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PROPOSITION 2 

Styrelsearvoden i Tandläkarförbundet 

 

Bakgrund 
Historiskt har styrelsearbete i Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse ersatts med ett arvode 

för de dagar man tjänstgjort, kombinerat med ersättning för löneavdrag alternativt en 

schabloniserad stilleståndsersättning till vårdgivaren. Enligt beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen 

Mål 278-17 ska ersättning för styrelsearbete beskattas som personlig inkomst. Därmed fungerade 

inte modellen där en del av arvodet betalades till vårdgivaren. 

Riksföreningarna och dess förtroendevaldas insatser ger förbundet den plattform med kunskaper 

som behövs. Genom att förlita sig på det vilar också verksamheten tungt på att graden av 

engagemang upprätthålls. Vissa riksföreningar kompenserar själva de förtroendevalda i 

förbundsstyrelsen. En omarbetad modell för arvoden bör säkerställa en mer likvärdig hantering.  

Det blir allt svårare att hitta personer som vill ställa upp på förtroendeuppdrag, speciellt på ideell 

basis. Visserligen kan en förtroendepost ses som ett hedersuppdrag men ära rankas inte särskilt högt 

i jämförelse med oro för de inskränkningar ett uppdrag kan innebära både karriärmässigt och 

inkomstmässigt samt hur mycket av den egna fritiden som kommer att tas i anspråk. En viktig 

förutsättning är att ingen tandläkare som anses lämplig för ett förtroendeuppdrag inom förbundet 

ska hindras att ta det på grund av stor personlig ekonomisk förlust. Om ersättningsnivåerna 

uppfattas som alltför låga kan det innebära att förbundet både riskerar att tappa befintlig kompetens 

och får svårt att hitta nya lämpliga kandidater till vakanta förtroendeuppdrag. Det är också viktigt att 

hitta en balans i arvoderingen så att ersättningens nivå inte ska upplevas som ett dominerade motiv, 

ett styrelseuppdrag ska inte fungera som en parallellinkomst för den enskilde utan istället uppfattas 

som skälig relativt uppdragets karaktär. 

Syftet med förslaget är att hitta en långsiktigt hållbar och transparent lösning för arvodering med 

goda förutsättningar för att kunna locka personer med hög kompetens till verksamheten samt att 

upprätthålla ett bra och välfungerande förbund över tid.  

Principer för arvodesregler och nivåer 
• Samtliga nivåer bör i fortsättningen räknas upp med förändring i basprisindex.  

• Arvodesnivåerna ska vara förutsägbara för såväl individen som organisationen 

• Arvodesnivåerna ska upplevas som skäliga för den insats som krävs och det ansvar som 

uppdraget innebär. 

• Ordförande bör ha ett fast arvode 

Fast arvode 
Ordföranden 

Den nuvarande nivån för ersättning till ordföranden beräknades på en snittlön för en övertandläkare 

anställd inom den offentliga tandvården, vilket när modellen utarbetades ansågs ligga på 66 647 

kr/månad och gav ett årsarvode om 300 000 kr baserat på en arbetsinsats om 90-100 dagar per år. 

Ersättningen räknades från 2020 upp med 30% till 390 000 kr/år för att kompensera eventuellt 

förlorade pensionsavsättningar. Ovanstående ersättning inkluderar inte semesterersättning.  
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Enligt Tjänsttandläkarnas lönestatistik från oktober 2019 är en nationell medianlön för en 

övertandläkare (ej chef) med specialistbehörighet utfärdad under åren 1994–1998 ca 75 000 

kr/månad. 

I ersättningen bör det även ingå kompensation för avsättning till pensioner om ca 30% (1,3) och 

semesterlöneersättning om 14,88% (1,148). 

Med denne riktlinje föreslås: 

Det fasta arvodet för ordförande ska uppgå till 672 000 kr/år. (75 000 x 12 x 1,1488 x 1,3 x 50%*) 

* Omfattningen på ordförandes uppdrag motsvarar 50% av en heltid. 

Ledamöter och suppleanter 
De fasta årsarvodena bör spegla graden av ansvar och förväntad nedlagd tid. Det är en anledning till 

att behålla en trappa mellan olika ledamöter och suppleanter. Förslaget är att skillnaden mellan 

ledamot och suppleant bör öka samt att skillnaderna mellan vice ordförande och övriga ledamöter 

minskar. 

Förslaget är att de fasta arvodena för övriga ledamöter utgår från en halv månadslön för 

övertandläkare enligt ovan och att nivåerna ändras enligt nedan. 

Årsarvode Idag (kr/år)  Förslag (kr/år) 
Ordförande 392 474 672 000 
Vice förbundsordförande 52 330 60 000 
Övriga ledamöter 26 165 56 000 
Suppleant 13 000 15 000 
Stud, adjungerad ledamot 26 165 12 500 

 

Rörligt arvode (sammanträdesarvode) 
För ordföranden föreslås samma modell som idag, dvs det utgår inget rörligt arvode. 

Övriga ledamöter 

Beräkningen för övriga ledamöter föreslås utgå från riktlinjen ovan, dvs i paritet med en 

övertandläkare i den offentliga tandvården. 

Med denne riktlinje föreslås: 

Det rörliga arvodet för ledamöter (exkl. stud.) ska uppgå till 5 227 kr/dag (75 000/30 dagar x 1,4 x 

1,1488 x 1,3) 

Studerandeföreningens ordförande är adjungerad i styrelsen och har inte beslutsmandat och inte 

samma ansvar som övriga ledamöter. Dessutom förlorar representanten i normalfallet inte lika 

mycket i arbetsinkomst. Det är därför rimligt att denne har en lägre nivå på arvode. En lägsta nivå på 

arvode för studeranderepresentanten kan utgå från ett rimligt extraarbete. Enligt Handelsanställdas 

förbund så är en ingångslön för en 19-åring i detaljhandeln ca 22 500 kr och i lager och e-handel ca 

25 300 kr. En rimlig lön att utgå ifrån är i så fall 25 000 kr, dvs en tredjedel av en övertandläkare 

enligt ovan.  

Med denna utgångspunkt föreslås att: 

Studerandeföreningens representant får ett rörligt arvode om 1 742 kr/dag. (5 227/3) 
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Ekonomiska konsekvenser 
I kalkylen räknar vi med att styrelsen sammanträder vid åtta tillfällen per år. Vid första 

styrelseinternatet varje år och vid förbundsmötet närvarar styrelsen under två dagar, dvs totalt 10 

mötesdagar per år. Vid styrelseinternatet deltar även suppleanter. 

De kostnader förbundet har för arvoden idag och enligt förslaget blir: 

 

Fasta arvoden         

   2021 Soc Totalt  Förslag Soc Summa 

  Antal   
Arvode/ 
ledamot 31,42%     

Arvode/ 
ledamot 31,42%   

Ordf 1  392 474 123 315 515 789  672 000 211 142 883 142 

Vice ordf 1  52 330 16 442 68 772  60 000 18 852 78 852 

Ledamöter 4  26 165 8 221 137 544  56 000 17 595 294 381 

STUD 1  26 165 8 221 34 386  12 500 3 928 16 428 

Suppleanter 6   13 082 4 110 103 154   15 000 4 713 118 278 

Summa     859 646    1 391 081 

          

          

Mötesarvoden         

   2021 Soc Totalt  Förslag Soc Totalt 

  Antal 
Mötes-
dagar   31,42%       31,42%   

Ordf 1 10 0 0 0  0 0 0 

Vice ordf 1 10 3 175 998 41 726  5 227 1 642 68 693 

Ledamöter 4 10 3 175 998 166 903  5 227 1 642 274 826 

STUD 1 10 3 175 998 41 726  1 742 547 22 893 

Suppleanter 6 2 3 175 998 50 071   5 227 1 642 82 432 

Summa     300 426    448 844 

 

TOTALA (fasta arvoden och mötesarvoden)  2021   Förslag 

    1 160 072  1 839 925 

Budgetkonsekvens 

Förslaget innebär en kostnadsökning motsvarande 679 753 kr. I budgetpropositionen räknas 

budgeten utifrån ett bifall på propositionen. 

 

Hemställan 

Sveriges Tandläkarförbunds förbundsstyrelse hemställer att förbundsmötet beslutar 

att arvoden för förbundsstyrelsen fastställs i enlighet med propositionen och börjar gälla  

från och med 1 januari 2022. 


