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Underlag för arvode, reseersättning 
 och traktamente 

För ledamot i älgförvaltningsgrupp 

Skicka ifylld blankett till:  

Länsstyrelsen Värmland 

651 86 Karlstad  

eller till vilt.varmland@lansstyrelsen.se  

Älgförvaltningsgrupp 
Ange vilken älgförvaltningsgrupp du är ledamot i. 

 

Personuppgifter 
Namn 

 

Personnummer eller organisationsnummer 

 

Adress 

 

Jag har F-skatt (se sida 4 för mer information): 

Ja Nej 

  

Arvode: 

Halvår Helår Nej 

   

mailto:vilt.varmland@lansstyrelsen.se
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Utlägg 

Utlägg 1 
Möte/utbildning 

 

Datum (år, mån, dag) Endagstraktamente (ja/nej) Körsträcka med bil (km) 

   

Utlägg 2 
Möte/utbildning 

 

Datum (år, mån, dag) Endagstraktamente (ja/nej) Körsträcka med bil (km) 

   

Utlägg 3 
Möte/utbildning 

 

Datum (år, mån, dag) Endagstraktamente (ja/nej) Körsträcka med bil (km) 

   

Utlägg 4 
Möte/utbildning 

 

Datum (år, mån, dag) Endagstraktamente (ja/nej) Körsträcka med bil (km) 

   

Utlägg 5  
Möte/utbildning 
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Datum (år, mån, dag) Endagstraktamente (ja/nej) Körsträcka med bil (km) 

   

Summa och ersättning 
Ange det totala antalet körda kilometer med bil (räkna ihop antalet km du angivit ovan). 

 

Jag bifogar bilaga till denna blankett (till exempel tåg- eller bussbiljett) 

Ja  Nej  

Underskrift 
Din namnunderskrift 

 

Länsstyrelsens anteckningar 
Konto Org Projekt VHT Spec. Belopp (kr) 

7931 7022 22001 2184 22001  

 Moms vid utlägg Reseersättning och traktamente 

Arvode  

Attest: Totalt belopp (kr): 

 

Information och villkor för arvode, reseersättning 
och traktamente  

Utbetalning 
Arvoden och övriga ersättningar kommer att betalas ut av Länsstyrelsen under juni månad och 

december månad. Underlag för ersättning ska inkomma senast 20 maj för utbetalning under 

juni månad och 20 november för utbetalning under december månad.  

Arvode 
Enligt 26 § NFS (2011:7) ska länsstyrelsen betala ett årligt fast arvode för ett uppdrag som 

ledamot i en älgförvaltningsgrupp. Ersättning utgår med 5 000 kronor per ledamot. Ersättning 

utgår dock inte till ledamot som endast i ringa omfattning deltar i älgförvaltningsgruppens 

arbete. Om ledamot avgår under ett kalenderår ska arvodet fördelas mellan den avgående och 
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dennes efterträdare i förhållande till den tid de har haft sina uppdrag. För inrikes resor som är 

nödvändiga för att fullgöra uppdraget lämnas resekostnadsersättningar och traktamente enligt 

de grunder som fastställts för länsstyrelsens arbetstagare. Arvoden och övriga ersättningar 

enligt tredje stycket betalas ut av länsstyrelsen två gånger per år i efterskott och ska grundas 

på skriftligt underlag. 

Reseersättning 
Reseersättning utgår för färdväg som motiveras av möte med älgförvaltningsgruppen. Om 

inget annat meddelats är ersättningen som utgår när bil används 29,50 kronor per mil, 

inklusive den skattefria delen på 18,50 kronor. Ersättning för övriga resor betalas ut mot 

uppvisande av kvitto som styrker utlägget. 

Traktamente 
För att vara berättigad traktamente så ska resan sammanlagt med mötet pågå i minst 6 timmar 

(restiden till och från bostaden får medräknas). Ersättning som utgår är 100 kronor per 

tillfälle. 

F-skatt 
Avser du att kryssa i rutan för F-skatt gäller följande: när det gäller styrelseuppdrag som 

måste man enligt Skatteverkets ställningstagande ”Utfärdande av F-skattsedel efter ändrat 

näringsbegrepp” (dnr. 131 751308-08/111, publicerat 2008-12-11) ha minst tre stycken 

styrelseuppdrag för att styrelseuppdragen ska räknas som en näringsverksamhet. Om personen 

har en näringsverksamhet med annat än styrelseuppdrag påverkar inte bedömningen utan man 

tittar endast på styrelseuppdragen.  

Observera! Vill du bli behandlad som en person med F-skatt ska detta kunna styrkas med 

verifierad dokumentation över dina samtliga styrelseuppdrag, exempelvis med protokoll från 

styrelsemöten. Sådan dokumentation ska inlämnas i samband med denna blankett annars 

kommer du behandlas som en person med A-skatt.   

Är detta det enda styrelseuppdrag du har kommer du således behandlas som en person med A-

skatt.  

För frågor rörande F-skatt hänvisar länsstyrelsen till Skatteverket. 
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