
Reservation Kommunfullmäktige 10/11 2022 §9 Revidering av regler för ekonomisk ersättning till
förtroendevalda i Lomma kommun

Syftet med Fokus Bjärreds motion från 2020 var att säkra att de som är i behov av barnomsorg eller
ledsagare för att kunna delta i politiskt arbete ska få sina faktiska kostnader täcka, och inte lida en
ekonomisk förlust. En total översyn över regelverket för ekonomisk ersättning till förtroendevalda var
inte syftet.

Förslag till ny ekonomisk ersättning har diskuterats i en tvärpolitisk styrgrupp, där man på ett objektivt
sätt försökt bedöma de olika nämndernas ansvar, för att få en rättvis bild av respektive nämnds ansvar
samt inbördes förhållande mellan nämnderna. Denna bedömning har sedan översatts till en
ersättningsnivå.

Fokus Bjärred menar att det finns en diskrepans mellan styrgruppens bedömning mellan nämndns
ansvar samt den föreslagna ersättningsnivån för nedanstående tre nämnder:

● Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden bör få en ersättning motsvarande 30% av
inkomstbasbeloppet, att jämför med 40% i förslaget

● Ordförande för kultur- och fritidsnämnden bör få en ersättning motsvarande 15% av
inkomstbasbeloppet, att jämför med 20% i förslaget

● Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden bör få en ersättning motsvarande 15% av
inkomstbasbeloppet, att jämför med 20% i förslaget

Med ovanstående ersättningsnivåer motsvarar arvodesreglerna väl omfattningen och komplexiteten
såväl för de enskilda nämnderna var för sig som den inbördes relationen dem emellan.

Dock menar Fokus Bjärred att detta är en olämplig tidpunkt att reglera ersättningsnivåerna för
förtroendevalda. De föreslagna ändringarna innebär en kostnadsökning för kommunen, samtidigt som
det föreligger ett ofördelat sparbeting på nämnderna. Fokus Bjärred yrkade därför i första hand på
bordläggning av ärendet, för att tas upp vid ett senare tillfälle,samtidigt som det ofördelade sparbetinget
ska hanteras.

Om yrkandet gällande bordläggning inte vann gehör yrkade Fokus Bjärred på att ersättningsnivåerna
skulle revideras med de ovan angivna ändringarna.

Då inget att Fokus Bjärreds yrkande fick bifall reserverar jag mig mot beslutet.

Kristina Thored, Fokus Bjärred
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