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§ 250 Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda
Diarienummer 1802236

Regionstyrelsens beslut
Regionstyrelsen föreslås regionfullmäktige följande
1. Regionfullmäktige fastställer reglemente för ekonomiska förmåner
för förtroendevalda i Region Skåne enligt föreliggande förslag.
Reglementet ska träda i kraft 2019-01-01. För Region Skåne Holding
AB träder de nya reglerna i kraft från 2019-01-01, och för övriga
bolag träder de nya reglerna i kraft från och med respektive
bolagsstämma.
2. Bestämmelserna gällande omställningsvederlag för politiska
sekreterare justeras i enlighet med föreliggande förslag.
3. Arvodesberedningen får i uppdrag att under mandatperioden göra en
totalöversyn av arvodesnivåerna i förtroendemannaorganisationen i
förhållande till arbetsinsats inför nästa mandatperiod.
Reservation
Sara Svensson (V) reserverar sig med hänvisning till bifogad reservation.
Protokollsanteckning
Mätta Ivarsson (MP) gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
I detta ärende föreslås regionfullmäktige fastställa reglemente för
ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Region Skåne inklusive
ledamöter i styrelserna för Region Skånes hel- och delägda bolag samt
besluta om vissa justeringar i bestämmelserna gällande omställningsvederlag för politiska sekreterare.
Ärendet har beretts av regionstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden
Ordföranden Carl Johan Sonesson (M) yrkar att styrelsen beslutar enligt
beslutet ovan.
Sara Svensson (V) yrkar att styrelsen beslutar att beslutssats 3 ska ersättas
med följande:
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-

Arvodesberedningen får i uppdrag att tidigt under 2019 göra en
totalöversyn av arvodesnivåerna i förtroendemannaorganisationen i
förhållande till arbetsinsats.

Vidare yrkar Sara Svensson om följande tillägg:
- Arvodesberedningens uppdrag med totalöversyn ska behandla
arvodesnivåerna i relation till arbetsinsats, samt ha som inriktning att
arvodesnivåerna ska sänkas.
Ordföranden ställer proposition avseende beslutspunkterna 1 och 2 och
finner att styrelsen har bifallit förslagen.
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt yrkande och Sara Svensson
yrkande avseende beslutspunkt 3 och finner att styrelsen har bifallit hans
yrkande.
Ordföranden ställer slutligen proposition på Sara Svensson tilläggsyrkande
och finner att styrelsen har avslagit yrkandet.
Omröstning begärs och styrelsen fastställer följande voteringsproposition:
Den som vill avslå yrkandet röstar ja.
Den som vill bifalla Sara Svenssons yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 14 ja-röster och 1 nej-röst.
Ja-röster ges av:
Henrik Fritzon (S), Anna-Lena Hogerud (S), Andreas Schönström (S),
Yvonne Augustin (S), Mattias Olsson (S), Johan Wifralius (SD), Marlen
Ottesen (SD), Niclas Nilsson (SD), Per Einarsson (KD), Gilbert Tribo (L),
Anna Mannfalk (M), Anna Jähnke (M), Birte Sandberg (C) och Carl Johan
Sonesson (M).
Nej-röster ges av:
Sara Svensson (V).
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2018-11-29
2. Reglemente jämte bilagorna 1-3
3. Arvodesberedningens beslut 2019-11-09, § 26

Vid protokollet
Cecilia Eklund
Rätt utdraget intygar

Lena Nordqvist
Sänt till:
Regionfullmäktige
Region Skåne
Regionstyrelsen

RS 2018-11-29 § 250

Vänsterpartiet
Region Skåne
Reservation
Regionstyrelsen 2018-11-29
Ärende 7. Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner för
förtroendevalda
Vänsterpartiet menar att det är viktigt att politikers arvodesnivåer börjar minska. Därför
yrkade vi på att arvodesberedningen skulle ges uppdraget att göra en totalöversyn med
inriktning att arvodesnivåerna ska sänkas. Då inget annat parti ställde sig bakom detta så
reserverar vi oss till förmån för eget förslag.
Att vara politiker är ett förtroende från medborgarna och lönerna borde stå i paritet med vad
en genomsnittlig löntagare tjänar. När politikerarvoden skenar iväg för långt naggas
förtroendet för den parlamentariska demokratin som sådan i kanten.

För Vänsterpartiet

Sara Svensson
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Protokollsanteckning
Ärende 7: Region Skånes bestämmelser om ekonomiska förmåner
för förtroendevalda
Alliansen och SD:s förslag på en skattehöjning röstades igenom och i Alliansens förslag till
budget finns även ett effektiviseringskrav på 2% på alla verksamheter.
Det är viktigt att alla drar sitt strå till stacken i tuffa ekonomiska tider. Även politiken. Därför
föreslår vi frysta arvoden för politikerna. Det betyder att politikernas arvode förblir på samma
nivå som 2018 och inte räknas upp med drygt 2% i enighet med vad som brukar ske.

Mätta Ivarsson
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna i Region Skåne

