Riktlinjer kring ersättningar och utrustning
För kongressperioden 2019-2021. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 4:e augusti 2019. Reviderad den
15:e november 2020.
Kongressen i Örnsköldsvik 2019 beslutade att en heltidsarvodering motsvarar 55% av ett
prisbasbelopp.
Kongressen i Örnsköldsvik 2019 beslutade att för resevillkor och traktamentsersättningar för
förbundsstyrelseledamöter, ska arbetsgivarorganisationens och arbetstagarorganisationens
gemensamma avtal gälla, dock att ersättningar för körning med egen bil ska utgå med den av
Skatteverket rekommenderade så kallade ”skattefria” ersättningen, för närvarande 18,50 kr per
mil, samt att i övrigt ej utbetala några arvoden för förtroendevalda vid UNF:s kongress.
I övrigt beslut utges kostnadsersättningar. För dessa kan varje enskild ledamot söka
kostnadsersättning för följande:
Dator
Förbundsordförande, förbundssekreterare samt förbundskassören erbjuds lånedator under sin
mandatperiod.
Mobiltelefoni och internetanvändning
Förbundsstyrelsens mobiltelefoni- och internetanvändning i förtroendeuppdraget ersätts med
1200 kr per person och år.
Tekniska hjälpmedel
Ersättning på upp till 3000 kr per mandatperiod för tekniska hjälpmedel menade att underlätta
förtroendeuppdraget, detta ska godkännas av delegationsordningen beslutad person.
Förlorad arbetsinkomst
För förlorad arbetsinkomst i samband med utövandet av förtroendeuppdraget tillfaller inte
någon ersättning eftersom det ideella arbetet utförs på ideell tid.
Ersättning till arvoderade
Kongressen beslutade att en heltidsarvodering motsvarar 55% av ett prisbasbelopp per månad.
Resor
För resor, i enlighet med UNF:s resepolicy, i samband med utövandet av förtroendeuppdraget
ersätts hela kostnaden vid resor med tåg, flyg eller buss. Vid resor med cykel utgår ersättning på
50 kr vid resväg på upp till två mil, vid längre resväg ges 200 kr i ersättning. Vid resor med bil
utgår ersättning på 18,50 kr per mil, vid resor med förnyelsebart drivmedel utgår ytterligare 6,50
kr per mil.

Ersättning för resekostnaden får dock endast sökas när resa inte redan bekostas av UNFförbundet, UNF-distrikt eller UNF-förening.
Om resekostnaden för en arvoderad eller ledamot beräknas bli högre än om ett årskort eller
liknande tecknas, bör ett årskort eller liknande tecknas.
Traktamente
För traktamentsersättningar för förbundsstyrelseledamöter, ska arbetsgivarorganisationens och
arbetstagarorganisationens gemensamma avtal gälla. Dessa får dock endast sökas när logi eller
mat inte bekostas av UNF-förbundet, UNF-distrikt eller UNF-förening.

