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Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda
Antaget av regionfullmäktige den 26 april 2018, § 86.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap. 1 § kommunallagen.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid gäller
endast 10–12, 13 §§, 17–18 §§ och 22–26 §§.
Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar m.m.
2§ Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts
närvarorätt ska ha ersättning enligt vad som närmare anges i 3–6 §§, 16 § och 18–22 §§ för
nedanstående sammanträden, partigruppsmöten och förrättningar m.m. med undantag för
protokollsjustering i 2 d).
För protokollsjustering utgår ersättning enligt vad som närmare anges i 3 § och 18 §.
Sammanträden och partigruppsmöten
a) sammanträde med regionfullmäktige, fullmäktigeberedning, regionstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
c) partigruppmöten, som hålls med anledning av till sammanträde som anges under a). För
partigruppsmöten som hålls i direkt anslutning till sammanträde som anges under a) utgår inte
ersättning.
Förrättningar m.m.
d) protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför,
e) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till Region Gävleborg,
g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör,
h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ,
i) överläggning med chef eller annan anställd och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget,
j) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
k) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
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l) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande som rör Region Gävleborgs angelägenhet och som har ett direkt samband med
förtroendeuppdraget.

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST
SAMT FÖR FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER
Förlorad arbetsinkomst
3 § Förtroendevalda ska ha ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp
fullmäktige beslutar enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp ska ha
en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda årsinkomsten hos
Försäkringskassan för dag på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förlorad pensionsförmån
4 § Förtroendevalda ska ha ersättning för förlorad pensionsförmån. Region Gävleborg ersätter
förtroendevalda med det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. Ersättningen betalas ut
fortlöpande och de förtroendevalda disponerar över ersättningen inför framtida pension.
Förlorad semesterförmån
5 § Förtroendevalda ska ha ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst det belopp
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Förtroendevalda som kan visa att semesterförmån faktiskt påverkas men inte på vilket sätt ska
ha schablonersättning på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Särskilda arbetsförhållanden m.m.
6 § Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med
speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet
eller motsvarande. Rätten till ersättning enligt 3–5 §§ omfattar tid för resa till och från
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst eller för styrkta
förlorade pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den
förlorade inkomsten eller de förlorade förmånerna.
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ARVODEN M.M.
Arvodesmodell för arvodering av regionstyrelsens presidium, ordföranden i
nämndernas och övriga regionråd
7 § Regionstyrelsens presidium, ordföranden i nämnderna och övriga regionråd arvoderas
enligt den arvodesmodell som beskrivs i 8–9 §§.
8 § Beräkning av rådsresurser
Regionfullmäktige utser ledamöter och ersättare i regionstyrelsen. Varje parti som har en
ordinarie ledamot i styrelsen ska ha s.k. rådsresurser. Resurserna beräknas i procent av
riksdagsarvodet.
Varje parti som har minst ett regionråd får 50 procent i grundresurser.
Utöver detta tillkommer 8 procent för varje fullmäktigemandat över 4.
Den politiska ledningen disponerar ytterligare 30 procent per parti som ingår i den politiska
ledningen, dock lägst 100 procent.
För oppositionspartier finns ett maxtak på 200 procent rådsresurser per parti.
9 § Fördelning av rådsresurser
Respektive parti fördelar därefter tilldelade rådsresurser.
Följande uppdrag och nivåer omfattas.
- Ordförande i regionstyrelsen (100 procent av riksdagsarvodet)
- Förste vice ordförande i regionstyrelsen (90 procent av riksdagsarvodet)
- Andre vice ordföranden i regionstyrelsen (80 procent av riksdagsarvodet)
- Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (50–80 procent av riksdagsarvodet)
- Ordförande i kultur- och kompetensnämnden (50 procent av riksdagsarvodet)
- Ordförande i hållbarhetsnämnden (50 procent av riksdagsarvodet)
- Övriga regionråd (mellan 40–80 procent av riksdagsarvodet)
Årsarvode och bestämmelser som rör årsarvoderade förtroendevalda
10 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 procent av heltid
ska ha årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska
förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.
För årsarvoderade förtroendevalda som är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag på grund av
sjukdom, föräldraledighet eller annat kan på den årsarvoderades begäran göras avdrag för
samma tid från arvodet i enlighet med de bestämmelser om sjukavdrag, föräldraledighet eller
motsvarande som gäller för arbetstagare hos Region Gävleborg.
Då årsarvoderade förtroendevalda inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av sjukdom eller
föräldraledighet utser regionfullmäktige ersättare om den förtroendevalda beräknas vara

Sida 7 av 14

frånvarande i mer än 1 år. Vid bortavaro som beräknas uppgå till kortare tid än 1 år utser
styrelsen ersättare.
11 § Möjlighet finns för årsarvoderade att erhålla ett årskort med SJ-snabbtågtillägg för resor
inom länet.
12 § Förtroendevald som är årsarvoderad har, under förutsättning att det finns behov av
permanenta övernattningsmöjligheter på den ort där respektives centrala kansli finns, rätt till
ersättning för logikostnaden. Ersättning utgår dock med högst det belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.
13 § För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal
pension i det kommunala pensionsreglementet.
Begränsat årsarvode
14 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av heltid har rätt till
begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Det begränsade årsarvodet inkluderar alla former av förrättningar i egen nämnd, förutom
sammanträden. Ersättning utgår således inte för beredning av sammanträden i egen nämnd.
För sammanträden utgår arvode enligt 16 §.
Följande uppdrag och nivåer omfattas.
- Ordförande i regionfullmäktige (25 procent av riksdagsarvodet)
- Förste vice ordförande i regionfullmäktige (5 procent av riksdagsarvodet)
- Andre vice ordföranden i regionfullmäktige (5 procent av riksdagsarvodet)
- Förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (15 procent av riksdagsarvodet)
- Andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (15 procent av riksdagsarvodet)
- Förste vice ordförande i kultur- och kompetensnämnden (15 procent av riksdagsarvodet)
- Andre vice ordförande i kultur- och kompetensnämnden (15 procent av riksdagsarvodet)
- Förste vice ordförande i hållbarhetsnämnden (15 procent av riksdagsarvodet)
- Andre vice ordförande i hållbarhetsnämnden (15 procent av riksdagsarvodet)
- Ordförande i patientnämnden (20 procent av riksdagsarvodet)
- Vice ordförande i patientnämnden (2 procent av riksdagsarvodet)
- Ordförande i Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU-Välfärd, RegNet och
HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län (15 procent av
riksdagsarvodet)
- Revisor, ordförande (25 procent av riksdagsarvodet)
- Revisorer (15 procent av riksdagsarvodet)
Summering av uppdrag
15 § Ersättning för interna uppdrag inom Region Gävleborg kan summeras. Ersättning för
uppdragen kan maximalt uppgå till 80 procent av riksdagsarvodet. Undantag från detta är
ordförande och förste vice ordförande i regionstyrelsen.
Arvode för sammanträden m.m.
16 § Förtroendevalda, som inte är årsarvoderade, ska ha hel- eller halvdagsarvode samt
grundarvode med belopp och på det sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
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Mobiltelefoner och datorer
17 § Förtroendevald med årsarvode eller begränsat årsarvode har rätt att låna en mobiltelefon
och/eller en dator med tillhörande utrustning enligt de regler som fullmäktige har beslutat.

ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER
Resekostnader och traktamente
18 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de
grunder som fastställts för Region Gävleborgs arbetstagare i de kommunala rese- och
traktamentsavtalen.
Barntillsynskostnader
19 § Ersättning betalas för kostnad som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och
som under kalenderåret inte hunnit fylla 15 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning
utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och inte heller för tid då
barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt
sjuk person
20 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av person med funktionsnedsättning
eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med
högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem.
Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning
21 § Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader
som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte
ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning
och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning utgår dock med högst det belopp som
fullmäktige beslutat enligt bilaga.
Övriga kostnader
22 § För andra kostnader än som avses i 13–16 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde
kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
Hur man begär ersättning
23 § För att få ersättning enligt 3–6 §§, 12 § och 18–22 §§ ska den förtroendevalde styrka sina
förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens
sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.
Arvoden enligt 10 §, 15–16 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
24 §Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad pensionsförmån ska
framställas senast inom sex månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken
förlusten hänför sig.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom ett år från
dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.
Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom sex
månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.
Försäkring
25 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 20 procent omfattas av
tjänstegrupplivförsäkringen TGL- KL. Förtroendevalda med uppdrag på minst 20 procent
omfattas av GL-F, grupplivförsäkring för förtroendevalda.
Tolkning av bestämmelserna
26 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionsstyrelsens
presidium.
Utbetalning
27 § Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas
ut en gång per månad.
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Bilaga till ersättningsbestämmelserna
Denna bilaga uppdateras av styrelsens kansli den 1 november varje år i samband med justering av
riksdagsarvodet samt efter beslut om fördelning av rådsresurser.

Riksdagsarvodet är 71 500 kr fr.o.m. den 1 januari 2022.
3§
I

Förlorad arbetsinkomst
Verifierat belopp, maximalt: 5 procent av riksdagsarvodet per dag

II
a)

Schablonberäknat belopp:
Redovisad årsinkomst = ersättning/tim
260 dagar x 8 timmar

b)

Redovisad årsinkomst = ersättning/dag
260 dagar

Maximalt per dag, se punkt I

Maximalt per dag, se punkt I

Halvdagsersättning = ersättning/dag enligt b) x 50 procent
4§
Förlorad pensionsförmån
Procentpåslag med 3,5 procent jämte sociala avgifter på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
5§
I
a)

Förlorad semesterförmån
Verifierat belopp:
förlorad semesterersättning, maximalt: 13 procent på utbetald ersättning för förlorad
arbetsinkomst
b)
förlorade semesterdagar, maximalt: samma som maximibeloppet för förlorad
arbetsinkomst/dag
II
Schablonberäknat belopp:
Procentpåslag med 13 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst
7§
Årsarvode
För beräkning och nivåer av enligt Region Gävleborgs arvodesmodell, se bilaga 2.
Årsarvoderade enligt
7–9 §§
Ordföranden i
regionstyrelsen
Förste vice ordföranden i
regionstyrelsen
Andre vice ordföranden i
regionstyrelsen
Ordförande för hälso- och
sjukvårdsnämnden
Ordförande för
hållbarhetsnämnden

Riksdagsarvode x 12 mån x 100 procent

858 000 kr

Riksdagsarvode x 12 mån x 90 procent

772 200 kr

Riksdagsarvode x 12 mån x 80 procent

686 400 kr

Riksdagsarvode x 12 mån x 80 procent

686 400 kr

Riksdagsarvode x 12 mån x 50 procent

429 000 kr
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Ordförande för kultur- och
kompetensnämnden
Regionråd

Riksdagsarvode x 12 mån x 50 procent

429 000 kr

Riksdagsarvode x 12 mån x 40 - 100
procent

343 200 –
858 000 kr

Regionfullmäktige
Ordföranden
Förste vice ordföranden
Andre vice ordföranden

Riksdagsarvode x 12 mån x 25 procent
Riksdagsarvode x 12 mån x 10 procent
Riksdagsarvode x 12 mån x 10 procent

214 500 kr
85 800 kr
85 800 kr

Hållbarhetsnämnden
Förste vice ordföranden
Andre vice ordföranden

Riksdagsarvode x 12 mån x 15 procent
Riksdagsarvode x 12 mån x 15 procent

128 700 kr
128 700 kr

Kultur- och
kompetensnämnden
Förste vice ordföranden
Andre vice ordföranden

Riksdagsarvode x 12 mån x 15 procent
Riksdagsarvode x 12 mån x 15 procent

128 700 kr
128 700 kr

Företagshälsovårdsnämnden
Ordföranden

Riksdagsarvode x 12 mån x 15 procent

128 700 kr

Patientnämnden
Ordföranden
Vice ordföranden

Riksdagsarvode x 12 mån x 20 procent
Riksdagsarvode x 12 mån x 5 procent

171 600 kr
42 900 kr

Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten,
FOU-Välfärd, RegNet och
HelGe mellan Gävleborgs
läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs
län
Ordföranden

Riksdagsarvode x 12 mån x 15 procent

128 700 kr

8§

Begränsat arvode
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Regionfullmäktiges
revisorer
Revisor, ordförande

Riksdagsarvode x 12 mån x 25 procent

214 500 kr

Demokratiberedningen
Ordförande
Vice ordförande

Riksdagsarvode x 12 mån x 10 procent
Riksdagsarvode x 12 mån x 5 procent

85 800 kr
42 900 kr

9 § Arvode för sammanträde
Sammanträden enligt reglementets 2 a–c § ersätts enligt följande.
Grundarvode för
sammanträde som varar i
högst fyra timmar
Halvdagsarvode

Riksdagsarvode x 0,4 procent

286 kr

Riksdagsarvode x 0,85 procent

608 kr

Heldagsarvode
Arvode för sammanträde
som varar i mer än fyra
timmar

Riksdagsarvode x 1,7 procent

1 216 kr

Maximalt två halvdagsarvoden per dag. Ersättningen är avrundad till närmsta krontal.
Icke tjänstgörande, närvarande ersättare ska arvoderas på samma villkor som ordinarie
ledamot.
För förrättningar m.m. enligt reglementets 2 d–l § ska utgå halvt hel- eller halvdagsarvode och
halvt grundarvode.
12 § Barntillsynskostnader
Maximalt 1,5 procent av riksdagsarvodet/dag
13 § Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad eller svårt sjuk
Maximalt 1,5 procent av riksdagsarvodet/dag
14 § Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader
Maximalt 1,5 procent av riksdagsarvodet/dag
16 § Logikostnader
Maximalt 10 procent av riksdagsarvodet/månad
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17 § Rekommendation om arvoden m.m. för landstingsägda bolag
Regionfullmäktige rekommenderar de landstingsägda bolagens bolagsstämmor att anta samma
reglemente som gäller för övriga förtroendevalda inom Region Gävleborg. Ersättning för
förlorad arbetsinkomst m.m. utgår enligt samma förutsättningar som för övriga
förtroendevalda.
För tjänstemän som utses i Region Gävleborgs bolag ingår uppdraget i tjänsten och inget
arvode utgår.
Ordföranden för
Folktandvårdens styrelse
Ledamot i Folktandvårdens
styrelse

Riksdagsarvode x 25 procent

214 500 kr

Grundarvode samt halv- eller
heldagsarvode

Ordföranden för Movexums
styrelse
Ledamot i Movexums
styrelse

Riksdagsarvode x 25 procent

286 kr (grund)
608 kr (halvdag)
1 216 kr (heldag)
214 500 kr

Grundarvode samt halv- eller
heldagsarvode

286 kr (grund)
608 kr (halvdag)
1 216 kr (heldag)

18 § Rekommendation till Stiftelsen Länsmuséet Gävleborg och
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län
Regionfullmäktige rekommenderar Stiftelsen Länsmuséet Gävleborg och Stiftelsen
Folkteatern i Gävleborgs län att anta samma reglemente som gäller för övriga förtroendevalda
inom Region Gävleborg. Ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. utgår enligt samma
förutsättningar som för övriga förtroendevalda.
Ordföranden för
Länsmuséets styrelse
Ledamot i Länsmuséets
styrelse

Riksdagsarvode x 15 procent

128 700 kr

Grundarvode samt hel- eller
halvdagsarvode

Ordföranden för
Folkteaterns styrelse
Ledamot i Folkteaterns
styrelse

Riksdagsarvode x 15 procent

286 kr (grund)
608 kr (halvdag)
1 216 kr (heldag)
128 700 kr

Grundarvode samt hel- eller
halvdagsarvode
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286 kr (grund)
608 kr (halvdag)
1 216 kr (heldag)

