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Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Ändringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige, i
reglemente för landstingsstyrelse och nämnder samt i
reglemente för landstingsråd
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning
I detta ärende föreslås ändringar i arbetsordningen för fullmäktige, ändringar i
reglementet för landstingsstyrelsens arbetsutskott samt ändringar i
reglemente för landstingsråd.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsråd
att ändra arbetsordningen för fullmäktige i Stockholms läns landsting
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder avseende
landstingsstyrelsens arbetsutskott
att ändringarna i arbetsordningen för fullmäktige och reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder samt reglemente för landstingsråd ska gälla
från och med den 1 januari 2014.

Landstingsstyrelsens motivering
Landstingets politiska arbete styrs bland annat av reglementen och
arbetsordningar, vilka med jämna mellanrum behöver uppdateras och
justeras. För att tydliggöra rollen för fullmäktiges valberedning samt för att
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få en mer logisk turordning för val av revisorer respektive vissa andra val
föreslås ändring i arbetsordningen.
För att bättre kunna dra nytta av de möjligheter som numera ges att använda
elektroniska hjälpmedel vid distribution av handlingar föreslås ett
förtydligande som innebär att landstinget kan slippa att i onödan skicka
pappershandlingar till sammanträden. Detta ger både positiva ekonomiska
och miljöeffekter.
Ändringar föreslås även i reglemente för landstingsråd så att detta ska
överensstämma med av landstingsfullmäktiges senare antagna bestämmelser
om bland annat arvoden för landstingskommunala uppdrag för respektive
mandatperiod.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 19 november 2013
§ 201. Protokollet justeras den 2 december 2013
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2013
3. Förslag på ändrad arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting
4. Förslag på ändrat reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
5. Förslag på ändrat reglemente för landstingsråd hos Stockholms läns
landsting
6. Arvodesberedningens protokollsutdrag den 30 oktober 2013 § 3

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Datum för justering: 2013-12-02
Datum för anslag:
2013-12-03
--------------------------------------------------------------§ 201
Ändringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige, i reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder samt i reglemente för landstingsråd
LS 1303-0365, 1309-1089
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 6 november 2013 med arvodesberedningens
beslut den 30 oktober 2013 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 oktober
2013.
Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsråd
att ändra arbetsordningen för fullmäktige i Stockholms läns landsting
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder avseende landstingsstyrelsens
arbetsutskott
att ändringarna i arbetsordningen för fullmäktige och reglemente för landstingsstyrelse
och nämnder samt reglemente för landstingsråd ska gälla från och med den 1 januari
2014.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss

Exp till:
Landstingsfullmäktige

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Juridik och upphandling
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Ankom
Stockholms läns landsting

Handläggare:
Hanna Nyström
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Schraml
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Landstingsstyrelsen

L S 130-f-im
Ändringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige
i Stockholms läns landsting, ändringar i reglemente
för landstingsstyrelse och nämnder samt ändringar i
reglemente för landstingsråd
Är endeb eskr ivning
I detta ärende redovisas ändringar i arbetsordningen för fullmäktige,
ändringar i reglementet för landstingsstyrelsens arbetsutskott samt
ändringar i reglemente för landstingsråd.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2013
Förslag på ändrad arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns
landsting
Förslag på ändrat reglemente för landstingsstyrelse och nämnder
Förslag på ändrat reglemente för landstingsråd hos Stockholms läns
landsting
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att ändra arbetsordningen för fullmäktige i Stockholms läns landsting i
enlighet med bilagt förslag
att ändra reglemente för landstingsstyrelse och nämnder avseende
landstingsstyrelsens arbetsutskott i enlighet med bilagt förslag
att ändringarna i arbetsordningen för fullmäktige och reglemente för
landstingsstyrelse och nämnder ska gälla från och med den 1 januari 2014.

Stockholms läns landsting
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Landstingsstyrelsens arvodesberedning föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige
att ändra reglemente för landstingsråd i enlighet med bilagt förslag
att ändringarna reglementet för landstingsråd ska gälla från och med den i
januari 2014.
Förvaltningens f ö r s l a g och motivering
Sammanfattning
Ändringar föreslås i fullmäktiges arbetsordning avseende fullmäktiges
valberedning för att tydliggöra dess roll samt för att revisorer bör väljas före
vissa andra val. Därtill föreslås arbetsordningen ändras genom att det
tydliggörs att handlingar som ska skickas ut till ledamöter och ersättare i
fullmäktige inte behöver vara pappershandlingar utan även kan vara
handlingar som kan läsas på annat sätt. Ändringar föreslås även i
reglemente för landstingsråd så att detta ska överensstämma med av
landstingsfullmäktiges senare antagna bestämmelser m.m. om arvoden för
landstingskommunal uppdrag för respektive mandatperiod.
Bakgrund
Arbetsordningen
Med anledning av vad som framkommit vid genomförd utvärdering av
arbetsordningen för fullmäktige i Stockholms läns landsting (nedan
arbetsordningen) och en allmän översyn av arbetsordningen, beslutades om
vissa ändringar i arbetsordningen den 23 oktober 2012 (LS 1205-0730).
Samtidigt beslutades att uppdra åt landstingsstyrelsen att utreda och lämna
förslag till de förtydliganden i arbetsordningen som bedömdes nödvändiga
beträffande landstingsfullmäktiges valberedning.
Landstingsstyrelsen beslutade den 25 september 2012, § 167 - under
förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut - att uppdra åt
landstingsdirektören att utreda och återkomma till landstingsstyrelsen med
förslag till de förtydliganden i arbetsordningen som bedöms nödvändiga
beträffande landstingsfullmäktiges valberedning.
Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och miljöhänsyn har önskemål
framförts om att handlingar till ledamöter och ersättare inför fullmäktiges
sammanträden ska kunna skickas även på annat sätt än genom traditionella
pappershandlingar.
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Reglementet för landstingsstyrelse och nämnder
Följdändringar föreslås i reglementet för landstingsstyrelsen och nämnder
§ 33 p 12 angående landstingsstyrelsens arbetsutskott på grund av
föreslagna ändringar i arbetsordningen beträffande fullmäktiges
valberedning.
Reglementet för landsting si'åd
Reglementet för landstingsråd som beslutades år 1998 reglerar vilka
kollektivavtal för anställda inom landstinget och arvodesbestämmelser som
ska tillämpas på landstingsråden dvs. samma områden som regleras i de
nyare bestämmelser m.m. om arvoden för landstingskommunala uppdrag
mandatperioden 2011-2014 som beslutades av landstingsfullmäktige den
14-15 december 2011 (LS 1012-1018). Det har uppmärksammats att de båda
styrdokumenten inte är helt i överensstämmelse vilket kan leda till
missuppfattningar om vad som gäller.
Överväganden
Arbetsordningen
Med anledning av vad som har framkommit av företagen utredning och
översyn av arbetsordningen föreslås vissa förändringar i arbetsordningen.
Samtliga föreslagna ändringar framgår av bilaga. Ändringarna innebär i
huvudsak vissa förtydliganden beträffande valberedningens uppdrag samt
hur handlingar kan tillställas fullmäktiges ledamöter och ersättare inför
fullmäktiges sammanträden.
Valberedningen ska lägga fram förslag för samtliga val som fullmäktige ska
behandla förutom de som anges i arbetsordningens 10 §, 1 st, vid
fullmäktiges första möte de år som val till fullmäktige ägt rum samt de val
som enligt reglemente för styrelse och nämnder enligt 33 §, p 12, ska
nomineras av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Arbetsutskottet
nominerar till styrelserna för Stockholms läns sjukvårdsområde och
Karolinska Universitetssjukhuset samt till styrelserna i de aktiebolag där
landstinget direkt eller indirekt äger samtliga aktier så till vida inte annat
särskilt föreskrivs eller beslutas av fullmäktige. Mot bakgrund av att
ledamöterna i landstingsstyrelsens arbetsutskott ofta samtidigt är
ledamöter i Landstingshuset i Stockholm AB är det olämpligt att
arbetsutskottet nominerar ledamöter till det bolagets styrelse.
Valberedningen bör därför lägga fram förslag på styrelse i Landstingshuset i
Stockholm AB trots att landstinget äger samtliga aktier i bolaget.
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För att undvika att fullmäktiges val av revisorer kominer i konflikt med
såväl reglerna om valbarhet som för deltagande i val av revisorer föreslås
att det anges i kommentaren till arbetsordningens n § att val av revisorer
bör ske före val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och
beredningar.
Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och av miljöhänsyn har
förtydligande även gjorts angående hur handlingar kan tillställas ledamöter
och ersättare inför fullmäktiges sammanträden. Detta ska ske i för
mottagaren läsbar form. Förutom traditionella pappershandlingar kan
detta även ske genom elektroniska handlingar eller genom handlingar som
kan läsas på annat sätt.
Reglementet för laiidstingsstyrelse och nämnder
Mot bakgrund av föreslagna ändringar i arbetsordningen angående
fullmäktiges valberedning görs en följdändring angående
landstingsstyrelsens arbetsutskotts uppdrag. Föreslagen förändring
framgår av bilaga.
Reglemente för landstingsråd
Samtliga föreslagna ändringar framgår av bilaga. Detta reglemente reglerar
samma område som de senare av fullmäktige antagna bestämmelser m.m.
om arvoden för landstingskommunala uppdrag för mandatperioden. Att ha
parallella regleringar som ändå inte är helt i överensstämmelse med
varandra är olyckligt då det leder till missuppfattningar om vilka
bestämmelser som är gällande.
Av allmänna tolkningsregler framgår att nyare regleringar har företräde
framför äldre regleringar. Det har även framkommit att det är de nyare
bestämmelserna som i praktiken tillämpas. Mot bakgrund härav föreslås en
ändring i reglementet för landstingsråd genom att den reglering som finns
idag tas bort. Istället införs en hänvisning i i § om att landstingsfullmäktige
för respektive mandatperiod fastställer bestämmelser m.m. om arvoden för
landstingskommunala uppdrag. Förutom att det härigenom blir tydligt
vilka regler som gäller så blir det även enklare i framtiden då dessa regler
uppdateras för varje mandatperiod utan att en parallell uppdatering
behöver göras i reglementet.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Förslagen medför inga negativa ekonomiska konsekvenser. Genom
förtydligandet i fullmäktiges arbetsordning att utskick av handlingar inte
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behöver ske i pappersform utan även kan ske i elektronisk form eller på
annat läsbart sätt förväntas landstingets portokostnader minska.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende förutom vad gäller ändringen
i fullmäktiges arbetsordning avseende handlingar i § 5. Genom
förtydligandet att utskick av handlingar inte behöver vara i pappersform
utan även kan vara elektroniska handlingar eller finnas i annan läsbar form
förväntas landstingets pappersförbrukning och pappersutskick minska
vilket leder till minskade koldioxidutsläpp.

Landstingsdirektör
Anne Rundjmist
Chefsjurist
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Förslag på ändrad arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns
landsting
Läsanvisning avseende ändringar:
Paragrafer
Ändringar i paragraftexten har markerats i kursiv stil i den föreslagna lydelsen.
Kommentarer
Kommentarerna är i kursiv stil. Ändringar i kommentarer har därför markerats med fet stil
i den nuvarande lydelsen och i den föreslagna lydelsen.
A R B E T S O R D N I N G FÖR FULLMÄKTIGE I STOCICHOLMS LÄNS LANDSTING
Nuvarande lydelse
Arbetsordning för landstingsfullmäktige i
Stockholms läns landsting. Beslutad av
landstingsfullmäktige den 18 januari 2011, §
7, LS 1011-0949.
Ändrad genom landstingsfullmäktiges beslut
den 23 oktober 2012 § 169, LS 1205-0730.

Föreslagen lydelse
Arbetsordning för landstingsfullmäktige i
Stockholms läns landsting. Beslutad av
landstingsfullmäktige den 18 januari 2011 §
7, LS 1011-0949. Ändrad genom
landstingsfullmäktiges beslut den 23 oktober
2012 § 169, LS 1205-0730 samt
landstingsfullmäktiges beslut ...,§..., LS
1303-0365.

Utöver det som föreskrivs om landstingsfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.
Nuvarande lydelse
Föredragningslistor och handlingar

Föreslagen lydelse
Föredragningslistor och handlingar

5§
Ärende som fullmäktige ska behandla ska
uppföras på föredragningslista så snart
landstingsstyrelsen yttrat sig.

5§
Ärende som fullmäktige ska behandla ska
uppföras på föredragningslista så snart
landstingsstyrelsen yttrat sig.

Handlingar i ärendena ska tillställas
ledamöter och ersättare samtidigt med
föredragningslistan.

Handlingar i ärendena ska tillställas
ledamöter och ersättare, iför dem läsbar
form, samtidigt med föredragningslistan.
Kommentar 5 §
Med handlingar
i andra
avses pappershandlingar,
i elektroniskt format eller
som kan läsas på annat

stycket
ovan
handlingar
handlingar
sätt.

Stockholms läns landsting
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Nuvarande lydelse
Val till förtroendeuppdrag

Föreslagen lydelse
Val till förtroendeuppdrag

10 § i st
År då allmänna val av ledamöter i
landstingsfullmäktige ägt rum förrättar det
nyvalda fullmäktige vid sitt första möte val
av
1. fullmäktiges ordförande samt förste och
andre vice ordförande
2. fullmäktiges sekreterare och ersättare för
denne
3. landstingsråd samt innehavare av andra
av fullmäktige inrättade särskilda
arvodesbefattningar för ärendeberedning
eller ledningsuppgifter hos partigrupp
4. föredragande i landstingsrådsberedningen
samt ordförande och vice ordförande i denna
beredning
5. ledamöter och ersättare i
landstingsstyrelsen
6. ordförande samt förste och andre vice
ordförande i landstingsstyrelsen

10 § 1 st
Ingen föreslagen

ändring.

7. fullmäktiges valberedning
Fullmäktiges valberedning
Fullmäktiges valberedning
11 §
Valberedningen består av 11 ledamöter och
11 ersättare och utses för samma
tjänstgöringsperiod som fullmäktige.
Beredningen väljer inom sig en ordförande
och vice ordförande samt väljer sekreterare.
Valberedningens ordförande framlägger
valberedningens skrivelser och förslag till
fullmäktige. Beredningen får inom sig inrätta
ett arbetsutskott, bestående av en
representant för varje parti som är
representerat i fullmäktige.

11 §
Valberedningen består av 11 ledamöter och
11 ersättare och utses för samma
tjänstgöringsperiod som fullmäktige.
Beredningen väljer inom sig en ordförande
och vice ordförande samt väljer sekreterare.
Valberedningens ordförande framlägger
valberedningens skrivelser och förslag till
fullmäktige. Beredningen får inom sig inrätta
ett arbetsutskott, bestående av en
representant för varje parti som är
representerat i fullmäktige.
Valberedningen ska lägga fram förslag i
Det ankommer på valberedningen att
alla
valärenden som fullmäktige ska
framlägga förslag till val av styrelser för AB
behandla
med undantag för dem som anges
Storstockholms lokaltrafik, Locum AB och
i
10
§
första
stycket ovan och de val som
Waxholms Ångfartygs AB samt
landstingsstyrelsens
arbetsutskott ska
styrelseledamöter i stiftelser,
framlägga
förslag
till
enligt reglemente för
lekmannarevisorer i landstingets bolag och
landstingsstyrelse
och
nämnder 33 §.
revisorer i stiftelser.
Det ankommer bl.a. på valberedningen att
framlägga förslag till val av styrelser för
Landstingshuset i Stockholm AB, AB
Storstockholms lokaltrafik, Locum AB och
Waxholms Ångfartygs AB samt
styrelseledamöter i stiftelser,
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lekmannarevisorer i landstingets bolag,
revisorer i nämnder och i stiftelser.
Kommentar 11 §

Kommentar u §

Med undantag för ovan nämnda bolag ska
landstingsstyrelsens
arbetsutskott
framlägga förslag till val av ledamöter i
styrelserna i landstingets samtliga
produktionsenheter inklusive de aktiebolag
där landstinget direkt eller indirekt innehar
samtliga aktier.

Med undantag för ovan nämnda bolag ska
landstingsstyrelsens
arbetsutskott
framlägga förslag till val av ledamöter i
styrelser na för landstingets
produktionsenheter Stockholms
läns
sjukvårdsområde
och
Karolinska
Universitetssjukhuset
samt de
aktiebolag där landstinget direkt eller
indirekt innehar samtliga aktier.
Val av revisorer bör ske före val av
ledamöter till nämnder, styrelser
och
beredningar för att undvika
konflikt
med jävsregler
och
valbarhetsregler.

Beslutsunderlag 4
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Förslag på ändrat reglemente för landstingsstyrelse
och nämnder
Läsanvisning avseende ändringar:
Paragrafer
Ändringar i paragraftexten har markerats i kursiv stil i och föreslagna
lydelsen.
Kommentarer
Kommentarerna är i kursiv stil. Ändringar i kommentarer har därför
markerats med fet stil i den nuvarande lydelsen och i den föreslagna
lydelsen.
R E G L E M E N T E FÖR L A N D S T I N G S S T Y R E L S E O C H NÄMNDER
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Fastställt av fullmäktige den 14
december 2010, § 215, LS 10110949, den 13 september 2011, § 133,
LS 1105-0773, den 6 december 2011,
§ 220 LS 1110-1288 och § 221, LS
1109-1170,1109-1217, den 12 -13 juni
2012 § 90, LS 1112-1730, den 18
september 2012 § 119, LS 12030444, den 23 oktober 2012 § 168, LS
1208-1088, den 19 februari 2013 §
18, LS 1210-1298, den 11-12 juni
2013 § 103, LS 1302-0197

Fastställt av fullmäktige den 14
december 2010, § 215, LS 10110949, den 13 september 2011, § 133,
LS 1105-0773, den 6 december 2011,
§ 220 LS 1110-1288 och § 221, LS
1109-1170,1109-1217, den 12 -13 juni
2012 § 90, LS 1112-1730, den 18
september 2012 § 119, LS 12030444, den 23 oktober 2012 § 168, LS
1208-1088, den 19 februari 2013 §
18, LS 1210-1298, den 11-12 juni
2013 § 103, LS 1302-0197, den ...
2013 §...

Arbetsutskottet
33 §
Det åligger arbetsutskottet, utöver
vad landstingsstyrelsen särskilt
beslutar,
/1-11 samt 13-14 berörs inte av
nu aktuellt förslag till ändring
av p. 12 och redovisas därför
inte h ä r /

Arbetsutskottet
33 §
Det åligger arbetsutskottet, utöver
vad landstingsstyrelsen särskilt
beslutar,
/1-11 samt 13-14 kvarstår enligt
nu gällande lydelse /

o

12. nominera ledamöter till
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12. nominera ledamöter till
styrelserna för landstingets
samtliga produktionsenheter
inklusive de aktiebolag där
landstinget direkt eller indirekt
innehar samtliga aktier, med
undantag för AB Storstockholms
Lokaltrafik, Waxholms
Ångfartygs AB och Locum AB, och
till styrelserna i aktiebolag där
landstinget indirekt innehar
samtliga aktier, varvid samråd ska
ske med moderbolagens styrelser,

styrelserna för landstingets
produktionsenheter Stockholms
läns sjukvårdsområde
och
Karolinska
Universitetssjukhuset
samt till de aktiebolag där
landstinget direkt eller indirekt
innehar samtliga aktier, med
undantag för Landstingshuset
i
Stockholm AB, AB Storstockholms
Lokaltrafik, Waxholms Ångfartygs
AB och Locum AB, och till
styrelserna i aktiebolag där
landstinget indirekt innehar
samtliga aktier, varvid samråd ska
ske med moderbolagens styrelser,

Beslutsunderlag 5
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Förslag på ändrat reglemente för landstingsråd hos Stockholms
läns landsting
Läsanvisning avseende ändringar:
Paragrafer
Ändringar i paragraftexten har markerats i kursiv stil i den föreslagna lydelsen.
R E G L E M E N T E FÖR LANDSTINGSRÅD HOS STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Nuvarande lydelse
i § De allmänna bestämmelserna för
arbetstagare hos landstinget (AB 05)
skall i följande avseende tillämpas på
landstingsråden.
-Ersättning från andra sjukdagen
-Beräkning av lön för del av månad
-Förmåner vid förbud för tjänstgöring
-Semester, dock utgår semester för
landstingsråd med lägst 31 arbetsdagar
per år
-Ledighet
-Samordning med lön med
försäkringsersättningar, pensioner m m
-Trygghetsförsäkringar
-Avtalsförsäkringar
-Grupplivsskydd och begravningshjälp

Föreslagen lydelse
1 § Kollektivavtal för arbetstagare hos
landstinget ska tillämpas på
landstingsråden såsom framgår av
Bestämmelser m.m. om arvoden för
landstingskommunala uppdrag, för
respektive mandatperiod, och som fastställs
av landstingsfidlmäktige. Detsamma gäller
arvodesbestämmelser för
landstingsråd.

Nuvarande lydelse
2 § Bestämmelserna i kollektivavtalet för
resor (Trakt 04 och Bil 01) skall tillämpas på
landstingsråd.

Föreslagen lydelse
2 § Föreslås utgå

Nuvarande lydelse
3 § Arvode utgår från och med den 1
november 1998 med belopp motsvarande
90 procent av gällande statsrådsarvode.

Föreslagen lydelse
3 § Föreslås utgå

Till landstingsråd som är ordförande i
landstingsrådsberedningen, utgår
arvode med belopp som med 10 procent
överstiger högsta arvode för landstingsråd.
Arvoden härutöver utgår ej för uppdrag hos
landstinget, landstingsägt bolag
eller av landstinget bildad eller av
landstinget finansierad stiftelse.

Stockholms läns landsting

Nuvarande rydelse
4 § Bestämmelserna i AB 05 skall vara
tillämpliga på landstingsråden om
landstingsråd inte kan fullfölja sitt uppdrag
på grund av sjukdom.

LS 1303-0365
LS 1309-1089

Föreslagen lydelse
4 § För'eslås utgå

Beslutsunderlag 6
S t o c k h o l m s Siris l a n d s t i n g
Arvodesberedningen

2(2)
Protokoll
2013-10-30

LS 1301-0074
Nr 1/2013

§3
Ändringar i reglemente f ö r landstingsråd
LS 1303-0365
Beredningen beslutade enligt ordförandens förslag att tillstyrka landstingsdirektörens förslag
till ändrat reglemente för landstingsråd hos Stockholms läns landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 18 oktober 2013
Förslag på ändrat reglemente för landstingsråd hos Stockholms läns landsting
Förslag till beslut
Arvodesberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige besluta
att ändra reglemente för landstingsråd enligt landstingsdirektörens förslag
att ändringarna reglementet för landstingsråd ska gälla från och med den 1 januari 2014.

Vid protokollet

Karin Mikaelsson

