1 (5)

Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Marie Nikonoff

2019-03-18

Dnr KS 2019-237

Kommunstyrelsen

Ersättningar till förtroendevalda i kommunalförbunden
Fjärde Storstadsregionen och Räddningstjänsten Östra
Götaland
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arvodes- och ersättningsnivåer för förtroendevalda i
Kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen fastställs enligt förslag.
2. Arvodes- och ersättningsnivåer för förtroendevalda i
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland fastställs enligt
förslag.
3. De nya arvodesnivåerna gäller från och med 1 januari 2019.
Ärende
Linköpings och Norrköpings kommuner samarbetar i Kommunalförbundet
Fjärde Storstadsregionen. Kommunerna Linköping, Norrköping, Söderköping,
Valdemarsvik och Åtvidaberg samarbetar i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

År 2010 beslutade kommunfullmäktige i Norrköping (KS-186/2010) och
kommunfullmäktige i Linköping (KS 2009-611) om ersättningsregler för
ovanstående regionala organ. Reglerna gäller även fortsättningsvis, men det
anges i reglerna att arvodena för sammanträden och förrättningar ska justeras
inför en ny mandatperiod. Kommunerna har i övrigt olika principer för
arvodering av sina förtroendevalda.
I linje med att justera arvodena för sammanträden och förrättningar bör även
det högsta belopp som kan utbetalas som ersättnings för förlorad arbetsinkomst
och ersättning som utbetalas för barntillsynskostnader ses över inför den nya
mandatperioden.
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I kommunalförbundens förbundsordningar framgår att medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar ska besluta om arvoden och ersättningar till
förtroendevalda i förbunden.
Kommunfullmäktige i Norrköping väntas fatta ett likalydande beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Ersättningar till förtroendevalda i kommunalförbunden Fjärde
Storstadsregionen och Räddningstjänsten Östra Götaland, 2019-03-18
Tjänsteskrivelse från Norrköpings kommun daterad 2018-12-11
Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-09, § 239
Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27
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Bakgrund
För aktuell mandatperiod har beredning skett med personalavdelningen i
Norrköpings kommun i avsikt att fatta likalydande beslut vad gäller
kommunalförbundens sammanträdes- och förrättningsarvoden, förlorad
arbetsinkomst och resekostnader med mera.
De fasta arvodena justeras årligen med en uppräkning enligt
inkomstbasbeloppet.
Kommunalförbundets ersättningsnivåer 2019:
Ordförande

4050 kr/månad

Vice ordförande

2025 kr/månad

Ledamot

500 kr/månad

Sammanträdes- och förrättningsarvode
Nuvarande arvodesbelopp för sammanträden och förrättningar är 650 kronor
för en halv dag och 1 300 kronor för en hel dag. Förslagsvis höjs arvodet
relativt inkomstbasbeloppets höjning de senaste fem åren. Det motsvarar en
höjning på cirka 9 procent.
Det innebär att arvodet för kommande mandatperiod i så fall blir 700 kronor
respektive 1 400 kronor, i ersättning till närvarande ledamöter, ersättare och
förtroendevalda revisorer, när man avrundar till närmaste 50 kronor.

Förlorad arbetsinkomst
Högsta belopp som kan betalas ut som ersättning för förlorad arbetsinkomst har
under den gånga mandatperioden varit till 333 kronor per timme. Detta belopp
bör också justeras inför kommande mandatperiod.
Förslagsvis höjs beloppet relativt inkomstbasbeloppets höjning de senaste fem
åren. Under kommande mandatperioden innebär det att den maximala
ersättning som kan betalas ut för förlorad arbetsinkomst under kommande
mandatperiod 363 kronor per timme eller 2 904 kronor per dag.
Resekostnader med mera
Den högsta ersättning som utbetalas för kostnader som uppkommit till följd av
förtroendeuppdraget för vård och tillsyn av barn har under den gångna
mandatperioden varit till 333 kronor per timme. Även detta belopp bör justeras
inför kommande mandatperiod.
Förslagsvis höjs på samma sätt detta belopp med 9 procent till 363 kronor per
timme.
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Sammanfattning av föreslagna ändringar:
Mandatperioden 20142018

Mandatperioden 20192022
Förslag

Sammanträdes- och
förrättningsarvode

650 kr/halvdag

700 kr/halvdag

1 300 kr/heldag

1 400 kr/heldag

Förlorad arbetsinkomst

max 333 kr/timme

max 363 kr/timme
max 2 904 kr/dag

Resekostnader med
mera

333 kr/timme

363 kr/timme

Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för de förtroendevaldas arvoden i de regionala organen höjs med
cirka 9 procent under den kommande mandatperioden jämfört med den förra.
Samråd
Samråd har skett med administrativa chefen, personalavdelningen,
Norrköpings kommun.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte på kallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Kommunalförbundet Fjärde
Storstadsregionen
Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Götaland
Norrköpings kommun
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Lönecenter i Norrköping
Personalssistent,
kommunledningsförvaltningen,
Linköpings kommun

