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Reglemente för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda, och till styrelseledamöter i
majoritetsägda bolag, inom Region Sörmland
1. Bakgrund och syfte
Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap. 12-15 §§ rätt till skälig
ekonomisk ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag.
Fullmäktige får besluta att förtroendevalda har rätt till skälig ekonomisk
ersättning enligt kommunallagen 4 kap. 16 § och 18 §.
2. Tillämpningsområde
Reglementet omfattar bestämmelser för arvoden och ersättningar till
förtroendevalda och till styrelseledamöter i majoritetsägda bolag inom
Region Sörmland.
3. Definitioner
Referensarvodet fastställs till 100 % av gällande riksdagsledamotsarvode.
Referensarvodet följer automatiskt förändringar av
riksdagsledamotsarvodet. Förändringar träder i kraft den 1 januari
nästföljande kalenderår.
Med förtroendevald avses:








Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
Ledamöter och ersättare i regionstyrelse och nämnder
Ledamöter och ersättare i utskott och beredningar
Regionens revisorer1
Regionens ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder (med
andra huvudmän)
Ledamöter i beredningar, kommittéer, arbetsgrupper eller liknande i
övrigt, som är tillsatta av något av ovan nämnda organ
Regionråd

Revisorernas uppdrag och mandatperiod är inte slutfört förrän de avgett berättelse
över det fjärde årets verksamhet.
1
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Med gruppledare avses:
Förtroendevald som utsetts till gruppledare av sitt parti. Varje parti anmäler
sitt val av en gruppledare till regionstyrelsen. En gruppledare har bl.a. till
uppgift att företräda sitt parti och samordna partigruppens arbete i
regionfullmäktige. Förtroendevald erhåller arvode som gruppledare efter
beslut i regionfullmäktige.
Med regionråd avses:


Förtroendevald som utsetts till regionråd efter beslut av
regionfullmäktige

Med styrelseledamot avses:


Styrelseledamot/suppleant som av regionfullmäktige blivit invald i
styrelse i majoritetsägda bolag inom Region Sörmland

4. Allmänt om arvoden och ersättningar
Följande arvoden förekommer:




Sammanträdesarvode
Förrättningsarvode
Årsarvode

Förtroendevalda med uppdrag på hel- eller deltid har rätt till ett årsarvode
som utgår från procent av gällande referensarvode. Under ett år kan
årsarvoden från regionens politiska organ aldrig överstiga 75 % av gällande
referensarvode. Fasta arvoden från förtroendeuppdrag i bolag där regionen
är majoritetsägare ska samordnas med fasta arvoden inom Region
Sörmland. Om den förtroendevalda har ett fast arvode från ett sådant
bolagsuppdrag och samtidigt erhåller ett fast arvode från regionen som gör
att det totala arvodet överstiger 75 % av referensarvodet ska således
spärrbestämmelsen gälla.
För regionråd/regionråd i opposition och gruppledare utgår endast det fasta
årsarvode som fullmäktige beslutat om. Undantaget är om regionråd är
ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.
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Förtroendevalda utan årsarvode samt förtroendevalda med ett årsarvode
understigande 40 % ska omfattas av reglerna under punkt 5 i detta
reglemente. Förtroendevalda med uppdrag på hel- eller betydande del av
heltid och med årsarvode om minst 40 % av referensarvodet omfattas av
reglerna under punkt 7 i detta reglemente.
Förtroendevalda som har flera deltidsuppdrag som vart och ett understiger
40 % av ett heltidsarvode men som sammantaget ger 40 % eller mer ska
omfattas av reglerna under punkt 7 i detta reglemente. Regeln gäller även
förtroendevalda som erhåller 40 % eller mer genom fast arvoderade uppdrag
inom såväl Region Sörmland som bolag där Region Sörmland är
majoritetsägare. Utöver det omfattas enbart regionråden av reglerna under
punkt 7.3 samt punkt 7.4 i detta reglemente.
5. Arvoden och ersättningar till förtroendevalda utan årsarvode
eller med ett årsarvode som understiger 40 %
För förtroendevalda med ett årsarvode understigande 40 % utgår
sammanträdes- respektive förrättningsarvode samt ersättning för:







Förlorad arbetsinkomst
Förlorad semesterförmån
Förlorad pensionsförmån
Traktamente och kostnader för resor
Kostnader för barntillsyn
Resekostnader för förtroendevald med funktionshinder

Ersättningar bör sökas snarast, och får, med undantag för förlorad
semesterförmån, sökas högst sex månader bakåt i tiden.
5.1. Spärregler rörande sammanträdesarvode och
förrättningsarvode

Högst ett sammanträdesarvode utgår per dag. Om en förtroendevald erhåller
sammanträdesarvode kan inte förrättningsarvode också utgå samma dag.
5.2. Sammanträdesarvode

Sammanträdesarvode utgår för:



Sammanträde med regionens politiska organ
Sammanträde i annat organ utsett av regionen
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Uppdrag för vilket regionen utser representant i annat än regionens
egna organ och organet i fråga inte arvoderar representanten

För att arvode ska utgå för sammanträde med Region Sörmlands politiska
organ, undantaget revisorskollegiet, ska kallelse ha utfärdats och protokoll
föras. Arvode utgår till ledamot, tjänstgörande ersättare samt ersättare eller
annan förtroendevald som kallats till sammanträdet.
Sammanträdesarvodet är 1,5 % av det månatliga referensarvodet, utom för
tjänstgörande ledamöter vid sammanträden med regionfullmäktige då
arvodet är 2 % av det månatliga referensarvodet.
Förtroendevalda med ett fast arvode som understiger 40 % erhåller inte
sammanträdesarvode för uppdrag inom den nämnd för vilket det fasta
arvodet utgår.
5.3. Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utgår till förtroendevald för deltagande i andra typer av
aktiviteter än dem som räknas upp under punkt 5.2. Sådana aktiviteter ska
skriftligen godkännas på förhand av ordförande i regionstyrelsen alternativt
ordförande i berörd nämnd eller annat politiskt organ. För detta ändamål ska
särskild blankett användas.
En förrättning kan t.ex. avse deltagande i medborgardialoger, invigningar av
verksamhetslokaler, överläggningar med andra myndigheter samt
deltagande i studiebesök, kurs och konferens. Även justering av protokoll
räknas som förrättning. Något godkännande krävs dock inte för detta
uppdrag eftersom justerare väljs av respektive politiskt organ och valet
protokollförs.
Förrättningsarvodet uppgår till 0,45 % av ett referensarvode per dag, oavsett
förrättningens längd.
Förtroendevalda med ett fast arvode som understiger 40 % erhåller inte
förrättningsarvode för uppdrag inom den nämnd för vilket det fasta arvodet
utgår.
5.4. Särskilt om deltagande i externa organ

Förtroendevald som valts av regionen till ett organ utanför Region Sörmland
och som inte erhåller arvoden och ersättningar från det externa organet har
rätt till detta från Region Sörmland.
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För att erhålla arvode för deltagande i protokollfört sammanträde ska den
förtroendevalda lämna in en reseräkning och bifoga kopia på kallelsen till
det sammanträde som tagits upp på reseräkningen. För att
sammanträdesarvode för deltagande i kurs/konferens/utbildning ska utgå
krävs ett skriftligt godkännande på förhand av regionstyrelsens ordförande.
Detsamma gäller aktiviteter för vilka förrättningsarvode kan utgå. För detta
ändamål ska särskild blankett användas.
5.5. Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår med belopp för faktiskt förlorad
arbetsinkomst motsvarande den tid som det politiska uppdraget fullgjorts
och eventuell restid. Tiden för resa beräknas från bostaden alternativt
arbetsplatsen och platsen för mötet. Ersättning utgår för högst en dags
förlorad arbetsinkomst per dag. Ersättningsrätten gäller även förtroendevald
som är timavlönad. Förtroendevald med nattjänstgöring natten före och/eller
efter en sammanträdesdag har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättningen kan högst vara 100 % av gällande referensarvode. Förlorad Akassa likställs med förlorad arbetsinkomst.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst för egna företagare baseras på
slutskattebeskedet för året före det år förlusten uppkommit. Inkomst av
kapital och inkomst av passiv näringsverksamhet ska inte ligga till grund för
ersättning. Följande beräkningsmodell ska användas: Taxerad inkomst
dividerad med 225 arbetsdagar.
Intyg om löneavdrag för förlorad arbetsinkomst ska lämnas till. Region
Sörmland vid första tillfället för begäran om ersättning. Den förtroendevalde
ska vid årets slut kunna uppvisa ett intyg från arbetsgivaren om verkställt
löneavdrag så att uppgifterna kan styrkas. Stickprovskontroller genomförs i
maj månad efterföljande år. Eventuella avvikelser ska korrigeras från såväl
den förtroendevaldes som Region Sörmlands sida. Vid ersättning för
förlorad A-kassa krävs dokumentation som styrker den uteblivna inkomsten.
Förtroendevald som är berättigad till ersättning för förlorad arbetsinkomst
måste själv, i samband med varje uppdrag, begära ersättning på särskild
blankett.
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5.6. Ersättning för förlorad semesterförmån

Ersättning för förlorad semesterförmån utgår enligt följande princip: En
förlorad semesterdag hos arbetsgivare ersätts med en betald semesterdag
från Region Sörmland.
Den förtroendevalde ska styrka ersättning för förlorad semesterförmån med
intyg från arbetsgivaren. Sådant intyg ska lämnas in årsvis, i efterhand, och
får endast avse närmast föregående kalenderår. Den förtroendevalde
ansvarar för att intygen lämnas till Region Sörmland.
5.7. Ersättning för förlorad pensionsförmån

Ersättning för förlorad pensionsförmån utgår till den förtroendevalde i
samband med att Region Sörmland ersätter förlorad arbetsinkomst, i
enlighet med Region Sörmlands pensionsbestämmelser. Utbetalning sker
automatiskt utan ansökningsförfarande.
Ersättning för förlorad pensionsförmån omfattar även förtroendevald som är
egenföretagare.
5.8. Traktamente och ersättning för kostnader för resor

Förtroendevald har rätt till traktamente och ersättning för kostnader för resor
enligt regler i kollektivavtalen Traktamentsavtal (TRAKT 04) och gällande
Bilersättningsavtal (BIA) i Region Sörmland. Övriga kostnader för resor
ersätts mot erläggande av godkänt verifikat.
Traktamentet utgår för att ersätta uppkomna merkostnader under en resa i
uppdraget med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.
För att ersättning ska utgå för resa till studiebesök/kurs/konferens utanför
länet ska det först godkännas av ordförande i regionstyrelsen alternativt
ordföranden i berörd nämnd.
5.9. Ersättning för extra kostnader för barntillsyn

Förtroendevald har rätt till ersättning för extra kostnader för barntillsyn.
Ersättning utgår för tillsyn av barn som ännu ej fyllt 12 år.
Ersättning utgår för ett barn med:


Belopp motsvarande ett sammanträdesarvode, dvs. 1,5 % av gällande
referensarvode per dag
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Samt för ytterligare barn


50 % av ovan nämnda belopp, dock till en maximal ersättning om två
arvoden per tillfälle

Ersättning betalas ut mot styrkt underlag. Den förtroendevalde ansvarar för
att underlag lämnas till Region Sörmland.
5.10.

Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning

Förtroendevald med funktionsnedsättning som är berättigad till färdtjänst
eller sjukresor ersätts för kostnader för taxi och liknande.
Förtroendevald med funktionsnedsättning har rätt till det stöd som krävs för
att kunna fullgöra uppdraget, i enlighet med kommunallagen 4 kap. 13 §.
5.11.

Försäkringar

Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL.
Förtroendevalda med en omfattning på 20 % eller mer omfattas av
tjänstegrupplivförsäkring GL-F om ekonomisk ersättning vid dödsfall till
make/maka, sambo, registrerad partner samt barn.
6. Årsarvoden
Förtroendevalda med uppdrag som ordförande eller vice ordförande i ett
politiskt organ kan erhålla ett årsarvode. Årsarvodets storlek beror på
uppdragets omfattning och regleras i bilaga till reglementet. Ett årsarvode
kan inte delas av två eller flera förtroendevalda.
Utbetalning av årsarvoden sker med 1/12-del per månad.
7. Arvoden och ersättningar för förtroendevalda med uppdrag
på hel-, eller betydande del av heltid och med ett årsarvode
på 40 % av referensarvodet eller mer
7.1. Arvode för regionråd och gruppledare

Regionstyrelsens ordförande utsedd av regionfullmäktige är regionråd.
Därutöver utser regionfullmäktige fem andra regionråd, varav ett är
regionråd i opposition. Arvode för regionråd/regionråd i opposition kan inte
delas av två eller flera förtroendevalda.
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Vid val av varje enskilt regionråd beslutar regionfullmäktige om respektive
råds arvode och precisering av titel och ansvarsområde. Årsarvodet återfinns
i bilaga till reglementet.
Partier som finns representerade i regionfullmäktige, har rätt till
gruppledararvode. Regionfullmäktige beslutar om vilken omfattning och
därmed vilket arvode respektive gruppledare har rätt till. Arvode för
gruppledare, som utses av regionfullmäktige, utgår enligt följande principer:



Miniminivå 40 % av referensarvode per parti
5 % ytterligare per mandat, maximalt 75 %

De partier som erhåller arvode för regionråd/regionråd i opposition erhåller
inte arvode för gruppledare. Arvode för gruppledare kan inte delas av två
eller flera förtroendevalda.
För regionråd/regionråd i opposition och gruppledare utgår endast det fasta
årsarvode som fullmäktige beslutat om. Undantaget är om regionråd är
ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.
Utbetalning av årsarvoden för gruppledare sker med 1/12-del per månad.
7.2. Traktamente och ersättning för kostnader för resor

Förtroendevalda erhåller ersättning för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen.
I övrigt utgår ersättning enligt Traktamentsavtal (TRAKT 04) och gällande
Bilersättningsavtal (BIA) i Region Sörmland. Övriga kostnader för resor
ersätts mot erläggande av godkänt verifikat.
Ersättningar bör sökas snarast, och får sökas högst sex månader bakåt i
tiden.
7.3. Ersättning vid sjukfrånvaro

Förtroendevald av fullmäktige utsedd till regionråd/regionråd i opposition
har rätt till förmåner (ersättning) som motsvarar anställdas villkor om
sjuklön vid sjukdom. Om en förtroendevald är förhindrad att fullfölja sitt
uppdrag på grund av sjukdom ska sjukfrånvaron anmälas till
regionstyrelsen. Avdrag på årsarvodet ska då göras för motsvarande tid. Om
frånvaron överstiger 1 månad ska den förtroendevalda dessutom göra
anmälan till försäkringskassan.
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Region Sörmland ersätter den förtroendevalda motsvarande 90 % av arvode.
Avräkning sker för eventuella socialförsäkringsförmåner.
Vid längre tids frånvaro på grund av sjukdom (motsvarande) får ersättare för
regionråd utses av regionstyrelsen.
7.4. Ersättning vid föräldraledighet

Förtroendevald av fullmäktige utsedd till regionråd/regionråd i opposition
har rätt att vara föräldraledig från sitt förtroendeuppdrag upp till längst 9
månaders sammanhängande tid. Den förtroendevalda ska anmäla
föräldraledigheten till regionstyrelsen senast 3 månader i förväg.
Den förtroendevalda ersätts med motsvarande regler som för tjänstemän; 80
% av arvodet samt ett föräldrapenningtillägg motsvarande 10 % av bortfallet
på arvodet per kalenderdag i längst 180 kalenderdagar. Avräkning sker för
eventuella socialförsäkringsförmåner.
Föräldrapenningtillägg kan erhållas för ledighet som påbörjas efter en
sammanhängande uppdragstid på minst 365 dagar. Föräldraledighet beviljas
ej på deltid.
Regionstyrelsen hanterar beslutsfattandet i enskilda ärenden avseenden
beviljande av ledighet och föräldrapenning, samt utser ersättare för uppdrag
i styrelser och övriga nämnder.
7.5. Försäkringar

Förtroendevalda omfattas av tjänstegrupplivförsäkring GL-F om ekonomisk
ersättning vid dödsfall till make/maka, sambo, registrerad partner samt barn.
Förtroendevalda omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL.
7.6. Pensioner

Förtroendevalda har rätt till pensionsförmån enligt Region Sörmlands
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (OPF-KL).
För förtroendevalda med uppdrag som påbörjats före valet 2014 gäller PBF.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 9(12)

STYRANDE DOKUMENT

Handläggare

Giltig från

Dokumentnummer

Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten

2019-01-01

18-4918
LS-LED18-2755-5

Processområde

Dokumentnivå

Styra och besluta

1. Huvuddokument

Beslutad av

Landstingsfullmäktige den 13-14 november 2018, § 129/18

7.7. Omställningsbidrag

Omställningsbidrag regleras i särskilt reglemente och Region Sörmlands
pensionsbestämmelser för förtroendevalda (OPF-KL) med
tillämpningsanvisningar samt PBF.
7.8. Spärrbestämmelser

Förtroendevalda med ett eller flera arvoderade uppdrag för vilka den
samlade tjänstgöringsgraden överstiger 40 % undantas från följande arvoden
och ersättningar:





Sammanträdesarvoden
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad semesterförmån
Ersättning för barntillsyn

8. Tolkning
Arvodesberedningen bereder alla frågor som rör ersättning och arvoden med
mera till de förtroendevalda och ska vid behov föreslå förändringar i
reglementet. Var och en kan tillskriva arvodesberedningen för att få
reglementet tolkat.
Regionstyrelsen har beslutanderätt i frågor som rör tolkning och tillämpning
av detta reglemente.
Regiondirektören, eller delegerad, är ansvarig för verkställigheten av
reglementet.
9. Arvode och reseersättning för externa representanter i
samverkansråd
Externa representanter i länspensionärs- respektive regionens råd för
funktionshindersfrågor har rätt till sammanträdesarvode och reseersättning,
vid ordinarie sammanträden med respektive råd.
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Beslutad av

Landstingsfullmäktige den 13-14 november 2018, § 129/18

Bilaga till arvodes- och ersättningsreglemente för
förtroendevalda inom Region Sörmland
För följande fasta uppdrag utgår årsarvode. Arvodet anges i procent av
gällande referensarvodet. Utbetalning av årsarvoden sker med 1/12-del per
månad.
Årsarvode för fasta uppdrag
Regionfullmäktige
Den regionala utvecklingsnämnden2
Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdal
Inköpsnämnden (gemensam)3
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
(gemensam)4

Ordf.
50 %
15 %
50 %
50 %
30 %

1 vice
25 %
5%
25 %
25 %
10 %
-

Patientnämnden (gemensam)5
Regionens råd för funktionshindersfrågor
Regionens pensionärsrådet
Valberedning
Arvodesberedning
6
Revisorskollegio
Revisorer
Stiftelsen Solbacka7
Regionstyrelsens ordförande
Regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård
Regionråd med särskilt ansvar för personalfrågor
Regionråd med särskilt ansvar för kollektivtrafik
Regionråd med särskilt samordningsansvar
Regionråd i opposition

20 %
5%
5%
20 %
5%
95 %
70 %
70 %
90 %
90 %
90 %

10 %
10 %
-

2 vice
25 %
j25 %
5%
25 %
25 %
-

För det fall den regionala utvecklingsnämnden inrättar beredningar, utgår årsarvode om 3 % för
ordföranden i var och en av dessa
3
Debiteras nämndens driftskostnader
4
Debiteras nämndens driftskostnader
5
Debiteras nämndens driftskostnader
6
För ordföranden gäller att för varje revisionsuppdrag utöver uppdrag som avser
Region Sörmland tillkommer 3 % per uppdrag och år. Detta gäller även för revisor som har
revisionsuppdrag i annat organ i Region Sörmland. För övriga revisorer utgår arvode med 5 %.
Revisorernas uppdrag och mandatperiod är inte slutfört förrän de avgett berättelse över det fjärde årets
verksamhet.
7
Belastar stiftelsens medel
2

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 11(12)

STYRANDE DOKUMENT

Handläggare

Giltig från

Dokumentnummer

Åsa Torvaldsson
Administrativa enheten

2019-01-01

18-4918
LS-LED18-2755-5

Processområde

Dokumentnivå

Styra och besluta

1. Huvuddokument

Beslutad av

Landstingsfullmäktige den 13-14 november 2018, § 129/18

Bilaga till arvodes- och ersättningsreglemente för
styrelseledamöter i majoritetsägda bolag inom Region
Sörmland
Övriga arvoden
Det rekommenderade arvodet till extern ordförande i av Region Sörmland
ägda bolag är 5 500 kr per sammanträde och för extern ledamot 3 500 kr.
Region Sörmlands representant ska vid bolagsstämman föreslå dessa
arvoden.
Region Sörmlands rekommenderade arvoden för ordföranden i
bolagsstyrelser är följande:

Moderbolaget Vita Huset i Nyköping AB
Sörmland Landstingsservice AB
D-data AB
Folktandvården Sörmland AB
Länstrafiken i Sörmland AB

Ordf.
30 %
-

vice
15 %
-

Till och med ordinarie bolagsstämma 2019 gäller av Landstinget Sörmland
tidigare rekommenderade och av bolagstämmorna fastställda arvoden, det
vill säga för Moderbolaget Vita Huset i Nyköping AB, Sörmland
Landstingsservice AB, D-data AB och Folktandvården Sörmland AB: 30 %
för ordföranden och 15 % för vice ordföranden.
För Länstrafiken AB utgår inget arvode.
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