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Regionstyrelsen

Regler för hedersbevisning till förtroendevalda i
Region Skåne
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen fastställer, med ändring av sitt beslut § 125/02, föreliggande förslag till regler för hedersbevisning till förtroendevalda i
Region Skåne att gälla fr o m 2010-03-01.
Sammanfattning av ärendet

Regionfullmäktiges presidium har gjort en översyn av Region Skånes regler
för hedersbevisning till förtroendevalda och föreslår att nuvarande regler
ändras . Förslaget, som innebär en viss uppstramning, har diskuterats i
gruppledaröverläggningar.
Bakgrund

Regionstyrelsen fastställde 2002-05-16, § 125, regler för hedersbevisning
till förtroendevalda i Region Skåne. Reglerna anger hur hedersbevisning ska
ske vid jämna födelsedagar och när förtroendevald lämnar sitt uppdrag.
Nuvarande regler redovisas i bilaga 1.
Övervägande och förslag

Erfarenheterna från 2006 visar att reglerna ledde till att ledamöter som
lämnade uppdrag i flera politiska organ fick flera minnesgåvor från Region
Skåne. Regionfullmäktiges presidium föreslår därför att reglerna ändras så
att uppvaktning med minnesgåva i normalfallet bara sker i samband med
jämna födelsedagar samt att värdet på minnesgåvan begränsas till högst
2,5 % av prisbasbeloppet. Endast en minnesgåva kan ges vid varje jämn
födelsedag oavsett hur många uppdrag den förtroendevalde har i Region
Skåne.
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Nuvarande regler för hedersbevisning till avgående ledamöter i regionfullmäktige innebär att ledamot avtackas med bronsplakett om man suttit 4-7 år
i fullmäktige och med silverplakett om man suttit längre än 8 år i fullmäktige. Regionfullmäktiges presidium föreslår att dessa regler ändras på så
sätt att ledamot som suttit 12 år eller mer i regionfullmäktiges avtackas med
guldplakett.
Avgående ledamöter i nämnd/styrelse avtackas i normalfallet med blommor.
I enlighet med ovan redovisade överväganden föreslås följande nya regler
för hedersbevisning i Region Skåne att gälla fr o m 2010-03-01:
Uppvaktning vid jämna födelsedagar
Regionfullmäktige uppvaktar, genom sitt presidium, ledamot av regionfullmäktige när denne fyller jämnt 10-tal år med blommor och eventuell
minnesgåva.
Styrelse/nämnd uppvaktar sina ledamöter/ersättare när de fyller jämnt 10-tal
år med blommor och eventuell minnesgåva.
Värdet av minnesgåva ska utgöra högst 2,5 % av prisbasbeloppet, inkl
moms. Undantag från dessa regler kan, om det finns särskilda skäl, medges
av styrelsens representationskommitté.
Endast en minnesgåva gåva ges från Region Skåne. De ledamöter/ersättare i
styrelse/nämnd som sitter i regionfullmäktige får eventuell minnesgåva från
fullmäktiges presidium.
Hedersbevisning när förtroendevald lämnar sitt uppdrag
Regionfullmäktige avtackar avgående ledamöter enligt följande:
• Ledamot som suttit i regionfullmäktige mindre än 4 år avtackas med
blommor
• Ledamot som suttit i regionfullmäktige i 4—7 år avtackas med
bronsplakett och blommor
• Ledamot som suttit i regionfullmäktige i 8—11 år avtackas med
silverplakett och blommor
• Ledamot som suttit i regionfullmäktige i 12 år eller längre avtackas
med guldplakett och blommor
Styrelse/nämnd/utskott/beredning avtackar ledamot/ersättare med
blommor.
Undantag från dessa regler kan, om det finns särskilda skäl, medges av
regionstyrelsens representationskommitté.
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Beredningsprocessen

Regionfullmäktiges presidium, som utarbetade förslaget till nu gällande
regler för hedersbevisning, initierade översynen av reglerna för hedersbevisning för förtroendevalda. Presidiets förslag till ändringar i reglerna
diskuterades 2009-11-24 med partiernas gruppledare. Det nu framlagda förslaget baseras på gruppledardiskussionen.
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