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RAMAVTAL ERSÄTTNINGAR  
  
PARTER  Skånes Basketbolldistriktförbund, nedan kallat SkBDF samt   
 Skånes basketboll domarklubb, nedan kallat DK.   
  
§1 Definitioner  
Med beställare avses de inom SkBDF:s organisation som utfärdat uppdrag i enlighet med detta avtal.   
Med ersättning avses basersättning angiven i SEK/uppdrag.  
Med domare avses den person som tillsatts av SkBDF att utföra domaruppdraget vid matcher i SkBDF 
serier.  
  
§2 Kontraktsperiod  
Detta avtal skall gälla i 36 månader från detta avtals undertecknande.  
  
§3 Giltighetstid och förlängning  
Om avtalet ej skriftligt sagts upp senast 6 månader före avtalets utgång, förlängs avtalet 
automatiskt  med 12 månader åt gången. För förlängningsperiod gäller samma uppsägningstid.  
Uppsägningstiden är 6 månader.  
  
Beställda uppdrag som är löpande vid utgång av avtalet ska fullföljas enligt avtalets bestämmelser 
oberoende av avtalets utgång.   
  
§4 Tillägg och Ändringar  
Tillägg eller ändringar till avtalet ska godkännas skriftligen av båda parterna för att få giltighet.  
  
§5 Basarvode Se 
Appendix A.  
  
§6.1 Fast basarvode   
Arvodena nämnda i detta avtal är fasta för samtliga uppdrag som påbörjas under kontraktsperioden.  
  
§6.2 Arvoden – övrigt  
Samtliga i uppdraget angivna arvoden och kostnader avser full och slutlig ersättning och är fasta samt 
skall gälla för uppdraget i sin helhet inklusive ändringar och tillägg.   
  
Domare anvisad av SkBDF skall inte ur någon synpunkt betraktas som anställd av SkBDF. Domaren 
skall sålunda svara för skatter och offentliga avgifter.  
  
§6.3 Arvodets schablonmässiga ökning varannan säsong     
Varannan säsong, med start säsongen 2021/2022, kommer alla arvoden i Appendix A att höjas 
schablonmässigt med 20 kr, se exemplet nedan för Division 2:  
  
 Samtliga godkända distriktsdomare    
Säsongen 2020/2021     560 kr   
Säsongen 2021/2022     580 kr  
Säsongen 2022/2023     580 kr  
Säsongen 2023/2024     600 kr  
O.s.v.  
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§6.4 Milersättning, traktamenten och restidsersättning  
  
Resa med egen bil justeras efter den gällande statliga skattefria milersättningen (skattefritt) + SEK 
10,50 (ej skattefritt) (i enlighet med SBBF) (2020: 18,50+10.50 = 29 SEK). Om den statliga 
ersättningen skulle ändras under avtalsperioden ska reseersättningen justeras enligt det nya statliga 
beloppet.  
  
Vid uppdrag som inkluderar övernattning har domaren rätt till skattefritt utbetalt traktamente i enlighet 
Skatteverkets regler, (övernattning + mer än 50 mil från hemorten). (2020: 120:- för halvdag och 240:- 
för heldag, justeras efter vad som gäller enligt Skatteverket). Det är upp till enskild domare att hålla 
sig uppdaterad på vilka regler och ersättningar som gäller enligt Skatteverket.  
  
Vid uppdrag nominerade av SkBDF som varar längre än 4h under en dag (totalt sett, oavsett om 
uppdraget är hos en eller flera arrangerande föreningar) ska en restidsersättning utgå. Ersättningen ska 
vara samma som det belopp som vid tillfället gäller för halvdagstraktamente enligt Skatteverket och 
utbetalas per 4h (> 8h är alltså dubbel restidsersättning). (2020: 120:). Sker uppdraget hos mer än en 
arrangerande förening delas beloppet lika mellan föreningarna, oavsett hur många matcher som sker 
hos respektive förening. Notera att detta belopp ej är skattefritt och inte gäller om tiden överstiger 4h 
pga att domaren har uppdrag nominerat av andra än SkBDF, t.ex. dömer på uppdrag av en eller flera 
föreningar under en dag. Dömer domaren nominerat av en förening gäller det avtal föreningen 
presenterat för domaren.  
  
  
§6.4 Garant för betalningar  
SkBDF står som garant för att domararvoden och ersättningar betalas. Domare behöver påminna 
föreningen om att ersättning uteblivit.  
  
§7 Ersättning från Skånebasket vid skada av transportmedel   
Om domarens transportmedel åsamkats skada under tiden domaren utfört sitt uppdrag kan domaren få 
ersättning för försäkringens självrisk med maximalt belopp om 3.000 SEK.  
Underlag för utbetalning är kopia/kvitto från försäkringsbolaget samt kopia av polisanmälan. Domaren 
skall om möjligt förebygga att ovanstående händelse inträffar.  
  
§8 Ersättning vid inställd eller flyttad match   
Om en match ställs in eller flyttas senare än 48 h innan matchstart ska domaren vara berättigad till fullt 
arvode (gäller ej traktamente eller reseersättning) för matchen som domaren skulle ha dömt. 
Utbetalningen ska göras av den förening eller förbundet som har orsakat att matchen ställs in eller 
flyttas, utbetalning ska ske enligt paragraf §8. Om matchen ställs in eller flyttas p.g.a. orsaker som ej 
föreningen eller förbudet kan förväntas förutsäga ska ingen utbetalning ske. T.ex. klass 3 varning för 
storm/snö från SMHI.  
  
§9 Domartröja  
Godkända Steg 2 domare som är aktiva i SkBDFs serier (dömt de senaste två åren, alternativt nyligen 
blivit aktiv och ej erhållit en domartröja tidigare) ska, vid behov, erhålla en ny domartröja vartannat år 
av SkBDF.  
  
§10 Fortbildning  
Det åligger SkBDF att inför varje säsong anordna en fortbildning för distriktets domare. Denna 
fortbildning ska vara kostnadsfri för alla närvarande domare. Fortbildningen ska också vara öppen för 
de föreningsdomare som vill närvara.  
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Anna Holmberg  Björn Hartsmar  
Skånes BDF  Skånes basketboll domarklubb  
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APPENDIX A  
  

SkBDF: Domararvoden & ersättningar 2022/2023  
SkBDF domartillsättare kommer i första hand att tillsätta matcher med domare som har a) 
genomgått och fått godkänt på steg 2 utbildning (eller motsvarande i SBBF:s utbildningstrappa).  
b) Genomgått och fått godkänt i distriktets fortbildningskurs  
c) Skrivit under distriktets uppförandekod för domare.  
  
Om en domare tillsätts utan att leva upp till ovanstående utbildningskrav sänks arvodet med 60 kr.  
  
Serie, DM senior, DM Veteran                Arvode  
Veteraner     280kr  

Div 2      560kr  

Div 3 och lägre     420kr  

Motionsserie    
  
Nivåträd U20, nivå 1 – 2  

 280kr  

Matchtid   4x10min   420kr  

Matchtid   4x7min   340kr  

Matchtid   4x5min  
Nivåträd U20, nivå 3 - , U17 och U14  

  280kr    

Matchtid   4x10min   360kr  

Matchtid   4x7min   280kr  

Matchtid   4x5min  
  
DM Ungdom  

 220kr  

U20     400kr  

U18     400kr  

U17     360kr  

U14-16    
  
SM  

 320kr  

SM samt Skol-SM     
  

Fastställs av arrangör  

Träningsmatcher för lag i division 2 och lägre  
Internationell träningsmatch4x10min  340kr Internationell turnering 
 4x10min  340kr Övriga träningsmatcher 
 4x10min  280kr Övriga turneringar  4x10min  280kr  

  
Övervakning  
Kommissarie       Se domararvode  
Sekretariat tillsatta av SkBDF   Se domararvode 
samtliga positioner  
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Resor  
Resor med allmänna kommunikationer    Faktiska kostnader  
Resa med egen bil  Se §6 (Samåkning skall ske där så är möjligt)  
Resa över sundet  Samåkning med svenskt lag i första hand, annars kostnad motsvarande 
allmänna kommunikationer.  
  
    

APPENDIX B  
UTBETALNING AV DOMARARVODEN – instruktion till föreningar  
  
Om utbetalning av matchersättning och övriga utgifter görs till domarens bankkonto skall den finnas 
på domarens konto enligt följande:  

• Föreningar ska betala ut ersättning enligt deras egna gällande rutiner, dock minst en gång i 
månaden.  

• Det får aldrig gå mer än 30 dagar från att en förening erhållit underskrivet kvitto från 
domaren, till dess att pengarna finns på domarens konto  

• Föreningen ska skriva ”FÖRENINGENS NAMN” i meddelanderutan när utbetalning sker.  
• Om föreningen inte betalar ut pengarna enligt ovan ska domaren påminna föreningen, samt 

upplysa SkBDF:s domartillsättare om detta.  
• Om föreningen inte betalar ut pengarna inom 60 dagar ska Skåne Basket stå som garant för 

domarens kostnader och att pengarna blir utbetalda till honom/henne. Domaren ska efter 30 
dagar då skicka ett mail till arrangerande förening, med Skånebasket (TK) på kopia för att 
påminna om betalningen.  

• Om Skånebasket vid upprepande tillfällen (> 2) erhåller påminnelsemail till samma förening 
enligt ovan förväntas de, i samråd med Domarklubben, agera på lämpligt sätt gentemot 
föreningen.  

• Vid försenad betalning, alternativt upprepade (>2 från samma förening, förutsatt att domaren 
påpekat bristen för föreningen) ej korrekt uppgiven förening i meddelanderutan, kan domaren 
skicka räkning på ytterligare 50:- till arrangerande förening.  

  


