
Reseräkning 2023 
 Rev 1 
 
 
 

 
Traktamentsbelopp: 
(Endast vid flerdagsförrättningar!) 
Hel dag (avresa före kl 12.00, 
   hemkomst efter kl 19.00): 260 kr 
Halv dag (avresa efter kl 12.00,  
   hemkomst före kl 19.00): 130 kr 
Natt (om logi ej betald):  130 kr 
Natt utlandet (om logi ej betald):  
   50% av landets dagtraktamente

Betalar Segelflyget utöver 
traktamente även kost 
skall måltids-avdrag 
göras. OBS att detta gäller 
även vid representation 
och hotellfrukost, men 
inte för kost som 
obligatoriskt ingår i 
resebiljett t ex på flyg.

Måltidsavdrag: 

Traktamentsbelopp: 260 kr 130 kr utlandet
  
 

Mat hela dagen 234 kr 117 kr 85 % 
Lunch & middag 182 kr 84 kr 70 % 
Lunch eller middag 91 kr 45 kr 35 % 
Frukost 52 kr 26 kr 15 % 

Resenär:    

Namn: ………………………………………………………… Personnr:…………………………………. 

Adress: ……………………………………………………………………………………………………… 

Förrättningsort: ………..….…………………… Ärende: …………………………………………………. 

Telefon: ………..….…………………………… E-post: ………………………………………………….. 

Plusgiro/Bankgiro/Bankkonto:………..….………………………………………………………………….

Avresedag: /     kl Traktamentsbelopp ………… 
 Måltidsavdrag: frukost/lunch/middag: -………… _______________ 

 Dag 2: /  Traktamentsbelopp ………… 
 Måltidsavdrag: frukost/lunch/middag: -………… _______________ 

 Dag 3: /  Traktamentsbelopp ………… 
 Måltidsavdrag: frukost/lunch/middag: -………… _______________ 

 Dag 4: /  Traktamentsbelopp ………… 
 Måltidsavdrag: frukost/lunch/middag: -………… _______________ 

Hemkomstdag: / kl Traktamentsbelopp ………… 
 Måltidsavdrag: frukost/lunch/middag: -………… _______________ 
 
Frukost ingår       ingår ej       i logipriset (Kryssa i tillämplig ruta) 
 
 
Summa skattefritt traktamente för dag:   
 
Summa skattefritt traktamente för natt: (……st à 130 kr) (……..st à……..)(utlandet) 
 

 
Kostförmån: …….st frukost á 55 kr = …………. 
  …….st lunch/middag á 110 kr = …………. 
  …….st helt fri kost à 275 kr = …………. 
   Summa kostförmån   Prel skatt/sociala avgifter 

     påföres 
 

 
För att Du skall få din ersättning snabbt skall blanketten vara fullständigt ifylld. 
Ofullständigt ifylld blankett returneras utan åtgärd! 

 

 

 

Här anges i förekommande fall 
fria måltider, dock ej hotell-
frukost eller representation. 

  



Bilersättning 

Datum:  Färdväg:    Antal mil: 
 

……………….. ………..….………………………………………….. ………………. 

……………….. ……………………………………………………….. ………………. 

……………….. ……………………………………………………….. ………………. 

……………….. ……………………………………………………….. ………………. 

 
   Summa mil: 

          Milersättning (25 kr/mil):  

Övrigt (taxi, färdbiljetter mm) 
 
………………..…………..……………………………………………….. ………………. 

………………..…………..……………………………………………….. ………………. 

………………..…………..……………………………………………….. ………………. 

………………..…………..……………………………………………….. ………………. 

 

Tjänstgöring vid ... 

� central kurs som lärare ......................................... antal dagar: ........... Ersättning:  .........................  

� besiktnings-/verksamhetskontroll mm ................  .............................. Ersättning:  .........................  

� haveriutredning ...................................................  .............................. Ersättning:  .........................  

� uppflygning för lärar-PC, AVA, IMC mm .......... antal: ..................... Ersättning:  .........................  

 

 

 

……………. …………………………………………………….. ………………………………… 
Datum Underskrift   Attest 
 
 
Ev. kommentarer: 
 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

Konto K-ställe Debet Konto Kredit 
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