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HSB SYDOST 

Postadress: Box 52, 351 03 Växjö, Besöksadress: Storgatan 14, Vxl: 010-451 30 00, hsb.se/sydost 

 

 

Bilaga 7 

(punkt 23 på dagordningen) 

 

ARVODESREGLEMENTE FÖR HSB SYDOST 

Principer som är vägledande för reglementet 

HSB Sydost ek. för. är en kooperativ organisation. Detta innebär bl. a att: 

 

• Våra förtroendevalda ska i första hand inte se uppdragen som ekonomiskt attraktiva, men 

samtidigt måste viljan att ta ansvar uppmuntras. 

 

• Våra förtroendevalda ska inte förlora ekonomiskt, därför erhålls ersättning för förlorad 

arbetsinkomst, reseersättning och ev. andra utlägg 

 

• Skapa rättvisa mellan förtroendevalda med anställning, egna företagare och pensionärer 

genom att ersätta förlorad arbetsinkomst inkluderande pensionsinbetalningar. 

 

• Arvodet, bortsett från ersättning för förlorad arbetsinkomst och utlägg, ska vara rimligt 

med hänsyn till det allmänna löneläget bland fullmäktige och medlemmar. 

 

• Alla förtroendevalda, oavsett uppdrag, ska i huvudsak ersättas med hänsyn tagen till 

nedlagd tid, och ansvar som är förknippat med uppdragen. 

 

 
Reglemente avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 
i HSB Sydost ek. för.  
 

Arvoden baseras på inkomstbasbelopp (ibb)som årligen justeras den 1 januari. 

Inkomstbasbeloppet för 2022 är 71 000 kr.   
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1. Förtroendeuppdrag som omfattas av reglementet 

Detta reglemente gäller för förtroendevald som är vald på föreningsstämma enligt stadgar för 

HSB Sydost Ek. För. Förtroendevald innebär styrelsen, ledamöter i utskott tillsatta av stämman, 

föreningsgranskare med suppleanter, valberedning. (HSB ledamöter ingår ej)  

Det äger också tillämpning på fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma samt de 

arbetsgrupper som tillsätts av styrelsen för HSB Sydost Ek. För  

 2. Ekonomiska ersättningar 

Enligt detta reglemente kan följande slag av ersättningar utgå: 

a) Årsarvode enligt p 3 

b) Sammanträdesarvode p 4 

c) Arvode fullmäktige och ersättare till HSB Riksförbunds stämma enligt p 4 

d) Förlorad arbetsinkomst enligt p 5 

e) Kostnadsersättningar och reseersättning enligt p 6 

f) Särskilda regler p 7 

3. Årsarvode – HSB Sydost styrelse 

Årsarvode utgår enligt följande: 

a) ordförande tillika styrelseledamot 3,0 ibb (213 000 kr) 

b) vice ordförande tillika styrelseledamot 1,4 ibb (99 400 kr) 

c) övriga styrelseledamöter 0,75 ibb (53 200 kr) 

d) föreningsgranskare 0,8 ibb att fördela fritt inom sig (56 800 kr) 

e) valberedning 1,5 ibb (106 500 kr) att fördela fritt inom sig (vid fler än 4 ledamöter, 

0,375 ibb (26 625 kr) per tillkommande ledamot)  

 

Årsarvodet utgör ersättning ansvar som är förknippat med uppdragen, och svårigheten att 

beräkna nedlagd tid utöver protokollförda möten. 

I årsarvodet inkluderar även ersättning för: 

- bredbandsuppkoppling. HSB Sydost tillhandahåller lämplig IT hårdvara (I-pad eller 

motsvarande) åt styrelseledamöter.  

 

 

Årsarvodet ligger fast från föreningsstämma till föreningsstämma.  

4. Sammanträdesarvode 

Sammanträdesarvode utgår med; 2 % av ibb (1420 kr) på sammanträde avrundas till närmast 

jämna 10-tal kronor per person och dag 

a. För styrelsens protokollförda sammanträden, egna strategidagar och föreningsstämma  

b. Revisorer - vid revisionsmöten och föreningsstämma  

c. Valberedning - vid valberedningsmöten samt intervjuer med nominerade och 

styrelseledamöter och föreningsstämma. 

d. Övriga uppdrag - ”protokollförda möten” (exempelvis förtroenderåd) 

e. Arvoden för övriga möten 

Arvoden utgår för styrelseledamöternas och valberedningens deltagande i olika 

arrangemang som HSB Sydost bjuder in till exempelvis bostadsdagar, möte med HSB 

ledamöter, utbildningar, höstkonferenser, framtidsmöte m.fl. samt arrangemang av olika 

slag som HSB Riksförbund eller motsvarande organisation inbjuder till.  

f. Arvode fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds stämma 

Arvode utgår per dag med ett sammanträdesarvode per person enligt p 4. 
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Högst sammantagna ersättning enligt p 2 b och c ovan för olika uppdrag för samma dag 

får uppgå till 2 % av ibb (1420 kr) 

Sammanträdesarvodet justeras vid den tidpunkt inkomstbasbeloppet ändras.  

5. Förlorad arbetsinkomst 

Ersättning utgår för dokumenterad mötes- sammanträdestid samt för restid. Ersättning utgår 

också vid deltagande i kurs, konferens, seminarium och liknande som sammanhänger med 

uppdraget.  

 

Till förtroendevald som saknar anställning, men driver aktiv näringsverksamhet som ger 

arbetsinkomst, utgår ersättning dock endast för tid som infaller mellan 08.00 och 17.00. 

Ersättningen grundas på föregående års självdeklaration, dock med samma begränsning som 

ovan. För att ersättning ska utgå krävs kopia av självdeklaration eller intyg från revisor.  

 

Förtroendevald med anställning styrker sin rätt till ersättning genom lönespecifikation eller 

intyg från arbetsgivaren. Med förlorad arbetsinkomst jämställs även uttag av semesterledighet 

eller kompledighet vilket ersätts i likhet härmed 

6. Kostnad och reseersättning 

Resa ska företas i första hand med så klimatvänligt transportmedel som möjligt. Styrkta 

resekostnader inklusive parkeringsavgifter ersätts. Ersättning utgår för resa från och åter 

ordinarie bostad. Ersättning för resa med eget fordon utgår enligt det tjänstemannaavtal som 

gäller för anställda inom HSB Sydost. Reseräkning för bilkörning respektive biljetter och 

parkeringskvitton ska uppvisas för att ersättning ska betalas ut. Ersättning för restid utgår om 

resvägen enkel resa överstiger 3 mil från ordinarie bostad till sammanträdesorten. 

Restidsersättning betalas ut med 0,11 % av ibb (80 kr) per påbörjad halvtimme. 

 

Övriga utlägg som exempelvis kost under resa i anslutning till sammanträde mm (under 

punkterna 4,5 och 6) utgår ej.  

7. Särskilda regler 

Följande särskilda regler gäller för detta reglemente: 

- att det förts protokoll, mötesanteckningar eller liknande, med mötestider angivna för att 

erhålla arvoden och ersättningar  

- att den förtroendevalde själv ansvarar för att rapportera underlag för arvodesberäkning 

samt att styrka sin rätt till ersättningar  

- att föreningsstämmans beslut avseende arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda i HSB Sydost Ek. För. och reglementet ska översändas årligen till HSB 

Riksförbund 

 


