Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ledningsstaben
Andreas Lindbom 016-710 54 80

1 (2)

2016-11-14
KSKF/2016:525

Kommunstyrelsen

Bestämmelser om ersättning för uppdrag i
kommunala samrådsorgan
Förslag till beslut
1. § 11 i instruktionen för kommunala pensionärsrådet, kommunala rådet för
funktionshindersfrågor respektive kommunala rådet för interkulturella frågor ska
från och med den 1 januari 2017 ha följande lydelse:
§ 11 Bestämmelser om ersättning
Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen har rätt till ersättning enligt
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun.
Övriga ledamöter och ersättare har vid sammanträde med rådet rätt till samma
ersättning som förtroendevalda har enligt §§ 11-15 i Bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda i Eskilstuna kommun. Vid sammanträde med
arbetsutskott under rådet har dessa ledamöter och ersättare även rätt till
sammanträdesarvode enligt § 16 i kommunens ersättningsbestämmelser.
2. Naturvårdsberedningen omfattas från och med den 1 januari 2017 av
bestämmelserna om ersättning enligt punkt 1. Kommunledningskontoret får i
uppdrag att inarbeta detta vid nästa revidering av naturvårdsberedningens
reglemente.

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén har tagit fram förslag till reviderade ersättningsbestämmelser
för förtroendevalda. Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet vid sitt
sammanträde den 24 november och de nya bestämmelserna föreslås träda ikraft den
1 januari 2017. Om förslaget antas av kommunfullmäktige behöver ett
kompletterande beslut fattas som avser företrädare i kommunala samrådsorgan.
Arvodeskommittén har valt att lyfta ur avsnittet om de kommunala samrådsorganen
ur ersättningsbestämmelserna för förtroendevalda. Anledningen till det är att
företrädare för intresseorganisationer etc., till skillnad från de rådsledamöter som
företräder politiska partier och väljs av kommunstyrelsen, inte är förtroendevalda i
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kommunallagens mening. Om de bestämmelser som gäller idag ska fortsätta gälla
även efter årsskiftet behöver detta alltså regleras på något annat sätt.
Idag har den som är ledamot i ett kommunalt råd rätt till ersättning för de kostnader
som uppstår och de ersättningar som går förlorade på grund av uppdraget på
samma sätt som fritidspolitiker. Sammanträdesarvode betalas dock inte ut vid
sammanträden med råden, utan enbart vid sammanträde med dess arbetsutskott.
Kommunledningskontoret föreslår att motsvarande bestämmelser ska gälla
framöver och att detta införs i respektive organs instruktion.
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Beslutet skickas till:
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