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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Julia Larsson och Maria Sjöberg

2021-01-25

Dnr KS 2020-726

Kommunstyrelsen

Arvodesberedningen, uppdrag
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Arvodesberedningen får i uppdrag att:
a. se över och vid behov föreslå förändringar när det gäller regler för
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun för
nästkommande mandatperiod, år 2023-2026.
b. göra en översyn av arvodesprinciperna för externa ledamöter i
kommunala organ.
2. Arvodesberedningen får i uppdrag att återrapportera beredningens arbete
vid gruppledarträffar, under perioden som beredningens arbete pågår.
3. Arvodesberedningen får i uppdrag att redovisa eventuella förslag till
förändringar i enlighet med uppdrag 1a och 1b, som kommunfullmäktige
kan fastställa senast 2022-06-30.
4. Arvodesberedningens uppdrag pågår fram till dess att kommunfullmäktige
fattar beslut om regler för ekonomiska ersättningar.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Ärende
Inför kommande mandatperiod ses kommunens regler över som rör
ekonomiska ersättningar till kommunens förtroendevalda i nämnder, styrelser
och bolag.
Kommunfullmäktige har därför tillsatt en arvodesberedning (2020-12-08, §
312), bestående av representanter för varje i kommunfullmäktige representerat
parti. De som valts är ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.
Beredningens arbete återrapporteras vid gruppledarträffar där samtliga
partigruppledare av partier representerade i kommunfullmäktige samt
kommunfullmäktiges presidium ingår.
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Beredningens förslag till förändringar ska fastställas av kommunfullmäktige
senast 2022-06-30 och ska gälla under nästkommande mandatperiod, år 20232026.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Arvodesberedningen, uppdrag, 2021-01-25
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Bakgrund
Inför varje ny mandatperiod ses reglerna för ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i Linköpings kommun över.
Nu gällande ersättningsregler antogs av kommunfullmäktige 2018-06-19, §
167 (KS 2017-182).
Partierna har ombetts att vid gruppledarträff 2020-11-16 inkomma med förslag
på partirepresentanter till arvodesberedningen vid kommunstyrelsens
sammanträde 2020-12-01, § 343. Kommunfullmäktige har därefter vid
sammanträde 2020-12-08, § 312 beslutat att arvodesberedningen ska bestå av
en representant för varje i kommunfullmäktige representerat parti.
Följande åtta personer ska ingå i arvodesberedningen:
Fredrik Lundén (M), ordförande
Elisabeth Gustafsson (S), vice ordförande
Göran Gunnarsson (C)
Susanna Kellgren Lundberg (L)
Kjell O Lejon (KD)
Christer Johansson (SD)
Gunnar Gustafsson (MP)
Eva Lindblad (V)
Val av arvodesberedning gäller fram till dess att kommunfullmäktige fattar
beslut om regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för 20232026, som ska fastställas av kommunfullmäktige senast 2022-06-30.
Beredningen kommer att ha tillgång till tjänstepersonsstöd från
Kommunledningsförvaltningen genom Ekonomistöd samt Kommunkansliet.
Ekonomiska konsekvenser
Finansiering sker genom kommunfullmäktiges budgetram.
Jämställdhet
Jämställdhetsanalys bedöms inte vara nödvändigt i detta ärende.
Uppföljning och utvärdering
Arvodesberedningen är i enlighet med Kommunallagen en inrättad
fullmäktigeberedning. Beredningens arbete återrapporteras vid partiernas
gruppledarträffar under perioden som uppdraget pågår. Vid gruppledarträffarna
är även kommunfullmäktiges presidium representerat.
Beslut om regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för 20232026 ska fastställas av kommunfullmäktige senast 2022-06-30.
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Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Arvodesberedningen
Controller, Kamilla Dulaimi
Kommunsekreterare, Maria Sjöberg

