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Malmö stad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2019-11-25 kl. 15:15-15:25

Plats

Stadshuset vån 7, 7046

Beslutande ledamöter

Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Håkan Fäldt (M)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)

Utses att justera

Håkan Fäldt §§637-646, §§648-655
Andréas Schönström §647

Justeringen
Protokollet omfattar
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Utvärdering av de nya arvodesreglerna

STK-2019-756
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 13 december 2018, § 391, att uppdra åt arvodeskommittén att
genomföra en utvärdering av de nya arvodesreglerna efter cirka ett år.
Arvodeskommittén har vid sammanträde 24 maj 2019 initierat en översyn av nämndernas
grupptillhörighet för månadsarvoden i de av kommunfullmäktige 20 december 2018, § 303
beslutade arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad.
Kriterierna för översynen beslutades till att omfatta:
1.Ärendemängd
2.Kontakt med media
3.Förvaltningens storlek
4.Kontakt med allmänheten
5.Kompletterat med tid som ordförande lägger på möten som ej är protokollförda
Arvodeskommittén beslutade 11 september 2019, § 6 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1.Kommunfullmäktige reviderar bilaga 1 i arvodesreglerna med den ändring att
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas till grupp 2.
2.Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade arvodesreglerna börjar gälla från och med 1
januari 2020.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige reviderar bilaga 1 i arvodesreglerna (KF beslut 20 december
2018, § 303) genom att stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas från
grupp 3 till grupp 2.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de reviderade arvodesreglerna börjar gälla från och
med 1 januari 2020.
Jäv

På grund av jäv deltar inte Håkan Fäldt (M) i handläggningen av ärendet.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse KSAU 191014 Utvärdering av de nya arvodesreglerna
Beslut från Arvodeskommittén 190911 §6
Beslut arvodeskommittén 190524 §3
Förslag till beslut med reservation från (V), (MP) och (SD) §391 KS 181213
Arvodesregler förtroendevalda beslut KF 181220 gällande från 20190101
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