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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-12-13 kl. 13:00-14:10

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Anders Skans (V)
Märta Stenevi (MP)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Elin Kramer (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Charlotte Bossen (C)
Sara Wettergren (L)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman-Ingvarsson (Kanslichef)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Jan-Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Jan Haak (Planeringsdirektör)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Anna Westerling (Budgetchef)
Liselott Nilsson (HR-direktör)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Niklas Sjöqvist (Presschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pernilla Mesch
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Bertil Siöström (Avdelningschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen

2018-12-20

Protokollet omfattar

§391
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391

Ändring av kommunens arvodesregler

STK-2018-1277
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår 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.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt arvodeskommittén att genomföra en utvärdering av de
nya arvodesreglerna efter cirka ett år.
Beslutsgång

Håkan Fäldt (M) yrkar bifall till arvodeskommitténs förslag till beslut med följande tillägg att
Kommunstyrelsen uppdrar arvodeskommittén att genomföra en utvärdering av de nya
arvodesreglerna efter cirka ett år.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) instämmer i Håkan Fäldts (M) yrkande.
Märta Stenevi (MP) yrkar med instämmande av Magnus Olsson (SD) avslag till förmån för
eget förslag till ändring.
Anders Skans (V) yrkar avslag till förmån för eget förslag till ändring.
Ordförande ställer proposition på Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande mot Märta Stenevis
(MP), Magnus Olssons (SD) och Anders Skans (V) respektive yrkanden och finner att
kommunstyrelsen beslutar bifalla Håkan Fäldts (M) tilläggsyrkande.
Särskilda yttranden, reservationer

Emma-Lina Johansson (V) och Anders Skans (V) reserverar sig mot beslutet och avser att
lämna in en skriftlig reservation, bilaga 6.
Märta Stenevi (MP) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in en skriftlig reservation,
bilaga 7.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 8.
Beslutsunderlag
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Arvodeskommitténs förslag till beslut 181213 §1
Förslag till ändring av kommunens arvodesregler
Förslag till modell för fasta arvoden samt ersättningar - tabell
Gällande arvodesregler
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Bilaga 6

Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-12-13: Ärende 3: Ändring av kommunens arvodesregler

Vänsterpartiet anser det helt orimligt att höja kommunalrådslönerna med 5 000 kr i
månaden. Kommunalrådslönerna är redan alldeles för höga skulle istället sänkas. Det är inte
rimligt att politikerlönerna skiljer sig så mycket från vanliga människors villkor. Det är farligt
att skapa en ekonomisk elit i samhället genom att betala skyhöga löner. Det bidrar till ett
samhälle med större klyftor. Höjningen är procentuellt mer än dubbelt så hög som
genomsnittet i kommunen och Kommunals medlemmar får i år lite drygt 500 kr i lönehöjning
medan då kommunalråd får 5 000 kr mer i månaden.
Kommunalrådslönerna höjs dessutom i ett läge där antalet beredningsansvariga
kommunalråd ökar i antal, det vill säga fler kommunalråd ska göra mindre till en högre lön.
Vi är också kritiska till höjningen av de fasta arvodena till presidier och myndighetsutskotten
i arbetsmarknads- och socialnämndens, samtidigt som ledamöternas arvoden höjs måttligt.
Det innebär att en mindre grupp får bättre förutsättningar att arbeta politiskt, men att det
stora antalet fritidspolitiker inte stärks i sina möjligheter att utföra sina uppdrag. Detta
skapar en dålig hierarki där allt färre får allt mer makt.
Malmö 2018-12-13
Emma-Lina Johansson

Anders Skans
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Bilaga

Reservation
Kommunstyrelsen 181213
Ändring av kommunens arvodesregler
Diarienr: STK-2018-1277
För ett hållbart politiskt liv
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 fick gehör för våra synpunkter valde vi att reservera oss.

För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Märta Stenevi, ledamot kommunstyrelsen
Med instämmande av
_____________________________
Måns Berger, ersättare kommunstyrelsen

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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Bilaga 8

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-12-13
Ärende: STK-2018-1277

Ändring av kommunens arvodesregler
Sverigedemokraterna yrkade bifall till Miljöpartiets förslag gällande arvodesregler för
Malmö kommun.

Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

med instämmande av:
Rickard Åhman-Persson (SD

Nima Gholam Ali Pour (SD)

