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Bakgrund
Arvodesrekommendationen är framtagen av Riksbyggens Centrala Samrådsgrupp. 
Syftet med rekommendationen är att underlätta diskussioner inför och vid årsmöten 
men det är viktigt att påpeka att varje förening sedan måste ta ett självständigt beslut 
utifrån föreningens specifika behov och förutsättningar.

Utgångspunkter
 Rekommendationen kopplas till begreppet inkomstbasbelopp (ibb), för en 

automatisk årlig justering till ändringar i det allmänna kostnadsläget. 
Inkomstbasbeloppet för år 2020 är 66 800 kr. 

 Rekommendationen utgår från en trappa med ett begränsat antal steg där nivåerna
baseras på föreningens rörelseintäkter (föreningens totala intäkter minus 
finansiella intäkter) och där varje steg har ett rekommenderat totalt styrelsearvode
för styrelsen som helhet. 

 Varje förening bör själv besluta hur man vill fördela arvodet inom styrelsen, då 
arbetssätt och arbetsfördelning skiljer sig mellan olika styrelser. Modellen tar inte 
heller ställning till om arvodet ska vara fast per person eller baserat på 
mötesnärvaro. 

 Ersättningen är exklusive eventuella sociala avgifter.
 Ersättning till valberedning och revisorer är exkluderade i det totala 

styrelsearvodet, men ett förslag till ersättning finns nedan, baserat på samma 
kategoriindelning.

 Om föreningen beslutar om förlorad arbetsförtjänst rekommenderas att 
Riksbyggens principer gäller, ersättning för styrkt förlorad arbetsförtjänst endast 
efter intyg från arbetsgivaren med lönespecifikation. Om eget företag krävs intyg 
från revisor om avdraget från lön och lönespecifikation.

 Ingen ersättning ges direkt från föreningen till enskilda Riksbyggen-ledamöter.
 Rekommenderas att beslut också tas om mötesarvode för i förekommande fall 

adjungerade till styrelsen från lokalföreningen (800 kr/möte)

Kategoriindelning av intresseföreningarna och totalt styrelsearvode per 
kategori

 Föreningens rörelseintäkter Totalt styrelsearvode

 i ibb i kr 2020 i ibb i kr 2020

Kategori 1  >7,5  ibb > 501 000 kr 1,5 ibb 100 200 kr
Kategori 2 5-7,5 ibb 334 000 – 500 999 kr 1,0 ibb 66 800 kr
Kategori 3 2,5- 5 ibb 167 000 – 333 999 kr 0,6 ibb 40 080 kr
Kategori 4 <2,5 ibb 0 – 166 999kr 0,4 ibb 26720 kr
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Arvode till valberedning och revisorer 
3% av styrelsens totala arvode  per person (801-3006 kr år 2020).
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