Partiöverläggningar om arvoden m.m.
Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2018-09-05
Sänkning av kommunalrådens löner
Vänsterpartiet vill sänka kommunalrådens löner med 15000 kronor, till ett grundarvode på 41 000 kr i
månaden. Det påverkar därefter alla arvoden då de räknas i procent av kommunalrådens löner.
Vänsterpartiet anser att politikers arvoden och ersättningar inte ska vara höga.
Vänsterpartiet vill också ta bort de ekonomiska tillägg kommunalråden har när de är presidialer i
kommunstyrelsen eller nämnder. Kommunalråd ska ha en lön, inget mer. (Om kommunstyrelsens
ordförande inte är kommunalråd får denne såklart arvode enligt procentsatserna).
Inga fler kommunalråd
Vänsterpartiet vill inte utöka antalet kommunalråd (heltidspolitiker) i Lunds kommun från fem till sju. Vi
vill inte att fler politiker ska få höga löner och fina titlar.
En kommunalrådspost ska kunna delas på två personer
Vänsterpartiet vill att en kommunalrådspost ska kunna delas på två personer, så att de båda är
kommunalråd men med 50 % av arvodet. En kommunalrådspost ska kunna delas mellan två personer
från samma parti, eller mellan två personer från olika partier. Partiföreträdarposterna kan idag delas
på två personer.
Vi är framförallt besvikna över att de större partierna inte ger de mindre partierna möjlighet att dela på
dessa uppdrag.
Inga fler politiska sekreterare
Vänsterpartiet är emot att antalet politiska ökar från två till fyra. Vi vill inte att den politiska
organisationen runt kommunalråden växer.
Maxtiden för arvode på långa möten
Vänsterpartiet vill inte förlänga maxtiden för arvoden på långa möten till 5,5 arvodestimmar från 3,5
timmar. Förlängningen av maxtiden riskerar ge politiker högre arvoden, vilket vi är motståndare till.
Samma arvoden i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder
Kommunens helägda bolag (LKF, LKP, Arenan) ska ha samma politikerarvoden som i kommunens
nämnder. Det betyder att Vänsterpartiet vill ta bort bolagens helårsarvoden och bara ge politikerna
mötesarvoden. Ordförande och vice ordförande ska ha arvoden som motsvarar nämndernas
presidialers.

Inga nämndsmöten på dagtid, men korta ner kvällsmötena
Vänsterpartiet vill inte ha kommunfullmäktige eller nämndsmöten på dagtid. Även om det finns
lagstadgad rätt att ta ledigt för politiska uppdrag menar vi att det är många som i praktiken inte har
möjlighet till det. Den som är borta från sin arbetsplats ger dessutom arbetskamraterna mer att göra.
Lund är en studentstad och studenter har svårt att vara borta från föreläsningar och seminarier på
dagtid. Vänsterpartiet menar däremot att vi har alldeles för långa möten i Lund och vi vill gärna se en
sluttid på kommunfullmäktige vid kl 21, istället för idag vid 22.30. Kommunfullmäktige bör också ha
inbokade reservtider från början, så att bordlagda ärenden hinns med i rimlig tid.

Yrkanden i sin helhet på kommunstyrelsen 2018-09-05
Ärende 10 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Lunds
kommun för mandatperioden 2019-2022
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 4,5 timme
Att: Det ska vara samma arvodesregler i kommunens helägda bolag som i kommunens nämnder och
styrelser

Ärende 11 Uppdrag från partiöverläggningarna
Att: att-sats 3, om att utreda fler bolagiseringar, avslås
Att: att-sats 8, om sammanträden på dagtid, ändras så att sammanträden i regel ska hållas på
kvällstid

Ärende 30 Partistöd för mandatperioden 2019-2022
Att: Inga förändringar görs i reglerna om partistöd

