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Tjänsteskrivelse
Kommunledningsförvaltningen
Kjell Thun

2021-03-25

Dnr KS 2020-698

Kommunstyrelsen

Låt anställda i Linköpings kommun få lön tidigare, svar
på motion (SD)
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Kommunledningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen bifalls.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa förslaget med första
utbetalningsdag 2022-01-25.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Jörgen ring (SD) föreslår i en motion daterad 202009-24 att:


Kommunens lönekontor ska utbetala lön till de kommunalt anställda
senast den 25:e varje månad.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC

LKPG1002, v2.1, 2016-03-07

Utbetalning av lön och andra avlöningsförmåner till anställda regleras i avtal
mellan parterna, Allmänna bestämmelser AB 20. I enlighet med §15
Avlöningsförmåner moment 4 i AB 20 fastställs att “avlöningsförmåner
utbetalas någon av de sista 5 dagarna i månaden, om inte andra
utbetalningsdagar fastställs”. Linköpings kommun fullföljer intentionerna i
avtalet och har den 27:e i månaden som fastställd utbetalningsdag men med
avvikelser för februari och december månad.
Generellt gäller att utbetalning av löner önskas genomföras så sent som möjligt
i månaden. Det beror inte på ekonomiska orsaker utan utifrån en likviditets
aspekt. Utbetalning av löner finansieras främst via kommunalskatt vilket enligt
skattemyndigheten "bör finns på kommunens konto" omkring den 21-23 i varje
månad. Förseningar kan inträffa och det innebär att tidsutrymme behövs för att
säkerställa likviditeten om utbetalning av kommunalskatten försenas.
Ur ett ekonomiskt perspektiv bedöms det inte bli någon större påverkan på den
kommunala ekonomin om dag för löneutbetalning tidigareläggs. Linköpings
kommun har för närvarande 0-ränta på bankkonto och skattekonto. Det är en
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situation som förväntas bestå under en längre tid framöver, eventuellt kan ränta
på bankkonto tillkomma men då mycket låg.
Därmed finns inga direkta ekonomiska hinder att fastställa utbetalningsdag för
löner och annan ersättning till den 25:e i varje månad med avvikelse för
december månad.
Förslaget innebär viss påverkan för verksamheten som behöver ställa om
interna arbetsprocesser för handläggning av löneutbetalning och annan
ersättning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen i sin beredning till
kommunfullmäktige tillstyrka förslaget till beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Låt anställda i Linköpings kommun få lön tidigare, svar på motion (SD),
2021-03-22
Motionen
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Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inga ökade resursbehov.
Kommunala mål
Hållbar ekonomi
Attraktiv arbetsgivare
Hållbar kompetensförsörjning
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Samråd
Politiskt samråd har genomförts. Samråd har även genomförts med
Ekonomistaben som tillstyrker förslaget.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Tf HR-direktör har 2021-03-23 informerat personalorganisationerna skriftligen
om det planerade bytet av utbetalningsdag för lön.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson
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