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1 Allmänt
Ersättning utgår till förtroendevalda i Region Jämtland Härjedalen enligt dessa regler för
uppdrag i regionens organ i form av bland annat fast arvode, sammanträdesarvode,
kostnadsersättningar (restids-, traktaments- och reseersättning) eller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
I vissa fall har förtroendevald rätt till omställningsstöd eller pension baserad på sina
uppdrag, enligt bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevald, PBF,
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) eller rätt till
särskild ersättning i de fall tjänstepensionen i anställning konstateras ha minskat på grund
av uppdraget som förtroendevald.
Arvodena utgår från ett basarvode, som vid varje tidpunkt är 90 procent av riksdagens
arvodeskommitté fastställt arvode till riksdagsledamot. Från och med den 1 november 2017
är arvodet till riksdagsledamot 65 400 kr per månad.

2 Fast arvode
2.1 Fast arvode
Fast arvode utgår dels till förtroendevald med heltidsuppdrag dels till förtroendevald med
deltidsuppdrag som ordförande och vice ordförande i andra politiska organ i regionen. Fast
arvode utgår med den % -sats av basarvode som anges i tabell över fasta arvoden. Fast
arvode utbetalas varje månad.
Fast arvodet inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med respektive organ samt
övriga åtaganden eller uppgifter, som är förenade med uppdraget, till exempel ledning och
organisation av organet, protokollsjustering och liknande.
Heltidsuppdrag har ordföranden i regionstyrelsen samt förtroendevald som har fast arvode
som sammanlagt uppgår till 90 % av basarvode.

2.2 Särskilda bestämmelser för ordförande och vice ordföranden
i regionstyrelsen och nämnder
Arvodet till ordföranden och vice ordföranden i regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden avser alla uppdrag inom
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden respektive regionala utvecklingsnämnden.
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2.3 Särskilda bestämmelser för förtroendevald med heltidsuppdrag
Arvodet till förtroendevald med heltidsuppdrag inkluderar samtliga regionuppdrag samt
ersättning som gruppledare och för Egna dagar.
Förtroendevald med heltidsuppdrag ska inte i något fall uppbära arvode för sådana uppdrag,
som regionen utsett denne till och där regionen normalt utger arvode.
Förtroendevald med heltidsuppdrag får utan minskning av arvodet från regionen ha
offentliga uppdrag inom Sveriges Kommuner och Landsting. För innehav av andra
tidskrävande uppdrag ska regionstyrelsens medgivande inhämtas.

2.4 Avdrag från fast arvode
Förtroendevald med fast arvode som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska anmäla
detta till politisk sekreterare eller gruppledare som samråder med chefen för
samordningskansliet om avdrag från det fasta arvodet ska ske.
Avdrag ska inte göras för frånvaroperioder som är kortare än 14 dagar i följd eller vid
semester.

2.5 Ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet
Förtroendevald som avses i KL 4 kap 2 § har rätt till sjukledighet och föräldraledighet.
Förtroendevald har rätt att vara föräldraledig från sitt förtroendeuppdrag upp till högst 12
månaders sammanhängande tid, dock längst till innevarande mandatperiods slut.

2.5.1 Sjukledighet
För förtroendevald som inte kan fullgöra sitt uppdrag, helt eller delvis till följd av sjukdom
gäller Allmänna bestämmelser § 28.
Förtroendevald ska snarast anmäla sin sjukfrånvaro till regionfullmäktiges presidium.
Förtroendevald som inte har rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och på grund
därav inte får ersättning från Försäkringskassan, har rätt till ersättning från regionen under
sin sjukledighet. Ersättning ska utgå enligt Försäkringskassans ersättningsnivåer och
beräkningsgrunder.

2.5.2 Föräldraledighet
Förtroendevald som helt eller delvis till följd av ledighet med föräldrapenning inte fullgör
sitt uppdrag har rätt till föräldrapenningtillägg enligt Allmänna bestämmelser § 29.
Förtroendevald med årsarvode överstigande tio prisbasbelopp, som inte har rätt till
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och på grund därav är ledig med föräldrapenning
endast på grund- eller lägstanivå, har utöver vad som framgår av första stycket även rätt till
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ersättning från regionen med ett årsbelopp motsvarande 80 procent av tio prisbasbelopp
enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).
Förtroendevald med årsarvodesnivå understigande tio prisbasbelopp har, utöver vad som
framgår av första stycket, rätt till ersättning motsvarande 80 procent av SGI.
Från ersättning som ska betalas av regionen ska avräkning ske från den föräldrapenning den
förtroendevalde får från Försäkringskassan.
Förtroendevald ska styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från
Försäkringskassan.
Förtroendevald som avser att vara föräldraledig ska minst 3 månader innan ledighetens
början anmäla det till regionfullmäktiges presidium.

3 Sammanträdesarvode
Sammanträdesarvode utgår till ordinarie förtroendevald och till tjänstgörande ersättare per
sammanträde med 1 % eller 1,55 % av basarvodet. Det lägre arvodet utbetalas då
sammanträdets längd uppgår till högst 4 timmar. Det högre arvodet utbetalas för sammanträde som pågår längre tid.
Det lägre arvodet utgår till ersättare som är närvarande vid sammanträde men inte
tjänstgör.
Med sammanträde jämställs förrättningar såsom kongress (inte partiernas årliga
kongresser), konferens, informationsmöte, kursverksamhet, studiebesök och förrättningar
under förutsättning att deltagandet har beslutats av respektive organ eller dess ordförande.
Sammanträde eller förrättning som försiggår samma dag berättigar endast till ett
sammanträdesarvode.
Sammanträdesarvode utgår också till förtroendevald i organ som inte finns med i tabell och
som beslutats av fullmäktige, styrelse eller nämnd.

4 Pensionsförmåner
Förtroendevald med fast arvode på minst 40 % av heltid ersätts enligt bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevald, PBF eller bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Regleringen av ersättningen
bestäms när den förtroendevalde slutar sitt uppdrag inom regionen.
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5 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
med mera
5.1 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald som får inkomstbortfall från sitt ordinarie arbete vid fullgörande av sina
uppdrag har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ersättning utgår för
inkomstbortfall för den tid som den förtroendevalde har ledighet från arbetet. Ledigheten
kan infalla på annan tid än sammanträdestiden eller tiden för resa till och från
sammanträdet om det behövs för att den förtroendevalde ska kunna fullgöra uppdraget på
ett bra sätt. Till exempel om den förtroendevalde har nattarbete kan ledigheten infalla
natten före eller efter den dag sammanträdet infaller. Inställda möten och förrättningar där
den förtroendevalde tagit ledigt men inte har möjlighet att återgå till arbete är att jämställa
med fullgörande av uppdrag. Sådan arvoderad tid bör användas till verksamhetsbesök eller
annat som berör uppdraget som förtroendevald i regionen.
För förtroendevald som bedriver aktiv verksamhet i enskild firma eller handelsbolag är
underlaget för förlorad arbetsförtjänst genomsnittet av de tre senaste årens fastställda
inkomst av näringsverksamhet från företaget. I de fall ledighet från verksamheten för att
utföra förtroendeuppdrag leder till produktionsbortfall som medför en minskning av
inkomsten av näringsverksamheten får det ovan angivna underlaget ökas med den
ersättning för förlorad arbetsinkomst som avser det år då inkomstminskningen uppkom.
Ökningen får inte föranleda högre underlag än vad som gällde när uppdraget började. Vid
beräkning av timersättningen används schablonen att varje år har 1980 timmar
heltidsarbete.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till ersättare som är närvarande vid
sammanträde men inte tjänstgör.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte till förtroendevald som har fast arvode som
sammanlagt uppgår till mer än 60 % av heltid.
Ersättningen utgår per förlorad timme. Timersättningen utgår med högst 70 % av
basarvodet. I beräkningen används schablonen om att varje månad har i genomsnitt 165
timmars heltidsarbete.
För de fall arbetsförtjänsten baseras på flera olika inkomstkällor får förtroendevald dock
inte uppbära högre ersättning för förlorad arbetsförtjänst än den som motsvarar den
verkliga inkomstförlusten.

5.2 Ersättning för förlorad semesterförmån
Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts för förlorad
semesterförmån med ett belopp som motsvarar 12 % av ersättningen för förlorad
arbetsförtjänst.
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5.3 Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst ersätts för förlorad
pensionsförmån med en uppräkning av ersättningen för förlorad arbetsförtjänst och
semesterförmån med den normala pensionsavgiften för anställdas tjänstepensioner i
regionen.

6 Andra ersättningar
6.1 Ersättning för kostnad för barntillsyn
Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt tolv år.
Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet är inskriven i barnomsorg.

6.2 Ersättning för kostnader för person med funktionshinder
Ersättning utgår för skäliga kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
person med funktionshinder, som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.

6.3 Ersättning till förtroendevald med funktionshinder
Ersättning utgår till förtroendevald med funktionshinder för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande. Ersättning ska, för att utgå, anses skälig med hänsyn till
omständigheterna i det enskilda fallet.

6.4 RESE- OCH TRAKTAMENTSBESTÄMMELSER
Till förtroendevalda utgår rese- och traktamentsersättning enligt regiongemensammaregler
för resor gällande medarbetare och förtroendevalda inom Region Jämtland Härjedalen.
Heltidsarvoderad förtroendevald har rätt till ersättning för faktiska resor mellan bostaden
och arbetsplatsen. Reguljära färdmedel ska användas när så är möjligt.
Vid behov av övernattning utgår ersättning motsvarande nattraktamente enligt
regiongemensammaregler för resor gällande medarbetare och förtroendevalda inom Region
Jämtland Härjedalen. Därför kan nattraktamente utgå om ledamot har lång väg mellan
hemmet och förrättningsstället och ska ha förrättning antingen sent på dagen eller tidigt på
morgonen dagen efter.
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Till förtroendevald - utom heltidsarvoderad förtroendevald - utgår restidsersättning i
samband med sammanträden, förrättningar, kurser och konferenser inom länet om restiden
till och från förrättningsstället sammanlagt uppgår till minst en timme. Ersättningen utgår
med samma ersättning som gäller vid färdtid för regionens anställda.
Färdtidsersättning utgår inte för tid mellan kl. 08.00-17.00 måndag-fredag, såvida tiden
inte infaller under helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton.

7 Övriga bestämmelser
7.1 Egna dagar
Förutom för planerade sammanträden, kongresser, konferenser, informationsmöten,
kursverksamhet och studiebesök där deltagandet har beslutats av respektive organ eller dess
ordförande, har ordinarie förtroendevald i fullmäktige, ordinarie ledamöter i
patientnämnden och regionens revisorer rätt till förrättningsarvode, ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, restids-, traktaments- och reseersättning för ytterligare 16 dagar under
mandatperioden för dels att av den förtroendevalde fritt disponeras för fullgörandet av
förtroendeuppdraget och dels för deltagande i partigruppsammanträden med
fullmäktigegrupp. Kostnader för konferenser omfattas inte av detta reglemente.
Högst fyra av dessa tillfällen får förläggas utanför länet. Rese- och traktamentsersättning för
resor utanför Sverige, Norge, Finland och Danmark utgår inte. Partigruppsammanträden
med fullmäktigegrupp bör hållas inom länet.
Politiska sekreteraren och respektive gruppledare ansvarar för att uttaget av egna dagar och
deltagande i partigruppsammanträden inte överstiger det tillåtna. Politiska sekreterarna
ansvarar för attest av ersättningar för dessa dagar. För patientnämnden ansvarar
förvaltningschefen och för regionens revisorer ansvarar revisionsdirektören.

7.2 Gruppledare
Gruppledare för de olika partierna i fullmäktige har rätt till ersättning för tid för sin roll som
gruppledare. Tiden ska användas till att förbereda möten och aktiviteter med respektive
partis grupp i regionfullmäktige, samordna och förbereda politiska frågor i regionen,
samordna frågor som berör både nämnderna och regionstyrelsen, tillsammans med
fullmäktiges presidium samordna frågor kring hot och våld mot förtroendevalda, ansvara för
information till sin politiska regiongrupp samt leda gruppens arbete.
För gruppledare utgår fast arvode med 7,5 % av basarvodet samt 2 % av basarvodet per
mandat och månad.
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7.3 Ordförandeträffar
Ordföranden och vice ordföranden i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionala
utvecklingsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden för partier som ingår i majoriteten får
ersättning för högst 11 träffar per år.
Vice ordföranden i regionfullmäktige, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden för partier som är i opposition får ersättning för högst sex
träffar per år.
Arvode för träffarna ingår i årsarvode för uppdragen i de organ som man har uppdrag i.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst och reseersättning utgår i enligt arvodesreglerna för
förtroendevalda.

7.4 Planering av sammanträden med mera
För att underlätta arbetssituationen för förtroendevalda bör planering av sammanträden
och sammankomster av olika slag ske så att spridning till flera dagar än absolut nödvändigt
undviks. Regionstyrelsen, nämnder och beredningar uppmanas att utnyttja tid som står till
förfogande i anslutning till sammanträden för till exempel utbildning, information och
studiebesök.

7.5 Regionens revisorer
Revisorernas ordförande och vice ordförande har rätt till förrättningsarvode för deltagande i
förrättningar som har samband med revisorsuppdraget men inte har samband med
revisorernas förvaltning.
För revisorer som fullgör uppdrag efter mandatperiodens slut utgår förrättningsarvode,
ersättning för förlorad arbetsförtjänst, restids-, traktaments- och reseersättning för
sammanträden fram till och med att revisionsberättelse är behandlad av fullmäktige.

7.6 Intyg mm
Den förtroendevalde ska med intyg, till exempel från arbetsgivare, eller på annat godtagbart
sätt kunna visa att förutsättningar för att rätt till ersättning enligt dessa regler föreligger.

8 Tolkning av bestämmelserna
Om tveksamhet uppkommer om tolkningen av dessa bestämmelser ska frågan hänskjutas
till regionfullmäktiges presidium för avgörande.
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9 Tabell över fasta arvoden
Arvoden utgår med den procentsats som anges nedan av basarvodet.
Uppdrag

Arvode

Regionfullmäktige
Ordförande

20 %

1:e vice och 2:e vice ordförande

13,3 %

Tillfälliga fullmäktigeberedningar
Arvode utgår från den särskilda beredningens första till dess sista
sammanträde.
Ordförande

7,5 %.

Vice ordförande

5 %.

Revisorer
Ordförande

15 %

Vice ordförande

10 %

Patientnämnd
Ordförande

10 %

Vice ordförande

6,7 %

Regionstyrelse
Ordförande

100 %

1:e vice ordförande

90 %

2:e vice ordförande

90 %
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Hälso- och sjukvårdsnämnd
Ordförande

90 %

1:e vice ordförande

70 %

2:e vice ordförande

70 %

Regional utvecklingsnämnd
Ordförande

90 %

1:e vice ordförande

70 %

2:e vice ordförande

70 %

Gemensam nämnd för Närvård i Frostviken
Ordförande

25 %

Vice ordförande

16,7 %

10

Ikraftträdande

Reglerna för arvode till fullmäktiges presidium träder i kraft den 15 oktober 2018. Övriga
regler träder i kraft den 1 januari 2019.
Arvodesreglerna är fastställda av regionfullmäktige 2018-02-14, § 27. Ändrat av
regionfullmäktige den 20 november 2018, § XX.

