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Arvodesberedningen

Kompletterande bestämmelser om arvoden m.m. för
landstingskommunala uppdrag
Ärendet
Arvodet
De förtroendevalda inom Stockholms läns landsting har i enlighet, med
gällande lagstiftning sedan 2002, rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör
sina uppdrag.
Denna rätt omfattar bl. a. ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen har legat på samma nivå under en rad av år varför det, med
hänsyn till den allmänna pris- och löneutvecklingen, i dagsläget föreligger
behov att besluta om att ersättningsnivån höjs.
Den maximala timersättningen föreslås fr.o.m. den 1 januari 2011 höjas
från nuvarande belopp om 160:61 (grundat på 7,5 prisbasbelopp) kronor till
216:16 kronor (grundat på tio prisbasbelopp)
Vidare gäller att förtroendevalda inom Stockholms läns landsting har
möjlighet att på landstingets bekostnad inköpa facktidskrifter och
facklitteratur. Beloppsnivån har varit densamma under en rad av år varför
det, med hänsyn till den allmänna pris- och löneutvecklingen, även i detta
fall föreligger behov av att besluta om en justering av beloppet.
Förslås att beloppet för inköp av facktidskrifter och facklitteratur till de
förtroendevalda höjs från nuvarande 1300 kronor/år till 1500 kronor/år.
I Stockholms läns landstings bestämmelser m.m. om arvoden för
landstingskommunala uppdrag saknas reglering av arvoden till
ordföranden och ledamöter i revisionens budgetberedning.
I föreliggande ärende föreslås därför att ordföranden ska erhålla årsarvode
om 14 500 kronor/år och ledamöterna årsarvode 4 400 kronor/år.
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Förslag till beslut
Arvodesberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att den maximala timersättningen avseende ersättning för förlorad
arbetsinkomst höjs fr.o.m. den i januari 2011 till 216:16 kronor.
att beloppet för inköp av facktidskrifter och facklitteratur till de
förtroendevalda höjs fr.o.m. den 1 januari 2011 till 1500 kronor/år.
att fr.o.m. den 1 januari 2011 ska revisionens budgetberednings ordförande
erhålla ett årsarvode om 14 500 kronor/år och ledamöterna ett årsarvode
om 4 400 kronoc/år.
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