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Resereglemente  Ersättningar och traktamenten för Psoriasisförbundet 
 

Reseersättningar och traktamenten    
 

För ledamöter av förbundsstyrelsen och övriga, beslutade vid Riksstämman 2021. 

 
All reseplanering ska utgå från principen så låg kostnad som möjligt. Detta betyder att planering bör 

ske i så god tid att rabatter på transportmedel (tåg, flyg etc.) kan tillvaratas.  

 

Vid färd med egen bil tillämpas ersättning enligt gällande regler för skattefri milersättning (se 

Skatteverket). 

 

Resor på uppdrag av Förbundsstyrelsen och resor till förbundets kurser och konferenser ersätts enligt 

nedan. 

 

Resor inom förrättningsorten ska normalt ske med allmänna kommunikationer.  
 

Resor med allmänna transportmedel 
Alla resor ska ske med så låg kostnad som möjligt, men hänsyn tagen till eventuella omständigheter. 

(t.ex. att man har svårt att gå långa sträckor etc.)  

 
Resor med bil 
Färd med egen bil kan ske efter överenskommelse med kansliet.  

 

Resor till och från tågstation, flygplats eller terminaler 
Vid resor till och från med allmänna transportmedel ska billigaste färdsätt användas, i likhet med 
ovan. Taxi får användas under förutsättning att den sammanlagda taxikostnaden inte överstiger 

kostnaden för billigaste färdsätt. 

 

Om det inte går att ta sig till tåg, flygplats eller terminal med allmänna kommunikationer eller 

flygbuss får flygtaxi användas. Medicinska skäl kan motivera att den resande behöver ta taxi.  

 

Hotellrum 
Vid behov av övernattning bokas hotellrum av förbundskansliet eller på av förbundskansliet anvisat 

hotell. Övernattning, betald av förbundet, kan endast ske då kommunikationer från hemorten är 

sådana att det inte går att ta sig till mötesplats och/eller hem samma dag eller om andra särskilda 
skäl föreligger. 

 

Reseräkningar 
Reseräkning fylls i av resenären och lämnas till förbundskansliet senast 1 månad efter genomförd 

resa. Om reseräkningen är korrekt och fullständigt ifylld samt verifierad med originalkvitton för 

gjorda utlägg kommer ersättning att betalas omkring den 25:e i månaden.  

Reseräkningen ska vara kansliet tillhanda senast den 1:a i månaden.  

Ofullständiga reseräkningar återsändes för komplettering. Utlägg som inte kan verifieras med kvitto 

ersätts inte.  
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Traktamenten 
Traktamenten utbetalas till Förbundsstyrelsen och personer som av förbundsstyrelsen eller 

verkställande utskottet utsetts att medverka vid arrangemang som förbundets representant. 

Ersättningen följer Skatteverkets schablonbelopp för skattefria traktamenten. Traktamente utbetalas 

endast vid arrangemang som medför övernattning. Avdrag görs för betalda måltider. 

Endagstraktamente utbetalas inte. 

Vid övernattning betalas samma summa ut som gällande traktamenten. Avdrag görs som om det 

vore traktamente för de betalda måltiderna. Endagsaktiviteter ger ingen ersättning. 

 

                                       

 

Förlorad arbetsförtjänst 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska verifieras med intyg från arbetsgivaren om inkomstbortfall 

för den aktuella dagen. I kallelse eller inbjudan ska anges vilka regler för förlorad arbetsförtjänst som 

tillämpas. Avdrag görs för preliminärskatt. med 30% för sidoinkomst.   

 
Förtroendevald som har förlorat semesterersättning och/eller pensionsinbetalning på grund av sitt 

förtroendeuppdrag har rätt till ersättning motsvarande det förlorade beloppet. Den förtroendevalde 

ska själv ansöka om ersättning. 

Arbetsgivaren ska i intyget om förlorad arbetsförtjänst även ange värdet på förlorad semesterrätt 

och semestertillägg då beräkning av semesterersättning och kvalifikation skiljer sig i olika 

avtalsområden. 

 

Arvode ersätter inte förlorad arbetsförtjänst. 

 

Utbetalning sker omkring den 25:e i varje månad. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 1:a i 
månaden och ansökan görs på blankett som rekvireras från förbundskansliet.  

 

Övriga utgifter 
Styrelseledamöter och valberedning ersätts för exempelvis telefonsamtal, porto, biljetter eller andra 

inköp för Psoriasisförbundets räkning mot kvitto. 

 

Medverkan av förbundsstyrelsen och/eller kansliet 
Om region-, läns- eller lokalavdelning bjudit in eller bett om medverkan av förbundskansliets 

personal och/eller förbundsstyrelsen gäller i princip följande kostnadsfördelning: 

 

Förbundet står för resekostnader 

Avdelning står för övriga kostnader såsom kost och logi. 

 

Försäkring 
Förbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för den som i egenskap av förtroendevald 

är ute på uppdrag för Psoriasisförbundet, centralt eller lokalt. 


