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§20  FÖRSLAG TILL BESTÄMMELSER OM ARVODE, ERSÄTTNINGAR 
OCH ÖVRIGA VILLKOR TILL FÖRTROENDEVALDA INOM HSB 
MÄLARDALARNA 
Fastställda av föreningsstämman 2021-05-10 

§ 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELER 
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda inom HSB MälarDalarna. Med förtroendevalda avses 
styrelsen, föreningsgranskare, valberedning. 

§ 2 ERSÄTTNINGSFORMER 
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, sammanträdesarvode och förrättningsarvode samt ersättning 
för förlorad arbetsinkomst, ianspråktagande av semesterdag, förlorad tjänstepensionsförmån, 
utbildningsarvode, reseersättning. 

§ 3 ARVODEN UTGÅR FRÅN INKOMSTBASBELOPPET 2021 (IBB) 
Årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode knyts till inkomstbasbeloppet, jämnat till 
närmaste 100-tal kronor. 
Avgår förtroendevald under mandatperioden, fördelas arvodet i förhållande till den tid som 
var och en av dem innehaft förtroendeuppdraget.  
Om förtroendevald på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt förtroende-
uppdrag för den tid som överstiger en månad, ska årsarvodet minskas i motsvarande mån.   

§ 4 STYRELSENS ARVODE OCH ERSÄTTNINGAR 

Arvode styrelsens ordförande 
• Ordföranden erhåller ett fast årsarvode motsvarande 2,22 IBB á 68 200 kr, dvs. 151 400 kr.  

Arvode vice ordförande 
• Vice ordförande ska, efter beslut om definierat ansvarsområde i styrelsens arbetsordning, ha ett 

fastställt årsarvode motsvarande 0,51 IBB á 68 200 kr, dvs 34 800 kr. 

Arvode övriga styrelseledamöter  
• Övriga styrelseledamöter erhåller ett fast årsarvode motsvarande 1,42 IBB á 68 200 kr, dvs.  

96 800 kr. 
• Att fördelas lika till övriga ledamöter i styrelsen. 

Arvode arbetstagarrepresentanter  
• Arbetstagarrepresentanter har bibehållna anställningsförmåner vid utförande av styrelseupp-

draget. 
• Arbetstagarrepresentanter erhåller sammanträdes- och förrättningsarvode med 1 200 kr. Kortare 

telefonmöten inom styrelsen under en (1) timme ersätts med ett halvt sammanträdesarvode 600 
kr. 

Förrättningsarvode och ersättningar  
• Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår till förtroendevalda med 1 200 kr. Kortare 

telefonmöten under en (1) timme ersätts med ett halvt sammanträdesarvode 600 kr. 
Förrättningsarvode utgår vid konferenser, ordförandeträffar, HSB Riksförbunds årsmöte, 
deltagande i regionföreningsmöten och ägarträffar. Förrättningar som innebär övernattning med 
kost och logi ersätts av regionföreningen.  
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§ 5 ARVODE FÖRENINGSGRANSKARE 
Föreningsgranskaren erhåller ett fast årsarvode motsvarande 0,11 IBB á 68 200 kr, 7 500 kr. 
Sammanträdes-och förrättningsarvode utgår med 1 200 kr. Kortare telefonmöten under en (1) timme 
ersätts med ett halvt sammanträdesarvode, 600 kr. 

§ 6 ARVODE HSB-LEDAMOT 
HSB-ledamotens arvode utbetalas enligt följande förslag från samrådsgruppen; 
• Vid enkel resa upp till 4 mil utbetalas sammanträdesarvode med 956 kr 
• Vid enkel resa upp till 9 mil utbetalas sammanträdesarvode med 1 100 kr 
• Vid enkel resa överstigande 9 mil utbetalas sammanträdesarvode med 1 300 kr 

Reseersättning utgår med 36.50 kr per mil vid sammanträde utanför hemorten.. 

§7 ARVODE TILL VALBEREDNINGEN 
Valberedningens ordförande erhåller ett fast årsarvode motsvarande 0,26 IBB á 68 200 kr, 17 700 kr.  
Fast årsarvode utgår till övriga ledamöter med 5 200 kr.  
Sammanträdes-och förrättningsarvode utgår vid deltagande i sammanträden, styrelsemöten, 
ägarträffar, valberedningskonferenser med 1 200 kr. Kortare telefonmöten under en (1) timme ersätts 
med ett halvt sammanträdesarvode, 600 kr. 

§ 8 FÖRLORAD ARBETSINKOMST 
Förtroendevald har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid löneavdrag från huvudarbetsgiv-
aren. Ersättning sker med faktiskt förlorad arbetsinkomst och ska styrkas med intyg.  

Till förtroendevald som är egen företagare gäller sjukpenningsgrundande inkomst. 

Uttag av semesterdag för fullgörande av förtroendeuppdrag jämställs med förlorad arbetsinkomst och 
ersätts med styrkt intyg. 

§ 9 FÖRLORAD TJÄNSTEPENSIONSFÖRMÅN 
Sveriges pensionssystem vilar på livsinkomstprincipen som ligger till grund för den framtida 
pensionen. 
Förtroendevald som har löneavdrag eller uttag av semesterdag för förtroendeuppdrag ersätts med 4,5% 
av summan av utbetald förlorad arbetsinkomst/uttag av semesterdag för att kompensera den 
förtroendevaldes framtida tjänstepensionsförlust. 

§ 10 RESEERSÄTTNING 
Reseersättning utgår med f n 36,50 kr per mil och samåkning ska i största möjliga utsträckning 
eftersträvas.  

§ 11 ÖVRIGA ARVODEN, ERSÄTTNINGAR, ÖVRIGA VILLKOR 
Övriga arvoden, ersättningar och villkorsfrågor som inte är reglerade i dessa bestämmelser kräver 
beslut av HSB MälarDalarnas styrelse.  Dessa regleras vid nästkommande översyn av bestämmelser 
om arvoden/ersättningar. 

§ 12 TOLKNING ARVODEN, ERSÄTTNINGAR, ÖVRIGA VILLKOR 
Styrelsen ansvar för tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser genom protokollföring i 
styrelseprotokoll. Beslutet skall återkopplas till valberedningen för översyn inför arbetet med 
nästkommande arvodesinstruktion. 
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