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 Bilagor 

§ 1. Sammanträdets öppnande 
Sammanträdet öppnades av Stefan Dalin, ålderspresident. 

 

 

§ 2. Meddelande om vilka som är utsedda ledamöter och ersättare genom 

medlemskommunerna 

 
Förbundsdirektionen beslutar 

 

att anse informationen delgiven. 

 

 

§ 3. Val av sekreterare 2023-2026 

Förbundsdirektionen beslutar 

att välja Camilla Norberg som sekreterare för förbundsdirektionens sammanträden under 

mandatperioden 2023-2026. 

 

 

§ 4. Upprop 
 
Förbundsdirektionen beslutar 

 

att godkänna uppropet av ledamöter. 

 

 

§ 5. Val av justerare för sammanträdet 

Förbundsdirektionen beslutar 

att välja Anders Mjärdsjö (M) till justerare för sammanträdet. 

 

 

 

§ 6. Godkännande av dagordning 

Förbundsdirektionen beslutar 

att godkänna dagordningen.  
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§ 7. Val av presidium 
 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att välja Sara Nylund till ordförande, 

 

att välja Henrik Sendelbach som vice ordförande. 

 

Bakgrund 

Enligt förbundsordningen ska de två av Regionen valda ordinarie ledamöterna till 

förbundsdirektionen bli i turordning ordförande samt vice ordförande. 

 

Föredragande: 

Stefan Dalin, ålderspresident. 
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§ 8. Sammanträdesplan 2023 

Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa sammanträdesplan för 2023.  

Bakgrund 

Förbundsdirektionens sammanträden är förlagda utifrån myndighetens 

planeringsprocess. Sammanträden utgår ifrån del- och helårsrapport och 

budgetskrivelse för 2024. 

 

Förberedande 

möte 

Plats Direktionens möte Plats 

  10 januari Digitalt 

  25-26 januari internat Hotell Höga Kusten 

17 mars Digitalt 24 mars Härnösands kommun 

17 maj Digitalt 24 maj Ånge  

13 juni Digitalt 28 juni Digitalt 

22 september Digitalt 28 september Timrå kommun 

13 oktober Digitalt 20 oktober Digitalt 

6 december Digitalt 15 december Regionens Hus  
 

Myndighetens bedömning 

Förbundsdirektionen bör sammanträda minst fyra gånger per år. Ytterligare behov av 

sammanträden kan uppstå. 

 

Föredragande: 

Sara Nylund, ordförande. 

 

Expedieras till: 

Förbundets medlemmar 

Förbundets revisorer 

 

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-12-19 Sammanträdesplan 2023 för 

förbundsdirektionen 
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§ 9. Arvodesregler för förtroendevalda 2023-2026 

Förbundsdirektionen beslutar 

att fastställa Region Västernorrlands arvodesregler för förtroendevalda samt regler 

för partistöd 2023-2026 att gälla för förbundsdirektionens ledamöter och ersättare 

samt våra revisorer för mandatperioden 2023-2026. 

Bakgrund 

Region Västernorrland fastställde arvodesregler för förtroendevalda samt regler för partistöd  

2023-2026 vid regionfullmäktige 2022-04-26--27. Enligt förbundsordningen § 18 ska 

kommunalförbundets ledamöter, ersättare och revisorer erhålla ersättning i enlighet med de 

bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda i Region Västernorrland. Beslut om 

arvoden och andra ekonomiska ersättningar fattas i förbundsdirektionen.   

 

 

 

Föredragande: 

Sara Nylund, ordförande. 

 

Expedieras till: 

Förbundets medlemmar 

Förbundets revisorer 

 

Beslutsunderlag: Missiv 2022-11-23 Arvodesregler för förtroendevalda 2023-2026 

 

Arvodesregler 
2023-2026 
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§ 10. Firmatecknare Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 

Västernorrlands län 

Förbundsdirektionen beslutar 

att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns tecknas 

gemensamt av Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör alternativt Thomas Olsson, 

biträdande förbundsdirektör i kombination med Sara Nylund, ordförande, alternativt 

Henrik Sendelbach, vice ordförande.  

 

att myndighetens löpande verksamhet tecknas av Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör 

alternativt Thomas Olsson, biträdande förbundsdirektör. 

Bakgrund 

I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och annan part förekommer det att 

underskrift av myndighetens firmatecknare efterfrågas. Ofta begärs också att 

myndigheten ska kunna visa ett beslut om att vederbörande person har blivit utsedd till 

firmatecknare.  

 

I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av 

delegationsordningen. Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt 

fattade beslut av förbundsdirektionen. Det förekommer dock att myndighetens 

firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal vid ärendetyper som inte 

anges i delegationsordningen. Många kommuner/kommunalförbund fattar därför 

beslut om att utse särskild firmatecknare för att underlätta ärendehanteringen, trots att 

bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. 

 

Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av 

styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget 

eller föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen 

(2005:551) respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet 

firmatecknare finns däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun i 

avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om 

beslutanderättens fördelning i form av delegering genom reglementen (förbundsordningen 

och samarbetsavtalet) och delegationsordningen. 

 

 

Föredragande: 

Sara Nylund, ordförande. 

 

Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse 2022-11-23 Firmatecknare Kommunalförbundet 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

 

 

 

 

§ 11. Sammanträdet avslutas 
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1. Arvode, ersättningar och andra ekonomiska 
förmåner 

Enligt dessa bestämmelser kan Region Västernorrlands förtroendevalda få ersättning i 
form av årsarvoden, förrättningsarvoden, kostnadsersättningar (färdtids-, traktaments- 
och reseersättning) och ersättning för förlorad arbetsinkomst. 
 
Ersättning måste begäras inom ett år efter det att en förrättning genomförts. I den mån 
det finns fastställda blanketter för begäran om ersättning ska dessa användas.  

1.1. Tolkning 

Om tveksamhet uppkommer om hur detta dokument, arvodesregler för förtroendevalda 
samt regler för partistöd, ska tolkas ska frågan avgöras av regionfullmäktiges presidium.  
 
Regionfullmäktiges presidium ska samråda med presidiekonferensen inför beslut om 
tolkning som är av större art eller av principiell betydelse.  

1.2. Regionråd 

Regionfullmäktige utser vilka förtroendevalda som fullgör ett förtroendeuppdrag som 
ska ha benämningen regionråd. För att ha benämningen Regionråd ska den 
förtroendevalda vara ordförande, förste vice ordförande eller andre vice ordförande i 
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden eller regionala utvecklingsnämnden. Den 
förtroendevalda ska också ha en ersättningsnivå som är minst 70 % av ett 
riksdagsmannaarvode. 

1.3. Årsarvode 

Årsarvode betalas till förtroendevald med ersättningsnivå kopplat till riksdagsmanna-
arvodet. Vilka förtroendevalda som har rätt till årsarvode framgår av tabell över 
årsarvoden (se kap 1.16.). Av tabellen framgår även aktuell andel (%) av 
riksdagsmannaarvodet. Årsarvodet utbetalas med en tolftedel varje månad. 
 
Nivån på årsarvodet baseras på riksdagsmannaarvodet som fastställts av riksdagens 
arvodesnämnd. Detta arvode justeras årligen. Regionen räknar arvodet efter kalenderår 
vilket innebär att det årsarvode som för riksdagens ledamöter börjar gälla fr.o.m. den 1 
november ska för regionens förtroendevalda börja gälla fr.o.m. den 1 januari, d.v.s. två 
månader senare än riksdagen.  
 
För förtroendevald som har ett enskilt uppdrag som omfattar minst 40 % inkluderar 
årsarvodet ersättning för deltagande i sammanträde med aktuellt organ samt övriga 
åtaganden/ uppgifter som är förenade med uppdraget, t.ex. ledning och organisation av 
organet och protokollsjustering. Förrättningsarvode betalas inte, och ingen ersättning 
lämnas för förlorad arbetsinkomst. 
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Den sammanlagda ersättningen för förtroendevald som har mer än ett uppdrag inom 
Region Västernorrland inklusive Scenkonst Västernorrland AB, Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland får inte överstiga 100 % av grundbeloppet, undantaget regionstyrelsens 
ordförande som har rätt till arvode om 110%. 

1.4. Förtroendevalda med heltidsarvodering 

En heltidsarvoderad förtroendevald är den som sammanlagt har minst 70 % arvodering 
från Region Västernorrland inklusive Scenkonst Västernorrland AB, 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län och Stiftelsen 
Länsmuseet Västernorrland. 
 
För heltidsarvoderad förtroendevald gäller att arvodet täcker samtliga uppdrag som 
Region Västernorrland utsett ledamoten till och som Region Västernorrland betalar 
arvode för.1 Arvode för regionfullmäktige utgår alltid till ledamot och tjänstgörande 
ersättare.  
 
Heltidsarvoderad förtroendevald kan, utan att arvodet minskas, inneha 
förtroendeuppdrag inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) eller i annan 
organisation som Region Västernorrland väljer till. Andra tidskrävande sidouppdrag kan 
tillåtas efter beslut av regionfullmäktiges presidium.  

1.5. Avdrag från arvode 

Heltidsarvoderad förtroendevald som inte kan fullgöra sitt uppdrag på grund av 
sjukdom eller annan anledning ska anmäla detta till politisk sekreterare eller 
gruppledare, som samråder med enhetschef för administrativt stöd om avdrag från 
årsarvodet ska göras. Vid avdrag ska motsvarande arvode överföras till den 
förtroendevaldes ersättare, dock gäller regeln att årsarvodet för ersättaren högst kan 
uppgå till 100 % för samtliga förtroendevalda exklusive regionstyrelsens ordförande 
som ersätts till 110 %. 
 
Avdrag ska inte göras för semester eller för frånvaro kortare än två månader. 
 
Om förtroendevald med rätt till årsarvode avgår under löpande mandatperiod ska 
arvodet övergå till eventuell efterträdare från och med månaden efter det att 
efterträdaren valts. 

1.6. Förrättningsarvode 

Under mandatperioden betalas förrättningsarvode för heldag, med 1 250 kronor och 
som indexeras och utgör 1,8 % av riksdagsmannaarvodet avrundat ner till jämt 50-tal 
kronor, per sammanträde till närvarande ledamot och ersättare. För halvdags-
sammanträde (upp till 4 timmar) utgår förrättningsarvode med 625 kronor och som 

 
1 Förtroendevald har alltid rätt att få arvode för regionfullmäktigesammanträden eftersom fullmäktige 
utses av folket i allmänna val. 
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indexeras och utgör 0,9 % av riksmannaarvodet avrundat ner till jämt 25-tal kronor. 
Dock gäller att endast ett heldags arvode per dag betalas ut. Om ledamoten får 
förrättningsarvode från annan organisation betalar Region Västernorrland inget arvode.  
 
Ordförande beslutar mötesform för sammanträdet men i första hand bör sammanträden 
på max fyra timmar ske på distans med hänsyn till hållbarhet, restid och ekonomi. Sker 
deltagande på distans ska säker och godkänd distansteknik nyttjas. 
 
Under förutsättning att deltagandet beslutats av respektive organ betalas ett arvode 
motsvarande halvdagsarvode om 625 kronor per dag för konferenser, 
informationsmöten, utbildningar och studiebesök och liknande förrättningar. Av 
beslutet ska även framgå om organet ska betala resor, traktamente, avgifter etc. Om det 
inte är ordförande som representerar Region Västernorrland bör berört organ utse en 
förtroendevald från majoriteten respektive oppositionen som deltagare. 
 
Förrättningsarvode kan betalas till förtroendevald som inte är utsedd i organ enligt 
tabell under förutsättning att regionfullmäktige eller regionstyrelsen beslutar om det. 
 
Förrättningsarvode betalas inte för resdag. Om det av närvarolistan framgår att resdag 
varit nödvändig betalas ersättning för eventuell förlorad arbetsinkomst. 

1.7. Särskilda bestämmelser för regionfullmäktiges möten 

För regionfullmäktiges möten betalas förrättningsarvode till samtliga tjänstgörande 
ledamöter. 
 
Partier med fler än 15 mandat i fullmäktige har rätt att kalla två ersättare. Partier med 15 
eller färre mandat har rätt att kalla en ersättare. Ersättning betalas enligt reglerna för 
tjänstgörande ledamot. 
 
Gruppdagen i anslutning till regionfullmäktige betalas av regionfullmäktiges anslag vad 
gäller tjänstgörande ersättare och de ersättare som får kallas enligt regelverket. 
 
För justering av regionfullmäktiges protokoll betalas förrättningsarvode för en halv dag 
till utsedda justerare samt till tjänstgörande ordföranden. 

1.8. Pensionsförmåner 

Förtroendevald med årsarvode på minst 40 % av riksdagsmannaarvodet ersätts enligt 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL).  

1.9. Ersättning för förlorad arbetsinkomst med mera 

1.9.1. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst har förtroendevald som får inkomstbortfall 
från sitt ordinarie arbete vid fullgörande av sina uppdrag. Ersättning för förlorad 
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arbetsinkomst betalas endast då den förtroendevalde faktiskt har haft lönebortfall som 
kan styrkas. Bortfallet ska styrkas genom intyg från arbetsgivaren. Om annan 
organisation betalar ersättning för förlorad arbetsinkomst, betalar inte Region 
Västernorrland sådan ersättning. 
 
Om nedanstående generella regler för ersättning för förlorad arbetsinkomst inte är 
tillämpbara kan fullmäktiges presidium besluta om annan lösning. Även i sådana fall 
uppgår högsta möjliga ersättning för förlorad arbetsinkomst till 4,5 % av 
riksdagsmannaarvodet, avrundat nedåt till jämnt 50-tal kronor (för 2022, 3200 kr) per 
dag exklusive sociala avgifter.  
 
Egenföretagare ska lämna intyg på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som är 
registrerad hos Försäkringskassan. För företagare med egen firma eller handelsbolag 
kan i andra hand arbetsinkomsten beräknas på ett schablonbelopp av 40 % av 
riksdagsmannaarvodet avrundat nedåt till jämnt 50-tal kronor (för år 2022, 28 600 kr). 
Möjligheten att använda schablonbelopp gäller i max tre år.  
 
Förtroendevald som har inkomst av anställning och dessutom är egen företagare avgör 
själv om ersättningen ska grundas på intyg från arbetsgivaren eller från 
Försäkringskassan. Den som är anställd i aktiebolag och själv äger bolaget kan välja att 
få ersättning för inkomstbortfall motsvarande sjukpenninggrundande inkomst. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas även till icke tjänstgörande ersättare som 
är närvarande vid sammanträde. 
 
Ersättningen betalas per förlorad timme. I beräkningen används schablonen att varje 
månad har i genomsnitt 165 timmars heltidsarbete. Högsta ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst uppgår till 4,5 % av riksdagsmannaarvodet, avrundat nedåt till jämnt 50-
tal kronor (för 2022, 3200 kr) per dag exklusive sociala avgifter. 
 
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas även om en förrättning ställs in och den 
förtroendevalde kan styrka att det inte varit möjligt att ta tillbaka beviljad ledighet. 
 
Om arbetsinkomsten baseras på flera olika inkomstkällor får förtroendevald inte högre 
ersättning för förlorad arbetsinkomst än den som motsvarar det faktiska 
inkomstbortfallet. 
 
För att få ersättning måste den förtroendevalde själv begära det. Den förtroendevalde 
ansvarar för att uppgifter om lönebortfall alltid är korrekta. Anmälan om ändrad 
inkomst beaktas från och med den månad som den har inkommit till Region 
Västernorrland. 
 
Om det i efterhand visar sig att lämnade uppgifter inneburit att den förtroendevalde har 
fått för hög ersättning har Region Västernorrland rätt att dra av det felaktiga beloppet 
vid nästa utbetalning till dess att skulden reglerats.  
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Förtroendevald som har Region Västernorrland som sin ordinarie arbetsgivare har rätt 
till ledighet för uppdrag inom Region Västernorrland.  

1.9.2. Ersättning för förlorad semesterförmån 

Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för förlorad 
semesterförmån med ett belopp som motsvarar 13 % av ersättningen för förlorad 
arbetsinkomst. 

1.9.3. Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån 

Förtroendevald med rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst ersätts för förlorad 
tjänstepensionsförmån med ett belopp som motsvarar 4,5 % av summan av ersättningen 
för förlorad arbetsinkomst och ersättningen för förlorad semesterförmån.  

1.9.4. Ersättning vid sjukdom 

Vid sjukdom kan ersättning till förtroendevald lämnas.  
 
Kompensationen under beviljad ledighet kan högst motsvara de löne- och 
anställningsvillkor som skulle gälla för kommunens eller regionens anställda i 
motsvarande situation. 

1.9.5. Ersättning vid behov kring föräldraledighet  

Vid föräldraledighet kan ersättning till förtroendevald lämnas.  
 
Kompensationen under beviljad ledighet kan högst motsvara de löne- och 
anställningsvillkor som skulle gälla för kommunens eller regionens anställda i 
motsvarande situation. 

1.9.6. Ersättning för kostnad för barntillsyn 

Ersättning för skäliga kostnader för barntillsyn kan lämnas för vård och tillsyn av barn 
som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyller tolv år. 
Om särskilda skäl finns, kan ersättning även lämnas för äldre barn. 
 
Ersättning lämnas inte för vård och tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller 
sammanboende och inte heller för tid då barnet är inskriven i barnomsorg/förskola. 

1.9.7. Ersättning för kostnader för person med funktionsnedsättning 

Ersättning för skäliga kostnader kan lämnas för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning och som vistas i den förtroendevaldes bostad. 
 
Ersättning lämnas inte för vård och tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av 
sammanboende. 
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1.9.8. Ersättning till förtroendevald med funktionsnedsättning 

Ersättning lämnas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 
kostnader som hör till uppdraget. Dit räknas kostnader för resor, personlig assistent, 
ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande. För att ersättning ska 
lämnas ska kostnaderna i förhållande till uppdragets art och omfattning vara skäliga. 

1.10. Rese‐ och traktamentsbestämmelser 

Förtroendevalda omfattas av samma rese- och traktamentsersättningar som Region 
Västernorrlands anställda, se Resor i tjänsten, dokument nr. 312999. 
 
Regionstyrelsens och nämndernas presidium, gruppledare och politiska sekreterare 
erhåller rätten till en arbetsplats i Regionens hus, Härnösand. Arbetsplatsen kan delas 
mellan förtroendevalda.  
 
För förtroendevalda är bostaden tjänsteställe. Stationeringsorten är den bostadsort där 
den förtroendevalda är skriven. 
 
Heltidsarvoderad förtroendevald som har sin ordinarie bostad så långt från Härnösand 
att det regelmässigt är nödvändigt att övernatta i Härnösand har rätt till skälig ersättning 
för förhyrning av bostad i Härnösand. Sådan ersättning är skattepliktig förmån. 
 
För övernattning gäller ett minsta avstånd om 50 kilometer till tjänstestället för att 
nattraktamente och hotellkostnader ska kunna betalas utan förmånsbeskattning. Har 
förtroendevald kortare avstånd än 50 km till tjänstestället har denne rätt till 
nattraktamente i det fall denne har haft en hotellövernattning men det ska 
förmånsbeskattas.   
 
Huvudregeln är att övernattning ska ske med stor restriktivitet och att det är 
förrättningen dag två som belastas med kostnaden. Undantag från regler om över-
nattning beslutas av berörd ordförande eller av enhetschef för administrativt stöd och 
ska dokumenteras. 
 
Förtroendevald som har heltidsarvodering erhåller rätten till färdtidsersättning i 
samband med förrättningar inom länet om restiden till och från förrättningsstället 
sammanlagt uppgår till minst en timme. Ersättning lämnas med samma belopp som 
gäller för Region Västernorrlands anställda.  
 
Färdtidsersättning lämnas inte för tiden 08.00–17.00 måndag–fredag om inte tiden 
infaller under helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton. 

1.11. Arbetsplats och IT‐utrustning 
Region Västernorrland erbjuder tjänsterum, basarbetsplats och mobiltelefon till 
förtroendevalda med uppdrag om minst 40%. Utrustning till förtroendevalda som inte 
har uppdrag om minst 40 % beslutas av enhetschef för administrativt stöd.  
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1.12. Försäkringar för förtroendevalda 

1.12.1. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA‐KL 

Förtroendevalda i Region Västernorrland omfattas av Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada för kommuner och landsting (TFA-KL). Försäkringen gäller under 
förtroendeuppdrag och resa till och från förtroendeuppdrag. Försäkringen kan lämna 
ersättning för inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, ersättning vid besvär som inte 
går över samt för begravningskostnader och ersättning till efterlevande vid dödsfall.  

1.12.2. Inkomstförlust  

Vid olycksfall i arbetet kan ersättning lämnas som kompensation för inkomstförlust i 
samband med sjukskrivning. 

1.12.3. Merkostnader  

Från arbetsskadeförsäkringen kan man få ersättning för sjukvårdskostnader och andra 
kostnader man fått på grund av skadan. Vidare kan ersättning även lämnas i samband 
med rehabilitering. Samordning sker då med Försäkringskassan.  

1.12.4. Sveda och värk samt lyte och men  

Om sjukskrivningen är 31 dagar eller längre kan ersättning för sveda och värk betalas 
ut. Vid vissa typer av skador kan ersättning betalas ut oavsett sjukdomens längd. Om 
man till exempel har brutit armen och väljer att komma tillbaka tidigare, kan man ändå 
ha rätt till ersättning.  

1.12.5. Vid bestående besvär  

Vid besvär som inte går över kan man få ersättning för framtida inkomstförlust och 
kostnader. Man kan även få ersättning för lidande och obehag (invaliditetsersättning).  
 
Observera att försäkringen även omfattar till exempel tandskador, brännskador och 
hörselskador som orsakats under förtroendeuppdrag även om dessa inte orsakat 
sjukskrivning.  

1.12.6. Ersättningens storlek är individuell  

Varje ärende prövas individuellt. Ersättningens storlek beror alltså på förhållandena i 
det aktuella ärendet. 

1.12.7. Anmälan 

Anmälan om arbetsskada/olycksfall i samband med förtroendeuppdrag gör den 
förtroendevalda på AFAs hemsida: www.afa.se.  
 
Mer information om TFA-KL finns att läsa på AFAs hemsida: www.afa.se. 
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1.12.8. Grupplivförsäkring för förtroendevalda GL‐F 

Förtroendevalda med en beräknad sysselsättningsgrad om minst 20 % omfattas av 
Grupplivförsäkring för förtroendevalda (GL-F). Försäkringsbeloppet kan bestå av 
grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp och följande personer är förmånstagare: 
 

• Make, maka (med make/maka jämställs registrerad partner). 
• Sambo. Finns både sambo och arvsberättigade barn i första led får sambon 50 % 

av beloppet och barnen resterande 50 %. 
• Arvsberättigade barn i första led.  

1.13. Gruppledare 
Gruppledare för de olika partierna i fullmäktige har rätt till ersättning för sin roll som 
gruppledare. Endast ordinarie ledamot i regionfullmäktige kan vara gruppledare. 
Arvodesreglerna vad avser gruppledare ska gälla från och med den 15 oktober 2022 och 
längst till och med 14 oktober 2026. 
 
Ersättningen avser ansvar och ledning för partiets möten med regiongruppen, 
samordning och förberedelse av politiska frågor samt att företräda Region 
Västernorrland genom att samordna och informera.  
 
Gruppledare ansvarar för: 

- att tillsammans med fullmäktiges presidium samordna frågor kring 
genomförande av presidiekonferens samt regionfullmäktiges möten, 

- att inhämta kunskap inom styrelsens/ nämndernas uppdrag via 
omvärldsbevakning och deltagande i konferenser eller nätverk, 

- att delta i offentliga möten och föra dialog med medborgarna och de 
förtroendevalda, 

- att delta i överläggningar och informationsmöten med opposition, majoritet och 
förvaltningsorganisation, 

- att ansvara för planering och ledning av partiets gruppmöten, 
- att ansvara för att hämta in underlag som den egna gruppen behöver, 
- att avlämna information till sin politiska regiongrupp, 
- att leda arbetet för partiets politiska sekreterare, 
- att i sin grupp ansvara för förtroendevaldas utbildning, uppdrag och arbetsmiljö, 
- att tillsammans med den politiska sekreteraren även bistå sitt partis ledamöter i 

styrelsen och nämnderna, 
- att representera sitt parti i tillfälliga beredningar. 

 
Varje parti som har minst två mandat i regionfullmäktige får ersättning för gruppledare. 
Arvodesnivån för gruppledare är 40 % av riksdagsmannaarvodet avrundat nedåt till 
jämnt 50-tal kronor (för 2022, 28 600 kr). Namn och uppgift ska anmälas till 
regionfullmäktige i november under valåret.  
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För gruppledare med minst 40 % arvodering betalas inte förrättningsarvode för 
presidiekonferenser eller andra överläggningar. För uppdrag som gruppledare utgår inte 
förlorad arbetsförtjänst. 

1.14. Planering av sammanträden m.m. 

För att underlätta arbetssituationen för förtroendevalda bör planering av sammanträden 
och sammankomster av olika slag ske på ett sådant sätt att inte fler dagar än nödvändigt 
används. Regionstyrelsen, nämnder och beredningar bör planera för utbildning, 
information och studiebesök m.m. i anslutning till sammanträden.  

1.15. Regionen Västernorrlands revisorer 
Regionen Västernorrlands revisorer har rätt till förrättningsarvode för deltagande i 
förrättningar som har samband med revisionsuppdraget, men som inte har samband med 
revisorernas förvaltning. 
 
För förtroendevalda revisorer som fullgör uppdrag efter mandatperiodens slut betalas 
förrättningsarvode, ersättning för förlorad arbetsinkomst, färdtids-, traktaments- och 
reseersättning för sammanträden fram till och med att revisionsberättelsen överlämnats 
till regionfullmäktige. Avgående årsarvoderad revisor erhåller arvodering till och med 
april månad.  
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1.16. Tabell över årsarvoden 
Årliga arvodet är den procentsats som anges i förhållande till grundbeloppet. 
 
Uppdrag  Arvode 
Regionfullmäktige  
Ordförande 20 % 
Förste vice ordförande och 
andre vice ordförande 

10 % 

Ledamot 
 

Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 

Fullmäktigeberedningar och 
fokusberedningar 

Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag.  

Regionens revisorer  
Ordförande 15 % 
Vice ordförande 7,5 % 
Övriga ledamöter 5 % 
Patientnämnden   
Ordförande 7,5 % 
Vice ordförande 2,5 % 
Ledamot Förrättningsarvode om 1 250 kronor hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
Regionstyrelse  
Ordförande tillika regionråd 110 % 
1:e vice ordförande tillika 
regionråd 

85 % 

2:e vice ordförande tillika 
regionråd (i opposition) 

85 % 

Ledamot 
 

Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) 
Ordförande tillika regionråd 100 % 
1:e vice ordförande tillika 
regionråd 

75 % 

2:e vice ordförande tillika 
regionråd (i opposition) 

75 % 

Ledamot  Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 
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Regionala utvecklingsnämnden 
Ordförande tillika regionråd 80 % 
1:e vice ordförande (tillika 
regionråd ifall denne kommer 
över 70 % arvodering).  

60 % 

2:e vice ordförande (tillika 
regionråd (i opposition) ifall 
denne kommer över 70 % 
arvodering).  

60 % 

Ledamot Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 

Regionalt samverkansråd Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 

Politiskt samråd inom 
socialtjänst, vård och omsorg 
i Västernorrland 
(SocialReKo) 

Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 

Samordningsförbunden 
Förtroendevald revisor 
 

Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 
halvdag. 

Norra sjukvårdsregionförbundet 
Ledamöter Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
Förtroendevald revisor Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
 

För följande organ föreslår regionfullmäktige vilket arvode som ska betalas, men 
respektive organ beslutar och svarar för kostnaden. 
 
Uppdrag  Arvode 
Scenkonst Västernorrland AB 
Ordförande 20 % 
Vice ordförande 10 % 
Ledamot Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
Förtroendevald revisor Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
Ordförande 20% 
Vice ordförande 10 % 
Ledamot Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
Förtroendevald revisor 5 % 
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Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Ordförande 10 % 
Ledamot Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
Förtroendevald revisor Förrättningsarvode om 1 250 kronor per hel dag, 625 kr för 

halvdag. 
 
Övriga organ, där regionfullmäktige utser ledamöter, har egna arvodesregler. 

2. Stöd till politiska partier inom Region Västernorrland 

2.1. Partistöd i Region Västernorrland 

2.1.1. Grundstöd 

Grundstödet fördelas lika mellan de i fullmäktige representerade partierna. För 
mandatperioden 2023–2026 utbetalas årligen ett grundstöd med 200 % av 
riksdagsmannaarvodet motsvarande 143 000 kronor (år 2022) per parti som finns 
representerat i fullmäktige. För 2022 ger det ett totalt partistöd om 9 367 930 kronor. 

2.1.2. Mandatbundet stöd 

För mandatperioden 2023–2026 utbetalas ett partistöd med 162 % av riksdagsmanna-
arvodet motsvarande 115 830 kronor (år 2022) per mandat och år. För 2022 ger det ett 
totalt partistöd om 9 367 930 kronor. 
 
Partistöd betalas endast ut för mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 
kap. vallagen (2005:837).  

2.1.3. Partigruppsstöd/gruppengar  

För partigruppsmöten/gruppengar utgår 45 % av riksdagsmannaarvodet motsvarande 32 
175 kronor (2022) per mandat och år. För år 2022 innebär detta totalt ca 2 284 425 
kronor. 
 
Partigruppsstödet/gruppengar ska användas till aktiviteter som rör regionens 
verksamhet, t.ex. utbildningar, konferenser och studiebesök. Omkostnader för politiska 
sekreterares tjänsteresor, kursavgifter etc. ska täckas av detta stöd. Medlen kan även 
användas för att öka ersättningsnivån till gruppledare, förtroendevald i styrelse eller 
nämnd samt politiska sekreterare. Medlen kan även användas till att arvodera en vice 
gruppledare.  
 
Respektive partis regionfullmäktigegrupp disponerar partigruppsstödet/gruppengarna. 
Stödet får endast användas till sådant som har samband med och relevans för 
partigruppens regionpolitiska arbete. I första hand administreras medlen av 
regionledningsförvaltningen. Vid eventuellt ”överskott” vid årets slut ska medlen 
utbetalas till respektive partiorganisation. 
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2.2. Redovisning av partistöd 

Presidiekonferensen bereder ärende gällande redovisning av partistödets användning 
och utbetalning vilket därefter beslutas av Regionfullmäktige. Redovisningen ska göras 
av varje mottagare av partistöd och årligen lämnas in till fullmäktige tillsammans med 
en granskningsrapport. 
 
Partistöd ska utbetalas två gånger per år i förskott. Den första delen om 60 % av 
partistödet utbetalas i början av året medan den andra delen om 40 % betalas ut under 
juli månad. Det senare under förutsättning att partiet inkommit med en skriftlig 
redovisning inom angiven tid som visar att partistödet för föregående år har använts för 
sitt avsedda ändamål. 
 
Följande uppgifter ska framgå av den skriftliga redovisningen av partistödet: 

 Organisationsnummer för partiet 
 Bankgiro/plusgiro eller bankkonto 
 Kontaktperson: Uppge partiets kontaktperson avseende partistöd 
 Partiets granskare: Partiet utser själv en särskild granskare som granskar 

denna redovisning 
 

Följande bilagor ska bifogas partistödsredovisningen för föregående år: 
 

1. Protokollsutdrag på utsedd granskare ska redovisas genom protokollsutdrag. 
Respektive parti utser själv en särskild granskare som granskar om 
redovisningen ger en rättvisande bild av hur partiet har använt partistödet. 

 
2. Partistödets verksamhetsrapport: Ska visa hur partistödet från regionen har 

använts föregående år genom en kostnadskalkyl och skriftlig 
verksamhetsrapport, t.ex. genom rapport om partiets regionala arbete, utåtriktad 
verksamhet, utbildningsinsatser. 

 
3. Granskarens rapport över granskningen av regionens partistöd. Rapporten 

behöver innehålla mer än ett exempel att stödet har använts för att stärka partiets 
ställning i den kommunala demokratin. Det bör framgå om och i vilken 
utsträckning överföring har gjorts till andra delar av partiorganisationen och 
vilka motprestationer som i så fall erhållits. Granskaren skriver under rapporten. 

 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats till regionfullmäktige inom lagen 
föreskriven tid, dvs senast den 30 juni året efter det år som redovisningen avser, 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. Stödet hålls inne till dess redovisning och 
granskningsrapport har lämnats in och behandlats av fullmäktige.  
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2.3. Uppräkning 

Det mandatbundna stödet och partigruppsstödet följer riksdagsmannaarvodet och 
uppräknas årligen.  
 
Det mandatsbundna partistödet och partigruppstödet gäller som längst till och med 31 
december 2026.  

2.4. Politiska sekreterare i Region Västernorrland  

Som en del av det partistöd som varje parti som finns representerat i regionfullmäktige 
erhåller, anställer regionen politiska sekreterare. Varje parti får en politisk sekreterare. 
Basresursen är 13 % av riksdagsmannaarvodet, motsvarande 9 295 kronor (år 2022) och 
därutöver betalas 2,5 % per mandat. Alla partier får en resurs om minst 30 % av 
riksdagsmannaarvodet. 
 
Politiska sekreterares lön justeras årligen. Uppräkning sker efter samma principer som 
för de förtroendevaldas arvoden, se kap 1.3 Årsarvode. Partierna kan använda 
partistödet för att utöka tjänsten som politisk sekreterare. 
 
Tjänstestället för de politiska sekreterarna är Regionens hus i Härnösand. Regionen 
tillhandahåller arbetsplats, basarbetsplats (dator) och mobiltelefon, men respektive parti 
svarar för kostnaderna för telefonräkning. Om ett parti väljer att anställa fler än en 
politisk sekreterare får aktuellt parti stå för den politiske sekreterarens utrustning samt 
ordna arbetsplats för denne. 
 
De politiska sekreterarna ansvarar direkt inför de förtroendevalda som de har i uppgift 
att biträda. I uppgiften ingår att ha huvudansvaret för det interna administrativa arbetet 
för respektive partigrupp. Det betyder bland annat att det är de politiska sekreterarna 
som ansvarar för att kalla ersättare till fullmäktiges möten och för all administration 
kring ledamöternas resor och övernattningar etc. Politiska sekreterare har rätt att närvara 
på föredragningar inför beslut i styrelsen, nämnder och utskott för att kunna lämna 
information och biträda de förtroendevalda. 
 
Riktlinjer för anställningsförfarande och anställningsvillkor för politiska sekreterare 
fastställs i styrdokument som bereds av presidiekonferensen för fastställande via beslut i 
regionstyrelsen.  

2.5. Parti tillkommer eller lämnar Region Västernorrland 

Ett parti som är nytt i regionfullmäktige har rätt till partistöd, partigruppsstöd/ 
gruppengar, gruppledare och politisk sekreterare från 15 oktober under valåret. 
Beloppen för partistöd och partigruppsstöd/gruppengar ska räknas som 2,5 månad (15 
oktober – 31 december) av ett års ersättning.  
 
Ett parti som lämnar regionfullmäktige under valåret får behålla sitt partistöd, 
partigruppstöd/gruppengar samt politisk sekreterare fram till 31 december under valåret. 
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Partiet har rätt till ett avvecklingsstöd som är två gånger riksdagsmannaarvodet (för 
2022, 143 000 kr) som ska betalas ut i januari efter valår.  
 
 
 
 
Detta reglemente träder i kraft den 1 januari 2023 med undantag för kapitel 1.13 
Gruppledare och kapitel 2.5 Parti tillkommer eller lämnar Region Västernorrland som 
träder i kraft den 15 oktober 2022. 
 
 
Relaterad information 
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