
Arvodesreglemente för kommunalförbundet Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten 
 
Arvodesreglementet tar sin utgångspunkt i det arvodesreglemente som fastställts av regionfullmäktige 
den 23-24 november 2022 för Region Norrbotten vilket är förenligt med RKM förbundsordning 14 §.   
Direktionen i kommunalförbundet Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten (RKM) 
fastställde den 20 december 2022 arvodesreglementet för RKM. Reglerna gäller fr.o.m. den 1 januari 
2023.   
 

Bakgrund och syfte 
1 § Kommuner och regioner får bilda kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala 
angelägenheter till sådana förbund enligt 3 kap 8 § kommunallagen.  
 
Förtroendevalda har enligt 4 kap. 12-15 §§ kommunallagen (2017:724) rätt till skälig ekonomisk 
ersättning för att kunna fullgöra sina politiska uppdrag.  
 
Fullmäktige får besluta att förtroendevalda har rätt till skälig ekonomisk ersättning enligt 4 kap. 16 § 
och 18 § kommunallagen. Fullmäktige är i RKM fall direktionen med dess 28 ledamöter.  
 

Tillämpningsområde 
2 § Dessa arvodesbestämmelser gäller för förtroendevalda inom RKM. Med förtroendevalda menas  

• ledamöter och ersättare i direktionen och arbetsutskottet RKM.   
• lekmannarevisorer i RKM.  
• Av RKM utsedda ledamöter i samverkansorgan där dessa samverkansorgan inte betalar 

arvoden.  
 
3 § Bestämmelserna ska tillämpas från och med den dag då ledamoten tillträder sitt uppdrag till och 
med dagen då uppdraget upphör eller det datum ledamoten avsäger sig uppdraget. 
 
4 § Arvoden för förtroendevalda i av RKM hel- eller delägda bolag utgår enligt beslut i respektive 
bolags bolagstämmor.  
 

Årsarvode 
5 § Arvoden utgår från riksdagsledamöternas grundarvode per månad som bestämts årligen av 
Riksdagens arvodesnämnd. För 2022 är grundarvodet för en riksdagsledamot 71.500 kronor. RKM 
basarvode uppgår till 95 % av gällande riksdagsledamotsarvode. Basarvodet följer automatiskt 
förändringar av riksdagsledamotarvodet. Förändringar träder i kraft den 1 januari nästföljande 
kalenderår. Basarvodet för RKM är för 2022 (71.500 kr x 95%) 67.925 kronor.   
 
6 § Årsarvodet för RKM uppgår till basarvodet gånger 12. För 2022 är årsarvodet (67.925 kr x 12) 
= 815.100 kronor.  
 
7 § Årsarvoden tillfaller ordförande, vice ordförande samt ledamöter i arbetsutskottet.  
 



8 § Ordförande erhåller 10% av årsarvodet (för 2022: 81 510 kr), vice ordförande erhåller 4,5% av 
årsarvodet (för 2022: 36 680 kr), ledamot i arbetsutskottet erhåller 2,5% av årsarvodet (för 2022: 20 
380 kr) medan lekmannarevisorer erhåller 1,00% av årsarvodet (för 2022: 8.150 kr). Årsarvoden 
betalas ut med en tolftedel den 25:e i respektive månad om denna dag inte är lör-, sön- eller helgdag.  
Årsarvoden till lekmannarevisorer utgår fr o m juli första året i mandatperioden till och med juni året 
efter mandatperioden. Årsarvodet betalas ut i sin helhet en gång per år, efter avlämnad 
revisionsrapport vilket normalt görs i juni månad för året innan. Det innebär att för verksamhetsåret 
2022 avlämnas revisionsrapporten i juni 2023.     
 
Sammanträdesarvoden 
9§ För de befattningar som erhåller årsarvoden utgår inte sammanträdesarvoden. De med årsarvoden 
är ordförande, vice ordförande, ledamöter i arbetsutskottet samt lekmannarevisorer. Ledamöter som 
inte erhåller årsarvoden erhåller sammanträdesarvoden.  

10 § Helt sammanträdesarvode per möte uppgår till 0,13 procent av årsarvodet, avrundat till närmaste 
tiotal kronor, per sammanträde eller förrättning som tar mer än fyra timmar i anspråk. (2022 är detta 
belopp 815.510 x 0,13% = 1.060 kr) 
 
Halvt sammanträdesarvode uppgår till 0,065 procent av årsarvodet per sammanträde eller förrättning 
som tar mindre än fyra timmar i anspråk. (2022 är detta belopp 815.510 x 0,065% = 530 kr) 
 
Sammanträdesarvodet kan maximalt uppgå till ett helt sammanträdesarvode per dag. Pågår 
sammanträdet eller förrättningen mer än en dag, räknas varje dag som ett sammanträde eller en 
förrättning. 

 

Förlorad arbetsförtjänst  
11§ För styrkt förlorad arbetsförtjänst utgår ersättning med begränsning att ledamot med ett årsarvode 
överstigande sammantaget 40% i sitt uppdrag i RKM, Region Norrbotten och/eller kommunen inte 
omfattas av regelverket för förlorad arbetsförtjänst.  

12§ För förtroendevald som har, men ej kan redovisa, förlorad arbetsförtjänst, exempelvis 
egenföretagare, är ersättningen för hel dag 1/365 av den sjukpenninggrundande årsinkomst 
Försäkringskassan beslutat om. Samma regel gäller för förtroendevald som är arbetslös.  

 
Reseersättning 
13§ Ersättning betalas enligt de regler som gäller för anställda i RKM. Reseersättning betalas inte ut 
för avstånd understigande 20 km enkel väg. Avståndet beräknas mellan folkbokföringsadress och 
sammanträdes- eller förrättningsplats.  

Preskriptionstid  
14§ Ansökan om ersättning eller arvode enligt detta reglemente ska ske inom sex månader från 
genomfört sammanträde eller förrättning. För sent inkommen ansökan kommer inte att behandlas.  

 

Tillämpningsföreskrifter  
15§ RKM arbetsutskott svarar för tolkning och tillämpning av ersättningsreglerna. RKM direktion 
beslutar om revideringar av arvodesreglementet.  
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