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Kommunalt förtroendevalda och deras arvoden 1989 
 
"Kommunalt förtroendevalda och deras arvoden" är titeln på en skrift i serien kommunala 
jämförelsetal (1990:1) som Kommunförbundet härmed översänder. I den redovisas resultatet 
av en enkät som genomförts under 1989. 
 
I publikationen behandlas bland annat 
 
-  förekomsten av hel- och deltidsengagerade förtroendevalda och deras arvoden 
-  hel- och deltidsengagerades parti- och könsfördelning 
-  arvoden till ordförande och vice ordförande i vissa nämnder 
-  årsarvoden till ordinarie nämndledamöter 
-  den allmänna arvodesnivån i fråga om sammanträdesersättningar 
-  ersättningar för extra kostnader i samband med förtroendeuppdrag 
-  pensioner 
-  det kommunala partistödet. 
 
Ofta förekommande förfrågningar angående arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
visar att behovet av en aktuell arvodesstatistik är stort. Det är framför allt i samband med 
översyn av arvoden och arvodesnivåer för hel- och deltidsengagerade förtroendevalda som 
kommunerna önskar ta del av jämförelsematerial från andra likartade kommuner. 
 
Det bör dock understrykas att några direkta slutsatser om lämpliga arvoden inte kan dras ur 
denna arvodesstatistik. Den kan endast tjäna som vägledning genom att den visar utgående 
arvoden. 
 
Föreliggande publikation med artikelnummer 7099-011-5 kan beställas på bifogad 
beställningsblankett eller direkt hos Kommentus Förlag AB, 125 88 Älvsjö, tfn 08 - 749 46 00. 
 
Tidigare under 1989 har i cirkulär 1989:151 skriften "Kommunalt förtroendevalda 1989, parti 
och kön" översänts. Publikationen har ingått i serien kommunala jämförelsetal (1989:5). I den 
redovisas 
 
-  förekomsten av olika nämnder och utskott i kommunerna 
-  lokala organ och frikommunsförsöket 
-  förtroendeuppdrag med fördelning på parti 
-  förtroendeuppdrag i relation till invånarantalet 
-  kvinnorepresentationen. 
 
Slutligen vill Kommunförbundet rikta ett varmt tack till kommunerna som genom sin 
medverkan gjort det möjligt att genomföra undersökningarna. 
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