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RESEKOSTNADSERSÄTTNING DOMARE & FUNKTIONÄRER 

I serierna U13 upp till Herrar Division 3/Damer Division 2 samt andra tävlingar 
arrangerade av Handbollförbundet Öst. 

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna trafikmedel (tunnelbana, tåg och buss) eller egen 
bil. Allmänna trafikmedel är alltid första alternativ ur hållbarhetsperspektivet både miljö och ekonomi.  

Resekostnadsersättning med allmänna färdmedel utgår med 39 kr, enkel resa och 78 kr, tur och 
retur. Vid en högre kostnad än 39 kr, enkel resa och 78 kr, tur och retur ska kvitto på biljett/er bifogas.  
Reducerat pris för under 20år och över 65år.  

Reskostnadsersättning med egen bil utgår med 2,5 kr/km till och från aktuell spelhall och är 
skattepliktigt. Vid resa med bil till och från matcher förordas samåkning med din domar- eller 
funktionärskollega. Vid samåkning är endast domaren/funktionären vars bil används berättigad till 
resekostnadsersättning.  

Reskostnadsersättning utgår alltid från domarens/funktionärens bostad till aktuell spelhall. 
Domaren/funktionären är skyldig att alltid välja det närmaste och mest effektiva 
kommunikationsmedlet till och från aktuell spelhall. 

Alla resor med allmänna trafikmedel är skattepliktiga. 

Vid resa med bil för utförande av domar- eller funktionärsuppdrag i fler än en hall under samma 
dag gäller följande: 

OBS! En match = Ett uppdrag, Två matcher = Två uppdrag, osv. 

Domaren/funktionären ska vid dessa tillfällen fördela den totala resekostnadsersättningen på antalet 
uppdrag som domaren/funktionären har genomfört. 

Exempel: Hasse har utfört två domaruppdrag i Nacka Bollhall samt tre domaruppdrag i 
Skanstullshallen, totalt fem domaruppdrag. Den totala resesträckan med bil uppmäts till 45 km. Hasse 
delar då 45 km på fem uppdrag (45 km / 5 = 9 km) och anger 9 km i fältet för resekostnadsersättning 
på respektive kvitto. 

Vid resa med bil för utförande av domar- eller funktionärsuppdrag i en hall med olika 
föreningar som ska betala ut ersättning till domaren/funktionären: 

Domaren/funktionären ska vid dessa tillfällen fördela den totala resekostnadsersättningen på antalet 
uppdrag som domaren/funktionären har genomfört. 

Exempel: Beatrice har totalt utfört tre funktionärsuppdrag i Eriksdalshallen. Vid de två första 
uppdragen är Hammarby IF HF hemmalag och ska således betala ut ersättning till Beatrice. Vid det 
tredje uppdraget är Hellas HK hemmalag och ska betala ut ersättning till Beatrice. Den totala 
resträckan med bil uppmäts till 36 km. Beatrice delar då 36 km på 3 uppdrag (36 / 3 = 12 km) och 
anger 12 km i fältet för resekostnadsersättning på respektive kvitto. 



 

 

I serierna Herrar Division 2 och Damer Division 1. 

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna trafikmedel (tunnelbana, tåg och buss) eller egen 
bil. Allmänna trafikmedel är alltid första alternativ ur hållbarhetsperspektivet både miljö och ekonomi.  

Resekostnadsersättning med allmänna färdmedel utgår med 39 kr, enkel resa och 78 kr, tur och 
retur. Vid en högre kostnad än 38 kr, enkel resa och 76 kr, tur och retur ska kvitto på biljett/er bifogas.  

Reskostnadsersättning med egen bil utgår med 3,8 kr/km till och från aktuell spelhall och är 
skattepliktigt (SHF ekonomiska bestämmelser). Vid resa med bil till och från matcher förordas 
samåkning med din domar- eller funktionärskollega. Vid samåkning är endast domaren/funktionären 
vars bil används berättigad till resekostnadsersättning.  

Reskostnadsersättning utgår alltid från domarens/funktionärens bostad till aktuell spelhall. 
Domaren/funktionären är skyldig att alltid välja det närmaste och mest effektiva 
kommunikationsmedlet till och från aktuell spelhall. 

Alla resor med allmänna trafikmedel är skattepliktiga. 

I serierna Herrar Division 1, Damallsvenskan, Herrallsvenskan, Handbollsligan & 
Svensk Handboll Elit 

I dessa serier gäller Svenska Handbollförbundets ekonomiska bestämmelser för 
resekostnadsersättning till domare och funktionärer. Här finns dem att läsa: Ekonomiska 
bestämmelser - Handboll i Sverige (svenskhandboll.se) 

 
RESTIDSERSÄTTNING DOMARE & FUNKTIONÄRER 

I serierna U13 upp till Herrar Division 2/Damer Division 1 

Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från bostaden och avståndet till aktuell 
spelhall överstiger 50 km enkel resa. Tiden räknas från avfärd till och återkomst från aktuell spelhall. 

Mer än 4 h men högst 10 h (Hem-Hem): 135 kr 

Mer än 10 h (Hem-Hem): 250 kr 

OBS! Restidsersättning utgår endast när avståndet mellan aktuell spelhall överstiger 50 km enkel resa 
och uppdraget medför bortavaro från bostaden med mer än 4 h. 

Reglerna för restidsersättning gäller den faktiska resetiden, inte väntan på allmänna trafikmedel 
(tunnelbana, tåg buss). Tiden räknas från Hem – Hall – Hem.  

Exempel 1: Restiden med buss från din bostad till aktuell spelplats är 20 minuter och avståndet är 30 
km enkel resa. Du befinner dig i hallen två timmar för att utföra ditt/dina domar-/funktionärsuppdrag, 
sedan måste du vänta två timmar på nästa buss för att ta dig hem igen. Den totala ”restiden” blir då 2 
timmar och 40 minuter och den totala resesträckan 60 km. Alltså är du inte berättigad till 
restidsersättning enligt detta exempel. 

Exempel 2: Restiden med bil från din bostad till aktuell spelplats är 45 minuter och avståndet är 55 km 
enkel resa. Du befinner dig i hallen 3 timmar för att utföra ditt/dina domar-/funktionärsuppdrag, sedan 
åker du hem till din bostad. Den totala ”restiden” blir då 4 timmar och 30 minuter och den totala 
resesträckan 110 km. Alltså är du berättigad till restidsersättning á 130 kr enligt detta exempel. 
Fördela restidsersättningen med antalet uppdrag du genomfört och ange kvoten av 130 och antalet 

https://www.svenskhandboll.se/HandbolliSverige/omsvenskahandbollforbundet/ekonomiskabestammelser/
https://www.svenskhandboll.se/HandbolliSverige/omsvenskahandbollforbundet/ekonomiskabestammelser/


uppdrag i fältet traktamente på respektive kvitto. OBS! Samma förfarande som vid fördelning av 
resekostnadsersättning. 

Exempel 3: Du ska totalt utföra fyra domar-/funktionärsuppdrag under en och samma dag – på två 
olika spelplatser – med två olika föreningar som ska betala ut ersättning till dig. Restiden med bil från 
din bostad till spelplats 1 är 30 minuter och avståndet är 40 km enkel resa. Du utför två domar-
/funktionärsuppdrag vid spelplats 1 och befinner dig i hallen två timmar. Därefter åker du vidare till 
spelplats 2. Restiden med bil mellan spelplats 1 och spelplats 2 är 15 minuter och avståndet är 20 km. 
Du utför ytterligare två domar-/funktionärsuppdrag vid spelplats 2 och befinner dig i hallen två timmar. 
Därefter åker du hem till din bostad. Restiden mellan spelplats 2 och din bostad är 15 minuter och 
avståndet är 20 km. Den totala ”restiden” blir då 5 timmar och den totala resesträckan 80 km. Dock är 
du inte berättigad till restidsersättning eftersom att du har utfört domar-/funktionärsuppdrag på två 
olika spelplatser. Den totala resesträckan 80 km ska fördelas lika mellan de fyra uppdragen (80 km / 4 
= 20 km). Ange 20 km i fältet resekostnadsersättning på respektive kvitto. 

 

 

 

 

  


