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Dag- och tilläggsarvode
Enligt kongressbeslut skall dagarvode utgå med 400 kronor fö r fö rbundsuppdrag samt med ytterligare 200 kronor på
kvä llstid efter klockan 20.00 på lö rdagar, sö ndagar, helgdagar och annan tjä nstefri dag.

Dagarvodet 400 kronor skall endast utgå vid "fö rbundsuppdrag". Med fö rbundsuppdrag* avses så dant uppdrag till
vilket fö rbundsstyrelsen beslutat utse nå gon som ingå r i fö rbundsstyrelsen eller nå gon annan fö rtroendevald. Arvodet
ä r ett sammanträ desarvode och kan bara utgå med ett belopp per dag oavsett antalet sammanträ den. Dagarvodet
utgå r inte vid kursdeltagande, studiebesö k etc. Det skall heller inte utgå fö r fö rbundsstyrelsesammanträ de eftersom
styrelseledamö terna erhå ller sä rskilt å rsarvode fö r sitt styrelseuppdrag. Fö r sammanträ de med styrelseintern
arbetsgrupp utgå r inte heller arvode.
Tilläggsarvodet 200 kronor skall utgå på samma grunder på kvä llstid efter klockan 20.00 samt på lö rdagar,
sö ndagar, helgdagar och annan tjä nstefri dag. AÄ ven fö rbundsstyrelsens ledamö ter erhå ller detta arvode.

* Exempel på fö rbundsuppdrag ä r regionala rå d, avtalsrå d, fö rbundsstä mma, fö rhandlingsdelegation och
ordfö randekonferens.
Föreläsararvode

Dagarvode och tillä ggsarvode enligt ovan utgå r till fö rtroendevald som har uppdrag att vara fö relä sare.

Ersättning för förlorad inkomst m.m.

Fö rtroendevalda ersä tts fö r fö rlorad inkomst mot verifierat lö nebortfall. Anvä nder fö rtroendevald semesterdag utgå r
ersä ttning med 4,6 % av må nadslö nen. + 0,44 % av må nadslö nen (semesterdagstillä gg). Anvä nder fö rtroendevald
fridag utgå r ersä ttning med 3,3 % av må nadslö nen.

Fö rtroendevalda som få r ersä ttning fö r fö rbundsuppdrag under fridagar/motsv ska ersä ttas med att dessa få r dubbelt
sammanträ desarvode (dvs 2x400 kronor). Fridag ska styrkas av arbetsgivaren. (Enligt beslut på fs sammanträ de
2014-10-14-15).
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Rese- och traktamentsersättning
Bilersättning
Fö r resa med egen bil ska kostnadsjä mfö relse gö ras och prö vning ske om resan utan stö rre olä genhet kan fö retas med
annat fä rdmedel
Vid tjä nsteresa med egen bil utgå r ersä ttning med 18,50 kronor per mil.
Fö r medpassagerare utgå r ersä ttning med 1 krona per passagerare.
Tjänsteresa med annat färdmedel
ST ersä tter kostnad fö r 2:a klass på tå g.
Flyg ersä tts nä r detta ä r motiverat ex vis vid lä ngre avstå nd eller nä r tå g inte kan anvä ndas.
Resa med buss, tunnelbana, taxi eller annat fä rdmedel ersä tts mot verifierade kostnader.
Taxi få r anvä ndas fö r lokala resor om inga andra fä rdmedel finns att tillgå .
Endagsförrättning
Vid endagsfö rrä ttning minst 5 km frå n ordinarie tjä nstestä lle och som på bö rjas fö re klockan 07.00 utgå r ett arvode om
200 kronor. På gå r fö rrä ttningen efter klockan 19.00, utgå r ett arvode om 200 kronor.
Flerdygnsförrättningar
Traktamente fö r flerdygnsfö rrä ttning betalas vid tjä nsteresa 50 km utanfö r den ordinarie arbetsplatsen och bostaden.
Skattefritt traktamente utgå r med 230 kronor fö r hel dag inklusive utresedag som på bö rjas fö re klockan 12 och
hemresedag som avslutas efter klockan 19.

Fö r del av dag, d.v.s. fö r dag då tjä nsteresa på bö rjas efter klockan 12 och som avslutas fö re klockan 19 utgå r halvt
traktamente.

Skattepliktigt fö rrä ttningstillä gg utgå r med 200 kronor fö r hel dag inklusive utresedag som på bö rjas fö re klockan 12
och hemresedag som avslutas efter klockan 19.
Fö r del av dag, d.v.s. fö r dag då tjä nsteresa på bö rjas efter klockan 12 och avslutas fö re klockan 19 utgå r halvt
fö rrä ttningstillä gg.

I de fall deltagaren sjä lv ordnar ö vernattning utgå r nattraktamente med 115 kronor. Nattraktamente kan bytas mot
verifierade kostnader fö r hotellrum.
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Kostnader för hotellrum
ST har avtal med flera hotell som i fö rsta hand ska vä ljas. Hotellen ä r porrfria och har kollektivavtal.
Reducering av traktamente vid fri kost enligt skatteverkets schablon:
(Helt traktamente)
207 kronor fö r frukost, lunch och middag

161 kronor fö r lunch och middag
81 kronor fö r lunch eller middag

46 kronor fö r frukost.

Reducering av traktamente vid fri kost enligt skatteverkets schablon:
(Halvt traktamente)
103 kronor fö r frukost, lunch och middag

80 kronor fö r lunch och middag

40 kronor fö r lunch eller middag
23 kronor fö r frukost.
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