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Ersättning för utlägg – till Svenska Kyrkans Unga  
I Skara stift, Box 263, 532 23 Skara 
 
 

Namn: ..............................................................................  Du behöver anmäla ditt konto 
Adress: .............................................................................  till swedbanks kontoregister för att  
Postnummer och ort: ......................................................  få pengarna direkt på ditt konto.  
Telefon:............................................................................  Annars får du pengarna som en  
Personnummer: ...............................................................  kontantavi. 
Mailadress: ......................................................................   
(För specifikation via mail)  

 

 
 

Datum: .....................................................  Ändamål: ..........................................................   
Typ av utlägg, till exempel resa eller mat. Bifoga alltid kvitto 
 .............................................................................................................................................  
Resa med egen bil: ............... km. Resväg: ..........................................................................  
 

 
 

Datum: .....................................................  Ändamål: ..........................................................   
Typ av utlägg, till exempel resa eller mat. Bifoga alltid kvitto 
 .............................................................................................................................................  
Resa med egen bil: ............... km. Resväg: ..........................................................................  
 

 
 

Datum: .....................................................  Ändamål: ..........................................................   
Typ av utlägg, till exempel resa eller mat. Bifoga alltid kvitto 
 .............................................................................................................................................  
Resa med egen bil: ............... km. Resväg: ..........................................................................  
 

 
 

Datum: .....................................................  Ändamål: ..........................................................   
Typ av utlägg, till exempel resa eller mat. Bifoga alltid kvitto 
 .............................................................................................................................................  
Resa med egen bil: ............... km. Resväg: ..........................................................................  
 

 
Underskrift och datum: ....................................................................................................... 
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Ersättningsregler - för förtroendevalda och funktionärer i Svenska 
Kyrkans Unga i Skara stift.  
 
Reseersättning  
Ersättning för resor och gjorda utlägg ska vara inlämnade senast tre månader efter det att 
utlägget gjorts. Alla kvitton på resor och utlägg ska bifogas. Kom ihåg att alltid skriva vilket 
möte och datum det gäller samt din namnunderskrift. För att reseersättning ska utgå ska 
personnummer och bankkonto vara ifyllt. Vid representation, som beslutats av styrelsen, vid 
arrangemang utanför stiftet ersätts hela resan. 
 
Resor 
Resepolicyn går ut på att man ska resa till låga priser och med så miljövänliga alternativ som 
möjligt. Detta ska dock inte påverka komforten på ett sådant sätt att man inte kommer utvilad 
till sitt resmål. Det är också väldigt viktigt att man beställer sin biljett i tid då detta oftast ger 
rabatterade priser. Samåkning ska i möjligaste mån eftersträvas.  
 
Tåg 
I första hand ska man resa med tåg, andra klass. Biljetten beställs i så god tid som möjligt, 
gärna 4 -5 veckor innan resan. Biljetter beställs genom Lisa Gerenmark, 0511-26215. 
 
Buss 
Resa med buss kan ske mellan orter där det inte går tågförbindelser, är för långt att gå/cykla 
eller då andra speciella skäl finns. Även här skall befintliga rabatter användas i så stor 
utsträckning som möjligt. Biljetten beställs i så god tid som möjligt, gärna 4-5 veckor innan 
resan. Biljetter beställs genom Lisa Gerenmark, 0511-26215. 
 
Bil 
Som i de andra fallen ska man i första hand välja tåg av miljöskäl. Ersättning för resa med bil är 
3,40 kr./km. varav 1,85 är skattefritt.  
 
Flyg 
Av miljöskäl bör man i första hand resa med tåg, finns inte den möjligheten så är det tillåtet att 
resa med flyg på ungdomsrabatt, SFS eller standby-biljett. Har man inte möjlighet att resa med 
dessa rabatter ska man eftersträva att resa med helg- eller övernattningsrabatter. Ta kontakt 
med Lisa Gerenmark om det är aktuellt med resa med flyg. 
 
Måltider 
Billigast möjliga måltid ska eftersträvas. En frukost får kosta högst 60 kr, en lunch högst 85 kr, 
på vardagar och 130 kr på helgdag. En middag får kosta högst 170 kr. I samtliga priser ska allt 
vara inkluderat. Kvitto ska redovisas.  
 
Övrig ersättning  
Utlägg för porto, kopiering, dylikt ersätts med faktiska kostnader.  
 
Förlorad arbetsinkomst ersätts ej.  
 
Du behöver anmäla ditt konto hos Swedbank, https://www.swedbank.se/privat/kort-och-
betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html för att få pengarna på ditt 
konto. Annars får du en kontantavi.  Frågor besvaras av Lisa Gerenmark, 0511-262 15  
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