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Malmö stad
Arvodeskommittén
Protokoll

Sammanträdestid
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Plats

Stadskontoret

Utses att justera

Håkan Fäldt

Protokollet omfattar

§3

Underskrifter

Sekreterare
Martin Fransson
Ordförande

Justerande

Carina Nilsson

Håkan Fäldt

Beslutande ledamöter
Carina Nilsson (S) (Ordförande)
Håkan Fäldt (M) (Vice ordförande)
Luciano Astudillo Carbonell (S)
Magnus Olsson (SD)
John Eklöf (M)
Anders Skans (V) (Adjungerande)
Kami Petersen (MP) (Adjungerande)
Anton Sauer (C) (Adjungerande)
Charlotte Frank (L) (Adjungerande)
Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Martin Fransson (Kanslichef)
Magdalena Bondeson (Sektionschef)
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ÄRENDELISTA
§3

Arvodesreglemente
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§

3

Arvodesreglemente

STK-20211402
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 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, ny
inplacering av fasta arvoden för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande samt
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.
Arvodesreglementet föreslås översändas till kommunfullmäktige för beslut och att det
börjar gälla den 1 januari 2023.
Beslut
Arvodeskommittén föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det i ärendet redovisade
arvodesreglementet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arvodesreglementet ska gälla från och med den 1
januari 2023.
Beslutsgång
Under sammanträdet uppkommer diskussion om behovet av att se över årsarvodena för
ordföranden och vice ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De fasta
arvodena i nämnderna är indelade i fyra grupper varvid gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden är placerat i grupp två.
Kommunstyrelsen beslutade 13 december 2018, § 391 i samband med förslag till
kommunfullmäktige om nya arvodesregler att uppdra åt arvodeskommittén att genomföra
en utvärdering av de nya arvodesreglerna efter cirka ett år.
Med anledning av ovanstående, initierade kommittén vid sitt sammanträde 24 maj 2019 en
översyn av nämndernas grupptillhörighet för månadsarvoden i de av kommunfullmäktige
beslutade arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad.
Kriterierna för översynen beslutades till att omfatta:

1.
2.
3.
4.
5.

Ärendemängd
Kontakt med media
Förvaltningens storlek
Kontakt med allmänheten
Kompletterat med tid som ordförande lägger på möten som ej är protokollförda
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Efter genomlysning av det av förvaltningarna inlämnade materialet och framtagen
jämförelse med några andra kommuner beslutade arvodeskommittén att föreslå att
stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden flyttas från grupp 3 till grupp 2. Detta
skedde genom beslut i kommunfullmäktige § 261 2019.
Av utredningen med diarienummer: STK-2019-756 framgår också att arvodesnivåerna för
ordföranden och 1:e och 2:e vice ordföranden i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i
jämförelse med ansvar och arbetsinsats för motsvarande roller i andra nämnder i grupp två
är höga.
Mot denna bakgrund, anser arvodeskommittén att det finns anledning att placera gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden i grupp tre. Förändringen föreslås gälla från och med den 1
januari 2023.
Beslutet skickas till
Stadskontoret
Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
•
Tjänsteskrivelse Arvodeskommittén 220504 Förslag nytt arvodesreglemente
•
Tillämpningsföreskrifter för arvodesreglerna
•
Förslag till nya arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad
•
Arvodesregler förtroendevalda beslut KF 181220 gällande från 20190101

