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§ 234

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022

Dnr KS 2018/0624

Sammanfattning
Partiöverläggningarna har kommit överens om nya bestämmelser
om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds kommun för
mandatperioden 2019-2022.
Förslaget innebär bl.a. att alla arvoden baseras på ett fastställt
heltidsarvode, ökad ersättning för sammanträden och förrättningar,
en ökning av antal kommunalråd/oppositionsråd till totalt sju, en
ökning av antalet politiska sekreterare till motsvarande fem
heltidstjänster samt ersättning för förlorad arbetsinkomst. En nyhet
är också att de helägda kommunala bolagens styrelsearvoden
regleras i en bilaga till bestämmelserna.

Beslutsunderlag
<!--?xml:namespace prefix = ”w” ns = ”urn:schemas-microsoftcom:office:word” /-->Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 3
september 2018
Förslag till nya Arvodesregler Lunds kommun 2018-08-31

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med kommunkontorets förslag, med följande ändringar:
att i Lunds kommun ska finnas 5 kommunalråd, med uppdelningen
3 styrande och 2 i opposition,
att det finns möjlighet att dela dessa tjänster mellan olika personer,
att “övriga kommunal/oppositionsråd” har inom sitt uppdrag att
inneha presidiepost i en kommunal nämnd.
Torsten Czernyson (KD) yrkar
att ej utöka antalet kommunalråd/oppositionsråd samt politiska
sekreterare
att möjlighet till delning av dessa uppdrag 50% på 2 personer finns.
att i övrigt godkänna bestämmelserna.
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Hanna Gunnarsson (V) yrkar
att kommunalrådens grundarvode sänks till 41000 kronor per
månad
att kommunalråden inte får någon extra ersättning för
presidieuppdrag i kommunstyrelsen eller nämnder
att antalet kommunalråd inte utökas
att antalet politiska sekreterare inte utökas
att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, från
samma eller olika partier
att maxtiden för arvode inte höjs utan kvarstår vid 3,5 timme
att det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag
som i kommunens nämnder och styrelser.
Christer Wallin (M), Anders Almgren (S), Ulf Nymark (MP) och Mia
Honeth (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunkontorets förslag.
Hans-Olof Andersson (SD) yrkar
att de tre första raderna under rubriken 5:2
Kommunalråd/oppositionsråd utgår, och ersätts av följande text:
I Lunds kommun ska finnas fem kommunalråd som utses av
kommunfullmäktige.
att ordet ”oppositionsråd” tas bort ur texten på alla ställen det
förekommer.
Börje Hed (FNL) yrkar
att det ska vara möjligt att vara kommunalråd/oppositionsråd på
halvtid,
att antalet kommunalråd och partisekreterare inte utökas,
att ett kommunalråd/oppositionsråd åtar sig en presidiepost i minst
en nämnd,
att den fasta månadslönen höjs med ett belopp som motsvarar ett
presidieuppdrag i en nämnd (nämnd med lägst ersättning) och att
alla tillägg i övrigt utgår.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Christer Wallins (M) m.fl.
yrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att
att

anta Bestämmelser om ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lunds kommun för mandatperioden 20192022, enligt förslag.
de ökade kostnaderna för arvoden, ersättningar och löner enligt
bestämmelserna beaktas vid beslut om slutlig EVP 2019-2021.

Reservationer
Inga Kerstin Eriksson (C), Torsten Czernyson (KD), Hanna
Gunnarsson (V), Hans-Olof Andersson (SD) och Börje Hed (FNL)
reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Följande skriftliga reservationer inges: Protbil. § 234/01-03
Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten
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Kommunstyrelsen
Plats och tid

Stadshusets sessionssal, 2018-09-05 klockan 15.00–20.10

Ledamöter

Anders Almgren (S), ordförande
Emma Berginger (MP), vice ordf, §§ 235-258, kl 16.05-20.10
Christer Wallin (M), 2:e v ordf
Elin Gustafsson (S)
Björn Abelson (S)
Ulf Nymark (MP)
Hanna Gunnarsson (V)
Mats Helmfrid (M)
Inga-Kerstin Eriksson (C)
Torsten Czernyson (KD)
Börje Hed (FNL)
Hans-Olof Andersson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Lena Fällström (S), tjänstgör för Emma Berginger (MP) §§ 229234
Mia Honeth (L), tjänstgör för Philip Sandberg (L)

Ersättare

Kenth Andersson (S)
Mats Olsson (V), kl. 15.00-20.05
Louise Rehn Winsborg (M)
Birger Swahn (M)
Mattias Horrdin (C)
Christoffer Brinkåker (SD), kl. 16.05-20.10

Övriga

Carin Hillåker, tf kommundirektör
Kajsa Hansson Sigvardsson, kommunikatör
Pernilla Ardhe, kommunjurist, sekreterare

Justerare

Elin Gustafsson (S)

Paragrafer

§ 229-258

Plats och tid för justering

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, måndagen den 17 september
2018, kl 11.30
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Underskrifter
Sekreterare

Pernilla Ardhe

Ordförande

Anders Almgren (S)

Justerare

Elin Gustafsson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Paragrafer

§ 229-258

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret/ Rådhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Pernilla Ardhe

Justerare
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2018-10-10

