
 
 

Reseräkning  

OBS! Kostnader för resor under 1 000 kr ersätts inte. För kostnader som 
överstiger 1 000 kr upp till 3 000 kr utgår reseersättning. Därmed är det max 
2 000 kr som utbetalas. 
 

Konferens/Utbildning: Ordförandekonferens 2021 
 

Namn:  
Brottsofferjour:  
Telefon dagtid  
E-post  

 

 

KOSTNADER Kostnad  Viktigt! 
Om ni begär ersättning för 
något som inte motsvarar 

billigaste färdsättet 
enligt resepolicyn så måste 

ni, för att eventuellt kunna få 
ersättning, bifoga en rimlig 

motivering till varför det var 
nödvändigt. 

Färdbiljett (tåg/flyg)  
 

 

Taxi, buss  
 

 

Parkering  
 

 

Resa med egen bil (1,85:-/km)    
Antal körda km:   Att utbetala 

 Summa:  - 1000 kr =  
    (Maxbelopp: 2000:-) 

OBS! Bifoga kvitton med reseräkningen. 

 

Sätt in pengarna på följande konto: 

 

Kontoinnehavare:  
 

Plusgiro   Bankgiro konto   Personkonto  
 

Konto.nr:  
 

Bank konto:  
 

Clearing.nr:  Konto.nr:  
 

   

Ort  Datum 
   
 
Underskrift 
 

 

Sänd reseräkningen inom 

30 dagar till: 

Brottsofferjouren Sverige 

Hammarby Fabriksväg 25 

120 30 Stockholm 

ekonomi@boj.se 

 

 



 
 

Resepolicy  
Antagen av Förbundsstyrelsen för Brottsofferjouren Sverige 2014-08-20 

 
 
Kostnader för resor under 1 000 kr ersätts inte.  
För kostnader som överstiger 1 000 kr upp till 3 000 kr utgår reseersättning. 
Därmed är det max 2 000 kr som utbetalas.  
 
På grund av begränsade resurser är det alltid billigaste färdsätt som gäller. Det 
är ofta tåg 2 klass, men kan ibland också vara flyg. Ombokningsbara biljetter 
kostar mer varför vi avråder att köpa detta. Brottsofferjouren Sverige ersätter 
inte avgifter till en resebyrå, om ni tar hjälp med att boka resan. Till och från 
flygplatser är det flygbuss som är billigaste färdsätt. I Stockholm kan Arlanda 
Express i undantagsfall vara aktuellt för att du ska kunna delta så länge som 
möjligt i konferensen och det inte finns några alternativa flygavgångar.  
 
I regel är kollektivtrafik det billigaste färdsättet. I bekräftelsen får du restips för 
att ta dig till konferenshotellet med kollektivtrafiken. Ersättning betalas inte ut 
för taxiresor, eftersom det finns billigare färdsätt.  
 
För att få ersättning för dina resekostnader måste du skicka in reseräkningen till 
Brottsofferjouren Sverige senast 60 dagar efter konferensen och bifoga 
biljetterna. Det räcker inte med faktura, eller kvitto på betalning.  
 
 
OBS!  
Om någon av någon anledning begär ersättning för något som inte motsvarar 
det billigaste färdsättet (t ex. genom att åka egen bil eller ta Arlanda express) så 
måste denne, för att kunna få ersättning, skriva en egen motivering till varför 
det var nödvändigt.  
 

 

Förbundsstyrelsen i Brottsofferjouren Sverige 
 


