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Avtal Bandydomare 

 
 
1. Avtalsparter 
Detta avtal är skrivet mellan Svenska Bandyförbundet (SBF) och Elitdomarnas Kamratförening (EDK) 
 
2. Bakgrund 
Detta avtal reglerar SBF:s och EDK:s åtagande gentemot varandra och de ekonomiska förutsättningarna för 
domare som dömer i tävlingsverksamhet som SBF tillhandahåller.  
Bilaga 2 reglerar förutsättningarna för domare som utför internationella uppdrag.  
 
3. Avtalstid 
Detta avtal gäller från och med att det är undertecknat av båda parter till och med den 30 april 2024. 
 
4. Ersättningsnivåer 
Vilken ersättning en domare har rätt till vid utfört uppdrag står listat i bilagor till detta avtal (se bilaga 1 och 2). 
 
5. Reseersättning 

• Reseersättning utgår för resor mellan bostad och matcharena. I möjligaste mån ska förmånligaste färdmedel 
användas. Hela reseersättningen är skattepliktig då det är arbetsresa. 

• Har resan företagits med bil utgår, såväl vid tränings- som tävlingsmatch, milersättning med 3:30 kr/km, 
inklusive passagerare. Reseersättning utgår för resor mellan folkbokföringsadress och matcharenan. 

• Samåkning till och från uppdrag ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Samåkning från samlingspunkt som 
huvuddomaren bestämmer ska nyttjas för att hålla nere kostnader. 

• Eventuella tåg- och flygbiljetter ska bokas till lägsta lågprisalternativ och SBF:s specialavtal ska användas ifall 
det ger lägsta pris.    
 
 

• Reseersättning kan förekomma mellan tillfällig bostadsort och matcharenan, detta ska om så sker godkännas 
av Regel- och domarkommittén (RDK) innan uppdraget påbörjas. 

• Tåg- och flygbiljetter ska beställas och betalas av domaren själv eller i samråd med arrangerande förening. 
Kostnaderna betalas därefter av arrangerande förening mot uppvisande av kvitto. Vid minsta tveksamhet om 
vilket färdmedel som ska nyttjas ska RDK tillfrågas. 

• Trängselskatt får tas ut av domare som passerar genom vägskattstull. Domaren har rätt till den faktiska 
kostnaden för denna trängselskatt när passering sker. Beloppet ska kontrolleras innan uppdraget påbörjas. 
Denna kostnad tas upp som en ”övrig kostnad” på reseräkningen. 
 
 
 
 
6. Restidsersättning – Utgår ej i uppdrag Elitserien dam och herr samt allsvenskan herr samt tillhörande 
cuper inom samma serietillhörighet 
Denna ersättning är skattepliktig och utgår när domaren behöver ta nedan tid i anspråk för fullgjort uppdrag. 
Ersättning tas ut för den faktiska tid som uppdraget avser och ska anges på reseräkningsblanketten. 
 
Se bilaga 1 för ersättningar. 
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7. Traktamente 
OBS! Utbetalas inte i dam/herr-elit samt allsvenskan herr 
Flerdygnstraktamente utgår vid uppdrag som medför faktisk övernattning utanför bostadsort  
(= vanlig verksamhetsort). Domarens traktamente upp till ett visst schablonbelopp brukar kallas för "skattefritt 
traktamente" och detta avtal följer Skatteverkets normer för traktamente. Din arbetsgivare kan betala dig 
skattefritt traktamente med 240 kr per heldag (2018) när du är på tjänsteresa med övernattning om platsen du 
reser till ligger mer än 50 km från matchort och bostad. Väljer domaren att inte nyttja möjligheten till 
övernattning i samband med sitt uppdrag, har domaren i stället rätt till ett heldagstraktamente med 240 kr. 
 
Avresedag traktamente   Hemkomstdag traktamente 
Avresa före 12.00 240 kr  Hemkomst före kl. 19.00         120 kr  
Avresa efter 12.00 120 kr  Hemkomst efter kl. 19.00         240 kr 
 
Om Svenska Bandyförbundet, EDK eller arrangerande förening bekostar måltider ska avdrag göras enligt 
följande (vid halvdagstraktamente görs avdrag med halva beloppet). 
 
 
Frukost  48 kr   
Lunch  84 kr 
Middag   84 kr 
Lunch och middag 168 kr 
Frukost, lunch och middag 216 kr 
 
 
8. Förlorad arbetsförtjänst      
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå till domare och assisterande domare i de fall domaren på 
grund av uppdrag måste ta arbetstid i anspråk. Ersättning utgår i form av verklig förlorad arbetstid. 
Skattepliktig ersättning utbetalas i frånvaro från arbetsplatsen med 200 kr per påbörjad timme, dock endast 
för faktiskt förlorad arbetstid. 
Vid ersättning av förlorad arbetsförtjänst övriga tider såsom kvällar och helger ska RDK kontaktas innan 
uppdraget påbörjas.  
 
Ersättning utgår med 200 kr per påbörjad timme, dock max 8tim/dag och match eller arrangemang. 
Ytterligare max fyra timmar för dag före och/eller efter match/arrangemang kan utbetalas. Vid minsta 
tveksamhet om rätten att ta ut förlorad arbetsförtjänst ska RDK tillfrågas. Intyg från arbetsgivare för 
arbetstidsbortfall skall alltid redovisas. 
 
Samordning av reseräkningar av alla domare aktuell match. 
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9. Träningsmatcher och cuper 
 
Arvodet för träningsmatcher och cuper är 50 % av arvodet för "seriespel" för lag tillhörande Elitserien dam och 
herr samt allsvenskan herr.  
Träningsmatcher och cuper under serietillhörighet enligt ovan är arvodet 75% baserat på seriespel. 
 
Träningsmatcher mellan elitlag ska i första hand dömas av Elitdomare (utsedda 1 juli innevarande säsong av 
RDK) som utses av RDK alt. EDK. 
 
Cuper som inte avtalas av bilaga 1 överenskommes mellan FSE och EDK/ADK. 
 
Träningsmatcher med lag från annat land ska ingå under nedan "serietillhörighet": 
Som huvudregel gäller svensk serietillhörighet. 
 
 
Landslag  Elitserien Herrar eller Elitserien Damer 
Ryska Elitlag  Elitserien Herrar eller Elitserien Damer 
Finska Elitlag  Bandyallsvenskan Herrar eller Elitserien Damer 
Norska Elitlag  Bandyallsvenskan Herrar 
Lag från övriga länder och eller divisioner = Div. 1 Herrar och Elitserien Damer 
Träningsmatcher är samtliga matcher som inte räknas som tävlingsmatcher. 
 
10. Hotellövernattning 
Vid tävlingsmatch med över 30 mils enkel resa eller beräknad avresa före 06:00 eller hemkomst senare än 
01:00 är domaren berättigad till hotellövernattning. Kontakt ska i förväg tas med arrangerande förening 
beträffande lämplig förläggning. Hotell ska bokas till lågprisalternativ. Hotellrum ska beställas och betalas av 
domaren själv. Hotellkostnaden betalas därefter av arrangerande förening mot uppvisande av kvitto. Vid 
hotellvistelse där traktamente är berättigat minskas traktamentet med kostavdrag. 
 
11. Inställd match 
Vid uppskjuten match/WO: utgår ersättning för rese- och hotellkostnader, förlorad arbetsförtjänst och 
restidsersättning enligt ovanstående. Observera att endast verkliga kostnader ersätts och att restidsersättning 
utbetalas för faktisk åtgången tid. 
 
Uppskjuten match: Halvt matcharvode utgår i samtliga serier om domarna är på plats. 
För de fall att resan inte påbörjats utgår ingen ersättning. Vid avbruten match utgår fullt arvode till domarna. 
 
12. Internationella matcher 
Det finns en separat bilaga för alla internationella uppdrag (se bilaga 2). 
 
13. Kontrollinstans 
Svenska Bandyförbundet utser en kontrollinstans för ovanstående avtalsperiod. För närvarande är 
det RDK. Kontrollinstansen har rätt att granska och begära in underlag för utbetalning av domararvoden samt 
pröva oklarheter i fråga om tillämpningen av detta avtal.  
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14. Övrigt 
Alla belopp i avtalet samt bilagorna är i svenska kronor. 
 
Om endast två domare finns tillhands i en match, ska huvuddomararvode betalas ut till båda domarna. Om 
tre domare deltar i en match där två domare är riktlinjen enligt detta avtal delar de tre domarna på den totala 
ersättningen för aktuell match. 
 
Om matchtiden av någon anledning kortas, sänks arvodet procentuellt i förhållande till matchtidens 
förkortning (om inte annat anges i bilaga 1). 
 
Vid kvalspel utgår ersättning med de belopp som gäller för den serie vilken matchen kvalificerar till. 
 
Huvuddomaren ansvarar för att samtliga reseräkningar är korrekta. 
 
Dessa arvoden gäller från och med att detta avtal är undertecknat av båda parter. 
 
OBS! Om Skatteverkets lagförslag om ändringar går igenom så har parterna rätt att omförhandla avtalet. 
https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/2021/2021/skatteverketforeslarenklarereglerfor
skattefriatraktamenten.5.5b35a6251761e6914207b52.html?q=idrottsdomare 
 
 
 
 
Vänersborg 25 augusti 2021   
    
Pär Gustafsson                                 Daniel Labe 
Generalsekreterare   Ordförande EDK 
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2. Reseersättning 
Reseersättning utgår för resor mellan bostadsort och matcharenan. I möjligaste mån ska förmånligaste 
färdmedel användas. Har resan företagits med bil utgår bilersättning med 3:30/km inklusive passagerare. 
Reservation ev. skattelättnad. Vi uppdaterar med nytt avtal inför säsongsstart om Skatteverkets lagförslag går 
igenom.   
Reseersättning utgår för resor mellan folkbokföringsadressen och matcharenan eller flygplats. 
Samåkning till och från uppdrag ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Samåkning från samlingspunkt som 
Huvuddomaren bestämmer ska nyttjas för att hålla nere kostnader. 
Tåg eller flygbiljetter ska bokas via Svenska Bandyförbundets samarbetspartner ifall det ger lägsta pris. Vid 
minsta tveksamhet om vilket färdmedel som ska utnyttjas ska RDK tillfrågas. 

 
 
3. Traktamente 
Traktamente utgår enligt Skatteverkets riktlinjer. Avdrag skall göras för frukost, lunch och middag 
enligt riktlinjer i detta avtal. 
 
 
4. Förlorad arbetsförtjänst 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utgå till domare i de fall domaren på grund av uppdrag 
måste ta arbetstid i anspråk. Ersättning utgår i form av verklig förlorad arbetstid. Ersättning utbetalas med 
maximalt 200 kr per påbörjad timme i frånvaro från arbetsplatsen under maximalt 8 timmar 
per dag. Detta gäller även vid uppdrag under lördagar och söndagar om arbetstid måste tas i anspråk för 
uppdragets fullgörande. 
 
Vid minsta tveksamhet om rätten att ta ut förlorad arbetsförtjänst ska RDK kontrollinstans tillfrågas. Intyg från 
arbetsgivare för arbetstidsbortfall ska redovisas. 
 
 
5. Hotellövernattning  
Arrangören står alltid för boende i samband med internationella uppdrag. 

Bilaga 2 Internationella uppdrag

Arvoden 21/22 22/23 23/24

Åldersindelning Tävling HD AD (4D) HD AD (4D) HD AD (4D)

Damseniorer VM 1 020 kr 820 kr 1 040 kr 840 kr 1 060 kr 860 kr
Damseniorer Träningsmatcher 820 kr 620 kr 840 kr 640 kr 860 kr 660 kr

Flickor F17 VM 870 kr 620 kr 890 kr 640 kr 910 kr 660 kr
Flickor F17 Träningsmatcher 720 kr 520 kr 740 kr 540 kr 760 kr 560 kr

Herrseniorer VM 1 820 kr 1 220 kr 420 kr 1 840 kr 1 240 kr 440 kr 1 860 kr 1 260 kr 460 kr
Herrseniorer WC 1 620 kr 1 220 kr 420 kr 1 640 kr 1 240 kr 440 kr 1 660 kr 1 260 kr 460 kr
Herrseniorer Träningsmatcher 1 220 kr 820 kr 1 240 kr 840 kr 1 260 kr 860 kr
Herrseniorer B- och C-VM 620 kr 420 kr 640 kr 440 kr 660 kr 460 kr

Herrjuniorer 21/23 Mästerskap 1 020 kr 820 kr 1 040 kr 840 kr 1 060 kr 860 kr
Herrjuniorer 21/23 Träningsmatcher 820 kr 620 kr 840 kr 640 kr 860 kr 660 kr

P19 Mästerskap, träningsmatcher 920 kr 720 kr 940 kr 740 kr 960 kr 760 kr
P17 Mästerskap, träningsmatcher 770 kr 520 kr 790 kr 540 kr 810 kr 560 kr
P15 Mästerskap, träningsmatcher 620 kr 420 kr 640 kr 440 kr 660 kr 460 kr
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