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Förlorad arbetsinkomst  
eller Fridagsersättning 

Grunden är verklig förlorad arbetsförtjänst. Beräkning av ersättning 
enligt förbundets reglemente. 
Ersättning för bortfall av individuell ålderspension betalas in årsvis till 
FORA om beloppet uppgår till minst 250 kr.  
 

Ersättning tjänsteresa När det är frågan om representation (intern och extern) utgår inte 
traktamente för förrättningsarvode.  
Dock gäller att vid resa till och från sådan förrättning utgår 
förrättningsarvode för varje resdag med 90 kr i det fall restiden för 
respektive resdag överskrider 4 timmar.  
Grundförutsättningen är att totala arbetsdagen överskrider 8 
timmar.  
 

Inrikes förrättning 
Endagsförrättning 

Krav endagsförrättning: 
- Ej övernattning 
- Lunch har inte ingått 
- Mer än 50 km fågelvägen räknat från tjänstestället och 

bostaden. 
- Mer än 8 timmar 

Förrättningstillägg på 180 kr per kalenderdygn 
 

Flerdygnsförrättning Krav flerdygnsförrättning: 
- Överliggning 
- Sker utanför den vanliga verksamhetsorten 
- Mer än 50 km fågelvägen räknat från tjänstestället och 

bostaden. 
Helt dagtraktamente på Skattefri del (enligt RSV)  f.n 240 kr enligt 
följande villkor: 

- Dag avser tiden mellan 06-00 
- För del av dag (resdagar) när resan börjar före kl 12 

utresedagen och slutar efter kl 19 hemresedagen. 
Halvt dagtraktamente på Skattefri del (enligt RSV)  f.n 120 kr enligt 
följande villkor: 

- För del av dag (resdagar) när resan börjar kl 12 eller senare 
utresedagen och slutar kl 19 eller tidigare hemresedagen. 

- Mer än 4 timmar första dagen 
 

Nattraktamente Enligt förbundets uppdragsreglemente 
 

Utrikes förrättning Vid förekommande fall, enligt förbundets uppdragsreglemente. 
Beslut i förväg av RS eller VU. 
 

Resekostnader Tågresor ska alltid ske i andra klass, om inte billigare alternativ finns.  
I de fall flyg medför lägre totaltkostnader eller att förutsättningarna 
för den som utför uppdraget är sådana att flyg medför nödvändiga 
tidsvinster utgår ersättning för flyg normalt i turist/ekonomiklass. 
För resor med buss, tunnelbana, taxi och båt utbetalas ersättning för 
verklig kostnad. Taxiresa ska beviljas i förväg.  
 

Reseersättning bil (och 
motorcykel) 

Skattefri del (enligt RSV) + 12 kr/mil samt andra utlägg (mot kvitto) 
kopplat till resan som p-avgifter samt väg- och broavgifter.   
Samåkning främjas! 
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Representantskap Regionen står för förlorad arbetsinkomst och resor samt lokal och 
förtäring. 
 

Mötesarvode Vi tillämpar förbundets regler om mötesarvode på 400 kr/ 
styrelsemöte. Betalas ut årsvis.  
 

Uppdragsredovisning Senast till Administrativ/ekonomipersonal den 15:e för utbetalning 
samma månad. 

 Uppdragsredovisning som inkommer senare än 90 dagar efter 
uppdragets datum förfaller. VU kan ta beslut om undantag.  

 

Delegationsordning 

Attesträtt 
 

VU (Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör eller vice 
kassör) 

Firmatecknare VU (Ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör) och 
Administrativ/ekonomipersonal. Två i förening. 

Firmatecknare för 
elektroniska betalningar 

Administrativ/ekonomipersonal, kassör eller vice kassör. 

Beslut inköp Regionstyrelsen eller VU  

Ingå avtal VU (Ordförande, vice ordförande, sekreterare eller kassör) 

 

Beslutsgränser  

VU Max 25.000 kr 

Styrelsen Max 100.000 kr 

Representantskap Belopp över 100.000 kr  

För aktiviteter som finns med i budget krävs inget extra beslut i VU, styrelse eller representantskapet. 

Uppvaktningspolicy 

30, 40, 50, 60, 70 år 
Regionala uppdrag 

500 kr + blommor 

Vid uppdrags upphörande Mindre än 2 år: Blommor 
Minst 2 år: 500 kr + blommor 

Begravning 
Regionstyrelse 

Beslut av VU/RS vid förekommande fall 

I alla gåvobelopp ingår moms. 
 

Julgåva, julbord och 
personalfest 

Regionen följer Skatteverkets regler vad avser julgåva, julbord och 
personalfest.  

Alkohol Regionen bjuder aldrig på alkohol.  

 


