SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

09:00-09:05, Kronan, regionhuset i Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Malin Sjölander (M), vice ordförande
Karin Helmersson (C), vice ordförande
Lena Granath (V)
Martin Kirchberg (SD)
Bo Karlsson (SD)
Jimmy Loord (KD)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

218-220

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Malin Sjölander (M)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 218
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 219

Ärendenummer RS 2022/1441

Val av ordförande till beredningen för forskning,
utveckling samt e-hälsa
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen väljer Lena Granath (V) till ny ordförande för beredningen
för forskning och utveckling samt e-hälsa från den 31 oktober 2022 till och
med den 14 oktober 2026.
Bakgrund
Av arbetsordningen för beredningen för forskning och utveckling samt ehälsa framgår att beredningens ordförande ska vara regionstyrelsens
ordförande. Den politiska majoriteten i Region Kalmar län har dock
inkommit med en nominering av Lena Granath (V) som ordförande för
beredningen under mandatperioden 2023-2026, i stället för regionstyrelsens
ordförande.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 20 oktober 2022
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Datum

2022-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 220

Ärendenummer RS 2022/750

Komplettering av regler och bestämmelser för
förtroendevaldas arvoden med mera för
mandatperioden 2023-2026
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige fastställer komplettering av Regler och bestämmelser för
förtroendevaldas arvoden med mera för mandatperioden 2023-2026 som
innebär att ett arvoderat deltidsuppdrag för Beredningen för hållbarhet och
folkhälsa läggs till, i samma omfattning som gäller för regionstyrelsens
personalutskott.
De ekonomiska konsekvenserna hanteras inom budgetram för de
förtroendevalda.
Bakgrund
Den 29 september 2022, § 131, beslutade regionfullmäktige att fastställa
reviderade Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden med mera,
att gälla för mandatperioden 2023-2026. Av dessa följer att ordföranden och
vice ordförande för regionfullmäktige, patientnämnden, revisionen samt
regionstyrelsens personalutskott i olika omfattning ska ha deltidsuppdrag och
uppbära årsarvode.
Efter regionfullmäktiges beslut har en partipolitisk överenskommelse gjorts
som innebär att ytterligare ett arvoderat deltidsuppdrag för
regionfullmäktiges Beredning för hållbarhet och folkhälsa ska läggas till, i
likhet med vad som gäller för regionstyrelsens personalutskott.
Procentsats

Uppdragets
omfattning

Regionfullmäktiges beredning för hållbarhet och folkhälsa
ordförande

54

60 %

vice ordförande

36

40 %

Av överenskommelsen följer att majoritet och opposition har att utse
ordförande respektive vice ordförande till antingen personalutskottet eller
Beredningen för hållbarhet och folkhälsa, vilket beror på hur partierna
fördelar ansvarsområden och ordförandeuppdrag bland region- och
oppositionsråd. Det nu tillagda uppdraget innebär inte någon utökning av
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Datum

2022-10-31

Region Kalmar län

antalet uppdrag eller kostnader. Partierna ansvarar för att fördela uppdragen
inom given ram.
Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 26 oktober
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IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Moa Rosholm
SMS (+46730937054)
78249b0e8b2544949ec691c0099b600a
2022-10-31 09:08:54 +01:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
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DATUM & TID:

Malin Sjölander
SMS (+46704828220)
45a2ed02ed484f1680ae088af145a1a6
2022-10-31 09:14:45 +01:00

NAMN:
IDENTIFIKATIONSTYP:
IDENTIFIKATIONS-ID:
DATUM & TID:

Angelica Katsanidou
SMS (+46706688412)
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2022-10-31 10:19:39 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-10-31 10:19:45 +01:00
Ref: 1477976
www.comfact.se
Validera dokumentet | Användarvillkor

Comfact Signature Referensnummer: 1477976

Sida 1/1

