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Datum
2017-10-20

Diarienummer
RS170632

Anteckningar Arvodeskommittén 2017-10-20
Anteckningar förda per capsulam med arvodeskommittén 2017-10-20.
Deltagare: Mats Eriksson (M) ordförande, Stefan Bengtsson (C), Lise-Lotte
Bensköld-Olsson (S), Tommy Rydfeldt (L), Per Stané Persson (S)
Övriga: Staffan Johansson, kanslichef

1. Förtydligande av arvodesreglementet rörande ersättning för
ledsagare
Det har uppmärksammats att i arvodesreglementet ges möjlighet för
förtroendevald att begära ersättning för ledsagare i samband med förrättningar.
Nivån på ersättningen är dock inte specificerad i reglementet. I dagsläget har det
inkommit en begäran om ersättning för ledsagare och det finns därmed ett behov
av ett förtydligande av tillämpningen av arvodesreglementet.
Enligt arvodesreglementet så har förtroendevald med funktionsnedsättning rätt till
ersättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Utgifter som
anses kunna ersättas är resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning mm.
Ersättning ska för att utgå anses skälig med hänsyn till omständigheterna i det
enskilda fallet.
Regionkontoret har varit i kontakt med övriga regionkanslier i landet och det finns
ingen entydig tolkning om vad som anses vara skäligt.
Ett förslag skulle kunna vara att koppla ersättningen till vad ideella organisationer
på riksplanet har som riktlinjer för ersättning. Den organisation som har beslutat
om ersättning för ledsagare är Synskadades riksförbund. Ledsagareersättningen
inom SRF utgår till 140 kronor/timme, dock högst 1120 kronor/dag.
Enligt arvodesreglementet så är det regionstyrelsen som har möjlighet att besluta
om tolkning och tillämpning av bestämmelser samt utfärdar i förekommande fall
på samma sätt tillämpningsanvisningar. Detta beslut ska ske efter hörande av
arvodeskommittén.
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Arvodeskommitténs yttrande
Arvodeskommittén har inget att erinra över förslaget om ersättning för ledsagare.
Arvodeskommittén

Mats Eriksson
Ordförande
Staffan Johansson
Kanslichef
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