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Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda

Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12,
1998-12-14, 2002-12-16, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16,
2014-06-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20 och 2016-12-19, § 236, 2018-06-18, § 90, 2018-12-17 § 69
och 2020-11-16 § 202
För uppräkning av årsarvoden bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men
med tre års eftersläpning.

1. Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga Ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda.
2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
reseersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget
enligt de grunder som anges i punkterna 12-14.
3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning enligt
punkterna 4-11.
4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga Ersättning till
Region Gotlands förtroendevalda till dessa regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i punkt
1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres i
huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
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6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som framgår
av Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas en gång per sammanträde. När ett sammanträde löper över flera dagar
utbetalas grundarvode en gång per dag.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med 100 %
tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt punkt 2.
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Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, utöver regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till övriga regionråd.
7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete, rätt att
erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp fullmäktige beslutar,
se Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning med
belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga Ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda
9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region
Gotland betalas enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i
traktamentsavtal (TRAKT T) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala
tillämpningsbestämmelser.
10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller regionstyrelse
eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
5. Protokollsjustering, 1 timma.
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För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den förtroendevalde
själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region Gotland den
förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget givits av
regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga Ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda
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11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i punkt 10.
12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersätts med 150 kronor
per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende
och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av Region Gotland.
13 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av person
med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av sammanboende.
14 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av
handlingar och liknande.
15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt punkterna 7 och 12-14
För att kunna få ersättning enligt punkterna 7 eller 12-14 ska den förtroendevalda vid varje
tillfälle då ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.
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17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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