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RUM:s vision

RUM:s musikpolitiska  
vision

Riksförbundet Unga Musikanter är Sveriges 
största musikorganisation för barn och unga, 
med en bred rikstäckande verksamhet som öpp-
nar nya perspektiv för våra medlemmar, samt är 
en självklar dialogpartner och drivande i frågor 
som rör unga musikanter och kulturutövare.

RUM vill förändra samhället så att det blir mer 
vänligt för unga musikanter och andra som vill 
dela livsglädjen i att musicera. Därför ska RUM 
överallt och på alla plan verka för

• att alla barn från tidig ålder ska få upptäcka 
möjligheten att musicera

• att alla barn och unga har tillgång till musikun-
dervisning

• att barn och unga som väljer att musicera 
ska ha största möjliga nytta av sitt musicerande 
både kulturellt och socialt

• att alla som musicerar som unga tar med sig 
musicerandet in i vuxenvärlden som fritidssys-
selsättning eller profession



                 Verksamhetsplan för Riksförbundet Unga Musikanter, räkenskapsåret 2019, org. nr. 82 20 01-3646                                                                                            3                                                                                      

Verksamhetsplan
2019
I RUM:s strategi finns det tre fokusområden: medlemmar, kommunikation och politisk påverkan. Denna 
verksamhetsplan bygger på strategins fokusområden. Under 2019 prioriteras förbundets befintliga och 
nya medlemmar samt hur förbundet kan förenkla och bygga upp tydliga kommunikationsvägar.

Medlemmar
RUM finns tack vare sina medlemmar, därför är förbundets viktigast uppgift att säkerställa att ett med-
lemskap i RUM är enkelt, förståeligt och givande. Verksamheten ska vara givande och utvecklande, så 
väl som för den enskilde individen som den grupp som skapar verksamheten. Alla ska känna att de kan 
vara del av att skapa verksamhet genom att exempelvis vara del av någon av förbundets kommittéer. 
Verksamheten skapas av och för medlemmarna med stöd från förbundet och anställd personal.

De unga medlemmarna är RUM:s primära målgrupp, ytterligare en viktig målgrupp är musik- och kul-
turskolelärare. 

1. Distrikts- och föreningsutveckling
 1.1. Ha en effektiv organisation kring medlemsfrågor 
  1.1.1.  Tillhandahålla mallar med instruktioner till distrikt och föreningar prioritet   
   det som kommit fram till kansliet från medlemmar
  1.1.2. Tillhandahålla ett medlemssystem
  1.1.3. Säkerställa att den person som medlemsrapporterar alltid har möjlighet till   
   svar inom 24 timmar (undantag är helgdag)
 1.2. Ha ett tydligt arbete med distriktskonsulenter och verka för att fler distrikt ska kunna  
  använda denna tjänst

2. Verksamhet, engagemang och medlemsinflytande
 2.1. Förbundsgemensamma aktiviteter under 2019
  2.1.1. MusikRUM Västerås 17–19 maj
  2.1.2. Sommarmusikskolan i samarbete med Försvarsmusiken
  2.1.3. Landslaget i blåsmusik
  2.1.4. Samarbetspartner i NYSS - Nordisk Yngre Stryger Stafet, som är en nordisk   
         stråkutbildning för unga, tillsammans med Musikhögskolan Ingesund och  
   Ingesunds folkhögskola
 2.2. Se över möjligheten att på sikt ha en sommaraktivitet med inriktning på stråk
 2.3. Utveckla plattformarna för att engagera fler medlemmar på såväl lokal, regional och  
  nationell nivå
  2.3.1. Bredda kommittéarbetet, så att flera medlemmar har en insyn och vet hur en  
   kan vara del av någon kommitté
  2.3.2. Förkorta kontaktvägarna mellan förbundet och den enskilde medlemmen
  2.3.3. På hemsidan ska möjlighet ges att kunna ge tips, feedback samt önskemål om  
   engagemang 
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  2.4. RUM stämma (förbundsstämma)  
 2.5. Verksamhet för pedagoger
  2.5.1. Förbundet ska vara en part i och delta under musikledarsymposium som 
   arrangeras av samarbetspartners
  2.5.2.  Vara referenspart i Kulturskoleklivet
  2.5.3.  Verka för att intresserade pedagoger ska bli medlemmar i RUM

3. Utbildning
 3.1. SPETS-utbildning för unga ledare
 3.2. VardagsRUM
  3.2.1.  Verka för att minst 50 personer ska ha gått den digitala föreningsutbildningen:  
   Driva förening mellan årsmöte och årsmöte (VardagsRUM online)
  3.2.2. Fyra stycken fysiska VardagsRUMs-kurser genomförs i samarbete med distrikten
 3.3. Distriktskickoff
  3.3.1. Alla distrikt ska erbjudas möjlighet till att ha en distriktskickoff, de distrikt som  
   inte haft någon kickoff de senaste tre åren har första tjing 

4. Medlemsutveckling
 4.1. Aktivt söka upp folkhögskolor samt musik- och kulturskolor som idag inte har 
  föreningar anslutna till RUM
 4.2. Skapa ett välkomstpaket som skickas ut till alla nya medlemmar och föreningar

Kommunikation
RUM vill arbeta strategiskt, medvetet och professionellt med kommunikation. Framöver vill vi hitta nya 
kanaler där vi når en bredare medlemsbas. RUM vill ha en tydlig dialog med alla medlemmar. Därför 
påbörjar vi under året en satsning kring varumärkesbyggande och kommunikation. Visionen i det arbe-
tet är att “alla ska veta vilka RUM är och verkar för”.

5. Sedda, hörda och lyssnade på!
 1.1. Skapa konkreta mallar och metoder för att alla i RUM ska kunna svara på frågorna   
  “Varför finns vi och vad gör vi?”
 1.2. Stärka den nationella synligheten genom påverkansarbete kring RUM:s politiska 
  påverkansfråga, Framtidens Musikpris och genom MusikRUM
 1.3. RUM ska skapa en ökad allmän varumärkeskännedom kring det egna varumärket
 1.4. RUM ska öka trovärdigheten som ungdomsorganisation och politisk remissinstans

6. Kommunikation för fler
 2.1. Hemsidan 
  2.1.1. Se över möjligheten att ha hemsidan på flera språk, där engelska prioriteras
  2.1.2. Fliken “Om RUM” ska finnas tillgänglig i en längre och kortare version
  2.1.3.  Tydliggöra hur medlemmar kan söka bidrag från förbundet och distrikten
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7. Kommunikationsvägar
 3.1. En ny tjänst inrättas på kansliet med fokus på kommunikation. Denna tjänst ska verka  
  utifrån förbundets kommunikationsstrategi
 3.2. Verka för att RUM:s kommunikation upplevs som aktiv och aktuell
 3.3. Se över den grafiska profilen

8. RUMba Vägg 
 4.1. Ska ges ut sex gånger 
 4.2. Verka för att distriktens verksamheter ska ta större del av utrymmet
 4.3. Prova möjlighet för extern annonsering

9. Nyhetsbrev
 5.1. Se över ett verktyg som även kan hålla på sikt
 5.2. Möjliggöra så att alla intresserade av RUM:s verksamhet kan ta del av nyhetsbrev
 5.3. Verka för att alla distrikt och föreningar inkommer med material

10. Media
 6.1. RUM ska omnämnas minst 100 gånger i media (tidningsartiklar, radio, TV-program etc.)
 6.2. Genomföra projektet Framtidens Musikpris med ett nytt verksamhetsår
 6.3. Dela ut priset för årets ungdomskommun tillsammans med andra ungdomsorganisationer

11. Dialog och träffar
 7.1. Distriktsträff genomförs under första halvåret
 7.2. Facebookgruppen DistriktsRUM, ska hållas aktiv och intressant. Distrikten behöver   
  hjälpa till att bjuda in nya aktiva styrelsemedlemmar till gruppen
 7.3. Onlineträffar med distrikten genomförs minst två gånger under året
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Politisk påverkan
RUM ska vara en självklar dialogpartner och remissinstans i alla typer av kultur- och kulturpolitiska frå-
gor. RUM ska även kunna stötta sina lokalföreningar i det lokala påverkansarbetet.

12. Skapa nätverk
 8.1. Delta i forum där det går att utöva politiskt inflytande, exempelvis politikerveckan i   
  Almedalen, Järvaveckan m.m.
 8.2. Delta i samarbetsorganisationer för kulturorganisationer
 8.3. Delta i samarbetsorganisationer för ungdomsorganisationer

13. Påverkan
 9.1. Svara på relevanta remisser
 9.2. Närvara på minst två nationella arrangemang för att stärka förbundets kännedom
 9.3. Träffa kulturministern, samt det nya kulturutskottet, efter valet
 9.4. Gör en jämförelse av distriktens landstingsbidrag 
 9.5. Ta fram material för lokal påverkan

Framtidsfokus
14. Stabilisera den långsiktiga finansieringen
 10.1. Utveckla arbetet med sponsorskap
 10.2. Skaffa 90-konto för att kunna jobba med donationer och insamling

15. Projekt
 11.1. Aktivt arbeta med att se över vilka projekt vi vill initiera och delta i samt utifrån det   
  söka tillgängliga projektmedel 

16. Skapa en strategi för förbundet år 2020–2025
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Budget 2019
INTÄKTER Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 

Medlemsavgifter  1 414 096  1 600 000   1 365 000  

Administrationsavgift  404 350  420 000   409 000  

MUCF Organisationsbidrag        1 630 000   1 491 000  

Lokalt organisationsbidrag  5 056 385  3 280 000   2 998 000  

Kansli  628 748   510 000   773 000  

RUM-stämma  51 817   190 000   210 000  

Sålda tjänster  1 268 181   1 290 000   1 313 000  

Utbildningar  42 883   70 000   90 000  

Verksamhetsutveckling  59 000   -   - 

Framtidens musikpris  100 000   110 000   270 000  

Musikaliskt ledarskap  -  70 000   - 

Landslag  364 816   310 000   370 000  

MusikRUM  1 310 219   1 300 000   1 265 000  

Medlemstidningen  174 450   -  - 

Räntor  67   -  - 

Övriga intäkter  30 160   30 000   - 

Summa intäkter 10 905 175 10 810 000 10 554 000 
    

KOSTNADER Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 

Infrastruktur 5 424 465 4 920 000 6 350 000 

Den ideella organisationen 2 473 394 3 220 000 2 475 000 

Varumärket RUM 3 065 651 2 510 000 1 813 000 

Summa kostnader 10 963 512 10 650 000 10 638 000 
    

RESULTAT -58 337 160 000 -84 000 
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Sammanfattning
Budgeten är gjord på så sätt att förbundet ska klara av sina finansiella åtagande under kommande år 
samt i relation till föreslagen verksamhetsplan.

Budgetens intäktsberäkning bygger därför på en 5 % minskning av kvotbeloppet, då allt fler vill komma 
in i statsbidragssystemet.

Budgeten bygger på att arvoden och ersättningar beslutas enligt valberedningens förslag samt att 
medlemsavgiften ligger på samma nivå som 2017.

Arvode och ansvarspeng för förbundsordföranden är inräknat under anslagsposten Styrelse. Regler 
avseende ersättningar och arvode utgår från att posten ska vara fortsatt halvtidsarvoderad.

Förslag till arvoden och ersättningar
Enligt valberedningens förslag.

Förslag till medlemsavgifter
Medlemsavgift tas ut kollektivt per förening. I samband med debitering av medlemsavgifter avses med 
ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och som har fyllt 6 år men inte 
26 år.

Medlemsavgift för föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar är 2 000 kronor och för föreningar 
som har minst 60 ungdomsmedlemmar är 34 kronor per ungdomsmedlem. Nya föreningar som inträder 
under året betalar inte medlemsavgift.

Förslag till regler för lokalt föreningsstöd
Endast föreningar som har fullföljt sin redovisning till RUM och är statsbidragsgrundande för RUM kan 
få lokalt föreningsstöd, vilket betalas ut en gång per år. Lokalt föreningsstöd ges med ett fast belopp 
om 3 000 kronor till föreningar som har högst 59 ungdomsmedlemmar. Till övriga föreningar ges lokalt 
föreningsstöd med 51 kronor per ungdomsmedlem.

Har en person medlemskap i flera föreningar får alla berörda föreningar bidrag för den personen.

Nya föreningar erhåller ett startbidrag på 1 000 kronor.
I dessa regler avses med ungdomsmedlem, en medlem som redovisats enligt RUM:s anvisningar och 
som har fyllt 6 år men inte 26 år.
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Intäkter
I budgeten ovan visas alla förbundets intäkter.

Medlemsavgifter
För medlemsavgifter räknar förbundsstyrelsen med en nedgång på grund av att flera RUM-föreningar i 
stället redovisas för den nya organisationen Sveriges Unga Blåsare, ett specialmusikförbund som RUM 
är initiativtagare i. Avtal med reglering kring detta finns sedan 2018 och ses över årligen.

Administrationsavgift
Förbundsstyrelsen föreslår att administrationsavgiften är förändrad till 11 kronor per medlem (en ökning 
med 1 kr) för det totala antalet redovisade medlemmar i de medlemsföreningar som ingår i distriktet. 
Avgiften har inte höjts på många år och sedan dess har RUM ökat medlemsantalet, inflationen i samhället 
är högre. Därför är en höjning viktig att göra nu för att inte behöva göra en stor höjning senare.

Administrationsavgiften betalas av de distrikt som får organisations- eller verksamhetsbidrag från 
landstinget eller motsvarande bidrag. Den är ett led i finansieringen av den gemensamma administrationen 
i form av kansli- och IT-tjänster som är nödvändiga både för distrikten och organisationen som helhet.

Organisationsbidrag och lokalt organisationsbidrag
Staten, via Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), delar varje år ut bidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer. För att räknas som barn- och ungdomsorganisation måste en kunna 
styrka att minst 60 procent av medlemmarna har fyllt 6 år men inte 26 år. Organisationen måste också 
uppfylla vissa kriterier när det gäller rikstäckning. Bidraget har en fast del och en rörlig del som förra 
året uppgick till 22,59 kronor per bidragsgrundande medlem och 1 202 kronor per förening. Beloppen 
varierar från år till år beroende på hur många organisationer som godkänns. Det lokala organisations-
stödet uppgick till 200 % av det centrala organisationsstödet.

För 2019 beräknas stödet på grundval av ett medlemsantal på 35 035 bekräftade medlemmar och 
309 medlemsföreningar. Kvotbeloppen beräknas bli 5 % lägre än föregående år.

Nivåerna i bidragssystemet är mycket osäkra eftersom den proportionella bidragsdelen urholkas kraftigt 
med ett det ökande antalet godkända barn- och ungdomsorganisationer vi sett under de senaste åren.

Bidraget är beroende av att medlemsföreningarna rapporterar in medlemsbekräftelser och verksam-
hetsrapporter. För att säkerställa att medlemsredovisningen sköts korrekt granskar RUM medlemsbe-
kräftelser och verksamhetsrapporter.

Sålda tjänster
Sålda tjänster omfattar de kostnader som RUM centralt fakturerar distrikten och en del medlemsföreningar 
för främst distriktskonsulenters personalkostnader, samt arvoden för kursledare etc. 
Förbundet tar ut ersättning för den handläggning som detta innebär för förbundet i form av bokförings- 
och faktureringskostnader såväl som arbetstid för personalen. Detta beräknas ge en nettointäkt på 
ca. 100 000 kronor som stämman kan förfoga över.
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Infrastruktur

 Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 Nettojämförelse 

Styrelse 562 542 500 000 486 000 -485 085 

Kommittéer m.m. 17 905 50 000 56 000 -55 500 

Kansli 1 135 968 1 060 000 1 062 000 -287 756 

Personal 1 763 898 1 290 000 2 851 000 -2 851 000  

Medlemsregister 191 782  140 000 177 000 -176 775 

ClubOnWeb drift 50 000 - - - 

RUM-stämma 196 942  440 000 274 000 -63 440 

Revisionsarvode 100 482  80 000  90 000 -90 000 

Sålda tjänster 1 197 907  1 190 000  1 217 000  97 800 

Övriga kostnader 45 331  50 000  87 000 -87 000 

Oförutsedda kostnader 161 709  120 000  50 000 -50 000 

Summa kostnader 
 
5 424 466 
 

 4 920 000  6 350 000 -63 440 
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Styrelsen
Det till styrelsen budgeterade beloppet används för att finansiera den ideella ledningen i RUM samt 
förbundsordförandes arvode. Under detta anslag belastas resor, kost, logi, utrustning, deltagande i 
konferenser samt representation för förbundsstyrelsen och arbetsutskottet.

Kommittéer m.m.
Anslaget till kommittéer m.m. används för att finansiera valberedningen, kommittéer och andra arbets-
grupper som antingen är helt ideella eller en mix av ideella och personal.

Kansli
Anslaget till kansli finansierar kontorsplatsen i Stockholm. Det omfattar kostnader för lokal, utrustning 
och inventarier. Anslaget finansierar ingen personal.

Personal
Anslaget till personal finansierar 350 % tjänster samt med en bokföringsbyrå. Årskostnaden för byrån 
beräknas bli ca 570 000 kronor.

Från och med 2019 kommer alla personalkostnader, för den nationella personalen, bokföras här istället 
för på respektive projekt.

Medlemsregister
Detta är kostnaderna förbundet har för eBas och de tjänster som finns i eBas.

RUM-stämmor
Detta är till för att kunna sänka distriktens egeninsats i RUM-stämman och delfinansierar resa, kost och 
logi samt lokal- och evenemangskostnader i samband med RUM-stämman. 

Förbundet utgår från ett fast deltagarpris, så att kostnaden för distrikten är kända i förväg. Det fasta 
deltagarpriset ska inkludera alla kostnader för resa, kost och logi på av förbundet anordnat boende. 

Förbundsstyrelsen har rätt att göra rimliga begränsningar för vilka färdmedel som får användas.

Revisionsarvode
Anslaget för revisionsarvode finansierar arvode för den auktoriserade eller godkända revisorn, eller 
den registrerade revisionsbyrå som utsetts av stämman. Kostnader ersätts på löpande räkning. 
Revisionsuppdraget omfattar såväl granskning av årsredovisning och styrelsens förvaltning som bestyr-
kande av förbundets ansökan om statsbidrag.

Sålda tjänster
Kostnader för lokaler, löner till distriktskonsulenter, kursledararvoden etc. som RUM centralt betalar 
för att sedan fakturera distrikten, se även Sålda tjänster under intäkter.

Övriga kostnader
Här ligger bland annat kostnader för medlemskap i nationella och internationella organisationer, så 
kallade kontingenter, och andra kostnader som inte ryms under övriga rubriker. 

Oförutsedda kostnader
Medlen ska kunna disponeras av förbundsstyrelsen för att hantera situationer som inte förutsetts i 
denna budget eller i verksamhetsplanen, men som ändå är angelägna för RUM att involvera sig i.
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Den ideella organisationen
Kostnadsområdet Den ideella organisationen omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM:s 
ideella organisation starkare. Området omfattar såväl utbildning som förnyelsearbete.

Utbildningar
Anslaget till utbildningar finansierar breddutbildning, spetsutbildning samt utbildning i värdebaserat 
ledarskap. I breddutbildningen ingår VardagsRUMs-kurser som erbjuds distrikt och föreningar via 
webb-samt fysisk utbildning. Spetsutbildningen fördjupar kunskaperna i ledarskap och föreningsteknik 
samt ger metoder och verktyg för arrangerande av medlemsinriktade aktiviteter. Utbildningar är ett 
prioriterat område för förbundsstyrelsen och en stor del i förverkligandet av förbundets strategi kom-
mer att beröra utbildning.

Verksamhetsutveckling
Anslaget för verksamhetsutveckling syftar till att göra det möjligt för förbundet att starta nya projekt 
som kan utveckla organisationen och verksamheten. Idéarbetet sköts av ideella krafter, men anslaget 
behövs för att kunna ha en obligatorisk egeninsats eller anlita experthjälp inför projektansökningar.

Framtidens musikpris
Framtidens musikpris är instiftat för att ta tillvara på behovet av att uppmärksamma barns och ungas 
möjlighet till utveckling. Det lyfter fram de bakomliggande faktorer, personer och organisationer som 
möjliggör bredd och spetskompetens inom svenskt musikliv.

Musikaliskt ledarskap
Verksamheten syftar till att stärka den ideella organisationen genom dess musikaliska ledare. Genom 
olika aktiviteter som riktar sig till det musikaliska ledarskapet vill förbundsstyrelsen bidra till förnyelse 
och vitalitet i medlemsföreningarnas verksamhet. RUM vill kunna stötta initiativ.

Lokalt föreningsstöd
Lokalt föreningsstöd är det huvudsakliga medlet att fördela statens lokala organisationsbidrag. 

 Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 Nettojämförelse 

Utbildningar 93 604  250 000   148 000  -57 500  

Verksamhetsutveckling 14 501  100 000   -  - 

Framtidens musikpris 180 157  220 000   263 000   7 000  

Musikaliskt ledarskap 26 250  250 000   15 000  -15 000  

Lokalt föreningsstöd 2 158 883  2 400 000   2 049 000  -2 048 694  

Summa kostnader 2 473 395 3 220 000 2 475 000  
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Varumärket RUM
Kostnadsområdet Varumärket RUM omfattar alla aktiviteter som syftar till att göra RUM mer känt och 
uppskattat. 

Kommunikation
Genom anslaget till kommunikation finansieras åtgärder för att informera om RUM på olika sätt via 
hemsidan, utställningar annonsering samt RUM’ba Vägg. Kostnader för nyhetsbrev samt pressklipp 
ingår också. Årligen genomförs en rad kommunikationsaktiviteter som beslutas av förbundsstyrelsen i 
en kommunikationsplan. 

Här har även höjd tagits för det som i verksamhetsplanen 2019 heter Sedda, hörda och lyssnade på!

MusikRUM 
Festivalen genomförs i samarbete med Västerås Kulturskola. RUM är projektägare och står för den 
finansiella risken. Förbundsstyrelsen räknar med att RUM själv behöver finansiera 200 000 kronor år-
ligen, denna kostnad ligger dock under Personal och det är därför denna post ser ut att gå med vinst i 
nettojämförelsen. Övriga kostnader finansieras med bidrag, deltagaravgifter och sponsring.

Landslaget i blåsmusik
Landslaget i blåsmusik finansieras till stor del av deltagaravgifter. Bidrag till landslaget förekommer men 
varierar kraftigt mellan åren, beroende på turnéplaner.

 Resultat 2017 Beslut 2018 Förslag 2019 Nettojämförelse 

Kommunikation 119 496 550 000 150 000 -150 000 

Landslag 542 946 460 000 521 000 -150 500  

MusikRUM 1 612 468 1 142 000 3 154 502  123 834  

Medlemstidningen 790 742 - - - 

Summa kostnader 3 065 652 2 510 000 1 813 000  
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Valberedningens förslag till 
arvodering och ersättningar 
 
Halvtidsarvode utgår med 25 % av ett prisbasbelopp per månad till förbundsordföranden. Vid omval 
av förbundsordförande utgår en ökning av arvodet med 2 % på gällande prisbasbelopp, höjningen 
kan endast genomföras en gång och påverkar inte vid ett andra omval. Utöver arvode tillfaller även 
en pensionsavsättning motsvarande ITP 1 till förbundsordföranden. Därtill utfaller en ansvarspeng 
om ett prisbasbelopp inklusive pensionsavsättning per år. 
 
I övrigt utgår inte arvode till förbundsstyrelsens ledamöter eller andra förtroendevalda, med 
undantag av vad som sägs nedan. 
 
Arvode till auktoriserad eller godkänd revisor, eller registrerad revisionsbyrå, utgår i enlighet med 
löpande räkning. 
 
Reseersättning utgår till förbundsordföranden för resor till destinationer som är minst 5 mil från 
förbundsordförandens hem, och som hör till uppdraget och ersätts med högsta skattefria belopp, 
f.n. 18,50 kr/mil per bil eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel. 
 
Reseersättning utgår till övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda med högsta 
skattefria belopp eller för hela kostnaden för kollektivt färdmedel. 
 
För förbundsordföranden utgår dagtraktamente med högsta skattefria belopp för ökade 
levnadsomkostnader i samband med resor som hör till uppdraget, såvida det inte är fråga om intern 
eller extern representation. 
 
För övriga förbundsstyrelseledamöter och andra förtroendevalda ersätts måltidskostnader som har 
samband med uppdraget med faktiskt belopp. 
 
Ersättning för logi vid resor som hör till uppdraget utgår med faktisk kostnad. Ej redovisad 
logikostnad ersätts med nattraktamente med högsta skattefria belopp. 

 

Stockholm 2018-08-18 

 

Valberedningen 2017/2018 

Susanna Wärmegård, sammankallande 
Karl-Fredrik Kylesten 
Michael Johansson 
Herman Miller 
Anna Strandberg 


