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Sammanfattning
Inför mandatperioden 2023-2026 har en översyn genomförts av nuvarande regelverk
för arvoden till förtroendevalda samt omfattningen på uppdrag med årsarvoden.
Bestämmelserna om arvoden, ersättningar och förmåner i regelverket baseras på
kommunallagen 4 kap. 12-18 §§. Med förtroendevald enligt kommunallagen avses
ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, regionstyrelse, övriga
nämnder och styrelser, utskott samt revisorer.
Årsarvodet anges som en andel av ett basarvode, 867 554 kronor, fastställt i 2022 års
nivå. Uppräkningen sker därefter årligen med SKRs landstingsprisindex exklusive
läkemedel (LPI). Arvodesnivåerna för hel- och deltidsuppdrag är oförändrade jämfört
med innevarande mandatperiod.
I regelverket föreslås följande ändringar;


Dagarvodet samt inkomstbortfallet delas upp i ytterligare en tidsram, 0-2
timmar inklusive restid
 Förtydliganden kring vad som gäller vid avgång från uppdrag med årsarvoden
under mandatperioden samt när arvoden/ersättningar betalts ut felaktigt.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 fastställs.
Årsarvoden för mandatperioden 2023-2026 fastställs.
Årsarvodet anges som en andel av ett basarvode, 867 554 kronor (fastställt i 2022 års
nivå) och uppräknas därefter årligen med SKRs landstingsprisindex exklusive
läkemedel (LPI). Årsarvodet utbetalas med 1/12 per månad.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonas Karlberg (V) och Lilian Nilsson (V) yrkar :
Att Region Västerbottens arvode följer arvodet för riksdagsledamöter.
Att högsta möjliga sammanlagda arvode sätts till 1,0 årsarvode.
Att arvodesreglementet konsekvensjusteras utifrån att 1,0 årsarvode är högsta möjliga
sammanlagda arvode
samt
Att arvodet i Beredningen för samverkan och regional utveckling sätts till maximalt 0,1
av årsarvode för samtliga ledamöter.
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Emma Lindqvist (MP) yrkar:
Att högsta sammanlagda årsarvode sätts till 1,0 årsarvode.
Att inga uppräkningar av politiska arvoden görs enligt LPI under kommande
mandatperiod.
Att högsta sammanlagda årsarvode sätts till 1,0 årsarvode.
Att inga uppräkningar av politiska arvoden görs enligt LPI under kommande
mandatperiod.
Petter Nilsson (SD) yrkar bifall till liggande förslag med följande ändringar:
att basbeloppet uppgår till 464 400 kr.
att en politiker maximalt kan arvoderas med motsvarande 1.0 basbelopp.
att gruppledare alltid arvoderas motsvarande 1.0 – oavsett övriga uppdrag.
Nicklas Sandström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Peter Olofsson (S) yrkar, med stöd av Jonas Karlberg (V) och Lilian Nilsson (V) att
följande tillägg görs under p 7.3 i Arvodesregler:
"I enlighet med arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila mm, utgår även
ersättning för förlorad arbetsinkomst för de arbetspass nattetid som förtroendevald
behöver avstå ifrån för att kunna delta i en förrättning dagtid."
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; arbetsutskottets förslag, V,
MP och SDs förslag och föreslår att dessa ställs mot varandra. Regionstyrelsen
godkänner beslutsgången.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att regionstyrelsen beslutar i
enlighet med arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar ordförande om regionstyrelsen bifaller eller avslår Peter Olofssons
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslut
Regionstyrelsen beslutar;
Följande tillägg görs i Arvodesregler, punkt 7.3
"I enlighet med arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila mm, utgår även
ersättning för förlorad arbetsinkomst för de arbetspass nattetid som förtroendevald
behöver avstå ifrån för att kunna delta i en förrättning dagtid."
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Arvodesregler för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 fastställs
Årsarvoden för mandatperioden 2023-2026 fastställs.
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Årsarvodet anges som en andel av ett basarvode, 867 554 kronor (fastställt i 2022 års
nivå) och uppräknas därefter årligen med SKRs landstingsprisindex exklusive
läkemedel (LPI). Årsarvodet utbetalas med 1/12 per månad.
Reservation
Jonas Karlberg (V) och Lilian Nilsson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande
(att-sats 1-3) med motivering:
Politiker på ledande uppdrag har idag ersättningar som de flesta bara kan drömma
om. För att inte avståndet mellan de folkvalda och de som de representerar ska
fortsatt öka vill Vänsterpartiet att arvodena ska sänkas.
Hur arvodessystemet är utformat skiljer sig åt mellan olika regioner och kommuner,
men trenden under en längre tid har varit att antalet fritidspolitikeruppdrag minskat
samtidigt som ersättning och antal heltidsuppdrag har ökat. En utveckling åt helt fel
håll.
Vänsterpartiet motionerar i riksdagen om att ersättningen för
riksdagsledamotsuppdraget ska sänkas till ett prisbasbelopp. Vänsterpartiet i Region
Västerbotten vill också se en allmän sänkning av arvodena, men också att det ska
finnas en konsekvens och jämförbarhet mellan olika politiska organisationer. Vi vill
koppla regionpolitikers arvoden till riksdagsarvodena.
Idag har ordförande för nämnder och regionstyrelse ett arvode som är mer än 1,0. Till
det tillkommer arvoden för uppdrag i andra organisationer som SKR, bolagsstyrelser
och kommunförbund. Vi vill också att ingen politiker i Region Västerbotten ska kunna
ta ut mer än max 1,0 årsarvode.
Till att-sats 4 reserverar sig Vänsterpartiet med motivering:
I diskussionerna om Beredningen för samverkan och regional utveckling framgår att
de som förväntas väljas till beredningen redan har ett samverkansuppdrag i
kommunala uppdrag. Vi kan dock acceptera att då en ledamot gör ett uppdrag som
innebär ett ansvar och en förväntad arbetsinsats med tidsåtgång i syfte att utföra ett
arbete och ett kommunikationsuppdrag för andra kommuner än den egna kan det vara
motiverat med ett arvode. I övrigt anser vi det orimligt att få ut ersättning för ett
uppdrag som ingår i ens övriga uppdrag, oavsett om det är samma organisation eller
inte.
Emma Lindqvist (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Petter Nilsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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