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   Ersättningsnivåer för olika uppdrag inom SLR 
        Gäller från 2022-01-01 och tills vidare. Uppdaterad 2022-02-18. 

 
Vid fakturering från bolag 

Ersättning för lokalbesiktning 
Ersättning till besiktningsman:                            4 000 kr/lokalbesiktning 
Restid:                                         480 kr/timme 
Lokalbesiktningen dokumenteras och redovisas till Auktorisationsnämnden. 

Ersättning för utbildning 
Förberedelser av utbildning:     480 kr/timme  
Genomförande av utbildning:   580 kr/timme 
Restid:      480 kr/timme 
Redovisning av planerad tid för förberedelser och genomförande av utbildning skall godkännas av 
SLR före start av respektive uppdrag. Ersättning betalas ut för maximalt åtta timmars arbete/dag. 
 
Ersättningar för resor och logi 
40 :-/mil exklusive moms 
(Ersättning 1,85/km + 1,65/km samt sociala avgifter på 1,65 = 0,48 Totalsumma 4:-/km) 
Alt. ersättning för verklig reskostnad med tåg, flyg + ersättning för logi  
Ersättning betalas ut för maximalt åtta timmars restid/dag. 
__________________________________________________________________________________ 

 
Vid ersättning i form av lön 
 
Ersättning för lokalbesiktning 
Besiktning, max fem timmar per uppdrag   400 kr/ timme 
Restid     340 kr/ timme       
Lokalbesiktningen dokumenteras och redovisas till auktorisationsnämnden (Martin Järbur) 
 
Ersättning för utbildning  
Förberedelser av utbildning    340 kr/ timme                                                                
Genomförande av utbildningar   400 kr/ timme                                                                                                    
Restid     340 kr/timme 
Redovisning av planerad tid för förberedelser och genomförande av utbildning skall godkännas av SLR 
före start av respektive uppdrag. Maximalt åtta timmars arbetstid per dag. 
 
Ersättningar för resor och logi 
18,50:-/mil skattefri 
16,50:-/mil beskattas + att SLR betalar sociala avgifter 32% på denna del.  
Totalt 35:-/mil 
Alt. ersättning för verklig reskostnad med tåg, flyg + ersättning för logi  
Ersättning betalas ut för maximalt åtta timmars restid/dag. 
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