FÖRESKRIFTER GÄLLANDE EKONOMISK ERSÄTTNING TILL DOMARE
Förbundsserierna och övriga förbundstävlingar i fotboll
Ersättning till domare, assisterande domare och fjärdedomare i förbundsserierna Allsvenskan–div. 3, herrar, Damallsvenskan–div. 1, damer, Svenska
Cupen samt SEF U21-serier och ungdomsturneringar ska för spelåret 2020 utgå enligt nedan.
MATCHARVODE
Herrar
Allsvenskan
Superettan
Ettan
Div. 2
Div. 3, SEF:s Folksam U21-serier, P19 Allsvenskan
P19 div 1, P17 Allsvenskan, Ligacupen P19
P17 div. 1, P16, Ligacupen P17 och P16

Damer
Damallsvenskan
Elitettan Dam
Div. 1, damer
Svenska Spel F19
SM F17- slutspel (åttondelsfinaler, kvartsfinaler, semifinaler och final)
SM F17-gruppspel

Domare
kr
kr
2 450 kr
1 800 kr
1 360 kr
875 kr
770 kr

Assisterande domare
kr
kr
1 470 kr
1 080 kr
815kr
640kr
560kr

2540 kr
1560 kr
1080 kr
1080 kr
875 kr
660 kr

1540 kr
905 kr
650 kr
650 kr
640 kr
480 kr

Kvalspel
Vid kvalspel utgår ersättning med ett belopp motsvarande det arvode som utgår i den serie som det laget med högst serietillhörighet tillhör.
Svenska Cupen, herrar
Ersättning utgår med belopp motsvarande det arvode som utgår i den serie som det lag med högst serietillhörighet tillhör, dock utgår ersättning som
högst med ett belopp motsvarande match i Superettan. I semifinal och final utgår dock ersättning med ett belopp motsvarande match i Allsvenskan.
Arrangerande förening ska vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader (inklusive restidsarvode, reseersättning och ersättning för förlorad
arbetsförtjänst).
Svenska Cupen, damer
Ersättning utgår med belopp motsvarande det arvode som utgår i den serie som det lag med högst serietillhörighet tillhör, I omgång 1 och 2 utgår dock
ersättning som högst med ett belopp motsvarande arvode för match i Elitettan och som lägst motsvarande match i div. 1, damer. Arrangerande förening
ska vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader (inklusive restidsarvode, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst).
RESTIDSARVODE
Domare, assisterande domare och fjärdedomare har rätt till restidsarvode när avståndet mellan domarens bostad/arbetsplats och matcharenan är
mer än 80 km enkel väg
med 150 kr
mer än 200 km enkel väg
med 250 kr
mer än 150 km enkel väg
med 200 kr
mer än 250 km enkel väg
med 400 kr
Om domaren, den assisterande domaren eller fjärdedomaren måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdraget, och avståndet mellan dennes
bostad/arbetsplats och matcharenan understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår restidsarvode med 150 kr.
Avståndet mellan orterna fastställs genom tillämpning av Eniro (”Kortaste väg”).
KOMPLETTERNADE RESTIDSARVODE LOKAL ÖVERENSKOMMELSE SOM ENBART GÄLLER OBOS DAMALLSVENSKAN OCH ELITETTAN
Domare, assisterande domare och fjärdedomare har rätt till restidsarvode när avståndet mellan domarens bostad/arbetsplats och matcharenan är
mer än 350 km enkel väg med 500 kr
mer än 650 km enkel väg
med 800 kr
mer än 500 km enkel väg med 650 kr
mer än 800 km enkel väg
med 950 kr
TRAKTAMENTE
Flerdygnstraktamente utgår vid uppdrag som domare, assisterande domare och fjärdedomare om uppdraget medför faktisk övernattning utanför
domarens vanliga verksamhetsort. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 km från domarens bostad.
Traktamentsersättningen ska följa Skatteverkets bestämmelser för skattefritt traktamente. Om kvitto avseende kostnader för övernattning inte kan
uppvisas, ska dock nattraktamente utgå med 115 kr.
Avresedagen
Avresa före kl. 12.00
Avresa efter kl. 12.00

Traktamente
230 kr
115 kr

Hemkomstdagen
Hemkomst före kl. 19.00
Hemkomst efter kl. 19.00

Traktamente
115 kr
230 kr

Om Svenska Fotbollförbundet eller förening bekostar måltider ska avdrag göras enligt följande:
För frukost
46 kr
För lunch och middag
162 kr
För lunch eller middag
81 kr
För frukost, lunch och middag 208 kr
(Vid halvt dagtraktamente görs avdrag med halva beloppet.)
RESEERSÄTTNING
Domare, assisterande domare och fjärdedomare har rätt till reseersättning. Vid matcher i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan utgår
ersättning för resa med allmänt kommunikationsmedel i första (1:a) klass. Vid matcher i övriga tävlingar som omfattas av denna föreskrift utgår
ersättning för resa med allmänt kommunikationsmedel i andra (2:a) klass.
Ersättning för resa med egen bil utgår med 3 kr/km (inklusive medpassagerare). Sådan ersättning utbetalas endast under förutsättning att det inte finns
något tillgängligt allmänt kommunikationsmedel, eller om det vid en kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil. Samåkning till och från
uppdrag ska ske i så stor utsträckning som möjligt.
Om tillgängligt allmänt kommunikationsmedel saknas och resa till och från uppdraget med annat färdmedel inte anses skäligt får, efter avstämning med
SvFF:s Domargrupp, resa företas med flyg. Flygbiljett och, i förekommande fall, hotell ska alltid bokas till lägsta tillgängliga pris.
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Biljetter med allmänt kommunikationsmedel och flyg samt hotellrum ska bokas av domaren själv.
Reseersättning utbetalas endast mot uppvisande av kvitto/körjournal.

FÖRLORAD ARBETSFÖRTJÄNST
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår till domare, assisterande domare och fjärdedomare (med undantag för domare och internationella
assisterande domare i Allsvenskan, herrar) i de fall domaren på grund av uppdraget måste ta arbetstid i anspråk. Ersättning utbetalas med 150 kronor
per påbörjad timmes frånvaro från arbetsplatsen. Detta gäller även vid uppdrag under lördagar och söndagar om arbetstid måste tas i anspråk för
uppdragets fullgörande.
Varje domare är ensam ansvarig för att bedöma om tilldelat uppdrag ska accepteras, varvid hänsyn ska tas till storleken på förlorad arbetsförtjänst. I de
fall antalet frånvarotimmar (=ersättningstimmar) blir onormalt högt ska kontakt tas med ansvarig matchtillsättare.
INSTÄLLD ELLER W.O.-MATCH SAMT AVBRUTEN OCH ÅTERUPPTAGEN MATCH M.M.
Vid inställd match eller w.o.-match, där domarna och i förekommande fall tredjedomaren infunnit sig på uppdragsplatsen, utgår restidsarvode,
reseersättning och i förekommande fall ersättning för förlorad arbetsförtjänst och traktamente, med som lägst 300 kronor. Vid inställd match eller w.o.match, där beslut fattas på matchdagen, utgår ersättning med 300 kr till domaren oavsett om domaren infunnit sig på uppdragsplatsen. Ersättning
betalas endast ut i samband med tävlingsmatch. Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättningen.
Vid match som avbryts och sedermera återupptas med samma domarteam, utgår ordinarie matcharvode. Vid match som avbryts under första halvlek
och sedermera återupptas med nytt domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med halva det ordinarie matcharvodet och med
ordinarie matcharvode till det nya domarteamet. Vid match som avbryts i halvtid eller under andra halvlek och sedermera återupptas med nytt
domarteam, utgår ersättning till det ursprungliga domarteamet med ordinarie matcharvode och med halva det ordinarie matcharvodet till det nya
domarteamet.
Vid match som avbryts och inte återupptas utgår ordinarie matcharvode.
Vid match som avbryts under första halvlek och sedermera spelas om, utgår ersättning med halva det ordinarie matcharvodet till det domarteam som
dömt den avbrutna matchen. Vid match som avbryts under andra halvlek och sedermera spelas om, utgår ordinarie matcharvode till det domarteam
som dömt den avbrutna matchen. I samband med att matchen spelas om utgår ordinarie matcharvode (oavsett om samma eller nytt domarteam dömer
matchen).
Vid samtliga de situationer som beskrivs i andra till fjärde styckena ovan, utgår – vid sidan av visst matcharvode – restidsarvode, traktamente,
reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst. I förekommande fall utgår sådan ersättning för dubbla inställelser på uppdragsplatsen/-erna.
TRÄNINGSMATCHER
Om domare dömer matchen ensam utgår 75 procent av ordinarie matcharvode. När domare och assisterande domare dömer matchen ska var och en
erhålla 50 procent av ordinarie matcharvode. Arvode utgår enligt den ersättningsnivå som lagen tillhör innevarande säsong. Om de deltagande lagen
tillhör olika serier utgår ersättning med ett belopp framräknat utifrån det ordinarie matcharvode som utgår i den serie som det laget med högst
serietillhörighet tillhör. Dock utgår ersättning för herrträningsmatch högst med ett belopp beräknat utifrån ordinarie arvode för match i Superettan.
Vid internationell träningsmatch utgår 75 procent av matcharvodet om domaren dömer ensam. När domare och assisterande domare dömer utbetalas
50 procent av matcharvodet till dem vardera enligt den klassningstillhörighet domaren har. För herrmatcher gäller högst Superettan och för dammatcher
Damallsvenskan.
Beträffande restidsarvode, traktamente, reseersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst, utgår full ersättning enligt vad som framgår ovan.
UTBETALNING AV ERSÄTTNING
Vid matcher i Superettan- div. 3, herrar, samt Damallsvenskan-div. 1, damer ansvarar arrangerande förening för att till domare, assisterande domare
och i förekommande fall fjärdedomare utbetala match- och restidsarvode, reseersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt i förekommande fall
traktamente. Räkningen upprättas genom digitalt kvitto i Fogis. Utbetalning ska, efter godkänd domarrapport, ske till av domaren angivet konto eller via
Swish direkt efter eller senast sex dagar efter matchen. IdrottsAB äger dock rätt att utbetala domarersättning i samband med närmast förestående
ordinarie löneutbetalning.
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