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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämndens presidium §§ 15-19 

Tid: 2015-04-20, kl 09:00-09:50 

Plats: Regionens hus, kanslidirektörens rum 

Närvarande: Beslutande:  

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande 

Hans Toll (S) 

 

Övriga: 

Siw Kullberg, kanslidirektör   

Birgitta Bergqvist, pensions- och lönehandläggare för 

förtroendevalda  

§ 15 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från nämnden noteras och läggs till 

handlingarna.  

§ 16 Aktuellt 
 Vid dagens sammanträde i den parlamentariska nämnden 

kommer en redovisning att ges kring revisionens 

granskning av arbetsordning och reglementen för den 

politiska organisationen.  

 

 Diskussion kring hantering av presidiets handlingar.  

Beslutas om en ”egen” mapp i PDF-expert. 

§ 17 Tolkning av arvodesregler 
Föreligger förslag avseende ändringar i arvodesregler, kapitel 6, 

förlorad arbetsinkomst. Dessa delas idag vid nämndens 

sammanträde. Vid kommande sammanträde med nämnden tas 

frågan upp för behandling och eventuella beslut omkring 

ändringsförslag att föreläggas regionfullmäktige.  

 

Diskussion i presidiet kring hur faktisk tid för sammanträden 

redovisas och ersättning för förlorad arbetsinkomst ska betalas ut, 

om det skall vara schabloniserat i två steg eller ersättas timme för 

timme.  

 

Finns även frågor avseende rätten till ersättning när sammanträde 

ställs in, när ska i så fall ersättning för förlorad arbetsinkomst 

kunna utgå. Regionkansliet får i uppdrag att undersöka om det 

finns möjligheter att hantera faktiskt tid i den nya 

förtroendemannarutinen som är på väg att införas.  
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Inför en kommande behandling i nämnden ska också en 

omvärldsbevakning göras i hur andra landsting/regioner hanterar 

ersättning kring förlorad arbetsinkomst, redovisning faktiskt tid, 

vilken ersättning utgår när sammanträden ställs in. 

§ 18 Ansökan om förlorad arbetsinkomst – egen 
företagare 
Beslut 

Lena Ahnstedt beviljas förlorad arbetsinkomst enligt underlag 

med bilaga från Skatteverket. 

 

Sammanfattning 

Lena Ahnstedt (C) ansöker om förlorad arbetsinkomst enligt 

underlag och bilaga från Skatteverket.  

 

Beslutsunderlag 

 Arvodesregler antagna hösten 2014 

 Ansökan från Lena Ahnstedt 

 

Beslutet skickas till 

Lena Ahnstedt 

Personavdelningen, handläggare förtroendevalda 

§ 19 Information – omställningsstöd/pension 
En kommentar till förslaget avseende bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL har 

kommit. Kommentaren/förslaget delas till presidiet för fortsatt 

handläggning.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg   

Justeras 
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Tommy Bernevång-Forsberg 

Ordförande 

 

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


