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  Landstingsstyrelsen  

Arvodesregler för förtroendevalda -      
förslag till ändring  

Bakgrund 
Regler för arvoden och pensioner med mera för Landstingets förtroendevalda 

fastställdes av landstingsfullmäktige 2010-11-02, § 91.  

 

Förslag till förändring 
Vid överläggningar mellan Landstingets gruppledare 2012-08-14 föreslås en 

förändring av arvoden för Vänsterpartiet, Miljöpartiet samt Sverigedemokraterna. 

Dessa partier har idag insynsarvoden samt särskilt arvode enligt följande: 

 

Vänsterpartiet (V)  insynsarvode på 25 % 

Miljöpartiet (MP)  särskilt arvode på 30 %  

Sverigedemokraterna (SD)  insynsarvode på 30 % 

 

De förtroendevalda, d v s gruppledare för SD, V och MP, som innehar 

ovanstående arvoden når ej upp till den 40 % spärr som krävs för att få ta del av 

de aktuella pensions- och försäkringsförmåner som finns i Landstinget för 

förtroendevalda. 

 

Följande förändring föreslås för att de ska kunna ta del av ovan rubricerade 

förmåner:  

 

Insynsarvodet till Vänsterpartiet höjs till 36 %, en ökning med 11 %  

Särskilt arvode till Miljöpartiet höjs till 36 %, en ökning med 6 %.  

Insynsarvodet till Sverigedemokraterna höjs till 36 %, en ökning med 6 % 

 

Totalt blir detta en ökning av arvoden med 23 %.  

 

Tillsammans med de 4 % som erhålls som ledamot i landstingsfullmäktige nås de 

40 % som avses för att få ta del av de pensions- och försäkringsförmåner som 

beslutats i landstingsfullmäktige 2010-11-02, § 91. Ovanstående ändring av 

arvoden föreslås att gälla från och med 2013-01-01. 
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Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att fastställa föreslagen förändring av arvoden för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 

Sverigedemokraterna att gälla från och med 2013-01-01.  

 

LANDSTINGETS KANSLI  

 

 

 

Agneta Jansmyr  Siw Kullberg 

Landstingsdirektör  Kanslidirektör  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 121-140 

Tid: 2012-10-02, kl 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 134 

Dnr 

LJ2012

/1312 

Arvodesregler för förtroendevalda – förslag till ändring  
Föreligger förslag till ändring av arvoden till gruppledarna 

för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna så 

att dessa når upp till den 40 % spärr som krävs för att få ta 

del av aktuella pensions- och försäkringsförmåner som 

finns i Landstinget för förtroendevalda.  

 

Vid ärendets behandling yrkar Kristdemokraterna genom 

Maria Frisk avslag på förändring av arvodesreglerna av 

principiella skäl att man inte ändrar dessa under pågående 

mandatperiod.  

 

Rune Backlund, Anna-Carin Magnusson och ordföranden 

bifaller föreliggande förslag.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att tillstyrka föreslagen förändring av arvoden för 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna att 

gälla från och med 2013-01-01.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


