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TRN – förtroendevaldas deltagande i kurser
och konferenser mm
-

Landstingsfullmäktige har i reglemente antaget den 17 mars 2015
angett följande:

Kostnader för förtroendevaldas studieresor, kurser och konferenser
belastar respektive nämnds, styrelses, utskotts eller berednings budget.
Dessa organ har ansvar för att företrädare för majoritet och opposition får
delta i de olika typerna av aktiviteter på lika villkor.
Förtroendevald som vill göra studieresa eller delta i kurs eller konferens,
ska ansöka om detta hos den nämnd eller styrelse där uppdraget fullgörs.
Sammanträdesersättning utgår med lika belopp till ledamot och ersättare.
Med sammanträde likställs alltså i detta sammanhang, och ersättning utgår
därmed, deltagande i konferens, kurs eller liknande som rör en
angelägenhet för landstinget om det finns beslut om den förtroendevaldes
deltagande.
Vid deltagande i konferens, utbildningar och studiebesök t etc. utom länet
utgår reseersättning enligt landstingets resereglemente.
En förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
fullgörande av sitt uppdrag. Reglerna är desamma för deltagande i kurser
och konferenser mm som för sammanträden.
-

Tillväxt- och regionplanenämnden har den 11 maj 2015 beslutat
följande:

att utse rese- och konferensutskott för nämnden 2015-2018,
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att välja Gustav Hemming, Charlotte Broberg och Jens Sjöström till
ledamöter av rese- och konferensutskottet med Gustav Hemming som
ordförande för tiden 2015-05-11 till 2018-12-31,
att delegera nämndens beslutanderätt vad gäller deltagande i resor och
konferenser för ledamöter, ersättare och politiska sekreterare till rese- och
konferensutskottet, samt
att delegera nämndens beslutanderätt vad gäller deltagande i kurser,
konferenser m m i Stockholms län inom nämndens verksamhetsområde
med en kostnad om högst 1000 kronor per person och tillfälle till
förvaltningschefen.
-

Vissa praktiska frågor:

Blanketter för reseräkningar, förlorad arbetsinkomst mm som kan
användas av förtroendevalda i alla landstingets nämnder finns på
landstingets hemsida under politik/för dig som förtroendevald.
Begäran om beslut om deltagande i kurser, konferenser etc skickas till
tillväxt- och regionplaneförvaltningen, nämndsekreteraren, Börje Wredén.
Till begäran bör om möjligt bifogas inbjudan, program eller liknande.
Förvaltningen meddelar beslutet till landstingsstyrelsens förvaltning, Karin
Mikaelsson.
Förtroendevald anmäler efter beslut normalt själv deltagande i kurser och
konferenser, samt bokar eventuell resa och hotell.
Anmälningsavgift/kurskostnad kan faktureras Stockholms läns
landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Box 12068, 102 22
Stockholm, kostnadsställe 14000. Egna utlägg för t ex resa och hotell
redovisas på reseräkning.
Begäran om sammanträdesersättning, förlorad arbetsinkomst och
reseersättning skickas till landstingsstyrelsens förvaltning, Karin
Mikaelsson.
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