Stamningsförbundet
Ersättningspolicy
Förlorad arbetsförtjänst
En förtroendevald ska få ersättning för förlorad arbetsförtjänst när hen utför ett arbete i förbundets
tjänst, mot uppvisande av arbetsgivarintyg som visar att hen har varit ledig från sitt ordinarie arbete
utan lön.
Vid ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan följande beräkningsmodell användas för den som har
månadslön: månadslön x 12 / 52 / 5 = ersättning per dag. Stamningsförbundet har 1 800 kr per dag
som tak för förlorad arbetsförtjänst.
Vid anmälan om ersättning av förlorad arbetsförtjänst ska alltid den faktiska månadslönen anges.
Om en förtroendeval erhåller ett arvode för ett uppdrag så utgår däremot inte ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Traktamente
Enligt Skatteverkets regler.
Schablonvärde för inkomståret 2018:
• Helt fri kost (minst tre måltider): 235 kronor per dag
• Fri lunch eller middag: 94 kronor per dag
• Fri frukost: 47 kronor per dag
Alternativt ges istället ersättning för faktiska utlägg för mat och dryck (ej alkohol, se
alkoholpolicyn), dock ej överstigande schablonvärdet, och aldrig för både ersättning och
traktamente. Här krävs kvitto alltid som underlag.
Reseräkningar
Reseräkning med tillhörande kvitton ska inkomma till kansliet senast tre månader efter en aktivitet.
Resor
Resor ska alltid ske med billigaste rimliga färdsätt, så resan med allmänna kommunikationer måste
bokas i god tid.
Milersättning
Om en förtroendevald har använt egen bil för resor i förbundets tjänst, då det varit billigare, eller
nödvändigt av andra orsaker (måste i så fall förankras hos AU), betalar Stamningsförbundet en
skattefri milersättning på 18,50 kronor per mil. Samåkning föredras.
Taxi
Taxi ska bara användas i undantagsfall (måste förankras och motiveras hos AU).
Boende
För boende på hotellen gäller normal standard, motsvarande trestjärnigt hotell. Om man själv ordnar
privat boende utgår ett nattraktamentet på 110 kr/natt till den som erbjuder övernattningen. I

undantagsfall kan en extra övernattning beviljas i samband med ett uppdrag, men det ska då alltid
först förankras inom AU.

