 88 612 kr 

Nämnden för Arbete och Försörjning**** (50 % av KS) ordf 88 612 kr 

Servicenämnden (50 % av KS) ordf 88 612 kr 

 

Valnämnden***** (17,5 % av KS) ordf 31 015 kr 

Överförmyndarnämnden (17,5 % av KS) ordf 31 015 kr 

 

1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser samt 

ledamöter i Överförmyndarnämnden erhåller 50 % av ordförandes 

årsarvode. 
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* Arvode om 1 532 kronor per vecka utgår, utöver eventuellt årsarvode, 

till ledamot i Barn- och familjenämnden, som kompensation för att 

periodvis vara tillgängliga dygnet runt i myndighetsutövningsfall. 

** Arvode om 1 532 kronor per vecka utgår, utöver eventuellt årsarvode, 

till ledamot i Vård- och omsorgsnämnden, som kompensation för att 

periodvis vara tillgängliga dygnet runt i myndighetsutövningsfall. 

*** Kommunrevisionens 1: e vice ordförande och 2:e vice ordförande 

erhåller 100 % av ordförandes årsarvode. 

**** Arvode om 779 kronor per vecka utgår, utöver eventuellt årsarvode, 

till ledamot i Nämnden för arbete och försörjning, som kompensation 

för att periodvis vara tillgängliga dygnet runt i myndighetsutövningsfall. 

***** Årsarvode utbetalas år då allmänna val äger rum. År då andra val 

äger rum utbetalas 50 % av årsarvodet. 

 

 

 

§ 8 Arvoden för sammanträde, förrättningar m.m  

 

Sammanträdesarvode för ledamot och ersättare 

i kommunfullmäktige (0,5 % av KS)  886 kr 

 

Timarvode (0,1 % av KS)  177 kr 

 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst egen företagare   

Timersättning för förlorad arbetsinkomst egenföretagare.  198 kr 

 

Borgerlig Begravning 

Ersättning vid förrättning av borgerlig begravning  1539 kr 

 

Vigselförrättare 

Ersätts med timarvodering enligt § 8 med avdrag för arvode som 

utbetalas av länsstyrelsen. 

    
 


