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Valberedningens förslag på arvodering av förbundsordföranden och 
ekonomisk ersättning till övriga förtroendevalda
Valberedningen föreslår en heltidsarvodering av ordföranden även för den kommande mandatperioden 
2021-2024.

Förbundsordförandens uppdrag regleras i förbundets arbetsordning. FN-förbundets ledning har fram-
för allt vinnlagt sig om att den förtroendevalda ordförandens och den anställda generalsekreterarens 
arbetsuppgifter ska komplettera varandra så att resurserna kommer FN-rörelsen tillgodo på bästa sätt 
och inte överlappar varandra. 

Valberedningen anser att de ersättningsprinciper som gällt för övriga förtroendevalda har fungerat väl, 
varför inget förslag till förändring görs på den punkten.

VALBEREDNINGEN FÖRESLÅR

att heltidsarvoderingen av Svenska FN-förbundets ordförande fortsätter och att månadsarvoderingen 
av ordföranden för 2021 är 1,1 x prisbasbeloppet (47 600), vilket blir 52 360 kr, 

att månadsarvodet för förbundsordföranden för 2022 är 1,1 x prisbasbeloppet, 

att månadsarvodet för förbundsordföranden för 2023 är 1,1 x prisbasbeloppet,

att månadsarvodet för förbundsordföranden för 2024 är 1,1 x prisbasbeloppet, 

att Svenska FN-förbundet ger ordföranden en ersättning utöver arvodet som ger ordföranden ett 
disponibelt belopp netto motsvarande pensionsinbetalningar enligt ITP1 månatligen,

att vid förändring av ordförandens arvode görs motsvarande justering av ersättningen för 
pensionssparande så att den fortsatt motsvarar inbetalning enligt ITP1,

att FN-förbundet fortsätter betala befintlig olycksfallsförsäkring och reseförsäkring för ordföranden,

att eventuella sidouppdrag som minskar förbundsordförandens möjligheter att utföra sitt uppdrag hos 
FN-förbundet medför en minskning av arvodet från FN-förbundet i motsvarande grad, efter beslut av 
AU från fall till fall,

att övriga förtroendevalda i förbundsstyrelsen ersätts för förlorad arbetsinkomst i samband med styrel-
sesammanträden och sammanträden i arbetsutskottet eller vid av förbundsstyrelsen särskilt tilldelade 
uppdrag och att ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår mot inlämnande av arbetsgivarintyg samt 
att det högsta beloppet som kan ersättas per dag motsvarar 1/21-del av prisbasbeloppet,

att övriga förtroendevalda i förbundsstyrelsen, valberedningen och i andra av styrelsen tillsatta grupper 
får sina omkostnader, resor och boende och i förekommande fall måltider (som inte ingår i förbundets 
arrangemang), samt förlorad arbetsinkomst mot inlämnande av arbetsgivarintyg, ersatta av FN-
förbundet i enlighet med gällande regler i samband med möten i styrelsen och i arbetsutskottet eller vid 
av förbundsstyrelsen särskilt tilldelade uppdrag.
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