Beslut RS
2015-01-14, § 5

Arvoden och ersättningar mandatperioden 2015 - 2018
Allmänt
Arvodesreglerna skall i huvudsak följa Landstinget Blekinges bestämmelser om ekonomiska villkor
för förtroendevalda antaget av Landstingsfullmäktige 2014-11-10, § 242. I samtliga arvodesbelopp
ingår semesterlön enligt semesterlagens bestämmelser. Arvodena är pensionsgrundande enligt SKL:s
pensionsbestämmelser. Arvoden för heltidsarvoderade politiker hos Region Blekinges medlemmar
reduceras enligt följande: Fasta arvoden reduceras till 1 grundbelopp, dessutom utgår inte sammanträdesarvoden eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Grundbelopp
Grundbeloppet är 60 373 kr och beräknat på basår 2014.
Fasta arvoden
Regionstyrelsen
Styrelsens ordförande tillika regionråd, 12 grundbelopp
Styrelsens förste vice ordförande, 3 grundbelopp
Styrelsens andre vice ordförande, 6 grundbelopp
Arbetsutskottet
Ledamot ( ej ordförande, förste och andre vice ordförande), 3 grundbelopp vardera
Tillfälliga Rapportörer
Med hänsyn till uppdragets inriktning och omfattning bestäms arvodet i särskild ordning med en
procentsats av grundbeloppet per månad under den tid uppdraget pågår, dvs arvodet bestäms i
samband med beslut om att utse rapportörer.
Kulturnämnden
Nämndens ordförande, 1,5 grundbelopp
Nämndens vice ordförande, 0,75 grundbelopp
Trafiknämnden
Nämndens ordförande, 1,5 grundbelopp
Nämndens förste vice ordförande, 0,75 grundbelopp
Nämndens andre vice ordförande, 0,75 grundbelopp
Ledamot trafiknämndens arbetsutskott, erhåller sammanträdesarvode.
Revisorer
Revisorerna, 0,25 grundbelopp.
Sammanträdesarvoden
Sammanträdesarvode utgår med 1,4 % av grundbeloppet per dag, dvs 845 kronor per dag med 2014
som basår.
Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera förrättningar har endast rätt till ett sammanträdesarvode.
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Sammanträdesarvoden utgår:
Vid styrelsesammanträden till närvarande ledamöter och närvarande ersättare.
Vid sammanträden med arbetsutskottet till tjänstgörande ersättare. Vid arbetsutskottets sammanträde kallas 2 ej tjänstgörande ersättare enligt ett rullande schema. Särskilda inkallade ersättare
erhåller då sammanträdesarvode.
Vid sammanträden med kultur och fritidsnämnden till närvarande ledamöter och närvarande ersättare.
Vid sammanträden med trafiknämnden till närvarande ledamöter och närvarande ersättare.
Vid sammanträden med trafiknämndens arbetsutskott till tjänstgörande ersättare.
Vid sammanträde/förrättning för Region Blekinges räkning till av styrelsen utsedda förtroendevalda
för övriga uppdrag, såvida inte arvode utgår från annan huvudman.
Sammanträdesarvode utgår inte till den som har fast arvode för uppdrag i presidium eller arbetsutskott i regionstyrelsen, presidium i kultur- och fritidsnämnden och trafiknämnden vid sammanträden/förrättningar. Tillfälliga rapportörer erhåller ej sammanträdesarvode. Revisorerna erhåller inga
sammanträdesarvoden
Ersättning för förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till förtroendevalda som ej fullgör uppdrag på heltid
eller betydande del av heltid. Som heltid eller betydande del av heltid räknas de fall då arvodet
uppgår till minst 40 % av grundbeloppet. I beräkningen av vad som utgör uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid inräknas alla de arvoden som en förtroendevald erhåller för uppdrag från
Region Blekinge.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (SFS) utgår om inkomstbortfallet kan styrkas genom löneavdrag. Den som inte kan styrka inkomstbortfallet genom löneavdrag,
ska årsinkomsten utgöra underlag för beräkning av förlorad arbetsinkomst, detta ska styrkas av respektive revisor. Begäran om ersättning skall lämnas inom tre månader.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst är maximerad till 10 timmar/dygn med högst 0,5 % av basarvodets månadsbelopp/timme.
Kurser och konferenser
Förrättningsarvode, förlorad arbetsförtjänst utgår vid bevistande av kurser och konferenser efter
beslut i regionstyrelsens, trafiknämndens eller kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott. Detta
utgår till förtroendevalda som ej fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid enligt ovan.
Reseersättning, traktamenten och färdtidsersättning
Rese- och traktamentsersättning utgår enligt gällande kollektivavtal om resor och traktamenten.
Ersättning för resa med bil uppgår för närvarande till 29 kr/mil.
Reseersättning utgår vid gruppmöten.
Med hänvisning till att färdtiden inkluderas i tiden för beräkning av sammanträdesarvode, utgår inte
färdtidsersättning i något fall.
Arvodering av ersättare för förtroendevalda med fasta arvoden
Om sammanhängande hel frånvaro för förtroendevalda med fasta arvoden överstiger en kalendermånad, reduceras årsarvodet för varje sådan hel kalendermåndag med en tolftedel. Om ersättare
utses vid sådan frånvaro, utgår den delen av årsarvodet i stället till ersättaren.
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Övrigt
Ersättning betalas för skäliga kostnader som uppkommer till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj som under
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av närstående och ej
heller för tid då barnet vistas i barnomsorgen. Ersättning betalas med högst 300 kr/timme mot uppvisande av kvitto. Ersättning kommer att förmånsbeskattas.
Samtlig begäran om arvoden och ersättningar ska lämnas inom 3 månader.

3 (3)

