Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden m.m. för mandatperioden
2014- 2018
Allmänt
Arvoden är knutna till arvodet för riksdagsledamot och förändring görs vid samma tidpunkt
som för riksdagsledamots arvode.
Arvoden
Årsarvoden
Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och ledamöter utgår med nedanstående procentsatser av riksdagsledamots årsarvode. Nedan framgår dessutom de uppdrag som är beräknade
att ha en omfattning på minst 40 % av heltid.
Procentsats
Landstingsfullmäktige
ordförande 1
vice ordförande 1

7%
75 % därav

Landstingsstyrelsen
landstingsråd, ordförande
oppositionsråd, vice ordförande
övriga ledamöter i landstingsstyrelsen

95 %
90 %
2,5 %

Delegationen för sjukhusvård/regionsjukvård,
delegationen för psykiatrivård, delegationen
för primärvård/folktandvård
landstingsråd, sjukhusvård/regionsjukvård
oppositionsråd, sjukhusvård/regionsjukvård
landstingsråd, psykiatrivård, folkhälsa
oppositionsråd, psykiatrivård
landstingsråd, primärvård/folktandvård
oppositionsråd, primärvård/folktandvård/folkhälsa

90 %
90 %
90 %
90 %
90 %
90 %

Medborgarutskottet
ordförande
vice ordförande

36 %
75 % därav

Folkhälsoutskottet
landstingsråd, psykiatrivård, folkhälsa
oppositionsråd, primärvård/folktandvård/folkhälsa
Kulturnämnden
ordförande
vice ordförande

Uppdragets
omfattning
-

100 %
100 %
-

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

40 %
-

-

20 %
75 % därav

-

Patientnämnden
ordförande
vice ordförande

36 %
75 % därav

Folkhögskolestyrelsen
landstingsråd, utbildning
oppositionsråd, utbildning
kontaktpolitiker

2,5 %

Trafikstyrelsen
ordförande
vice ordförande
Revisionen
ordförande 1
vice ordförande 1
övriga ledamöter
Samordningsförbundet
ordförande*
1:e vice ordförande*
2:e vice ordförande*
Revisor

22,5 %
75 % därav

40 %
-

25 %

5%
4%
2,5 %

-

4,5 %
3%
1,5 %
dagarvode

-

1) Dagarvode utgår dessutom.
*ersätts med % av ersättning till heltidsarvoderat landstingsråd – gäller fr.o.m. 1 mars 2016.
Har ej annat angivits utgår ej dagarvode till ovanstående ordförande och vice ordförande för
sammanträde i egen nämnd, utskott, delegation eller styrelse, ej heller vid annan förrättning
på grund av sitt uppdrag som ordförande eller vice ordförande eller i organ där vederbörande
utsetts av nämnd, utskott, delegation eller styrelse. Vid kurser och konferenser som ej kan
hänföras direkt till egen nämnd, utskott, delegation eller styrelse eller motsvarande ämnesområde utgår dock dagarvode i de fall deltagande påkallats av annan än en egen nämnd, utskott,
delegation eller styrelse.
Årsarvode utgår med 75 % av arvodet för heltidsengagerat landstingsråd till dels styrelseledamot eller ersättare representerande landstingsstyrelsens majoritet, dels styrelseledamot eller
ersättare representerande styrelsens opposition för berednings- och samordningsuppgifter
inom majoriteten respektive oppositionen. Till dessa ledamöter utgår ej års- och dagarvoden
för sammanträden i landstingsstyrelsen.
Dagarvoden
Dagarvode utgår med 3,0 % av riksdagsledamots månadsarvode. I arvodet ingår semesterersättning enligt semesterlagens bestämmelser. Beloppet avrundas till närmast högre 10-tal kronor.

Arvode för deltagande i gruppmöte kan utbetalas till förtroendevald som har uppdrag och har
utsetts av landstinget. Partiernas politiska sekreterare har tillsammans med respektive
gruppledare ansvar för att det sammanlagda antalet arvodesdagar för respektive parti håller
sig inom beslutad budgetram.
Dagarvode utgår
a)

till landstingsfullmäktigeledamot vid landstingsfullmäktigemöte samt ett dagarvode för
förberedelsearbete med anknytning till fullmäktigeuppdraget.

b)

till landstingsfullmäktigeledamot, revisor samt en ej tjänstgörande ersättare per valkrets
och i valkretsen representerat parti som deltar i gruppsammanträde inom eller utom
landstinget, likaså vid sammanträde med gruppstyrelse eller särskild inom partigrupp utsedd utredningskommitté/arbetsgrupp. Antalet gruppmöten styrs utifrån landstingets
sammanträdesplan.

c)

till ordförande och vice ordförande i landstingsfullmäktige samt i revisionen vid de
ordförande- respektive vice ordförandekonferenser som anordnas på initiativ av landstingsstyrelsens ordförande respektive vice ordförande.

d)

till ledamot (exklusive ordförande och vice ordförande) vid sammanträde i
landstingsstyrelsen, utskott, delegation, nämnd eller styrelse, varvid med sammanträde
likställs förrättning för landstingsstyrelsens, utskottets, delegationens, nämndens eller
styrelsens räkning.

e)

till icke tjänstgörande ersättare som deltar i sammanträde med landstingsstyrelsen.

f)

till ersättare vilken enligt landstingsfullmäktiges eller landstingsstyrelsens beslut kallats
att delta vid sammanträde i landstingsstyrelsen, annan styrelse eller nämnd trots att den
ordinarie ledamoten är närvarande.

g)

till landstingets revisorer för sådan dag som de har att utföra revisionsuppdrag.

h)

till ledamot och/eller ersättare enligt ovan likväl för resdag, som föregår eller följer på
sammanträde/förrättning mm, dock ej för resdag där resan påbörjats efter kl. 18.00 eller
avslutas före kl. 08.00.

Varar sammanträde/förrättning ej mer än 6 timmar inklusive färdtid enligt punkterna b-g
ovan, utgår arvode i stället med belopp motsvarande 75 % av dagarvodet.
Begränsning
Arvoden för uppdrag inom landstinget får för landstingets ledamöter ej överstiga 90 % av
riksdagsledamots arvode per år med undantag för landstingsstyrelsens ordförande där
beloppet utgör 95 %.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991:900) utgår - i
den mån inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag - med det belopp som löneavdraget överstiger dagarvodet.
Den som inte kan styrka inkomstbortfallet erhåller i stället som ersättning för förlorad arbetsinkomst mellanskillnaden mellan den högsta sjukpenning som förtroendemannen är berättigad
till enligt lagen om allmän försäkring och dagarvodet.
På motsvarande sätt kan även ersättning genom styrkta uppgifter utgå enligt 4 kap. 12 a och
12 b §§ kommunallagen (avser skälig ersättning för resekostnader för förtroendevalda med
funktionshinder samt skälig ersättning för kostnader för barntillsyn för förtroendevalda med
barn med behov av tillsyn).
Reseersättning och traktamente
Rese- och traktamentsersättning utgår enligt gällande kollektivavtal om resor och traktamenten. Endagsresetillägg utgår då förrättningen äger rum i annan kommun, d v s i annan kommun än bostaden eller tjänstestället, och i mer än 6 timmar enligt lokalt kollektivavtal.
För förtroendevald som enligt skattemyndigheten har annat tjänsteställe än bostaden gäller
dessutom följande:
Vid användandet av egen bil för resa mellan bostad och tjänsteställe gäller den högsta ersättning per mil enligt bilersättningsavtalet oavsett antal mil och vid användande av fri bil enligt
nedan utgår samma ersättning som för tjänsteresa. Ersättningen är skattepliktig.
Förmånsbil kan ställas till förfogande för landstingsråd och oppositionsråd och till en politisk
samordnare för majoritet respektive opposition i enlighet med landstingets policydokument
om bilförmån för förtroendevalda och tjänstemän.
Förtroendevald med tjänsteställe på landstingets kansli i Kalmar har i de fall uppdraget kräver
rätt att på landstingets bekostnad övernatta på anvisat hotell i Kalmar. Detta är en skattepliktig
förmån. Vid personligt utlägg ska berörd förtroendevald få en skattepliktig ersättning
motsvarande logikostnaden.
Färdtidsersättning
Färdtidsersättning utgår enligt samma grunder som gäller för tjänsteman enligt Allmänna bestämmelser. Ordinarie arbetstid definieras härvid dock till kl. 08.00 - 17.00.
Sjukdom
För förtroendevald som har fast årsarvode motsvarande 40 % eller mer av heltid tillämpas vid
sjukdom, olycksfall eller arbetsskada enligt reglerna i Allmänna bestämmelser.
För övriga förtroendevalda med fast årsarvode sker reducering av arvodet vid sammanhängande frånvaro överstigande 30 dagar.

Arvodering av ersättare för ordförande eller vice ordförande
Vid sådan längre bortovaro för ordförande eller vice ordförande att ersättare måste inträda för
stadigvarande tjänstgöring beslutar landstingsstyrelsens presidium om arvodering i varje särskilt fall.
Semesterersättning
Arvodena inkluderar semesterersättning. Heltidsengagerad har rätt till 7 veckors ledighet per
år. Sådan ledighet får ej sparas över ett årsskifte.
Landstingsanställd som har löneavdrag för politiskt uppdrag i landstinget bibehåller sin semesterrätt.
Övrigt
Pensionsbestämmelser
Landstinget har under § 88/88 antagit normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL). Utöver reglementet gäller samma samordningsbestämmelser som för tjänstemän.
Under § 69/93 har landstingsfullmäktige fattat beslut om vissa ändringar i reglementet beträffande dels efterlevandeskyddet, dels förtroendevalda som kvarstår på äldre bestämmelser
(LKPRF).
Efter framställning (1995:1) från landstingsstyrelsen har landstingsfullmäktige under § 12/95
antagit normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) i sin nya lydelse
att gälla fr. o m den 1 januari 1995. Den nya lydelsen omfattar de ändringar som gjorts i § 10
Visstidspension mom. 1 och § 15 Livränta mom.1.
Under § 113/97 fattade landstingsfullmäktige beslut om att årspoängen i PRF-KL ska beräknas på samma sätt som vid beräkning av ATP-poäng. Dessutom beslöts att registrerad partner
likställs med make i § 13 PRF-KL (efterlevandepension till vuxen).
Landstingsfullmäktige beslutade den 5 mars 2014, § 26, att anta bestämmelserna gällande
Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) för nya förtroendevalda,
Landstingsfullmäktige beslutade den 4 juni 2014, § 59, att mandatperioden 2010-2014, som
förkortats med några veckor till följd av änd-ringar i kommunallagen, ska vad avser reglerna i
pensionsbestämmelser för förtro-endevalda (PBF) anses omfatta 48 månader.
Utbildning av förtroendevalda
Den utbildning - i form av kurser och konferenser - som erbjuds de förtroendevalda inom
Landstinget i Kalmar län är:
1. Landstingets introduktionsutbildning för nyvalda.
2. Av Sveriges Kommuner och Landsting eller landstinget anordnade centrala och regionala
kurser och konferenser efter beslut av landstingsstyrelse eller nämnd.

För deltagande i arrangemang enligt utgår dagarvode, traktamente och ersättning till
förtroendevalda enligt landstingets bestämmelser.
Utöver dessa utbildningsinsatser utgår ett utbildningsstöd till de politiska partierna som är
representerade i fullmäktige. I ”Regler om partistöd” framgår villkoren för detta.
Politiska sekreterare
Tjänsterna som politiska sekreterare är fördelade enligt följande:
1 – 5 mandat
6 – 10 mandat
11 – 21 mandat
22 eller fler

0,75 tjänst
0,90 tjänst
1,0 tjänst
1,5 tjänst

Majoriteten har dock alltid rätt till samma antal tjänster som oppositionen har tillsammans.
För anställning gäller Allmänna Bestämmelser i tillämpliga delar liksom bestämmelserna för
resor och traktamenten. Respektive parti har att svara för kontorsutrymmen.
Ekonomiskt partistöd och utbildningsstöd
I ”Regler om kommunalt partistöd” framgår vilka regler som gäller får partistöd och
utbildningsstöd.
___________________________________________________________________________
Detta reglemente gäller från och med 1 januari 2015.
Fastställt av landstingsfullmäktige § 32/14, tillägg angående kulturnämnden § 140/15 att gälla
från och med den 1 januari 2016, tillägg angående samordningsförbundet § 18 att gälla från
och med den 1 mars 2016.

