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Malmö stad

Arvodeskommittén
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-13 kl. 08:00-08:45

Plats

Rum 6057, Stadshuset

Beslutande ledamöter

Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Vice ordförande)
Luciano Astudillo Carbonell (S)
Magnus Olsson (SD)
Helena Nanne (M)

Övriga närvarande

Anders Skans (V) (Adjungerande)
Måns Berger (MP) (Adjungerande)
Charlotte Bossen (C) (Adjungerande)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Tomas Bärring (Chefsjurist)

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen
Protokollet omfattar
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Ändring av kommunens arvodesregler

STK-2018-1277
Beslut

Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat förslag till modell för fasta
arvoden samt ersättningar kopplade till sammanträden att gälla från och med den 1
januari 2019.
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera arvodesreglerna till
följd av kommunfullmäktiges beslut i ärendet.
3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen ska justeras omedelbart.
Anteckning

Carina Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till liggande förslag men anser att en utvärdering av de nya
arvodesreglerna bör göras efter cirka ett år.
Anders Skans (V) och Charlott Bossen (C) - framför att i förslaget som presenteras är det en
för stor differens mellan ersättningen för kommunalråd och fritidspolitiker, och att denna bör
jämnas ut.
Måns Berger (MP) framför följande:
"Det svenska politiska systemet bygger på förtroendevalda politiker som sitter i det
beslutsfattande församlingarna. En förkrossande majoritet av dessa politiker fullgör sitt
uppdrag på fritiden, utöver jobb, studier eller annan sysselsättning.
Miljöpartiets syn är att det ska gå att vara folkvald politiker oavsett vilken situation i livet en
befinner sig. Vi vill att studenter, pensionärer likväl som heltidsarbetande föräldrar ska ha
möjlighet att fullgöra uppdraget som förtroendevald. Vi vill därför se en omfördelning av
resurser från heltidspolitiker till fritidspolitiker, och där fritidspolitikernas arvoden är tydligare
kopplade till arbetsbelastningen. Vi yrkade därför på följande ändringar i arvodesreglerna:






att finanskommunalråd arvoderas med 100% av ett inkomstbasbelopp
att övriga kommunalråd arvoderas med 80% av ett inkomstbasbelopp
att gruppledare i fullmäktige arvoderas med 30% av ett inkomstbasbelopp
att tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden och servicenämnden flyttas till
arvodesgrupp 2
att sammanträdesarvode för arvodesgrupp 1 och 2 sätts till 2% av inkomstbasbelopp
för halvdag och 3,5% för heldag inkl inläsningsarvode

Då vi inte hade möjlighet att yrka så vill jag att mina synpunkter läggs till protokollet."
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Beslutsunderlag





Förslag till ändring av kommunens arvodesregler
Förslag till modell för fasta arvoden samt ersättningar - tabell
Gällande arvodesregler

