Fackförbundet ST

ERSÄTTNINGSREGLER FÖR FÖRTROENDEVALDA VID DELTAGANDE I KURSER ORDNAT AV ST, TCO:S
FACKLIGA AKADEMIN OCH SENSUS
2018
Inga arvoden utgå r och fö r medlemsutbildning utgå r ingen ersä ttning.

Kurskostnad

ST stå r fö r kurskostnaden. Deltagare som få r fö rhinder och inte kan delta må ste omgå ende anmä la detta till ST. Fö r STs
kurser gä ller att avbokning må ste ske senast två veckor fö re kursens start. Om kursen ä r fö rlagd till internat må ste
avbokning ske senast fyra veckor fö re kursens start.

Fö r TCO:s fackliga Akademin gä ller att fö rbundet inte stå r fö r kostnaden. Som medlem i ST vä nder du dig till din
avdelning fö r godkä nnande och ersä ttning.
Som ST-medlem har du rabatt nä r det gä ller kurser och seminarier på Sensus. ST stå r inte fö r nå gra kostnader.

Ersättning för förlorad inkomst
Arbetsdag med fö rlorad arbetsinkomst samt semesterdag eller fridag ersä tts mot verifierat intyg.

Som fö rtroendevald deltar du utan lö neavdrag, fö rtroendemannalagen (FML) gä ller, om
kursen/konferensen direkt eller indirekt berö r fö rhå llandet arbetsgivare - arbetstagare (§§ 1, 6 och 7 i FML.)

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.

Fackförbundet ST
Tel: 0771-555 444
Hemsida: www.st.org

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 exempel 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 .
Kostnader för hotellrum

ST har avtal med flera hotell som i fö rsta hand ska vä ljas. Hotellen ä r porrfria och har kollektivavtal. Fö r att se STs
avtals hotell se separat pdf.
Traktamenten
I de fall deltagaren sjä lv ordnar ö vernattning utgå r nattraktamente med 115 kronor. Nattraktamente kan bytas mot
verifierade kostnader fö r hotellrum.
I övrigt utgår inte traktamenten.

Kostnader fö r må ltider, som inte ingå r vid kursen, ersä tts mot verifierade kostnader, dock hö gst med 70 kronor per
må ltid.
Barntillsynsbidrag
Har deltagare behov av extra barntillsyn fö r barn upp till 12 å rs å lder utgå r skattepliktig ersä ttning med 200
kronor/kursdag. Fyll i separat ansö kningsblankett.
Kurser utanför Sverige (TCO)
Vid utlandsresa erhå lls ersä ttning fö r resekostnader, traktamente samt ersä ttning logikostnader enligt
utlandsresefö rordningen.
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