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Kommunstyrelsen 

Inrättande av tillfällig arvodeskommitté 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. en fullmäktigeberedning i form av en arvodeskommitté inrättas för perioden 
den 1 januari 2022 till och med den 13 juni 2022, 
 

2. arvodeskommittén ska bestå av en ledamot från respektive parti i 
kommunfullmäktige samt en ordförande och en vice ordförande som utses 
av fullmäktige, 
 

3. arvodeskommittén har som uppdrag att se över reglerna för arvoden och 
partistöd i Enköpings kommun och ska till fullmäktige senast 13 juni 2022 
redovisa ett förslag till revidering, 
 

4. arvodeskommitténs arbete finansieras under 2022 inom 
kommunfullmäktiges ram. 

Ärendet 

Bakgrund 
En revidering av regler för arvoden och partistöd i Enköpings kommun 2019-2022 
genomfördes senast år 2019. I samband med kommunstyrelsens arbetsutskott den 
12 oktober 2021 framfördes från flera ledamöter behov av att se över 
arvodesreglerna inför den kommande mandatperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Arvodeskommittén får i uppdrag att se över nu gällande regler om arvoden och 
partistöd i Enköping kommun. I översynen ingår bland annat att titta på vilka 
arvodesnivåer som ska finnas, vad som ska ingå i ett ordförandearvode och om 
regelverket på något sätt behöver förenklas eller förtydligas. Strävan ska vara att 
kommittén når konsensus, men om detta inte är möjligt lämnar kommittén underlag 
som visar vilka olika uppfattningar som finns. 
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Arvodeskommittén utgör formellt en fullmäktigeberedning och fungerar som 
samverkans- och beredningsorgan för kommunfullmäktige och har därför inget 
eget beslutsmandat. Kommitténs ordförande är sammankallande. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ledamöterna har rätt till sammanträdesarvode samt ersättning för eventuell 
förlorad arbetsinkomst, reseersättning etc. enligt kommunens bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda. Den totala kostnaden för kommitténs arbete hänger 
samman med omfattning av möten. Den förutvarande kommittén beräknades 
behöva totalt 190 000 kronor, varav 90 000 kronor år 2016 och 100 000 kronor för 
år 2017. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2021-10-27 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 

 
 
 
Hannu Högberg 
Stabschef 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige
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