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Malmö stad
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2022-09-07 kl 13:00-13:20

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2022-09-14

Protokollet omfattar

§313

Underskrifter

Sekreterare
Julia Campbell
Ordförande

Justerande

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Håkan Fäldt
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Beslutande ledamöter
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
John Roslund (M)
Anton Sauer (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S) ersätter Rose-Marie Carlsson (S)
Janne Grönholm (MP) ersätter Stefana Hoti (MP)
John Eklöf (M) ersätter Helena Nanne (M) (2:e vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare
Nils Anders Nilsson (S)
Sanna Axelsson (S)
Sara Wettergren (L)
Anders Skans (V)
Tony Rahm (M)
Josefin Anselmsson Borg (M)
Martin Molin (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)
Övriga närvarande
Carina Nilsson (S) (Kommunfullmäktiges ordförande)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Julia Campbell (Sekreterare)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Ann Andersson (Budgetchef)
Mats Holmström (Kommunikationsdirektör)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
Martin Ljungberg (Nämndsekreterare)
Pia Martinsson (Registrator)
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§

313

Revidering av arvodesreglemente

STK-2022-840
Sammanfattning
Stadskontoret har tagit fram förslag på ett nytt arvodesreglemente. Arvodeskommittén har
under hösten/våren 2021/2022 arbetet med förslaget. De ändringar och synpunkter som
diskuterats och som arvodeskommittén beslutat föreslå finns inarbetade i det framtagna
förslaget. Ändringar har gjorts direkt i arvodesreglementet och genom att de
tillämpningsanvisningar som tidigare tagits fram som bilaga till reglementet har arbetats in.
De största förändringarna är en ny reglering av rätt till ersättning för timanställda,
inplacering av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och 1:e och 2:e vice
ordförande i grupp tre (tidigare grupp två), kommunstyrelsens 1:e och 2:e vice ordförande
har placerats in under grupp ett (i tidigare reglemente har dessa inte funnits med), ny
numrering av paragraferna, förändrat tabellverk där arvodesnivåerna framgår, förtydligande
av ersättning för lärare och att timarvoden betalas ut löpande i stället för månaden efter.
Förslag på nytt arvodesreglemente föreslås börja gälla den 1 januari 2023.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige antar reviderat arvodesreglemente att gälla från och med den
1 januari 2023.
Beslutsgång
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till
beslut.
Emma-Lina Johansson (V) yrkar att kommunalrådslönerna ska sänkas och föreslår att
kommunalrådslönerna ska vara 60 procent av ett inkomstbasbelopp.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Reservationer och särskilda yttranden
Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot beslutet och avser lämna in en skriftlig
reservation, bilaga 11.
Beslutsunderlag
•
Förslag till beslut KSAU 220829 §475
•
G-Tjänsteskrivelse KSAU 220829 Revidering av arvodesreglemnte
•
Förslag nya arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad
•
Arvodesregler förtroendevalda beslut KF 181220 gällande från 20190101
•
Tillämpningsföreskrifter för arvodesreglerna
•
Protokoll arvodeskommittén 220504
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Vänsterpartiet

Reservation
Kommunstyrelsen 2022-09-07: Ärende 16. Revidering av arvodesreglementet

Vänsterpartiet anser det helt orimligt med så höga kommunalrådslöner, de ska 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. Vänsterpartiet föreslår att kommunalrådslönerna ska vara
ett 60 % av ett inkomstbasbelopp alltså 42 600 kronor per månad.
Malmö 2022-09-07
Emma-Lina Johansson (V)
Med instämmande av
Anders Skans (V)

