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Bilaga 1 
Års- och timarvoden för förtroendevalda i Eslövs kommun 

 
Ersättningsbestämmelser från och med 2020-01-01 
Antagen av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2019-12-03 

Reviderad vad avser arvoden till vigselförrättare 2020-05-25 § 25. 

Reviderad av kommunfullmäktige vad avser gruppledararvode, 2021-01-25 § 12, 

att gälla från och med 2021-01-01.  

 

Årsarvode  

 

Kommunalråd   735 900 kr 

 

Kommunstyrelse  ordf 188 017 

kr 

 

Barn- och familjenämnden* (80 % av KS) ordf 150 413  

kr 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (70 % av KS) ordf 131 612 

kr 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (70 % av KS) ordf 131 612 

kr 

Vård- och omsorgsnämnden** (80 % av KS) ordf 150 413 

kr 

 

Kommunfullmäktige (50 % av KS) ordf 94 009 

kr 

Kommunrevisionen*** (50 % av KS) ordf 94 009 

kr 
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Kultur- och fritidsnämnden (50 % av KS) ordf 94 009 

kr 

Servicenämnden (50 % av KS) ordf 94 009 kr 

 

Valnämnden**** (17,5 % av KS) ordf 32 903 kr 

Överförmyndarnämnden (17,5 % av KS) ordf 32 903 kr 

 

Gruppledararvode*****, att fördela    (50% av kommunalråd) 367 950 kr  

Gruppledararvode, fast arvode per parti   5 000 kr 

Gruppledararvode, fördelas per mandat i kommunfullmäktige  12 516 kr 

 

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

ledamöter i Överförmyndarnämnden erhåller 50 % av ordförandes 

årsarvode. 

 

* Arvode om 1 625 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 1 625 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. 

**** Årsarvode utbetalas år då allmänna val eller val till 

Europaparlamentet äger rum. År då andra val äger rum utbetalas 50 % av 

årsarvodet. 

***** Efter 2018-års val till kommunfullmäktige fördelas 

gruppledararvodet enligt följande: SD: 167 716 kr, C: 80 096 kr, V: 

42 548 kr, L: 30 032 kr, MP: 30 032 kr, KD: 17 516 kr. Årsarvodet 

utbetalas från och med 2021.  

 

§ 8 Arvoden för sammanträde, förrättningar m.m*  

 

Sammanträdesarvode för ledamot och ersättare 

i kommunfullmäktige (0,5 % av KS)  940 kr 

 

Timarvode** (0,1 % av KS)  188 kr 
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§ 3 Förlorad arbetsinkomst egen företagare   

Timersättning för förlorad arbetsinkomst egenföretagare.  210 kr 

 

Borgerlig Begravning 

Ersättning vid förrättning av borgerlig begravning  1625 kr 

 

Vigselförrättare 
Timarvode, enligt §8, och reseersättning, enligt kommunens reglemente 
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, utgår till vigselförrättare 
nominerade av Eslövs kommun och förordnade av länsstyrelsen för 
vigslar som förrättas inom Eslövs kommungränser, dock med avdrag för 
arvode som utbetalas av länsstyrelsen och maximalt för tre timmar. 

 
Har vigselförrättare ytterligare anspråk på ersättning från de som ska 
vigas får, enligt Länsstyrelsens regelverk, inte denna ersättning överstiga 
faktiska kostnader för vigselförrättaren.  

 

    
*Arvode utbetalas inte till ordförande och vice ordförande i eget organ 
samt överförmyndarnämnden på vardagar under dagtid från 08.00 fram 
till 17.00 med undantag för deltagande i utbildningar, konferenser, och 
studiedagar. 
** Timarvode utbetalas även till representanter i kommunens Råd för 
hälsa och trygghet samt Pensionärsrådet.  


