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Uppdrag från Kommunstyrelsen att genomföra en utvärdering av de nya
arvodesreglerna efter ca ett år

STK-2019-756
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 13 december 2018, § 391 att uppdra åt arvodeskommittén
att genomföra en utvärdering av kommunfullmäktige beslutade nya arvodesregler (den 20
december 2018, § 303) efter ca ett år.
Beslut

Arvodeskommittén beslutar
1. Arvodeskommittén beslutar att göra en översyn av nämndernas grupptillhörighet
utifrån Bilaga 1 i Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad beslutad av
kommunfullmäktige den 20 december 2018, § 303. Översynen ska ta hänsyn
till följande kriterier:
1. Ärendemängd
2. Kontakt med media
3. Förvaltningens storlek
4. Kontakt med allmänhet
5. Mötestäthet utesluts som underlag i översynen
2. Arvodeskommittén beslutar att göra en översyn av bolagens arvoden och ger VD:n
för Malmö stadshus AB i uppdrag att ta fram underlag med en jämförelse av
arvoderingen för hel- och delägda bolag i tre andra städer.
3. Arvodeskommittén beslutar att göra en översyn av korttidsarvodet för sammanträden
upp till fyra timmar, § 4 i Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad. En jämförelse
ska göras med tidigare arvoderingar där inläsningsarvode ingick samt göra en
bedömning om 1,5 % av inkomstbasbeloppet är en relevant nivå av ersättning för
uppdraget.
Beslutsgång
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Håkan Fäldt (M) yrkar att en översyn av arvoderingen för bolagen ska ingå i utvärderingen.
Måns Berger (MP) yrkar en översyn utifrån nämndernas grupptillhörighet i arvodesreglerna.
Carina Nilsson (S) yrkar att mötestätheten utesluts som underlag för översyn då
mötesarvode utgår som kompensation istället.
Efter överläggning framkom följande:
1. En översyn av arvodesreglerna ska göras utifrån nämndernas grupptillhörighet och omfatta
följande kriterier:
1.
2.
3.
4.
5.

Ärendemängd
Kontakt med media
Förvaltningens storlek
Kontakt med allmänhet
Mötestäthet utesluts som underlag i översynen

2. En översyn av bolagen ska göras och i den ge VD:n för Malmö stadshus AB i uppdrag att
jämföra arvoderingen för hel- och delägda bolag med tre andra städer.
3. En översyn av korttidsarvodet ska göras för sammanträden upp till fyra timmar och
jämföra tidigare arvoderingar där inläsningsarvode ingick samt göra en bedömning om 1,5 %
av inkomstbasbeloppet är en relevant nivå av ersättning för uppdraget.
Beslutet skickas till

Jan-Inge Ahlfridh, Tomas Bärring, Karin Ringman-Ingvarsson, Anna-Lena Alnerud
Beslutsunderlag




Förslag till beslut med reservation från (V), (MP) och (SD) §391 KS 181213
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