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Handläggare:
Peter Freme

Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion av Gertrud Brorson (mp) om att
anpassa landstingspolitikernas arvoden till nutid
Ärendet
Motionären förslår att arvodessystemet bör ses över och förändras utifrån
ändrade arbetsformer för landstingspolitiker, att landstingsrådens löner
sänks och anpassas samt att presidieuppdrag görs om till tjänster
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att

avslå motionen

Bakgrund
Möjligheter att besluta om arvoden för förtroendeuppdrag regleras i kommunallagen. Rätten att besluta ligger hos landstingsfullmäktige.
Ersättning kan utgå som t ex årsarvode, sammanträdesersättning och
ersättning för förlorad arbetsinkomst. I Stockholms läns landsting görs
inför varje ny mandatperiod en översyn av arvodesbestämmelserna varefter
beslut om eventuella justeringar görs.
Förvaltningens synpunkter
Inför mandatperioden 2007 – 2010 gjordes en översyn av arvodesbestämmelser och ersättningsbelopp. I och med denna översyn har fritidspolitiker
med presidieuppdrag (med undantag av presidieuppdrag i SL) fått rätt till
ersättning för förlorad arbetsinkomst. Genom beslut av landstingsfullmäktige har fritidspolitiker numera även rätt till ersättning som en kompensation för framtida pensionsbortfall. Beslutet innebär att det årligen av den
utbetalade ersättningen för förlorad arbetsinkomst påförs 3,5 % som
kompensation för framtida pensionsbortfall.
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Ett förtroendeuppdrag som landstingsråd på heltidsuppdrag innebär bl a
att den förtroendevalde enligt särskilt beslut av fullmäktige tilldelas ett ansvarsområde inom vilket vederbörande har ett föredragningsansvar.
Råden har ingen reglerad arbetstid och de har inte rätt till annan någon annan ersättning än rådslönen. Några ytterligare arvoden och sammanträdesersättning utgår således ej, inte heller ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Förvaltningen gör bedömningen att en modell innebärande att ett antal
förtroendevalda med presidieuppdrag skulle anställas vore att frångå den
demokratiska modellen, som bygger på ett system med förtroendevalda
vilka är direkt eller indirekt valda av länets invånare. Även kostnadsmässiga
skäl, t e x kostnader för PO-pålägg och andra socialförsäkringskostnader,
talar mot ett sådant förslag.
Med hänvisning till det ovan anförda - och att den nyligen genomförda
översynen av arvodesbestämmelserna för förtroendevalda inneburit en icke
obetydlig höjning av arvodena för presidieledamöterna – bedöms att en
modell med anställda förtroendevalda ej kan motiveras.

Göran Stiernstedt
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