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Förtroendevaldas arvoden 2023 
Årsarvoden 
Belopp utgår enligt nedanstående förteckning. Beloppen beräknas 
som procentuella andelar av månadsarvodet för regionråd per 
månad. Belopp nedan betalas ut månatligen. 
Organ Ordförande 1:e vice 2:e vice Ledamot 

Region- 
fullmäktige 7 150 kr 2 150 kr 2 150 kr  ------ 

Region- 
styrelsen 21 450 kr 7 150 kr 10 730 kr          ------ 

Vårdstyrelsen 17 880 kr 5 010 kr 8 580 kr         ------ 

Sjukhus 
styrelsen   17 880 kr 5 010 kr 8 580 kr  ------ 

Fastighets 
och service- 
nämnden 14 300 kr 3 580 kr 7 150 kr  ------ 

Trafik och 
samhällsut- 
vecklings- 
nämnden 17 880 kr 5 010 kr 8 580 kr  ------ 

Regionala  
utvecklings- 
nämnden 17 880 kr 5 010 kr 8 580 kr ------ 

Patient 
nämnden 7 150 kr ------ ------  ------ 

Kultur 
nämnden 14 300 kr 3 580 kr 7 150 kr  ------ 

Ambulans- 
dirigerings- 
nämnden 7 150 kr 3 580 kr -------  ------ 

Region- 
revisionen 7 150 kr ------- -------         3 580 kr 

Pensionärs 
rådet  7 150 kr ------- -------  ------ 

Samråd HSVO 10 730 kr 5 010 kr -------  ------ 

Stiftelsen 
Musik i  
Uppland 7 150 kr 3 580 kr -------  ------ 

Stiftelsen 
Upplands- 
museet 7 150 kr 3 580 kr ------- ------ 

Rådet för 
delaktighet 7 150 kr -------- ------- ------ 

Gemensam 
nämnd för 
varuförsörjning 7 150 kr  3 580 kr ------- ------- 

Sammanträdesarvoden  
För deltagande vid sammanträde med  
regionfullmäktige utgår till ledamot och  
ersättare sammanträdesarvode med 3 % av  
månadsarvodet för regionråd per sammanträde, 
från och med 2023-01-01, 2 150 kr.  
(Oförändrad nivå). 

För deltagande i sammanträde med övriga styrelser, 
nämnder, utskott, beredningar samt för uppdrag  
inom Mälardalsrådet, bolagsstyrelser inkl. styrelsen  
för Uppsala Buss AB, Uppsala Läns Trafik AB och  
AB Prebus utgår samman-trädesarvode till ledamöter  
och ersättare med 2 % av månadsarvodet för  
regionråd per sammanträde, fr.o.m. 2023-01-01,  
1 430 kr. (Oförändrad nivå). 

Andra organ där Region Uppsala svarar för arvodering 

Ledamot och ersättare arvoderas med 1,5 % av 
månadsarvodet för regionråd per sammanträde,  
från och med 2023-01-01, 1 070 kr.   
(Oförändrad nivå). 
Rådet för delaktighet, pensionärsrådet, 
universitetssjukvårdsstyrelsen,  
samrådsnämnden, samverkansnämnden,  
styrelsen för föreningen Norden Biskops Arnö,  
styrelsen för stiftelsen medicinhistoriskt museum,  
styrelsen för stiftelsen Leufsta, samråd med lera. 

Halvdagsarvode 

Vid sammanträde kortare tid än fyra timmar  
(inklusive schablon för restid) utgår arvode  
med 1 % av månadsarvodet för regionråd, från  
och med 2023-01-01, 720 kr. (Oförändrad nivå). 

Arvodering vid utbildning etc. 

Deltagande i utbildning, konferenser eller  
motsvarande arvoderas i förekommande fall  
med 1,5 % av månadsarvodet för regionråd. 
Arvodering tillstyrks av respektive organ.  
Från och med 2023-01-01, 1 070 kr.  
(Oförändrad nivå) 

Organ       Ordförande    1:e vice    2:e vice    Ledamot 
Gemensam  
nämnd för 
kost 7 150 kr 3 580 kr ------- ------- 

Styrelserna för 
G: a U:a Buss AB 
U: a Läns Trafik AB 
och AB Prebus 7 150 kr 2 150 kr 3 580 kr ------- 

Maximal ersättning för förlorad arbetsförtjänst från och med 
2023-01-01 är: 3 337 kr/dag, 417 kr/timme. (2022-års nivå).
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