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Sammanfattning

Kulturnämnden har den 18 december 2019 beslutat om kulturnämndens representation i
konferensen Folk och kultur. Kulturnämnden har beslutat att ersättning för förlorad
arbetsförtjänst ska utgå i samband med i konferensen. I föreliggande ärende ska kulturnämnden
besluta om att arvode ska utgå i samband med deltagande i konferensen.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att deltagare i konferensen Folk och Kultur ska erhålla arvode i
enlighet med vad som framgår av ärendet.
2. Kulturnämnden beslutar att deltagarna återrapporterar uppdraget inom respektive
partigrupp i enlighet med vad som framgår av ärendet.
Beslutsunderlag




§143 Kulturnämndens deltagande i eventet Folk och Kultur 2020
G-Tjänsteskrivelse - arvode i samband med konferensen Folk och Kultur

Beslutsplanering

Kulturnämnden 2019-12-18
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-04-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-04-16
Kulturnämnden 2020-04-28
Beslutet skickas till

Kulturförvaltningen
Ärendet

SIGNERAD

2020-04-02

Kulturnämnden har den 18 december 2019, § 143, beslutat om kulturnämndens representation i
konferensen Folk och kultur. Kulturnämnden har beslutat att ersättning för förlorad
arbetsförtjänst ska utgå i samband med deltagande i konferensen.
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I enlighet med § 5 av arvodesregler för Malmö stad utgår arvode för deltagande i förrättning
enligt samma regler som för deltagande i sammanträde. Med förrättning menas bl.a. konferens,
informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet. Ersättning förutsätter uppdrag
och beslut från nämnden.
I föreliggande ärende föreslås kulturnämnden besluta att arvode i samband med konferensen ska
utgå.
Deltagare i konferensen (Amanda Brumark, Frida Trollmyr, Eva Jönsson, Nicola Rabi, Cornelia
Röjner, Abdulkhadir Said Sheikh Mohamed, Gustav Svanborg Edén, Torbjörn Kastell, Lillebror
Bruér) har själva anordnat anmälan till konferensen och deltagit i den vid olika dagar och tider.
Med anledning av detta föreslås att arvode ska utgå enligt följande principer:
- Arvode utgår för dagarna onsdag, torsdag, fredag (5-7 februari 2020)
- Arvode omfattar: onsdag kl. 13.00-17.00, torsdag kl. 08.00-17.00, fredag kl. 08.00-12.00.
Ovanstående betraktas som maximal ersättning för deltagande i konferensen. Vid deltagande vid
övriga konferensaktiviteter (mingel) eller vid andra tider (efter kl. 17.00) kommer inget arvode att
utgå. Vid deltagande i aktiviteter på helgen (8 februari) utgår arvode.
Även formerna för återrapportering av uppdraget ska beslutas av kulturnämnden.
Kulturnämnden föreslås besluta att deltagarna återrapporterar uppdraget inom respektive
partigrupp utom vad som gäller Miljöpartiet som återkopplar till Vänsterpartiet.
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