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Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö stad
Ändr av kf 29/11 2007, § 196, bih 103, 17/6 2008, § 122, bih 69, 17/6 2008, § 121, bih
68, 28/10 2010, § 201, bih 123, 20/12 2010, § 267, bih 162, 20/4 2011, § 68, bih 35, 30/5
2013, § 92, bih 54, 27/2 2014, § 36, bih 21, 29/4 2015, § 68, bih 33, och 31/3 2016, § 67,
bih 35.
Ändr av ks 30/4 2012, § 141.

Personkrets
§1
Dessa bestämmelser gäller om inget annat sägs för valda eller utsedda ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och beredningar, utskott, kommittéer
och arbetsgrupper tillsatta av kommunfullmäktige, av kommunstyrelsen, stadsrevisionen eller kommunal nämnd.
Arvoden och ersättningar
§2
Ersättning till förtroendevald kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode,
inläsningsarvode, förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning, och särskilda ersättningar enligt § 9. Arvodes- och ersättningsnivåerna fastställs i särskild ordning av kommunfullmäktige.
Gällande nivåer på årsarvoden, sammanträdesarvoden och inläsningsarvode framgår av bilaga.
Årsarvoden
§3
Till ordföranden och vice ordföranden utgår årsarvode. Samtliga vice ordföranden
erhåller ett arvode motsvarande 40 % av ordförandearvodet. I de fall kommunfullmäktige utser även en andre vice ordförande i en nämnd skall förste vice
ordförande erhålla ett arvode motsvarande 20 % av ordförandearvodet, och andre
vice ordförande erhålla ett arvode motsvarande 40 % av ordförandearvodet. I
kommunfullmäktige erhåller förste och andre vice ordförande 40 % av
ordförandearvodet.
Till ordföranden och vice ordförande i ett eller flera av arbetsmarknads- och
socialnämndens myndighetsutskott utgår dessutom ett fast arvode om 40 %
respektive 20 % av ordförandens grundarvode i grupp 1.
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Sammanträdesarvode
§4
Sammanträdesarvode utgår till förtroendevald för bevistat sammanträde med de
organ som han eller hon valts eller utsetts till enligt § 1.
Vid sammanträde med nämnds beredning, delegation, arbetsutskott och liknande
som enbart äger rum som förberedelse till nämndens sammanträde utgår inte
arvode till ordförande och vice ordförande.
Sammanträdesarvode kan utgå i två nivåer, korttidsarvode, för sammanträden upp
till och med fyra timmar och ett högre arvode för sammanträden som pågår längre
än fyra timmar. För sammanträden som till någon del pågår efter kl 18.00 utgår
det högre arvodet.
Arvode utgår även vid deltagande i partigruppmöte vid ett tillfälle med anledning
av sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsrevisionen,
nämnd, nämnds utskott samt nämnds beredning, vars huvudsakliga uppgift är att
bereda beslutsärenden till nämnden.
Då nämnd och någon av dess delegation eller liknande avhåller sammanträden i
en följd skall sammanträdena i ersättningshänseende betraktas som ett sammanträde. Samma sak gäller när nämnd avhåller mer än ett sammanträde under en och
samma dag.
Inläsningsarvode
§5
Inläsningsarvode utgår till förtroendevald för sammanträden med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsrevisionen och övrig kommunal nämnd för varje
bevistat protokollfört sammanträde.
Kommunstyrelsen får medge att inläsningsarvode får utgå även för protokollfört
sammanträde med nämnds delegation eller arbetsutskott, då detta organ fattar beslut med stöd av bemyndigande från nämnden.
Förrättningsersättning
§6
För deltagande i förrättning utgår arvode enligt samma regler som för deltagande i
sammanträde. Ersättning förutsätter uppdrag och beslut från nämnden.
Med förrättning menas:
1. förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller
annan motpart till kommunen,
2. överläggning med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör,
3. sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
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4. sammankomst med intressentsammansatt organ,
5. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
6. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag,
7. konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet,
8. besiktning eller inspektion.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
§7
Utöver sammanträdesarvode kan ersättning utgå för förlorad arbetsförtjänst.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid bl a deltagande i sammanträde
med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsrevisionen eller nämnd, vid förrättning, vid deltagande i kurser och konferenser, vid partigruppmöte inför kommunfullmäktiges sammanträde och vid gruppsammanträde i anslutning till
sammanträde med nämnd, nämnds utskott samt nämnds beredning vars
huvudsakliga uppgift är att bereda beslutsärenden till nämnden.
Ersättning kan utgå för faktisk förlorad arbetsförtjänst/inkomstförlust upp till 10 x
gällande prisbasbelopp. Härvid förutsätts att den förtroendevalde vidkänns inkomstavdrag/inkomstbortfall i sin ordinarie sysselsättning. Ersättning kan utgå för
maximalt 8 timmar per dygn.
Frågor om ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst utöver 10 x gällande
prisbasbelopp, samt begäran om ersättning för längre tid än 8 timmar per dag prövas i det enskilda fallet av arvodeskommittén efter framställning.
Förtroendevald skall lämna intyg som visar storleken på den arbetsförtjänst som
förloras i samband med fullgörande av förtroendeuppdrag. Intyget skall lämnas i
januari varje år och vid ändrad inkomst.
Ersättning för respektive sammanträde skall vara begränsat till två timmar utöver
sammanträdestiden. Ersättning utgår även vid sammanträde under betald semester.
Förtroendevald som är egen företagare skall lämna intyg från någon i förhållandena väl insatt och opartisk person för att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst,
exempelvis revisor eller motsvarande.
Kostnadsersättning, m m
§8
Vid förrättning utanför kommunen får förtroendevald resekostnadsersättning, resetillägg och traktamente enligt kommunens resebestämmelser.
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Särskilda ersättningar
§9
Förtroendevald som i samband med fullgörandet av sitt uppdrag får kostnader för
barntillsyn kan få ersättning av vederbörande nämnd.
Samma sak gäller förtroendevald med funktionshinder för kostnader för ledsagare
till och från sammanträde eller annan förrättning, eller vid hjälp med inläsning av
handlingar.
Särskild ersättning för förlorade pensions- och semesterförmåner
§ 10
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensions- och semesterförmån som uppkommit i anledning av fullgörande av förtroendeuppdrag.
Ersättning vid olycksfall
§ 11
Kommunens förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada
(TFA-KL) såvida ersättning för uppdraget inte utges av annan än den kommunala
huvudmannen. Försäkringen gäller för olycksfall som uppkommer i samband med
den förtroendevaldes verksamhet inom det verksamhetsområde för vilket han utsetts samt för färdolycksfall, d v s skador som inträffat vid färd till eller från sådan
verksamhet.
Allmänna bestämmelser
§ 12
Fast arvode, förrättningsersättning, inläsnings- och sammanträdesarvode samt
ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till kommunalråd, politisk
sekreterare och andra politiker som fullgör uppdraget på heltid eller minst 40
procent av heltid.
§ 13
Arvoden och särskild ersättning utbetalas månadsvis i efterskott.
Årsarvode utbetalas innevarande månad.
§ 14
Frågor om tolkning av arvodesbestämmelserna behandlas av arvodeskommittén.
Efter kommitténs bedömning hänskjuts sådan fråga till kommunstyrelsens avgörande.
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Bilaga 1 (uppdaterad efter KF beslut 2017-04-27 § 93)
2018
Nämnd/dyl

Kfm, ordf
Kfm, 1:e vice ordf, (40%)
Kfm, 2:e vice ordf, (40%)
Valberedningen
Valberedningen, vice
KR, Finansroteln
KR, övriga
Adm stöd, KF-grupperna
Gruppled KF

Grupp 1
Nämnden för hälsa, vård och omsorg, ordf
Nämnden för hälsa, vård och omsorg, 1:e vice
Nämnden för hälsa, vård och omsorg, 2:e vice
Funktionsstödsnämnden, ordf
Funktionsstödsnämnden, 1:e vice
Funktionsstödsnämnden, 2:e vice
Arbetsmarknads- och socialnämnden, ordf
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 1:e vice
Arbetsmarknads- och socialnämnden, 2:e vice
Förskolenämnden, ordf
Förskolenämnden, 1:e vice
Förskolenämnden, 2:e vice
Grundskolenämnden, ordf
Grundskolenämnden, 1:e vice
Grundskolenämnden, 2:e vice
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, ordf
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 1:e vice
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2:e vice
Grupp 2
Tekniska nämnden, ordf
Tekniska nämnden, 1:e vice
Tekniska nämnden, 2:e vice
Stadsbyggnadsnämnden, ordf
Stadsbyggnadsnämnden, 1:e vice
Stadsbyggnadsnämnden, 2:e vice
Miljönämnden ordf
Miljönämnden, 1:e vice
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Aktuella
belopp per
månad
21770
8771
8771
947
381
82088
72614
40603
6045

13725
2745
5492
13725
2745
5492
13725
2745
5492
13725
2745
5492
13725
2745
5492
13725
2745
5492

7762
1557
3108
7762
1557
3108
7762
1557
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Miljönämnden, 2:e vice
Fritidnämnden, ordf
Fritidsnämnden, 1:e vice
Fritidsnämnden, 2:e vice
Kulturnämnden, ordf
Kulturnämnden, 1:e vice
Kulturnämnden, 2:e vice
Servicenämnden, ordf
Servicenämnden, 1:e vice
Servicenämnden, 2:e vice
Revisorskollegiet, ordf
Revisorskollegiet, vice ordf

3108
7762
1557
3108
7762
1557
3108
7762
1557
3108
7762
3108

Grupp 3
Valnämnden, ordf
Valnämnden, 1:e vice
Valnämnden, 2:e vice
Överförmyndarnämnden, ordf
Överförmyndarnämnden, 1:e vice
Överförmyndarnämnden, 2:e vice
Förtroendenämnden, ordf
Förtroendenämnden, 1:e vice
Förtroendenämnden, 2:e vice

4350
871
1742
4350
871
1742
4350
871
1742

Sammanträdesarvoden
Korttidsarvode, sammanträde upp till och med fyra timmar

548 kr

Arvode för sammanträde som pågår längre än fyra timmar,
eller för sammanträde som till någon del pågår efter kl 18.00

936 kr

Inläsningsarvode
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315 kr

