Arvodesreglemente
§ 1 Tillämpningsområde
Till förtroendevalda som tjänstgör i Regionförbundet Uppsala län ska utgå ersättning i form
av sammanträdesarvode, månadsarvode, styrkt resekostnadsersättning, styrkt förlorad
arbetsförtjänst, förlorad arbetslöshetsersättning, styrkt förlorad pension, styrkt förlorad
semesterförmån.
§ 2 Arvoden
Till förbundsstyrelsens ordförande, ledamöter i styrelsens AU, beredningsordföranden samt
de förtroendevalda revisorerna utgår månadsarvode.
Förbundsfullmäktiges ordförande, tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare i
fullmäktige, närvarande ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, närvarande ledamöter i
beredningar samt förbundets revisorer erhåller för varje sammanträde ett
sammanträdesarvode.
Samtliga arvoden följer, om ej annat anges, månadsarvodet för riksdagsledamöter på heltid,
och uttrycks i en procentsats av detta.
Notera
Uppräkningen av arvodet sker vid samma tillfälle som uppräkning av arvodet för
riksdagsledamöter.
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
§ 3 Förbundsfullmäktiges ordförande
Förbundsfullmäktiges ordförande erhåller för varje sammanträde ett sammanträdesarvode om
3,8 % av en riksdagsledamots arvode på heltid.
Notera
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
Restid, förberedelsetid och telefonkostnader ingår i arvodet, samt kostnader för att skriva ut
handlingar.
§ 4 Förbundsfullmäktiges ledamöter
Ledamöter av fullmäktiges presidium erhåller ett sammanträdesarvode om 2,5 % per
sammanträde.
Övriga tjänstgörande ledamöter och tjänstgörande ersättare, som inte ingår i fullmäktiges
presidium, erhåller ett sammanträdesarvode om 1,3 % för varje fullmäktigesammanträde. Om
sammanträdestiden överstiger 4 timmar utgår heldagsarvode med 1,9 %.
Notera
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
Restid, förberedelsetid och telefonkostnader ingår i arvodet, samt kostnader för att skriva ut
handlingar.
§ 5 Förbundsstyrelsens ordförande
Styrelsens ordförande tjänstgör på deltid. Deltiden förutsätts vara 35-50% och arvodet utgår
beräknat på deltidens förhållande till heltid. Till styrelsens ordförande utgår också ett
månatligt arvode som omfattar 4% av en riksdagsledamots arvode på heltid.

Notera
Omfattningen på förbundsstyrelseordförandes tjänstgöring fastställs av förbundsfullmäktige.
§ 6 Förbundsstyrelsens ledamöter
För ledamot av förbundsstyrelsens presidium och arbetsutskott utgår ett månatligt arvode som
omfattar 4 % av ett riksdagsarvode på heltid.
För närvarande ordinarie ledamot samt närvarande ersättare av förbundsstyrelsen, som inte
ingår i styrelsens presidium eller arbetsutskott, utgår ett sammanträdesarvode om 1,3 % per
sammanträde. Om sammanträdestiden överstiger 4 timmar utgår ett heldagsarvode om 1,9 %.
Notera
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
Restid, förberedelsetid och telefonkostnader ingår i arvodet, samt kostnader för att skriva ut
handlingar.
§ 7 Beredningar
För ledamot som är ordförande av beredning utgår ett månadsarvode om 4 % av ett
riksdagsarvode på heltid.
För ledamot av beredning utgår ett sammanträdesarvode om 1,3 % per sammanträde. Om
sammanträdestiden överstiger 4 timmar utgår heldagsarvode om 1,9 % .
Notera
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
Restid, förberedelsetid och telefonkostnader ingår i arvodet, samt kostnader för att skriva ut
handlingar.
Valberedningens arvoden regleras under § 9.
§ 8 Övriga styrgrupper, arbetsgrupper samt rapportörer
Arvoden till förtroendevalda som tjänstgör vid sammanträden i övriga styr- och arbetsgrupper
fastställs av förbundsstyrelsen vid tillsättandet. Arvoden kan variera beroende på tidsåtgång
och arbetsinsats.
Notera
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
Restid, förberedelsetid och telefonkostnader ingår i arvodet, samt kostnader för att skriva ut
handlingar.
§ 9 Valberedningen
Till ledamöter i valberedningen utgår sammanträdesarvode med 1,3% per sammanträde. Om
sammanträdet överstiger 4 timmar utgår heldagsarvode med 1,9 %.
Notera
Ledamöter som uppbär månadsarvode erhåller inget sammanträdesarvode. Om en ledamot har
fler uppdrag som arvoderas månadsvis erhålls endast det högsta arvodet.
Restid, förberedelsetid och telefonkostnader ingår i arvodet, samt kostnader för att skriva ut
handlingar.
För sammanträden per capsulam utgår inget arvode.

§ 10 Revisorer
Till revisorernas ordfröande utgår ett årligt arvode om 2% av en riksdagsledamots arvode på
heltid.
Till övriga revisorer utgår ett årligt arvode om 1 % av en riksdagsledamots arvode på heltid.
Till revisor utgår ett sammanträdesarvode om 1,3% av , om sammanträdet överstiger 4 timmar
utgår
heldagsarvode om 1,9 %. Motsvarande gäller vid förrättning.
§ 11 Förrättningsarvode
Förrättning som avser deltagande för Regionförbundets räkning i kurs eller konferens, till
vilken särskild kallelse har utfärdats och till vilken styrelsen eller beredningen utsett
representanter, utgår förrättningsarvode med 1,3 %. Om förrättningen överstiger 4 timmar
utgår heldagsarvode med 1,9 %.
Notera
Till ledamot som erhåller månadsarvode utgår inget förrättningsarvode.
§ 12 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst och förlorad arbetslöshetsersättning som kan
styrkas.
Notera
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst per dag maximeras med ordförandes årsarvode på heltid
delat med 220. Timersättningen är en åttondel av dagersättningen.
Ledamöter som har kvälls-, skifts- eller nattarbete omfattas inte av maximibeloppet.
Förlorad arbetsförtjänst styrks antingen genom löneavdrag från arbetsgivare eller genom
uträkning utifrån taxerad inkomst av näringsverksamhet. Beräkningen görs på taxerad
inkomst föregående år.
För förtroendevald, som inte kan redovisa förlorad arbetsförtjänst genom löneavdrag från en
arbetsgivare, till exempel egen företagare eller förtroendevalda som är anställda men har flera
anställningar och/eller att ersättning beräknas med årsarbetstid, bonus etc. beräknas den
förlorade arbetsförtjänsten utifrån taxerad inkomst av tjänst eller näringsverksamhet enligt
senast fastställda taxering. Egna företagare som inte tar ut någon lön från företaget och
därigenom inte kan redovisa taxerad inkomst ersätts med ett schablonbelopp om 170 kr/tim.
§ 12 b Ersättning för förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen är 3,5 % av
den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den förtroendevalde
erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i förbundet.

§ 13 Reskostnadsersättningar
Ersättning för resekostnad vid sammanträde eller förrättning utgår om avståndet från den
förtroendevaldes bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 3 km.
Bilersättning ska följa gällande avtal.
Notera
Enligt Regionförbundets resepolicy ska resor ske med kollektivtrafik. Endast då alternativ
saknas är resor med bil motiverat.
§ 14 Traktamente
För tjänsteresa över dag utgår inget traktamente. För tjänsteresor utanför länet med

övernattning utgår traktamente enligt gällande avtal.
För förrättning utomlands gäller skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för ökade
levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa.
Notera
Ersättningsbelopp för utlandstraktamente per land och dag återfinns i SKV A 2005: 39
§ 15 Utbetalning av arvoden och ersättning av förlorad arbetsförtjänst
Månadsarvode utbetalas månadsvis.
Förrättningsarvoden samt förlorad arbetsförtjänst betalas ut månadsvis, under förutsättning att
den förtroendevalde yrkat arvoden och övriga ersättningar senast den 15e månaden före.
Revisorernas arvode utbetalas i december månad.
Anmälan om förlorad arbetsförtjänst måste inkomma Regionförbundets kansli senast 6
månader efter sammanträdet/förrättningen, anmälningar som inte inkommer tid ersätts med
schablonbeloppet om 170kt/timme.

§ 16 Barntillsyn
Förtroendevald med barn under 12 år som har behov av tillsyn har rätt till ersättning för kostnader för
barntillsyn som uppkommer när de fullgör sina uppdrag. Detta gäller dock inte förtroendevalda som
fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid (40 % eller mer).
Styrkta kostnader utgår med 165 kr per timme. Påbörjad timme räknas som hel timme. Ersättningen är
skattepliktig.
Ersättning utgår inte om tillsynen utförts av person som tillhör den förtroendevaldes hushåll och vid
barntillsyn inte heller för tid som barnet vistas i den ordinarie barnomsorgen.

§ 17 Deltagande i konferenser och seminarier
Deltagande i konferenser seminarier och motsvarande förrättningar utgår arvodet till
ledamöter och ersättare när förbundsstyrelsen har fattat separat beslut. I fall där beslut inte kan
fattas på ordinarie styrelse sammanträde äger ordförande rätt att besluta i förbundsstyrelsens
ställe.
§ 18 Tolkning och tillämning av reglementet
Regionförbundets styrelse eller, såvitt avser revisorernas ersättning, förbundsfullmäktiges
presidium, avgör frågor om tolkning och tillämpning av arvodesreglementet

