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Viktoria Skog

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-12-02

Arvodesberedningen

Ändring i arvodesreglementet
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås ett tillägg i arvodesreglementets bilaga 2, Förteckning
över arvoden för uppdrag i Region Stockholms bolag m.m.
Beslutsunderlag
Regiondirektörens tjänsteutlåtande
Förslag till ändring av arvodesreglemente för Region Stockholm för
mandatperioden 2018–2022
Förslag till beslut
Arvodesberedningen föreslår regionstyrelsen föreslå att regionfullmäktige
beslutar följande.
Arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden
2018–2022 (LS 2018-0684) ändras i enlighet med bilagan Förslag
till ändring av arvodesreglemente för Region Stockholm för
mandatperioden 2018-2022 från och med när Film Stockholm AB
är bildat.
Regionledningskontorets förslag och motivering
Sammanfattning
Regionstyrelsen har den 24 november 2020 föreslagit regionfullmäktige att
besluta att godkänna bildande av aktiebolag för utökad satsning på stöd till
filmproduktion i Stockholmsregionen (RS 2019-1142). Om
regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag behöver
arvodesreglementet kompletteras med bestämmelser om att arvode ska
utgå till ledamöter i styrelsen för det nybildade bolaget.
Regionledningskontoret föreslår därför att bilaga 2 till arvodesreglementet,
Förteckning över arvoden för uppdrag i Region Stockholms bolag m.m.
kompletteras med att årsarvode ska utgå även till styrelsen för det
nybildade filmbolaget.
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Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade den 12 februari 2019 att fastställa
arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden 2018–2022
(LS 2018-0684). Arvodesreglementet ändrades sedan av regionfullmäktige
den 20 juni 2020 (RS 2020-0006) och den 17 juni 2020 (RS 2020-0739).
Rätten till ersättning för uppdrag i Region Stockholms bolag och vissa
stiftelser samt Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns
sjukvårdsområde regleras i reglementets bilaga 2 Förteckning över arvoden
för uppdrag i Region Stockholms bolag m.m.
Regionstyrelsen har den 24 november 2020 föreslagit regionfullmäktige att
besluta att godkänna bildande av aktiebolag för utökad satsning på stöd till
filmproduktion i Stockholmsregionen (RS 2019-1142). Ärendet planeras att
behandlas i fullmäktige den 8 december 2020.
Överväganden
Om fullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att
godkänna bildande av ett nytt aktiebolag behöver arvodesreglementet
kompletteras för att det ska utgå arvoden till styrelsen i det nybildade
bolaget. Regionledningskontoret föreslår därför att bilaga 2 till
arvodesreglementet, Förteckning över arvoden för uppdrag i Region
Stockholms bolag m.m. kompletteras med att årsarvode ska utgå med
65 000 kr för styrelsens ordförande och 32 500 kr för styrelsens ledamöter i
Film Stockholm AB under bildande.
De föreslagna ändringarna framgår av ändringsbilagan Förslag till ändring
av arvodesreglemente för Region Stockholm för mandatperioden 2018–
2022.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget innebär arvoden till styrelsen för Film Stockholm AB under
bildande med totalt 195 000 kronor per år med fem ledamöter
inkluderande ordförande i styrelsen.

Carina Lundberg Uudelepp
Regiondirektör
Anne Rundquist
Chefsjurist
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Beslutsexpediering:
Akt
Regionledningskontorets chefsjurist

Godkänd av Carina Lundberg Uudelepp, 2020-12-02
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