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Regler för ersättning till regionens 
förtroendevalda 
Fastställd av regionfullmäktige i Region Norrbotten den 21-22 november 

2018 (§?). Reglerna gäller fr o m den 1 januari 2019. 

Tillämpningsområde 
1 § Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare i Region-

fullmäktige, regionstyrelsen, valutskottet, regionala utvecklingsnämnden, 

patientnämnden, fullmäktiges beredningar och regionens revisorer. 

De övergripande bestämmelserna rörande ersättning till förtroendevalda i 

kommuner och landsting finns i 4 kap. Kommunallagen (2017:724). 

De ersättningar som omfattas av reglerna är: 

 Årsarvode 

 Sammanträdesarvode 

 Särskilt ordförandearvode 

 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 

 Barntillsynskostnader 

 Föräldraledighet 

 Förtroendevald med funktionshinder 

 Försäkringar 

 Pension 

 Ledighet vid sjukdom 

 Rese- och traktamentsersättning 

 Särskild ersättning vid dubbel bosättning 

 Sammanträde med partigrupp 

 

2 § Därutöver omfattas regler för: 

 Teknisk utrustning för förtroendevalda 

 Avtackning av avgående fullmäktigeledamöter 
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Årsarvode 
Konstruktion 

3 § Årsarvode anges som procentandel av 12 gånger basarvodet och justeras 

årligen efter genomsnittliga löneökningar inom regionen, 62 068 kr i 2018 

års lönenivå. 

Politiskt uppdrag samt belopp 

4 § Årsarvode utbetalas med 1/12 per månad enligt följande: 

Heltidsuppdrag Årsarvode 

Ordförande i regionstyrelsen (regionråd) 135 % 

Vice ordförande i regionstyrelsen (regionråd) 125 % 

Regionråd 110 % 

 

Deltidsuppdrag Årsarvode 

Ordförande i fullmäktige 12 % 

Förste och andre vice ordförande i fullmäktige, vice ordförande bland 
regionens revisorer, i regionala utvecklingsnämnden, patientnämn-
den, sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen 

4 % 

Ordförande bland regionens revisorer, i regionala utvecklingsnämn-
den, patientnämnden, sjukvårdsberedningen och uppdragsbered-
ningen 

10 % 

Annan ledamot i regionstyrelsen än regionråd och  
oppositionsråd 

2,5 % 

Övriga revisorer 1,75 % 

Oppositionsråd 

Parti Årsarvode 

Socialdemokraterna 100 % 

Vänsterpartiet 77 % 

Sverigedemokraterna 67 % 

Krav på årsarvoderade 

5 § Årsarvoderade förtroendevalda förutsätts delta i sammanträden, utbild-

ningar och andra aktiviteter inom respektive organ samt i övrigt stå till reg-

ionstyrelsens förfogande. 

Vid frånvaro utan giltigt skäl kan regionstyrelsen besluta att jämka arvodet, 

helt eller delvis. 

Tak för arvode och ersättning 

6 § Sammanlagt årsarvode och ersättningar enligt detta reglemente för annan 

förtroendevald än regionråd får inte överstiga 100 procent av årsarvodet. 

Årsarvoderade förtroendevalda på heltid eller betydande del av heltid 

7 § Årsarvoderad förtroendevald, som fullgör sitt uppdrag på heltid eller 

betydande del av heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av heltid, 

får, utan minskning av arvodet från regionen, ha arvoderat uppdrag inom 

Sveriges Kommuner och Landsting. För innehav av annat tidskrävande upp-
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drag, anställning eller annan ekonomisk verksamhet ska styrelsens godkän-

nande inhämtas.  

Regionstyrelsen får besluta att jämka den förtroendevaldes årsarvode helt 

eller delvis med stöd av denna bestämmelse. 

Region- respektive oppositionsråd har inte rätt till ytterligare fasta årsarvo-

den utöver arvodet för rådsuppdraget. 

Oppositionsrådens omkostnadsram 

8 § Varje oppositionsråd har en omkostnadsram på 150 000 kr för hela man-

datperioden. 

Omkostnadsramen får användas för kostnader som är direkt hänförliga till 

det politiska uppdraget för Region Norrbotten. 

Vid inköp av teknisk utrustning ska Region Norrbottens upphandlade avtal 

tillämpas. Vara som anskaffats med medel från omkostnadsramen ska efter 

avslutat uppdrag återlämnas till Region Norrbotten. 

Sammanträdesarvode 
9 § Sammanträdesarvode betalas till: 

 Fullmäktigeledamot vid sammanträde eller förrättning med fullmäktige.  

 Ledamöter i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för högst 17 

dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas upp-

drag. 

 Vice ordförande i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för 

högst 27 dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningar-

nas uppdrag. 

 Ersättare i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för högst 7 

dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas upp-

drag. 

 Ledamot i valutskottet vid sammanträde eller förrättning med utskottet. 

 Ej tjänstgörande ersättare som kallats och inställt sig till sammanträde. 

 Deltagare i sammanträde med partigrupp. 

 Nämnds- och utskottsledamot vid sammanträde eller förrättning med 

nämnden respektive utskottet. 

Arvode enligt denna punkt betalas dock inte till regionråd och opposit-

ionsråd. 

 Revisorer utsedda för granskning av regionens verksamhet vid samman-

träde eller förrättning med revisorerna. 

 Ledamot och revisor som regionen utser i annat organ vid sammanträde 

eller förrättning med organet, förutsatt att regionen ska svara för arvodet.  

Sammanträdesarvode betalas dock inte om årsarvode för uppdraget beta-

las av regionen. 

 Protokolljusterare, då särskild tid och plats på förhand är bestämda för 

ändamålet. 

Generellt för ovanstående punkter gäller att sammanträdesarvode inte betalas 

till förtroendevald med 100 procent eller mer av årsarvodet.  
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Pågår sammanträdet eller förrättningen mer än en dag, räknas varje dag som 

ett sammanträde eller en förrättning.  

Till ersättare som kallats och inställt sig till sammanträde eller förrättning 

betalas arvode. Det gäller även om ordinarie ledamot är närvarande. 

Till ersättare som underrättats om sammanträde eller förrättning men inte 

kallats, betalas inte arvode. 

Sammanträdesarvodets storlek 

10 § Helt sammanträdesarvode uppgår till 0,13 procent av årsarvodet, av-

rundat till närmaste tiotal kronor, per sammanträde eller förrättning som tar 

mer än fyra timmar i anspråk. Restid till och från sammanträde eller förrätt-

ning får inräknas om resan sker samma dag. 

Halvt sammanträdesarvode uppgår till 0,065 procent av årsarvodet per sam-

manträde eller förrättning som tar mindre än fyra timmar i anspråk. 

Sammanträdesarvodet kan maximalt uppgå till ett helt sammanträdesarvode 

per dag. 

Arvode betalas endast för sammanträde eller förrättning. För resdag före 

eller efter sammanträde/förrättning betalas således inte arvode, utan endast 

traktamente och resetillägg. 

Särskilt ordförandearvode 
11 § I de fall annan ledamot än årsarvoderad ordförande eller vice ordfö-

rande fungerar som ordförande vid sammanträde med ett regionorgan betalas 

särskilt ordförandearvode med 100 kr per sammanträde.  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
12 § Ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst betalas till: 

 Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen annan 

nämnd eller utskott samt bland regionens revisorer vid samman-

träde/förrättning som berättigar till sammanträdesarvode. 

 Ledamot i valutskottet vid sammanträde/förrättning som berättigar till 

sammanträdesarvode. 

 Ledamöter i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för högst 17 

dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas upp-

drag.  

 Vice ordförande i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för 

högst 27 dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningar-

nas uppdrag. 

 Ersättare i sjukvårdsberedningen och uppdragsberedningen för högst 7 

dagar per år för arbete/aktiviteter inom ramen för beredningarnas upp-

drag. 

 Ledamöter i regionstyrelsen för högst 10 dagar per år för ar-

bete/aktiviteter, godkända av styrelsens ordförande, inom ramen för sty-

relsens uppdrag utöver ordinarie sammanträdes- och förrättningsdagar.  

 Av regionen utsedda ledamöter och ersättare i samverkansorgan, förutsatt 

att regionen svarar för sammanträdesarvodet. 
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Ersättning betalas dock inte till förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid 

eller betydande del av heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av 

heltid. 

I ersättningen ska inräknas förlorad semesterersättning om den förtroende-

valde på grund av sammanträde eller förrättning går miste om semesterer-

sättning hos sin arbetsgivare. 

För förtroendevald som har, men ej kan redovisa, förlorad arbetsförtjänst, 

exempelvis jordbrukare eller egen företagare, är ersättningen för hel dag 

1/365 av den sjukpenninggrundande årsinkomst försäkringskassan beslutat 

om. Samma regel gäller för förtroendevald som är arbetslös. 

Förtroendevald har även rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst för 

resdag innan och/eller efter sammanträde, då uppdraget kräver övernattning. 

Förtroendevald som är skiftarbetare har rätt till ersättning för förlorad arbets-

förtjänst om sammanträdet eller förrättningen påverkar dennes möjligheter 

att arbeta sitt skift före och/eller efter sammanträdet/förrättningen. 

Barntillsynskostnader 
13 § Förtroendevald med barn har rätt till ersättning för kostnader för barn-

tillsyn som uppkommer när uppdraget fullgörs.  

Rätten gäller tillsyn av barn som normalt vårdas i den förtroendevaldes fa-

milj och som under kalenderåret fyller högst 11 år. Om särskilda skäl finns 

kan ersättning betalas även för tillsyn av barn som är äldre. 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 

sammanboende och inte heller för den ordinarie tid som barnet vistas i den 

kommunala barnomsorgen. 

Ersättning betalas dock inte till förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid 

eller betydande del av heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av 

heltid. 

Föräldraledighet 
14 § Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av heltid, har samma rätt till 

föräldraledighet som regionens anställda har enligt kollektivavtalet All-

männa bestämmelser. 

Förtroendevald med funktionsnedsättning 
15 § Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till ersättning för 

särskilda kostnader som uppkommer när uppdraget fullgörs.  

Rätten omfattar kostnader för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av 

handlingar och liknande. 

Försäkringar 
16 § Vid fullgörande av uppdrag omfattas förtroendevald av följande försäk-

ringar: 

 Ansvarsförsäkring. 

 Tjänstereseförsäkring. 

 Arbetsskadeförsäkring. 
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 Grupplivförsäkring (gäller förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid 

eller betydande del av heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av 

heltid). 

Pension 
17 § Förtroendevald som ej omfattas av pensionsbestämmelserna PBF samt 

OPF-KL och som har konstaterad pensionsförlust i den ordinarie anställ-

ningen på grund av förtroendeuppdrag hos regionen får ersättning för förlus-

ten utbetald årligen. 

Ledighet vid sjukdom 
18 § Förtroendevald, som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av heltid, som på grund av 

sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag gäller beräkningsgrunder och 

förmåner som för anställda enligt allmänna bestämmelser (AB).  

Under de 14 första dagarna vid sjukdom betalas ersättning motsvarande 

sjuklön enligt lagen om sjuklön. Konstruktionen innebär att ersättning från 

försäkringskassan inte ska begäras annat än från och med dag 15 i sjukperi-

oden. 

Rese- och traktamentsersättning 
19 § Ersättning betalas enligt de regler som gäller för anställda i regionen.  

För årsarvoderade förtroendevalda som bor på ett avstånd om minst 10 mil 

enkel väg från tjänstestället utbetalas reseersättning mellan bostaden och 

tjänstestället för regionstyrelsens sammanträden och utbildningar och de 

gruppledaröverläggningar som regionen kallar till, samt övernattning i de 

fall uppdraget kräver detta. Ersättningen ska tas upp till beskattning av den 

förtroendevalde och arbetsgivaravgifter ska betalas av regionen. 

Reseersättning betalas inte ut för avstånd understigande 20 km enkel väg. 

Avståndet beräknas mellan folkbokföringsadress och sammanträdes- eller 

förrättningsplats. 

Vid bokning av resa och/eller logi ska Region Norrbottens upphandlade 

avtal användas. 

Särskild ersättning vid dubbel bosättning 
20 § Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid, uppdrag som omfattar minst 40 procent av heltid, och som har sin 

permanentbostad minst 10 mil från regionens säte i Luleå har under vissa 

förutsättningar rätt till särskild ersättning för förhöjda boendekostnader på 

grund av dubbel bosättning. 

• Ersättning utgår endast i de fall där förtroendevald genom kontrakt 

eller hyresavi kan visa på faktiska kostnader för logi inom rimligt 

pendlingsavstånd från tjänstgöringsorten, 

• för bostad som disponeras huvudsakligen av den förtroendevalde, 

samt 

• där skatteverket avslagit ansökan om avdragsrätt för dubbel bosätt-

ning. 

Den särskilda ersättningen som utbetalas av Region Norrbotten bör motsvara 

det avdragsbelopp som skatteverket hade beviljat vid bifallen ansökan. 
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Övrig ersättning för förlorad förmån 
21 § Förtroendevald har rätt till skälig ersättning för förmån som denne för-

lorat på grund av fullgörandet av sitt politiska uppdrag åt Region Norrbotten. 

Förtroendevald som vill göra sin rätt gällande måste till sin ansökan bifoga 

dokumentation som styrker den förlorade förmånen och omfattningen av 

densamma.  

Sammanträde med partigrupp 
22 § Partierna disponerar följande totalantal sammanträdesdagar (antal man-

dat gånger antal sammanträdesdagar (16*4)), per mandatperiod: 

Sjukvårdspartiet 1620 

Socialdemokraterna 1380 

Moderaterna 360 

Vänsterpartiet 360 

Sverigedemokraterna 300 

Centerpartiet 240 

Partigruppssammanträden är i första hand avsedda för fullmäktiges ledamö-

ter och ersättare, men förtroendevalda i andra politiska organ inom regionens 

politiska organisation kan även delta. 

Partigruppssammanträden omfattar minst två av Region Norrbottens förtro-

endevalda och kan hållas på valfri ort i länet. Ett sammanträde per år kan 

dock förläggas utanför länet till valfri ort i norra sjukvårdsregionen. 

Partigruppssammanträden ska vara direkt hänförliga till det politiska upp-

draget för Region Norrbotten och vara godkända av partiets gruppledare för 

att arvode ska kunna betalas ut. 

Kostavdrag vid partigruppssammanträden 

23 § Vid partigruppssammanträden i Regionhuset bekostar samtliga delta-

gare sin förtäring. För partigruppssammanträde på annan ort då regionen 

bekostar förtäring gäller samma traktamentsavtal som för regionanställda. 

Teknisk utrustning till förtroendevalda 
24 § Regionråd, oppositionsråd, ordförandena i regionfullmäktige, regionala 

utvecklingsnämnden, patientnämnden, sjukvårdsberedningen och uppdrags-

beredningen samt bland revisorerna ska erbjudas dator, skrivare och mobilte-

lefon enligt gällande regionstandard. 

Regionen ska erbjuda läsplatta, mobilt abonnemang samt tangentbord enligt 

gällande regionstandard till de förtroendevalda som är i behov av teknisk 

utrustning. 

Kostnaderna för inköp av teknisk utrustning belastar respektive verksamhet. 

För oppositionsrådens del belastas regionstyrelsen med de fasta kostnaderna, 

medan de rörliga kostnaderna belastar deras omkostnadsram. 

Teknisk utrustning ska återlämnas till Region Norrbotten när den förtroen-

devaldes uppdrag avslutas. 

Regionstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, besluta att ytterligare för-

troendevalda ska omfattas av erbjudandet. 
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Avtackning av avgående fullmäktigeledamöter 
25 § Fullmäktigeledamot som lämnar sitt uppdrag under mandatperioden 

eller vid mandatperiodens utgång avtackas vid efterföljande mandatperiods 

första sammanträde.  

Den som varit fullmäktigeledamot i fyra mandatperioder eller fler får en 

minnesgåva i form av en guldklocka eller annat av motsvarande värde (3 000 

kr exklusive moms). Övriga får en enklare gåva till ett värde av 500 kr ex-

klusive moms. 

Preskriptionstid 
26 § Ansökan om ersättning eller arvode enligt detta reglemente ska ske 

inom sex månader från genomfört sammanträde eller förrättning. För sent 

inkommen ansökan kommer inte att behandlas. 

Om särskilda skäl föreligger kan regionstyrelsen besluta att utbetalning ska 

ske även om längre tid än sex månader förlupit sedan sammanträdet eller 

förrättningen. 

Tillämpningsföreskrifter 
27 § Regionstyrelsen svarar för tolkning och tillämpning av ersättningsreg-

lerna.  

Om särskilda skäl föreligger får styrelsen besluta om ersättning som ligger 

utanför reglerna, dock inte i fråga om pension eller avgångsersättning; såd-

ana ärenden prövas av fullmäktige. 


