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info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

Arvoden för förtroendevalda styrelseledamöter och lekmannarevisor 
med suppleanter för Älvkarleby Vatten AB 

Förslag på beslut 
- att ersättning för styrelsen i Älvkarleby Vatten AB ska utgå enligt Gävle kommuns 
arvodesreglemente med anpassningar enligt detta underlag.  

- att arvoden utgår enligt specifikation i beslutsunderlaget  

- att arvoden utgår enligt detta underlag från det konstituerande mötet efter ordinarie 
bolagsstämma  

 

Ärendebeskrivning 
Inom Gästrike Vatten koncernen där fem kommuner ingår tillämpas flera olika 
arvodesbestämmelser. Det har gjort att en anpassning av tillämpningen har skett. Under 2018 har 
Gävle, Hofors respektive Östhammar kommuner beslutat om nya bestämmelser. För att få en mer 
enhetlig hantering och transparens kommer en översyn av samtliga bolag inom Gästrike Vatten 
koncernen att ske under 2019 tillsammans med ägarkommunerna.  
 
Föreslagna arvoden för förtroendevalda inom Älvkarleby Vatten AB är uppdaterats utifrån Gävle 
kommuns nya bestämmelser och med uppräkning av det månadsarvode som utges till ledamöter i 
Sveriges Riksdag.  
 

Beslutsunderlag  
Förtydliganden:  

- Övriga ersättningar, utgår för protokollförda sammanträden eller andra möten som 
ordförande i Älvkarleby Vatten AB kallar till.  

- Förtroendevald ska lämna underlag för utbetalning av övriga ersättningar och 
förekommande fall kvitton för utlägg på blankett till bolaget som därefter skickar 
underlagen för utbetalning. 

- Meddelande om frånvaro ska anmälas till bolaget om person med styrelseuppdrag med 
månadsarvode blir förhindrad att utföra sitt uppdrag.  

 
Alla arvoden är uppsatta mot det månadsarvode som utges till ledamöter i Sveriges Riksdag fn 
(2019) 66 900 kr. Avrundning sker till närmaste 100-tal kronor.  
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Ersättningen för uppdrag utgår enligt nedan i Älvkarleby Vatten AB 

Funktion Ersättning utbetalas Arvodesnivå kr/utbetalning 

Ordförande 
Månatligen, kr (% av 
grundbelopp) 25 17 000 

V ordförande 
Månatligen, kr (% av 
grundbelopp) 6,5 4 300 

Ledamot 
Månatligen, kr (% av 
grundbelopp) 5 3 300 

Tjänstgörande suppleant 

Mötesarvode vid 
protokollfört möte, kr, 
(% av grundbelopp) 1,5 1 000  

Lekmannarevisor 

Årsarvode utbetalas 
efter ord bolagsstämma, 
kr (% av grundbelopp) 15 10 000 

 
Förlorad arbetsinkomst;  Ersättning utges för förlorad arbetsinkomst inklusive 

semesterersättning. Ersättningen motsvarar styrkt 
inkomstbortfall med maximalt 478 kr per timme inklusive 
semesterersättning.  
Begäran om ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst ska 
inlämnas på anvisad blankett inom tre månader efter det att 
arbetstidsförtjänsten förlorats. Ersättning utgår först när detta 
styrkts från ordinarie arbetsgivare. 

 
Resor;  Ersättning utges för resor vid inlämnande av komplett underlag 

bestående av för resan aktuella kvitton + reseräkning eller 
körjournal på avsedd blankett. Syfte med resan ska framgå. 
Ersättning för reseräkning (billigast och effektivast sätt för 
transport för att fullgöra sitt uppdrag utgår) om reseräkningen 
lämnas in senast tre månader efter resan.  

 
Lena Blad 

VD 

 
 


