
Valberedningens förslag till arvoden för 2021                20210224                           
Förbundsordförande årsarvode                            31 733:-                                           31 733:-                                 
Vice Förbundsordförande årsarvode                   15 866:-                                            15 866:-
Förbundsledamöter årsarvode                               3 173:-              x7                          22 211:-  
Förbundsstyrelsens sammanträdesarvode                                                                                                   
100%  minst 6 timmar                                                2 142:-                                                                                       
50%   2-5.59 timmar                                                   1 071:-                                                                                  
25%  upp till 1.59 timmar                                             535:-                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Revisorer årsarvode                                                    3 173:-                                                                                                
Revisor suppleant årsarvode                                            0:-                                                                                              
Revison  sammanträdesarvode                                2 142:-                                                                                     

Valberedningens årsarvode                                      2 142:-                                                                             

Valberedningens, Förbundsrådet och                                                                                                                        
Stadgekommittèn sammanträdesarvode     

                                                   Upp till 5.59 timmar   476:- 

                                                            Över 6 timmar    476:- +238:- = 714:-                                                                                                                                                              

Övriga                                       Upp till 5.59 timmar    476:-                                                                                                                                                                                                

                                                            Över 6 timmar     476:- +238:- = 714:-        (238:-=0,005PB)      

Övriga = Sammanträden i arbetsgrupper, kommittèr, förrättningar på uppdrag och dylikt som tillsätts 
av FS,FR, AU, där ingen annan ersättning utgår. 

 

Prisbasbelopp = PB för år 2021 är fastställt av Regeringen till 47 600: 

Årsarvode Ordförande och Vice Ordförande får tillsammans             1 PB                                                         
Årsarvode Ledamöter och Revisorer får tillsammans                           0,6 PB                                                
Årsarvode valberedningen får tillsammans                                            0,315PB                                                 
Sammanträdesarvode Förbundsstyrelsen, Revisorer                           0,045 PB                                       
Sammanträdesarvode FR, Valberedning, AK, SK, Övriga                     0,01 PB 

 

Valberedningens årsarvode har tillkommit, samtidigt har uppskattade utbetalningar under Övrigt 
minskat. 
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Årsarvode ordförande, vice ordförande                                                                                                                                    
1 PB = 47600:-                                                                                                                                                             
Förbundsordförande                                   31 733:-                                                                                                                  
Vice Förbundsordförande                           15 866:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                         47 599:-                     47 599:-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Årsarvode Ledamöter o Revisorer                                                                                                                                          
0,6 PB = 47 600:- x 0,6 = 28 560:-                                                                                                                                     
Fördelas på  7 ledamöter och 2 revisorer = 9 st                                                                                                                                    
28 560:- : 9 = 3 173:-                                                                                                                                                    
Ledamöter 3 173:- x 7                                  22 213:-                                                                                                          
Revisorer    3 173:- x 2                                    6 346:- 

                                                                         28 559:-                    28 559:-     

                                                                                                            76 158:-                  76 158:-                          

Årsarvode Valberedningen                                                                                                                                                     
0,315 PB = 47 600:- x 0,315 =  2 142:-                                                                                                                                  
Valberedningen 2 142:- x 7                         14 994:-                   14 994:-                   

                                                                                                           91 152:-                  91 152:- 

Sammanträdesarvode Förbundsstyrelsen, Revisorer                                                                                                           
0,0045 PB = 47 600:- x 0,045 = 2142:-                                                                                                                 
Förbundsstyrelsen 2 142:- x 9 =                 19 278:-                                                                                                   
Revisorer                 2 142:- x 3 =                    6 426:- 

Förbundsstyrelsen 4, Revisorer 2 sammanträde/år                                                                              
Förbundsstyrelsen  19 278:- x 4 =              77 112:-                                                                                                         
Revisorer                    6 426:- x 2 =              12 852:- 

                                                                         89 964:-                   89 964:-                  89 964:-                     

                                                                                                         181 116:-                181 116:-         181 116:- 

Sociala avgifter, Förbundsstyrelsen, Revisorer och Valberedning                                                                           
Sociala avgifter 31, 42 %                                                                                                                                             
181 116:- x = 0,3142 =                                 56 906:-                                                                               56 906:- 

 

Sammanträdesarvode FR, VB, SK, Övriga                                                                                                                     
0,01 PB = 47 600:- x 0,01 = 476:-                                                                                                                                       
Uppskattat 70 utb / år                                                                                                                                                         
476:- x 70 =   33 320:-                                                -                   33 320:-                  33 320:-           33 320:- 

                                                                                                                                          214 436:-         271 342:- 

 

 

Koloniträdgårdsförbundets valberednings förslag till arvode / 2021 



Koloniträdgårdsförbundet komplettering till arvoden 2021 

 Traktamenten                                                                                                                                                          
Förbundet tillämpar de statliga traktamentsregler ( eg. Skatteverkets schablonbelopp) för förbundets  
förtroendevalda. 

Dagsammanträde /-förrättning                                                                                                                                       
Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna (eg. Skatteverkets schablonbelopp) för 
förbundets förtroendevalda. Det innebär att inga traktamenten utgår vid endagars förrättning. 

Flerdagssammanträde/- förrättning samt dagsammanträde/-förrättning med övernattning     
Förutsättningar för att traktamente ska utgå är att sammanträdet/-förrättningen är förlagt mer än 50 
km från bostaden. Är hen berättigad till traktamente använder förbundet de statliga 
traktamentsreglerna.    

Helt traktamente tillämpas när resan påbörjas före kl.12.00 avresedagen och avslutas 
hemkomstdagen efter kl.19. 00 

Halvt traktamente tillämpas när resan påbörjas kl.12.00 eller senare avresedagen och avslutas 
hemkomstdagen kl.19 eller tidigare. 

Arvoden                                                                                                                                                                                                   
Arvode för styrelsesammanträden tas upp på reseräkningen. Vid flerdagssammanträde eller att flera 
sammanträde ligger efter varandra samma dag utgår endast ett sammanträdesarvode.   

Arvoden för förtroendevaldas besök i regioner eller föreningar, deltagande i kurser/konferenser o dyl 
tas upp på reseräkningen. Vid flerdagsförrättningar eller att flera förrättningar ligger efter varandra 
samma dag utgår endast ett sammanträdesarvode. 

Resekostnader                                                                                                                                                                            
För kollektiva färdmedel ersätter den faktiska kostnaden. För tåg förutsätts i normalfallet 2;a klass 
resa. Bilresa ersätts enligt den skattefria milersättningen enligt Skatteverkets anvisningar. Inget 
passagerartillägg tillämpas. Därutöver ersätts den faktiska kostnaden för parkeringsavgifter o.d. 

Logikostnader                                                                                                                                                                                   
För logi ersätts den faktiska kostnaden. Övernattar man hos någon på orten (släkt, vänner etc) tas 
110 kr upp på räkningen som nattraktamente. 

Förlorad arbetsförtjänst                                                                                                                                                                    
För förlorad arbetsförtjänsten utgår styrkt verklig, förlorad arbetsförtjänst (brutto) dvs. förbundet 
betalar skatt och arbetsgivaravgift. Den förlorade arbetsförtjänsten tas upp på reseräkningen. 

Utlandstraktamenten                                                                                                                                                       
Förbundet tillämpar de statliga traktamentsreglerna ( eg. Skatteverkets schablonbelopp). 

Om Skatteverkets riktlinjer ändras får Förbundsstyrelsen besluta om justering i de ovan lagda 
förslaget till rese och traktamentsregler i tillämpliga delar. 
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Policy för reseersättning, arvoden och traktamenten inom 
Koloniträdgårdsförbundet 
 
Innan du bokar en resa eller ett hotellrum i samband med uppdrag för Koloniträdgårdsförbundet, är 
det några saker som är bra att känna till. Därför ber vi dig att läsa vår policy, samt några tips nedan.  
Blanketten ”Reseräkning” finns på koloni.org under ”styrelseinlogg”, alternativt kontakta kansliet. 
Ifylld blankett tillsammans med kvitton skickas in så snart som möjligt efter utfört uppdrag per post 
till: Koloniträdgårdsförbundet, Ringvägen 9 E, 118 23 Stockholm. Glöm inte att ange vilket 
kontonummer du vill ha din ersättning insatt på samt uppdragets art. 
 
Tågresor 

• Standard är 2: a klass tågbiljett. Hur billig den är beror på vilken tid på dagen man åker, men 
den måste passa den som skall åka.  

• 1: a klassbiljetter är bara godkända till samma pris som 2: a klassbiljetter. 
• Avsteg från rekommendationen ska motiveras på reseräkningen och godkänns efter 

bedömning. 
• Det är var och en fritt att välja att åka t ex 1: a klass och själv stå för mellanskillnaden. 

Bilresor 
• Bilersättning följer Skatteverkets rekommendationer. Därutöver ersätts den faktiska 

kostnaden för parkeringsavgift o.d. 
Flygresor 

• Resor med flyg inom Sverige skall undvikas i allra möjligaste mån. Om det är nödvändigt, 
stäm av med generalsekreteraren/ordföranden innan bokning av biljetter sker. Ange på 
reseräkningen varför valet av flyg var nödvändigt, samt vem som godkänt bokningen. 

• Vid bokning av flygbiljett utom Sverige, använd jämförelsesajter för billigaste möjligaste pris. 
 
Resor till och från Arlanda 

• Pendeltåg - Billigaste sättet att ta sig från Arlanda till Sthlm Central, Södra Station eller till 
Älvsjö (mässan) är att åka vanligt pendeltåg från Arlanda. Det tar ca 40 min till Sthlm Central 
och kostar SL-biljett plus ett tillägg på 120 kronor, totalt ca 157 kronor enkel resa. Om du är 
pensionär eller student betalar du inget Arlandatillägg, dvs kostnaden är ca 37 kronor. 

• Flygbussarna – det finns numera två bolag som kör buss mellan Arlanda och T-centralen. 
Med det nya bolaget FLIX-bussar, kostar en biljett bara 37 - 59 kronor, avgångarna är dock 
inte lika ofta som med Flygbussarna, där en biljett kostar 99 - 119 kronor. 

• Snabbaste sättet att ta sig till Sthlm Central är att åka Arlanda Express. Det kostar 299 kr 
enkel resa (pensionär 249 kr) eller 579 kr tor. Dessa tåg går inte vidare till Älvsjö. Tar ca 20 
min. 

• Taxi kostar ca 575 kr (beroende på bolag) enkel resa och tar 30 - 45 minuter beroende på 
trafiksituationen.  
 

Resor till och från andra flygplatser 
• Sträva efter att använda de billigaste färdsätten när det är möjligt. Oftast är det flygbuss. 

 
Taxiresor 

• Taxiresor ska användas sparsamt och bara när det verkligen är motiverat, t ex där allmänna 
kommunikationer saknas eller inte fungerar ex. p.g.a rörelsebegränsningar. För ersättning av 
taxiresor skall det motiveras på reseräkningen. 



Kommunala färdmedel 
• I Stockholm är det enklast och billigast att åka tunnelbana eller buss. Det går att köpa kort i 

Pressbyrån eller i tunnelbanan, som kan laddas med reskassa (max 200 kr) eller så kan man 
köpa sms-biljett via telefonen. Detsamma gäller i Göteborg.  

• Från T-centralen till Zinkensdamms T-banestation som ligger ett stenkast från kansliet tar det 
ca 6 minuter. Även 4:ans buss stannar i närheten. 

 
Hotell/Övernattning privat 

• I Stockholm har Koloniträdgårdsförbundet ett avtal med Hotell C och där vill vi i första hand 
att ni bor. Ju fler nätter vi bokar där totalt, desto bättre priser får vi. Använd bokningskoden 
Koloni när du bokar via deras hemsida, hotelcstockholm.se. Hotell C ligger vid 
Centralstationen, precis bredvid Arlanda Express. 

• Vid bokning av hotellrum i andra städer än Stockholm rekommenderar vi att boka via någon 
av de bokningssajter som finns idag; Booking.com, Hotels.com mfl. De erbjuder ofta lägre 
priser än vid direktbokning hos hotellet.  

• Sträva efter rimliga priser. Ett hotellrum bör inte kosta mer än 1 500 kr/natt. 
• Övernattar man hos någon på orten (släkt, vänner etc.) tas 110 kr upp på räkningen som 

nattraktamente. 
 
Traktamenten 

• Traktamenten följer Skatteverkets rekommendationer, gäller även vid utlandsvistelse. 
• Inga traktamenten utgår vid endagsförrättning. 
• Förutsättningar för att traktamente ska utgå är att sammanträdet/förrättningen är förlagt 

mer än 50 km från bostaden. 
• På reseräkningen ska det tydligt framgå vilka tider och dagar uppdraget omfattat och som 

därmed berättigar till traktamente. Den som väljer att åka t ex en dag tidigare än vad som 
krävs för att hinna till mötet, eller väljer att stanna kvar längre än vad mötet kräver, är inte 
berättigad till traktamente för den överskjutande tiden.  

• När frukost, lunch eller middag ingår i uppdraget eller i hotellbokningen, skall avdrag för 
detta göras enligt uppgifter på blanketten. 

 
Arvoden 

• Arvoden för styrelsesammanträden, förtroendevaldas besök i region eller förening, 
deltagande i kurser/konferenser o. dyl. tas upp på reseräkningen. 

• Vid flerdagsförrättningar eller att flera förrättningar ligger efter varandra samma dag utgår 
endast ett sammanträdesarvode. 

 
Förlorad arbetsförtjänst 

• För förlorad arbetsförtjänst utgår styrkt verklig, förlorad arbetsförtjänst (brutto) dvs. 
förbundet betalar skatt och arbetsgivaravgifter. Den förlorade arbetsförtjänsten tas upp på 
reseräkning.  

 
// 
  



                                                                                                                                                                                                                    


