FÖRSLAG NR 1
FÖRBUNDSSTYRELSEN ANGÅENDE TRAKTAMENTE
1.1.

Traktamente under kongressen

Traktamente utgår för resdagarna till och från kongressen samt för uppdrag i direkt anslutning till
kongressen enligt följande:
Traktamente utgår enligt flerdygnsförrättning med avdrag för måltider. Beträffande belopp och
tidsangivelser se förslag 1.2.
1.2.

Traktamente under kommande kongressperiod

Under den kommande kongressperioden fastställs för förtroendevalda och anställda, rese- och
traktamentsbestämmelser m m vid centralt uppdrag inom, förbundet enligt följande.
Följande belopp gäller för närvarande och anpassas under kongressperioden till eventuella
förändringar som sker i avtalen för tullen och kustbevakningen – eller i inkomstskattelagen.
FÖRRÄTTNINGSTILLÄGG (Endagsförrättning)
Vid endagsförrättning utanför tjänstgöringszonen utgår ett förrättningstillägg på 215 kr om uppdraget (inkl
resa) pågår mer än 4 timmar men högst 8 timmar. För uppdrag mer än 8 timmar utgår 430 kr. Om lunch
eller middag erhålles skall avdrag göras med 35 %. Med tjänstgöringszon avses ett område inom en
cirkel med 5 kilometers radie och med tjänstestället som medelpunkt.
Uppdragstagare som ej är berättigad till förrättningstillägg skall, då måltid ej intas på ordinarie matställe,
erbjudas måltidsersättning. Måltidsersättningen utgår med 70 kr om uppdraget pågår 4-8 timmar och
med ytterligare 70 kr om uppdraget omfattar längre tid. Om uppdraget pågår efter kl 19.00 ökas
utgående ersättning med 100 %. Beloppen är skattepliktiga.
FLERDYGNSFÖRRÄTTNING
Ett förrättningsställe måste ligga mer än 50 kilometer från såväl tjänstestället som bostaden för
att traktamente och lönetillägg skall kunna utgå.
Följande belopp gäller f n och anpassas under kongressperioden till ev förändringar som sker i avtalen
för tullen och kustbevakningen:
Hel dag 220 kr (skattefritt) plus tillägg 240 kr (skattepliktigt)
Avresedag, avresa före kl 12.00
Avresedag, avresa efter kl 12.00
Hemresedag, hemkomst efter kl 19.00
Hemresedag, hemkomst före kl 19.00

220 kr plus
110 kr plus
220 kr plus
110 kr plus

240 kr
120 kr
240 kr
120 kr

Schablonavdrag på traktamente och lönetillägg för ökade levnadsomkostnader i samband med inrikes
resor:
Reducering sker med nedanstående belopp:

Frukost, lunch och middag
Lunch och middag
Lunch eller middag
Frukost

Traktamente
220 kr

Lönetillägg
240 kr

198 kr
154 kr
77 kr
44 kr

216 kr
167 kr
84 kr
48 kr

Traktamente
110 kr
99 kr
77 kr
39 kr
22 kr

Lönetillägg
120 kr
108 kr
84 kr
43 kr
25 kr

OBS! När förbundet vid kurser och konferenser i internatform eller i andra fall tillhandahåller kost
och logi utgår inte lönetillägg eller traktamente. På resdagarna görs avdrag enligt ovan.
Ex: På en 3-dagars konferens utgår 2 traktamenten. På mellandagen utgår inget traktamente.
LOGIKOSTNAD
Ersättning för logikostnad utgår enligt kvitterad hotellräkning. Om en hotellräkning innefattar kostnader
för både logi och frukost och frukostpriset inte framgår av räkningen skall räkningens belopp minskas
med ett frukostavdrag för varje natt. Vid förbundsuppdrag då vederbörande själv svarar för logi utgår 110
kr enligt kommunalskattelagen och därutöver ersättning med 240 kr (skattepliktigt). Nattraktamente utgår
dock inte vid överliggning i sov- eller liggvagn på tåg eller i hytt på fartyg.
FRIDAGSTILLÄGG
Vid uppdrag på tjänstefri dag eller dag där arbetspasset påbörjas eller avslutas mellan kl 21.00-03.00
och arbetspasset sträcker sig över två dagar utgår till förtroendevalda, dagersättning motsvarande
Månadslönen : 30. Tjänstgöringslista skall bifogas. Övriga lönetillägg enligt sektoravtalen ersätts ej.
BILERSÄTTNING
Ersättning för resa med egen bil är då BILMEDGIVANDE lämnats 37,50 kr/mil, (18,50 kr skattefritt,
19 kr beskattat) i övriga fall 18,50 kr/mil. För varje medåkande utgår 1 kr/mil.
Bilmedgivande lämnas av förbundsordförande eller ekonomiansvarig.

Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
enligt förbundsstyrelsens förslag.

