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Förslag till beslut om lön, arvode och övriga 
förmåner1 

Kongressvalda funktioner 

Ordföranden 

Heltidsarbetande ordförande arvoderas med månadslön om 200 procent av 
det månatliga arvodet för riksdagsledamöter. 
 
Saco tecknar sjukvårdsförsäkring för ordföranden. 
 
Ordföranden erhåller tjänstepension i enlighet med ”Kollektivavtal mellan 
Saco och Akademikerföreningen om allmänna anställningsvillkor för 
anställda vid Sacos kansli” eller enligt likvärdig kollektivavtalad 
tjänstepensionsplan. 
 
Valberedningen har delegation att besluta om övriga villkor för 
ordföranden som krävs för arbetets utförande. Besluten ska redovisas till 
styrelsen. 
 
Ordföranden ska årligen till styrelsen redovisa andra uppdrag inkluderat 
arvoden och förmåner för dessa. Uppdragen får inte vara 
förtroendeskadliga för eller i strid med Sacos verksamhet.  
 
Ordförandens samtliga arvoden och förmåner ska redovisas i Sacos 
årsredovisning. 
 
I fråga om uppsägning gäller följande. Uppsägningstiden för ordförandens 
anställningsavtal är tolv månader från Sacos sida och en månad från 
ordförandens sida. Vid uppsägning har Saco rätt att skilja ordföranden från 
befattningen med Sacos angelägenheter under uppsägningstiden eller del 
av denna. I sådant fall har ordföranden rätt att ta annan anställning eller 
bedriva egen verksamhet under förutsättning att detta inte innebär en med 
Saco konkurrerande eller förtroendeskadlig verksamhet. Lön, 
pensionsförmåner och andra förmåner från sådan anställning eller 
verksamhet ska räknas av från ordförandens motsvarande förmåner från 
                                                        
1 Detta förslag till beslut ska behandlas om kongressen beslutar, i enlighet med 
styrelsens förslag i proposition 1: Stadgar, att ersättningskommittén ska läggas ned 
och att valberedningen ska ges ett utökat uppdrag att till kongressen lägga fram ett 
förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner. 
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Saco. Om ordföranden skiljs från befattningen med Sacos angelägenheter 
på sätt som anges ovan ska all egendom som ordföranden disponerar i 
anledning av anställningen återlämnas till Saco inom 21 dagar från 
mottagande av uppsägningsskriften, dock senast vid anställningens 
upphörande. Anställningen upphör utan föregående uppsägning att gälla 
vid tidpunkten för Sacos nästa ordinarie kongress. Om ordföranden inte 
omväljs av kongressen erhåller ordföranden tolv månaders uppsägningslön. 
Under tid uppsägningslön utgår ska Saco fortsätta att erlägga premier för 
tecknade pensionsförsäkringar. Om ordföranden under den tid som 
uppsägningslön utgår erhåller inkomst från uppdrag, annan anställning 
eller egen verksamhet, ska sådana inkomster avräknas från den månatliga 
uppsägningslönen. Det åligger ordföranden att löpande informera Saco om 
sådana inkomster. 
 
Saco har rätt att avskeda ordföranden med omedelbar verkan om 
ordföranden grovt har åsidosatt sina åligganden enligt lag eller 
anställningsavtal. Sker sådant avskedande förlorar ordföranden all rätt till 
uppsägningslön samt rätten till andra anställningsförmåner efter 
avskedandet 
 
”Kollektivavtal mellan Saco och Akademikerföreningen om allmänna 
anställningsvillkor för anställda vid Sacos kansli” reglerar övriga villkor och 
förmåner för ordföranden. 
 

Förste och andre vice ordföranden 

Det förväntas att vice ordförandena har fler möten och åtaganden än övriga 
styrelseledamöter och att de ska ha beredskap att träda in i ordförandens 
ställe. 
 
Förste vice ordföranden arvoderas med 120 procent av det månatliga 
arvodet för riksdagsledamöter per år. 
 
Andre vice ordföranden arvoderas med 120 procent av det månatliga 
arvodet för riksdagsledamöter per år. 
 

Övriga styrelseledamöter 
Övriga styrelseledamöter arvoderas med 40 procent av det månatliga 
arvodet för riksdagsledamöter per år och 1 500 kr per ordinarie 
styrelsesammanträde som ledamoten närvarar vid. 
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Stadgekommitténs ledamöter 

Stadgekommitténs ledamöter arvoderas med 20 procent av det månatliga 
arvodet för riksdagsledamöter per år. 
 

Förtroendevalda revisorer 

Förtroendevalda ordinarie revisorer arvoderas med 20 procent av det 
månatliga arvodet för riksdagsledamöter per år. 
 
Tjänstgörande ersättare för förtroendevald revisor arvoderas med 1 500 kr 
per sammanträde. 
 

Valberedningens ledamöter 
Valberedningens ledamöter arvoderas med 20 procent av det månatliga 
arvodet för riksdagsledamöter per år. 
 
De år fyllnadsval vid extra kongress har ägt rum ska valberedningens 
ledamöter arvoderas med ytterligare 20 procent av det månatliga arvodet 
för riksdagsledamöter per år. 
 

Förutsättningar 

Arvoden som baseras på riksdagsledamöternas arvoden fastställs per den 1 
januari varje år och ersättningar utbetalas årsvis i efterskott utom för den 
heltidsarbetande ordföranden. Ersättning till ordföranden ska utbetalas 
månadsvis enligt gällande rutin för löneutbetalning till Sacos anställda.  
 
Rörlig ersättning till styrelseledamot ska utgå för varje ordinarie 
styrelsesammanträde i vilket ledamoten har deltagit under större delen av 
sammanträdet.  
 
Arvode ska utgå endast för den period som en förtroendevald utövar sitt 
uppdrag. Vid avgång under vald period ska ersättningen reduceras i 
motsvarande utsträckning.  
 
Förtroendevald, ordföranden undantagen, som vid utövande av sitt 
uppdrag förlorar inkomst ska kompenseras för styrkt inkomstbortfall. Det 
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åligger förtroendevald att lämna tillräcklig utredning om inkomstbortfallet 
och dess storlek. 
 
Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader föranledda av uppdragets 
utövande ska utgå med styrkt belopp. 
 
Om ordföranden avgår och vice ordföranden övertar uppdraget på heltid 
ersätts denne fram till kongress enligt ovanstående gällande ordföranden, 
undantaget villkor för uppsägning. 
 
Om ordföranden blir indisponerad under längre tid regleras ersättningen 
för denne enligt kollektivavtal. Vice ordförande som övertar uppdraget på 
heltid ersätts under ordförandes frånvaro enligt ovanstående gällande 
ordföranden, undantaget villkor för uppsägning. Vice ordförande som 
övertar uppdraget på deltid ersätts i motsvarande grad under ordförandes 
frånvaro enligt ovanstående gällande ordföranden, undantaget villkor för 
uppsägning.  
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