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Ersättning förtroendevalda 
 

Ersättningskommittén föreslår stämman besluta: 

att fastställa ersättning till förtroendevalda i enlighet med 
ersättningskommitténs förslag  

 

Valberedningen utgör sedan stämman 2008 även ersättningskommitté med uppdrag att till 
stämman lämna förslag på ersättningar till styrelse och övriga arvoderade förtroendevalda 
kommande verksamhetsperiod.  

Vid stämman 2020 inkom två motioner som föreslog att även ledamöter i nämnderna ska 
ersättas. Stämman beslöt då att hänskjuta till ersättningskommittén att utreda ersättning till 
nämndledamöter i samråd med styrelsen. Beslut i frågan delegerades av stämman till 
styrelsen om eventuell arvodering av nämndledamöter under verksamhetsperioden 2021-
2022 

Styrelsen beslöt vid sitt möte i februari 2021 att ersättning ska utgå till nämndledamöter i 
enlighet med ersättningskommitténs förslag. Ersättningen som beslutades: 

0,45 pbb till ledamöter i invalsnämnden och 0,6 pbb till ordföranden 
0,2 pbb till ledamöter i tävlingsnämnden och etiska nämnden och 0,5 pbb till ordföranden. 

Dessa ersättningar föreslår ersättningskommittén ska gälla även fortsättningsvis.  

Ersättningskommittén föreslår också att ersättning ska utgå till valberedningen, vilket inte har 
gjorts förut. Valberedningen gör ett omfattande arbete som innebär ett 20-tal möten och ett 
stort antal kontakter med sittande och föreslagna förtroendevalda. Valberedningens arbete 
är intensivast under året före en stämma men det kan kallas in för att bereda fyllnadsval 
under verksamhetsperioden. Ersättningskommittén har därför valt att föreslå en ersättning 
som motsvarar den lägsta nivån per år i nämnderna, dvs 0,2 pbb. 

Ersättningskommittén föreslår även att stämmans ordföranden ska få en ersättning om 0,2 
pbb/år de år som stämman hålls och motsvarande om en extra stämma inkallas. 
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Ersättningar till förtroendevalda 
 

Ersättningskommitténs  förslag 
- Ersättning till ordförande fastställs till ett fast arvode på 7,0 prisbasbelopp* 

(pbb)/år. Till detta tillkommer pensionsavsättning enligt ITPplan. 
- Ersättning till 1a och 2a vice ordförande fastställs till ett fast arvode på 3,0 pbb/år. 

Till detta tillkommer pensionsavsättning enligt ITPplan.  
- Övriga ledamöter i styrelsen får rörlig ersättning för styrelsesammanträden, AU-

möten och kapitalplaceringsråd på 0,075 pbb/heldag de deltar. Vid kortare möten 
reduceras ersättningen i motsvarande grad.  

- Ersättning för halva restiden till och från styrelsemöten får tas ut, som om det vore 
mötestid. Denna reseersättning gäller för alla styrelseledamöter, inklusive 
ordförande och vice ordförande, och gäller resor till styrelsemöten liksom andra, för 
styrelsearbetet, nödvändiga resor. 

- En pott på 2,0 pbb/år avsätts för styrelsen för arbete utöver ordinarie styrelsearbete. 
Ersättningen utgår med 0,075 pbb/ heldag. Vid kortare möten reduceras 
ersättningen i motsvarande grad. Potten kan även användas till avgränsade projekt 
enligt samma princip som för möten eller för speciella uppdrag/ansvarsområden 
som styrelsen tar beslut om. 

- Ordförande i akademier, utskott och styrelsens arbetsorgan ersätts med 0,4 pbb/år.  
- Verksamhetsrevisorerna delar på en pott på 0,4 pbb/år 
- Ersättning till nämnderna utgår med: 

o Invalsnämnden: 0,6 pbb till ordföranden och 0,45 pbb till ledamöter  
o Tävlingsnämnden: 0,5 pbb till ordföranden och 0,2 pbb till ledamöter 
o Etiska nämnden: 0,5 pbb till ordföranden och 0,2 pbb till ledamöter 

- Valberedningen (tillika ersättningskommittén): 0,5 pbb till ordföranden och 0,2 pbb 
till ledamöter 

- Stämmans ordföranden får 0,2 pbb/år de år som stämman hålls och motsvarande 
om extra stämma inkallas. 

 

 

*ett prisbasbelopp motsvarar 52 500kr (2023)  
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