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§209
Arvodering till 1:e ersättare i regionfullmäktige
RS180258
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att
 timarvode vid fullmäktigesammanträdet ska utgå till närvarande 1:e ersättare
per parti och valkrets eller den som vid sammanträdet tjänstgör som 1:e
ersättare per parti och valkrets
 finansiering om 175 000 kronor/år sker via anslaget för regionfullmäktiges
oförutsedda kostnader
Yrkanden
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) yrkar på avslag.
Proposition
Sedan överläggningarna avslutats ställer ordföranden proposition på arbetsutskottets
majoritets förslag och Lise-Lotte Bensköld Olssons (S) förslag och finner att
regionstyrelsen beslutat föreslå enligt arbetsutskottets majoritets förslag.
Votering
Votering begärs och ska verkställas.
Följande voteringsproposition läses upp och godkänns.
Den som vill bifalla regionstyrelsens arbetsutskotts majoritets förslag röstar ja.
Den som vill bifalla Lise-Lotte Bensköld Olssons förslag röstar nej.
Vid voteringen avges åtta ja-röster (Helene Andersson (C), Gösta Bergenheim (M),
Per Stenberg (M), GunMarie Stenström (M), Kristina Karlsson (C), Stefan Edlund
(MP), Niklas Mattsson (KD) och Mikaela Waltersson (M) och sex nej-röster (LiseLotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese Stoltz (S),
Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S). Jerzy Golowkin (-) avstår.
Reservation
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), Per Stané Persson (S), Margit Bik (S), Therese
Stoltz (S), Jonas Strand (S) och Lars Fritzon (S) reserverar sig till förmån för LiseLotte Bensköld Olssons förslag.
Ärendet
Frågan om ett införande av timarvodering vid fullmäktigesammanträdena för
partiernas 1:e ersättare i regionfullmäktige har lyfts. Förslaget innebär att partiernas
1:e ersättare per valkrets kallas till fullmäktigesammanträdet och vid närvaro
utbetalas ersättning för deltagandet. Under mandatperioden 2018-2022 kommer det
att finnas 15 1:e ersättare i regionfullmäktige. Kostnaden för utökningen beräknas till
175 000 kronor/år och finansiering föreslås ske via anslaget regionfullmäktige
oförutsett.

Förslaget har diskuterats i arvodeskommittén vars majoritet föreslår att timarvode ska
utgå till tjänstgörande 1:e ersättare per parti och valkrets eller den som vid
sammanträdet tjänstgör som 1:e ersättare per parti och valkrets.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskotts majoritet (förslaget är lagt av Mikaela Waltersson
(M), Helene Andersson (C) och Dag Hultefors (M)) föreslår regionstyrelsen besluta
att föreslå regionfullmäktige besluta att
 timarvode vid fullmäktigesammanträdet ska utgå till närvarande 1:e ersättare
per parti och valkrets eller den som vid sammanträdet tjänstgör som 1:e
ersättare per parti och valkrets
 finansiering om 175 000 kronor/år sker via anslaget för regionfullmäktiges
oförutsedda kostnader
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Arvodering till 1:e ersättare i regionfullmäktige
 §4 RSAK Arvodering av 1:e ersättare i regionfullmäktige
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