
 

 

Förslag till arvoden och övriga ersättningar 
1.  Arvode till ledamöterna i arbetsutskottet 

Arvode till ledamöterna i arbetsutskottet utgår med sammanlagt 7 (sju) basbelopp* per år, fördelat så 
att ordföranden erhåller 4 (fyra) basbelopp* och 1:e vice ordförande 2 (två) basbelopp* och 2:e vice 
ordförande 1 (ett) basbelopp*. 

 

2.  Arvode till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, förtroendevald, valberedning 
och ordinarie revisor 

Arvode till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, förtroendevald, valberedning och ordinarie revisor 
utgår med 0,2 basbelopp* per år. Vid 50 % frånvaro halveras arvodet. I årsarvodet ingår förberedelser 
inför sammanträden, läsa in handlingar samt förbereda synpunkter, förslag och idéer. 
Uppdrag utöver sammanträden och utgifter som belastar förbundet ska beslutas samt protokollföras. 
Årsarvoden utbetalas i december månad. 

 

3.  Arvode till ordförande i valberedningen 

Till valberedningens ordförande utgår ett årligt arvode på 0,25 basbelopp ordförande. 

 

4.  EFA eller ELF  

Innehar någon i förbundsstyrelsen även ett uppdrag som ordinarie ledamot i styrelsen för EFA eller ELF 
(våra europeiska samorganisationer) som samtidigt sitter i vår förbundsstyrelse utgår endast ett arvode 
även om man sitter i båda styrelserna. 1 arvode är 1 (ett) prisbasbelopp*. Inget mötesarvode utgår. 

 

5.  Övrigt 

Sammanträdesarvode 
Till ledamöter och ersättare i förbunds- och fondstyrelse, AU, förtroendevald, valberedning, revisor och 
ersättare, deltagare i arbetsgrupper samt för tillfälliga arbetsinsatser på uppdrag av kongressen eller 



förbundsstyrelsen skall arvode utgå med 1/35-del av gällande basbelopp* per sammanträde/uppdrag 
(dvs 1408 kr år 2022), dock högst ett per dag. Gäller även för valberedningens informationsdeltagande 
vid förbundsstyrelsens sammanträden.  

Förlorad arbetsförtjänst 

Förlorad arbetsförtjänst per tjänstledighetstillfälle (max 3 000 kr) ersätts mot uppvisande av intyg från 
arbetsgivare, eller företagare intyg av revisor, studerande och arbetslösa mot intyg av 
ersättningsreducering. Vid nedsättning av arbetstiden ersätts förlorad arbetsförtjänst och bortfall av 
pension mot uppvisande av arbetsgivarintyg. Vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst 
till exempel egenföretagare gäller att ersättningsbeloppet följer reglerna hos Försäkringskassan.    

Traktamenten 

Traktamenten för förtroendevalda utgår i enlighet med Skatteverkets schablon för skattebefriade 
belopp.    
Bilersättning  

För tjänsteresa med egen bil utgår i enlighet med Skatteverkets schablon ett skattefritt belopp (för 
närvarande 1,85 kr/km).   

*Med basbeloppet avses prisbasbelopp vilket för år 2022 är 48 300 kr.  

 

Beslutet börjar gälla från och med 1 juni 2022.  

 


