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Förslag till regler för arvoden och ersättningar för styrelseledamöter m.fl. i Kommunassurans 
Syd Försäkrings AB 

 

Dessa regler gäller för de personer som av årsstämman valts att inneha uppdrag inom 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB. 

 

Begreppet basbelopp, som används nedan, avser inkomstbasbelopp. 

 

• Till styrelsens ordförande utgår årsarvode motsvarande 1,7 basbelopp. 

• Till styrelsens vice ordförande utgår årsarvode motsvarande 0,85 basbelopp. 

 

• Till styrelseledamot (utom försäkringssakkunnig) utgår årsarvode motsvarande 0,2 basbelopp. 

• Till styrelsesuppleant (utom försäkringssakkunnig) utgår årsarvode motsvarande 0,1 

basbelopp. 

• Till styrelseledamot som tillika är försäkringssakkunnig utgår arvode motsvarande 1,5 

basbelopp. 

• Till styrelsesuppleant som tillika är försäkringssakkunnig utgår arvode motsvarande 0,75 

basbelopp. 

• Till styrelseledamot och närvarande suppleant (utom försäkringssakkunnig) utgår dessutom 

ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp per bevistat sammanträde. 

• Till representant från styrelsen utgår arvode med 0,017 basbelopp per timme då uppdrag 

utförs för bolagets räkning som ligger utanför normalt styrelsearbete. 

 

• Till auktoriserad revisor/revisionsbolag utgår arvode enligt godkänd räkning. Styrelsens 

ordförande bemyndigas att teckna överenskommelse. 

 

• Till lekmannarevisor och tjänstgörande ersättare utgår årsarvode motsvarande 0,1 resp 0,05 

basbelopp samt ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp per bevistat 

sammanträde. 

 

• Till ledamöter av valberedningen utgår ett sammanträdesarvode motsvarande 0,02 basbelopp 

per bevistat sammanträde. För fritidspolitiker utgår 0,03 basbelopp.  

Traktamente och reseersättning utgår i enlighet med vid varje tidpunkt gällande bestämmelser för 

kommunalt anställda (AB 05). 

 

Utbetalning av årsarvoden sker kvartalsvis i efterskott med lika stor del vid varje tillfälle. Utbetalning 

av sammanträdesarvoden utbetalas månaden efter varje sammanträde. Ersättning för kostnad i 

samband med förrättning – resekostnader, övernattning o.dyl. - utbetalas efter faktura. 

 

Dessa bestämmelser tillämpas från och med den 7 maj 2020. 
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Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.
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Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering. 
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de 
matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat 
från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är 
inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original
Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar 
dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos 
signeringstjänst. Detta garanterar att  innehållet i dokumentet är 
oförändrat.
Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet 
med Visma Addos validator på denna webbsida 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

f
Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har 
skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden 
är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

    

Ladda ner dokument
Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner 
dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 14 dagar efter 
mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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