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§ 86 Dnr KS 2021/01145-2.4.9 

Beslut - Svar på motion från (SD) om att låta kommunens 
anställda få lön tidigare 

Beslut 

1. Motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 

Motionen är inlämnad av Erik Johansson (SD), Ann-Christine From 

Utterstedt (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD), Stefan Handing (SD), Janeth 

Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tomas Söhr (SD). 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att betala ut lönen den 25:e varje månad, med undantag för helger.  

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Motionen avslås. 

Yrkanden 

Jonas Cronert (S) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag. 

Proposition 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 

stadsledningskontorets förslag, och att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 

med detta. 
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Kommunstyrelsen 

 

Tjänsteutlåtande – Svar på motion från (SD) om att låta 
kommunens anställda få lön tidigare 

Förslag till beslut 

1. Motionen avslås. 

 

Ärendebeskrivning 

Motionen är inlämnad av Erik Johansson (SD), Ann-Christine From 

Utterstedt (SD), Daniel Sjölund Jonsson (SD), Stefan Handing (SD), Janeth 

Persson (SD), Jan Johansson (SD) och Tomas Söhr (SD). 

 

Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att betala ut lönen den 25:e varje månad, med undantag för helger.  

 

Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till 

beslut:  

Motionen avslås. 

Beslutsmotivering 

Motionärerna lyfter att en löntagare anställd av Västerås stad har ett mindre 

tidsfönster att betala sina räkningar än en löntagare anställd i den privata 

sektorn, vilket man menar kan skapa en onödig stress och oro för att inte 

hinna betala räkningar i tid och att det inte rimmar med att Västerås stad ska 

vara en attraktiv arbetsgivare. 

 

Motionärerna lyfter vidare att möjlighet finns att teckna avtal med de 

fackliga organisationerna om utbetalning av lön vid annat datum än den 27:e 

varje månad. 

I det centrala kollektivavtalet framgår att avlöningsförmåner utbetalas någon 

av de fem sista dagarna i månaden, om inte andra utbetalningsdagar fastställs 

mellan fack och arbetsgivare lokalt. I Västerås stad utbetalas lönen normalt 

sett den 27:e dagen i månaden om den inte den 27:e dagen infaller på en 

helgdag, då utbetalas lönen i stället dag före helgdag. Löntagare i Västerås 

stad har alltså fem dagar på sig att betala sina räkningar, undantag februari 

månad, där utbetalas lönen dock tidigare än den 27:e, som i år den 25:e. 
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I den kommunala sektorn utbetalas månadslön i förväg, det vill säga att 

lönen för en månadsanställd utbetalas samma månad. Det innebär en fördel 

för de arbetstagare i Västerås stad jämfört med arbetstagare hos privata 

arbetsgivare som inte har förskottslön.  

I och med att Västerås stad har förskottslön så är lönen också preliminär. Det 

innebär att frånvaro som inte kunnat registreras innan lönebryt, dvs det 

datum där det inte är möjligt med förändringar av lönen innan lönekörning, 

kommer nästkommande månad. Nuvarande lönebryt sker omkring den 20:e i 

månaden. En ändring av löneutbetalningsdagen från den 27:e till den 25:e 

skulle innebära att fler frånvarodagar dras månaden efter för fler arbetstagare 

med frånvaro som uppstår och/eller registreras efter den 20:e i månaden. 

Detta skulle också generera mer arbete av löneadministratör i och med fler 

rättningar av lön. 

Det har varken från centralt eller lokalt fackligt håll inkommit 

förhandlingsframställan om att löneutbetalningen ska ske annan dag än den 

27:e i månaden. Förfrågan om förskottsutbetalning av lönen från enskilda 

arbetstagare förekommer i mycket liten, om ens någon omfattning.  

Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås.  

Juridisk bedömning 

Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen. 

Ekonomisk bedömning 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

Hållbar utveckling 

Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll. 

 

 

Helene Öhrling 

Stadsdirektör 

Beatrice Rodin 

Förhandlingschef 

 



   

 

Motion till Västerås kommunfullmäktige 

 

Låt kommunens anställda få lön tidigare 

När lönen utbetalas kan variera mellan olika arbetsgivare. Inom den privata och den statliga 

sektorn är det vanligt med utbetalningar den 25:e varje månad, med undantag för helger. 

Inom många kommunala verksamheter betalas lönen ut senast den 27:e varje månad, så 

även i Västerås.  

En löntagare anställd av Västerås Stad har alltså ett mindre tidsfönster att betala sina 

räkningar än en löntagare anställd i den privata sektorn. Det kan skapa en onödig stress och 

oro för att inte hinna betala räkningar i tid. Det rimmar inte med att Västerås Stad ska vara 

en attraktiv arbetsgivare. 

De fackliga organisationerna förhandlar med arbetsgivare om bland annat när senast lönen 

ska betalas ut, men det finns inget som förhindrar att arbetsgivaren har bättre villkor än vad 

de fackliga organisationerna kräver. 

Vi inom Sverigedemokraterna strävar efter att Västerås Stad ska bli en mer attraktiv 

arbetsgivare med bättre villkor för löntagare.   

 

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att Västerås Stad betalar ut lönerna senast den 25:e varje månad. 

 

För Sverigedemokraterna Västerås 

Erik Johansson  Janeth Persson 

Ann-Christine From Utterstedt Jan Johansson 

Daniel Sjölund Jonsson  Tomas Söhr 

Stefan Handing 

 
 


