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Årsmötets beslut 2020-03-21

ARVODESREGLER FÖR FÖRTROENDEVALDA I SJUKVÅRDSPARTIET I
VÄRMLAND (SiV)
Uppdrag som hör till verksamheter inom kommun eller region, se arvodesbestämmelser för
resp huvudman (region, kommun etc).
Heltidsarvoderad förtroendevald erhåller ej extra arvodering/ersättning inom eget
ansvarsområde.
Övriga uppdrag som utförs på uppdrag av Sjukvårdspartiet i Värmland ersätts enligt följande:
För kostnadsnivåer, se särskild rubrik nedan; ”Ersättningsnivåer” punkt 9.
Uppdrag

Ersättning

1. Styrelsearbete i partistyrelsen:
a) Invald Ledamot och ersättare

a) Mötesarvode 75% Reseersättning

b) Särskilt adjungerad

b) Mötesarvode75% Reseersättning

c) SiV U & SiV i Säffle

c) Ersättning från eget konto

2. Arbetsutskott (au)
Reseersättning

2. Mötesarvode 75%

3. Sammanträden mindre än en halvtimma

3. Inget arvode per telefon/länk

4. Telefonsammanträde (kallelse) över 30 min

4. Timarvode 175 kr/tim

Särskilda tilläggsuppdrag i styrelsen:
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Sekreterare
invald)
d) Kassör

a) Inget extra arvode fn
b) Inget extra arvode fn
c) Uppföljningsarvode/ protokoll (om
d) Inget extra arvode fn

5. Övriga särskilda
tilläggsuppdrag
a) Ansvarig för medlemsregistrering, webb,
kansli, utskick medlemsavier, nyhetsbrev etc.

a)Mötesarvode

b) Mötessekreterare/mötesordförande vid
stämma/årsmöte

b)mötesarvode, reseersättning
c)mötesarvode, reseersättning

c)Representation på uppdrag av
gruppledare/ordförande/styrelse

6. Möten för förtroendeuppdrag
Separata gruppmöten i partiet

Gruppmöte med Värmlandssamverkan

7. Utbildning på uppdrag av
gruppledare/ordförande/styrelse

Mötesarvode 75%,
Reseersättning, Ersättning
förlorad arbetsförtjänst
Ordinarie ledamöter i fullmäktige samt
två ersättare arvoderas av Region
Värmland.
Övriga närvarande ersätts via SiV
partistöd. Väljer mellan arvode och
förlorad a-inkomst.

Arvode, Reseersättning, Ersättning förlorad
arbetsförtjänst

8. Icke arvodesberättigade
möten/sammankomster
a) Stämma, årsmöte, medlemsmöte,
gruppmöte (inbjudan)
b) Information, kurs (inbjudan)
b)Reseersättning
c) Valkampanj. Paneldebatt,
invånardialog, representation (i
c)Reseersättning
samband med valrörelse).
d) Överläggningar/sammankomster av
informell karaktär på eget initiativ
eller där inbjudan utgått. (ej
kallelse)

Ersättningsnivåer
a) Mötesarvode 863 kr (nivå RV)
b) Planerings-och Uppföljningsarvode 882 kr
c) Reseersättning från SiV
- Faktisk kostnad för biljett eller vid behov
av egen bil, milersättning motsvarande
skattefri nivå 1,85 kr/km för resor över en
mil
d) Timarvode 175 kr/timme

10. Regionfullmäktige
Ordinarie ledamöter i fullmäktige samt en
ersättare arvoderas av Region Värmland.
Närvarande andre ersättare arvoderas av SiV
enligt samma regler
Övriga inget arvode. Reseersättning utgår
enligt SiV:s regler
11.Övrigt
Max ett och ett halvt arvode/dag utbetalas i enlighet med RV regler.
Förlorad arbetsinkomst utbetalas med max ett per dag (där det ingår i arvodesreglerna).
Arvodesreglerna följer de kommunala - och regionala ersättningsnivåerna i största möjliga
mån och revideras årligen i samband med årsmötesförhandlingar, samt vid
kommunala/regionala arvodesförändringar..
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