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Riktlinjer för ersättning till förtroendevalda inom 

Sensus regioner 

Sensus Regionstyrelser med mera  

Riktlinjerna syftar till transparens och likvärdig ersättning till förtroendevalda i Sensus 

regioner, och till att vara en del i Ett Sensus. Med grund i regionala förutsättningar och 

förhållanden fattar regionstämman beslut om arvoden och övriga ersättningar till 

förtroendevalda, i enlighet med Sensus stadgar regioner.  

 

Ansvarsarvoden  

Till de mest arbetskrävande uppdragen utgår generella årsarvoden. De är ersättning för 

löpande arbete till de förtroendevalda som förutsätts ha beredskap att göra olika slag av 

insatser på kort varsel och stå till förfogande.  

 Regionordförande 1,5 x prisbasbeloppet per år  

 Vice regionordförande 0,50 x prisbasbeloppet per år  

 

Sammanträdesersättning  

Sammanträdesersättning betalas till närvarande ledamot i styrelse, arbetsutskott och till 

grupper inrättade av regionstyrelsen. Ersättning betalas även till ledamöter med 

ansvarsarvode, till fackligt utsedda ledamöter och till ledamöter i valberedningen. 

Fackligt utsedda ledamöter förutsätts fullgöra uppdraget inom ramen för sin tjänst.  

 

Ersättning betalas även vid sammanträde med stöd av distansöverbryggande teknik, vid 

vilket protokoll förs.  

 

Beräkningsgrund för sammanträdesarvoden  

 Sammanträde upp till och med 3 timmar: 1,5 % av prisbasbeloppet  

 Sammanträde mer än 3 timmar per dag: 3,0 % av prisbasbeloppet  

 

Traktamente, resor, övriga utlägg samt ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst  

Traktamenten ingår i sammanträdesersättningen.  
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Ledamöter har möjlighet att erhålla reseersättning, milersättning och ersättning för 

övriga utlägg såsom biljetter etc.  

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan erhållas motsvarande 1,4 x ledamots egen 

dagsförtjänst.  

 

Ersättning för särskilda uppdrag  

Ledamot som gör insatser på uppdrag av regionstyrelsen eller arbetsutskottet, eller på 

begäran av presidiet (ordförande och vice ordförande) har möjlighet att erhålla 

ersättning. Till sådana insatser kan höra medverkan i aktiviteter beslutade av styrelsen, 

deltagande i utbildning, utbildningsresor, konferenser, representationsuppdrag etc.  

 

Ersättningen betalas per dag och utgör 1,4 x ledamotens egen dagsförtjänst, dock lägst 

2,5 % av prisbasbeloppet per dag, och utbetalas i efterhand mot insänd räkning. 

Traktamente ingår i denna ersättning.  

 

Vid större uppdrag som ledamot utför utanför sitt styrelseuppdrag sker ersättning efter 

överenskommelse med presidiet.  

 

Kompetensutveckling för regionstyrelsens ledamöter  

Ledamot som önskar kompetensutveckling för sitt uppdrag kan efter beslut av presidiet 

få vissa kostnader täckta. I första hand ersätts kursavgift, i andra hand resa, kost och 

logi. Normalt ersätts inte tiden.  

 

Förtroendevalda revisorer  

Sammanträdesarvode utgår inte.  

Traktamente etc., samma riktlinjer gäller som för regionstyrelsen.  

 Arvode: 0,15 x prisbasbeloppet per år utgår till såväl ordinarie förtroendevald 

revisor, som till ersättare.  

 

Ovanstående ersättningar utgår inte till revisor som fått sitt uppdrag utifrån 

anbudsförfarande.  

 

Utbetalningar  

Arvoden utbetalas halvårsvis i efterskott och utan anmodan.  

Reseersättning, milersättning och ersättning för övriga utlägg såsom biljetter etc.  

Utlägg, reseersättning, förlorad arbetsförtjänst utbetalas månadsvis efter inlämnande av 

uppgifter i Sensus reseräkningssystem.  
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Ansvarsförsäkring  

Sensus har tecknat ansvarsförsäkringar för samtliga styrelser.  

 

 

Fastställd av Sensus förbundsstyrelse 2020-04-15 


