Fasta arvoden för förtroendevalda i Sydarkivera
Årsarvoden - beräkningsgrunder framgår nedan under övrigt
Uppdrag

Arbetstid
tim/vecka

Belopp
kr/månad

Förbundsfullmäktige
Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

0,5
0,25
0,25

1247
623
623

Förbundsstyrelsen
Ordförande
1:e vice ordförande

1,0
0,5

2495
1247

Anvisningar
Årsarvoderade har inte rätt till ersättning vid deltagande i sammanträde i förbundsfullmäktige
eller förbundsstyrelsen.
Till kategorin ordförandeuppgifter hör regelbundna besök på förvaltningens administrativa kontor,
samråd och kontinuerliga överläggningar med kommunala befattningshavare, förberedelser för
sammanträden, genomgång av föredragningslistor och de ärenden som ska behandlas vid
sammanträden, ansvaret för att kallelse utsänds, protokolljustering, ledning av sammanträden mm.
Vad som sagts ovan gäller även vice ordförande i de fall denna träder i ordförandens ställe. I vice
ordförandens årsarvode ingår även ersättning för visst deltagande i förberedelser av
sammanträden och kontakt med förvaltningar.
Årsarvodet utgör inte ersättning för beredning och beslutsfattande i ärenden som ordföranden,
annan ledamot eller ersättare har att avgöra enligt delegation.
I förbundsfullmäktige fastställs hur respektive ordförandens och vice ordförandens arbetsuppgifter
ska organiseras och fullgöras i både fullmäktige och styrelsen. Ovanstående synpunkter ska
beaktas.
Årsarvoderad förtroendevald har rätt till fem veckors semesterledighet utan att arvodet reduceras.
Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullföljas. Semesterdagstillägg beräknas
på årsarvoden med semesterlagens dagantal som grund.
När årsarvoderad förtroendevald på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annat är förhindrad
att fullgöra sitt uppdrag under sammanhängande tid som överstiger en månad ska arvode inte
längre utgå.
När årsarvoderad förtroendevald varit frånvarande från uppdrag mer än en månad ska arvodet i
stället utgå till den som fullgör uppdraget. Det innebär att så länge ordinarie årsarvoderad
förtroendevald erhåller arvode för uppdraget kan det inte utbetalas till ersättare.

Sydarkiveras administration ska till förbundsstyrelsen anmäla när ordförande, vice ordförande
eller annan ledamot med årsarvode varit frånvarande från uppdraget mer än en månad eller avgår
från uppdraget.
Övrigt
Angivna ersättningar gäller fr.o.m. 2016-04-01.
Ersättning enligt ovan beräknas efter aktuellt månadsarvode för riksdagsledamot f n 62 400
kronor. Riksdagens arvodesnämnd fattar årligen beslut om eventuell förändring av årsarvoden,
vanligen från 1 november. Arvoden i enlighet med Sydarkiveras arvodesbestämmelser för
förtroendevalda anpassas årligen efter aktuellt riksdagsmannaarvode, med höjning 1 januari året
därpå.
Förbundsstyrelsen ordförande har 4,0 % av aktuellt arvode för riksdagsledamot övriga uppdrag
beräknas efter förbundsstyrelsens ordförandes arvode av aktuellt månadsarvode.

