
Rese- och ersättningsreglemente Leader Mittland Plus  

Fastställda: LAG 2015-12-09 och 2016-01-14 samt årsmöte 2017-04-19. Ändringar avser belopp samt 
tillägg av fast arvode till vissa uppdrag. 

Reglerna omfattar LAG medlemmar, medlemmar i arbetsutskott beredningsgrupper. Vid LAGs 
sammanträden arvoderas representanter för det offentliga av sina respektive organisationer. Som grund 
för reglementet gäller, i tillämpliga delar”, Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i 
Bräcke kommun”, ersättning för sammanträden, resor med egen bil, restidsersättning samt ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

Arvode för sammanträde m.m. 

Belopp angivna i 2018 års nivå, inkomstbabeslopp IBB 62 500 kr 

Orsak Beräkningsgrund Belopp 

Sammanträde som varar upp till 3 
timmar, inkl gruppmöten i direkt 
anslutning till sammanträdet 
(halvdagsarvode) 

0,75% av inkomstbasbeloppet 
(IBB) 

469 kr per sammanträde 

Sammanträde som varar mer än 3 
timmar, inkl gruppmöten i direkt 
anslutning till sammanträdet 
(heldagsarvode) 

1,25% av inkomstbasbeloppet 
(IBB) 

781 kr per sammanträde 

Arvode för sammanträde är maximerat 
till 

 781 kr per dag oavsett antal 
sammanträden 

b) Timarvode IBB * 0,41 

     165 

 

Där 0,41 är en faktor och 165 
timmar 

155 kr per timme 

 

Restidsersättning 

Restidsersättning utges med timarvode enligt nedanstående intervall: 

Avstånd (tur och retur) Restidsersättning 

11-30 kilometer 0,25 timarvode 

31-60 kilometer 0,50 timarvode 

61-90 kilometer 0,75 timarvode 

91-120 kilometer 1,00 timarvode 

121-150 kilometer 1,25 timarvode 

151-180 kilometer 1,50 timarvode 

181-210 kilometer 1,75 timarvode 

211 kilometer och mer 2,00 timarvode 

 

  



Kilometerersättning 

Kilometerersättning för resa med egen bil utbetalas med det belopp som vid varje tidpunkt gäller enligt 
skatteverkets regler för skattefri ersättning, f.n. 18,50 per mil. Samåkning skall i möjligaste mån 
eftersträvas. 

Förlorad arbetsinkomst 

II Verifierat belopp, maximalt:   2 440 kr/dag 

II Schablonberäknat belopp: 

a)   sjupenning/dag * 110%*30 dagar = ersättning/timme Max: 2 000 kr/dag 

                       165 dagar 

b)   sjupenning/dag * 110%*365 dagar = ersättning/dag Max: 2 000 kr/dag 

                       260 dagar 

    Halvdagsersättning= ersättning/dag  

c) Schablonberäknat belopp om sjukpenninggrundande belopp inte kan definieras: 

 175 kr/dag, som mest 8 timmar. 

 

Fast ersättning för vissa uppdrag utöver mötesarvodering 

Till ordförande utgår ett fast arvode med 2 000 kr per månad, totalt 24 000 kr per år. 

Till vice ordförande utgår ett fast arvode om 2 000 kr per år.  

Till föreningens förtroendevalde revisor utgår ett årligt arvode med 4 000 kr per år. 


