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RJL2015

/1192 

Arbetsordning/reglementen för länsrådet för 
funktionsnedsättningar – arvoden till dess 
representation 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 Att ge ett extra tillskott för arvoden till HRF och DHR inom LFF 

under 2015 och från 2016 höja utgiftsramen för finansiering av 

ersättning till representanter samt 

 Avge svar till länsrådet för funktionsnedsättningar enligt 

föreliggande tjänsteskrivelse med tillägg av ovanstående förslag 

om ekonomiskt tillskott.  

 

Sammanfattning 

I skrivelse till regionstyrelsens arbetsutskott framför ovan rubricerade 

organisationer synpunkter mot beslut avseende arvodesersättning för 

rubricerade organisationers ledamöter inom ramen för sammanträden i 

Länsrådet för funktionsnedsättningar. Arvoden för sammanträden har 

tidigare betalats ut av f d Landstinget. Vid årsskiftet 2015 betalar 

respektive organisation ut arvoden till sina egna ledamöter. Regionen har 

igenom ordinarie bidragsgivning för 2015 kompenserat för detta.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-06-16. 

 Skrivelse från HSO samt HRF daterad 2015-05-28. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen       

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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Regionledningskontoret  

Ekonomi 

Stefan Schoultz 

 

 

Regionstyrelsen 

Arbetsordning/reglementen för 
länsrådet för funktionsnedsättningar - 
arvoden till dess representation 

Förslag till beslut 
 Regionstyrelsen beslutar avge svar till länsrådet för funktionsnedsättningar 

enligt föreliggande tjänsteskrivelse. 

 

Sammanfattning 
Länsrådet för funktionsnedsättningar har i skrivelse till regionstyrelsen begärt att 

styrelsen beslutar att arvode, traktaments- och reseersättningar ska utgå till 

länsrådets representanter enligt arvodesregler för regionens förtroendevalda. 

 

I föreliggande tjänsteskrivelse redovisas att det enligt regionens riktlinjer för 

bidragsgivning till föreningar/organisationer ges ett organisationsbidrag. 

Bidragets syfte är att ge finansiellt stöd så att organisationen genom dialog/samråd 

kan medverka i utveckling av regionens verksamhet. Den förändring som gjorts i 

reglementet för länsråden för funktionshinder och pensionärsorganisationer är i 

enlighet med bidragsregler och innebär att beslut om hur dess ledamöter ska 

ersättas tas i respektive förening/organisation. 

Information i ärendet 
Inför förslag och beslut kring regionkommunens arvodesregler för innevarande 

mandatperiod fördes diskussioner under 2014 i olika politiska grupperingar. Då 

gjordes överenskommelser som bland annat resulterat i regionstyrelsens beslut om 

reglementen och arbetsordning för länsråden. Förändring som innebar att arvoden, 

traktaments- och reseersättning inte längre ges till representanter från föreningar/ 

organisationer. 

 

Regionen har en omfattande bidragsgivning till föreningar och organisationer med 

anknytning till regionen. Bidrag kan ges i form av organisationsbidrag, 

verksamhetsbidrag och bidrag till olika projekt. Vad beträffar organisationsbidrag 

så är en av grunderna för denna bidragsgivning att föreningen/organisationen är 
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betydelsefull för utveckling av det uppdrag som regionen har. Bidraget ges för att 

resurser ska finnas för samverkan/dialog med regionen. 

 

Mot den här bakgrunden så är det upp till varje organisation/förening som utser 

ledamöter till exempelvis länsråden eller för deltagande i andra dialoger/samråd 

med region att avgöra vilka ekonomiska förutsättningar som ska gälla för dess 

deltagare. 

 

Utgiftsramen för bidragen till organisationer inom områdena funktionshinder och 

pensionärsorganisationer har för året 2015 räknats upp med 2,3 procent. För 2014 

var uppräkningen 2,7 procent.  Den allmänna prisutvecklingen under 2014 var 

negativ och innevarande år ligger årstakten på någon tiondel i ökning. Föreningar 

och organisationer har därmed för 2014 och 2015 erhållit en real förstärkning av 

bidragsnivån som bedöms täcka finansering av ersättning till representanter i 

råden. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

Regiondirektör  Ekonomidirektör 
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Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF  

Avsändare  

Parlamentariska nämnden 

Regionstyrelsen 

Arvodering av representanter i LFF 
 

Regionstyrelsen beslutade den 20 januari (RJL 2015/69) att ändra 

förutsättningarna för arvodering till funktionshindersrörelsens representanter i 

Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF.  LFF fick kännedom om denna 

förändring i mars och ställer sig frågande till på vilka grunder som beslutet fattats. 

 

Enligt protokoll från Regionstyrelsens sammanträde den 20/1 beslutades att 

fastställa reglemente för LFF enligt bilaga. Av protokollet framgår att förslag till 

reglemente för mandatperioden 2014-2018 helt följer tidigare fastställda 

reglemente.  

 

LFF konstaterar att bilagan har reducerats med det stycke som i tidigare fastställda 

reglemente omfattade riktlinjer för arvodering. LFF anser därmed att förslag till 

reglemente för mandatperioden 2014-2018 inte följer tidigare reglemente. 

 

LFF ställer sig frågande till 

 att LFF inte har varit remissinstans inför beslut   

 att förändringen inte har kommunicerats till LFF eller 

funktionshindersrörelsens representanter vare sig före, under eller efter 

beslut 

 att avsnittet om arvodering tagits bort från tidigare policy samtidigt som 

underlaget beskriver att föreslaget reglemente helt följer tidigare 

fastställda reglemente  

 

Oavsett vad som har hänt och varför kommunikationen i denna fråga har brustit så 

är sakfrågan det väsentliga. Att ersättning utgår från regionen till länsrådens 

ledamöter visar på ett tydligt sätt hur värdefull denna resurs är för regionen för att 

skapa delaktighet och ge regionen bra beslutsunderlag. Enligt den information 

LFF har fått har avsikten varit att organisationerna ska få ökade bidrag som 

motsvarar merkostnaden för utökat antal ledamöter i LFF och utbetalning av 

ersättningarna. LFF vill få bekräftat att så har skett eller kommer att ske.  

 

I fastställt reglemente står under avsnittet Beredning och arbetsgrupper; för 

beredning av större och/eller mera omfattande frågor tillsätter LFF särskilda 



 

     

2015-06-01      

 
 

 

arbets- eller referensgrupper. Vid behov kan arbetsgruppen kalla särskilda 

resurspersoner.  Tidigare har tillsatta arbetsgrupper fått ersättning från regionen 

för avsatt arbetstid och för eventuell resa.  När nu förutsättningarna ändrats 

behöver regionen förtydliga vilka ekonomiska förutsättningar som finns för LFF 

enligt gällande reglemente. LFF anser att den tidigare ordningen med service till 

medverkande organisationer i utbetalning av mötesarvode och reseersättning är ett 

praktiskt och billigt sätt att visa uppskattning och skapa förutsättningar för ett 

aktivt deltagande från funktionshindersrörelsens organisationer och ber därför 

regionstyrelsen att ompröva sitt beslut. 
 

 

LÄNSRÅDET FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 

 

 

 

Mattias Ingeson   Maria List-Slotte 

Ordförande    sekreterare 


