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Svenska Fotbollförbundet

1. Inledning och bakgrund
Svenska Fotbollförbundet har utvecklat stöd i Fogis för att hantera utbetalning av domarersättningar digitalt.
Anledningarna för att övergå till en digital lösning är många tex slopad kontanthantering, domarna slipper skriva
kvitton för hand, kvaliteten på domarrapporter och kvitton ökar, minskad risk för att ersättningar betalas ut
felaktigt.
För att kunna ansöka om ersättning måste domarna ha inloggning till Fogis samt ett domarnummer.
Varje tävling måste vara konfigurerad med arvode, restidsersättning och reskostnadsersättning.
För att kunna ansöka om ersättning måste domarrapporten vara godkänd i Fogis. När så skett kan tilldelade domare
på en match var för sig ansöka om ersättning.

2. Fogis inloggning
Inloggning till Digitala Domarersättningar görs via fliken Arkiv -> Ersättningar.

Alternativt via direktlänk https://arvoden.fogis.se
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3. Domare startsida
Från startsidan når man de olika delarna som man som Domare behöver komma åt. Lösningen är anpassad för både
dator och mobilt och fungerar likadant dock med grafiska skillnader.
På startsidan visas övergripande ekonomisk information samt en notis om det finns uppdrag att söka ersättning för.
Uppskattat värde på kommande uppdrag är en beräkning på summan av kommande uppdrag där man som domare
är tilldelad
Begärda ersättningar är summan av ersättningar som man begärt ersättning för
Kommande utbetalningar, totalt är summan av alla utbetalningar som gjorts men som inte kvitterats
Inkomster totalt är summan av alla utbetalda och kvitterade utbetalningar.
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4. Hantera personliga inställningar
Uppe i höger hörn finns ditt namn och en meny för att hantera bank och adressuppgifter.
Adressuppgifterna (folkbokföringsadress) kommer användas för att automatiskt beräkna resväg till/från hemmet
och anläggning. Man kan även lägga till en alternativ adress om man tex studerar och bor på annan ort, men är
folkbokförd på en annan adress.
Bankuppgifterna som anges är till det konto alla ersättningar kommer betalas ut till.

4.1.

Hantera Bankuppgifter

För att lägga till bankuppgifter, klicka på ”Redigera bankuppgifter”

Fyll i dina bankuppgifter och klicka på ”Uppdatera”.

Notera: en kontroll görs så endast giltiga bankuppgifter kan läggas in.
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4.2.

Hantera Adressuppgifter

4.2.1. Uppdatera med folkbokföringsadress
Klicka på ”Hämta adressuppgifter från Fogis” för att automatiskt hämta dina adressuppgifter. Fogis är alltid
uppdaterat med senaste folkbokföringsadress.

Adress och annan kontaktinformation hämtas från Fogis.

Klicka på ”Spara” längst ner på sidan.
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4.2.2. Hantera alternativ adress
Om det finns behov kan en alternativ adress användas. Skriv in uppgifterna och klicka på ”Spara”. Om man vill att
den alternativa adressen ska gälla så kryssa i rutan ”Använd alternativ adress”. Detta påverkar den automatiska
beräkningen av resväg till/från hemmet och anläggning.
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5. Mina uppdrag
För att söka ersättning klickar man antingen på ”Mina uppdrag” i övre menyn eller på ”Klicka här” i den gråa rutan.

5.1.

Mina uppdrag - startsida

På startsidan visas alla uppdrag med senaste status. Man kan sortera i stigande/fallande ordning på alla rubriker.
Man kan söka alla texter i tabellen tex matchnummer, datum, ort, förening etc
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5.2.

Begär ersättning för uppdrag med endast arvode

Arvodet är förutbestämt för en viss tävling och kan inte ändras. Om man vill skriva en kommentar till utbetalande
part kan man skriva det i rutan för Kommentar.
Klicka på ”Begär ersättning” för att begära ersättning.

Uppdragets status ändras till ”Ersättning begärd”.
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5.3.

Begär ersättning för uppdrag med resa i egen bil

Klicka på knappen ”Eget fordon”. Fyll i de kostnader som är relevanta för ersättningen tex personbil. Resvägen
räknas automatiskt ut baserat på angiven hemadress och avståndet till anläggningen. Summeringen uppdateras
automatiskt. Om den inte gör det kan man klicka på
för att uppdatera. Om resan medger restidsersättning
kommer denna att visas i summeringen. Klicka på ”Begär ersättning” för att begära ersättning.

Om avståndet ändras krävs en kommentar till varför föreslagen resväg har ändrats.
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5.4.

Samåkning och Restidersättning

Om man har samåkt och/eller resan medger restidserättning så väljer man Ingen/Samåkt.
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5.5.

Kollektivtrafik och båttrafik

Om resa har har gjorts med kollektivtrafik, klicka på knappen ”+Kollektivtrafik”. Beroende på vilka regler som gäller
kan man ange ett eget belopp för resan alternativt välja förutbestämda belopp.
Har resa gjort med båt klickar man i kryssrutan för Båtersättning. Ett fast belopp är fördefinierat.
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5.6.

Förlorad arbetsförtjänst

Om uppdraget medger begäran om förlorad arbetsförtjänst anges antal timmar det gäller. Systemet räknar ut
ersättningen enligt ett schablonbelopp x antal timmar. Ett intyg från arbetsgivaren krävs och ska bifogas ansökan.

Summeringen uppdateras med belopp för förlorad arbetsförtjänst. Klicka på ”Begär ersättning” för att begära
ersättning.
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5.7.

Traktamente

Ange tidpunkt för avresa (dag och tid) samt tidpunkt för hemkomst (datum och tid). Värdena för traktamente följer
Skatteverkets riktlinjer. Fyll i måltidsavdrag dvs antalet måltider som ingick i vistelsen alternativt som arbetsgivaren
betalade,

En sammanställning visas äver det traktamente som sökts.
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5.8.

Kvittera ersättning

När en utbetalning är gjord ändras status till ”Kvittera”. Tryck på ”Kvittera” för att markera att utbetalningen är
gjord.

En översikt visas över vilka uppdrag som ingår i samma utbetalning från samma utbetalande part. Klicka på ”Jag har
fått den betalningen” för att Kvittera alla uppdrag som mottagna.

Notera: När du kvitterar en utbetalning så uppdateras beloppet i översikten på startsidan.
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5.9.

Komplettera ersättning

En utbetalande part kan begära komplettering av en erästtning om de anser att något inte stämmer eller saknas. De
uppdragen markeras med en röd knapp med texten komplettera. Klicka på ”Komplettera” för att komplettera.

På sidan finns en kommentar från utbetalande part. Uppdatera begäran om ersättning, skriv en kommentar och
begär ersättning på nytt.
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5.10.

Se kvitto

När en utbetalning är kvitterad kan du se kvittot. Klicka på ”Se kvitto” för att se kvittot.

Kvittot visas. Vill man se ev bifogade filer eller korrespondens med utbelande part kan man klicka på ”Detaljer.
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Detaljerna på kvittot visas.

5.11.

Beskrivning av status på uppdrag

Det finns olika statusar på ett uppdrag beroende på var i processen man är.
Matchdatum i framtiden – information om kommande tilldelade uppdrag
Domarapport ej godkänd – domarrapporten är inte i godkänd i Fogis
Begär ersättning – uppdrag du kan söka ersättning för
Komplettera – utbetalande part har skickat tillbaka uppdraget med en begäran om komplettering
Exporterad för betalning – utbetalande part har godkänt uppdraget och gjort utbetalning
Konfiguration saknas – förbundet har inte konfigurerat tävlingen. Ta kontakt med ditt förbund
Kvittera – bekräfta att du tagit emot en utbetalning
Ersättning utbetald och kvitterad – uppdraget är utbetald och kvitterad

5.12.

Ersättningstyper

Det är varje distriktsförbund som konfigurerar vilka arvoden och olika ersättningstyper som ska gälla för en tävling.
Exempel på ersättningstyper kan vara traktamente, kollektivtrafik och förlorad arbetsförtjänst.
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6. Kontrolluppgift

En lista visas med en summering på rapporterade uppgifter till Skatteverket från respektive uppgiftslämnare. En
uppgiftslämnare är en förening eller ett distriktsförbund.
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7. Rapporter
Det finns en rapport att ta ut för att alla utbetalda arvode och ersättningar.

Ange datumintervall för sökningen.

En excelrapport skapas innehållande uppgifter om:

Domare, DomarNr, Personnummer, Clearing Nr, Bankkonto, Arvode, Antal mil, Milersättning, Milersättning
Skattefri, Milersättning Skattepliktig, Restidsersättning, Förlorad arbetsförtjänst timmar, Förlorad arbetsförtjänst
belopp, Traktamente antal dagar, Traktamentebelopp, Måltidsavdrag frukost, Måltidsavdrag lunch, Måltidsavdrag
middag, Traktamente nettobelopp, Övrigt, Summa, Utbetalare, Betalning Id, Status, Status ändrad,
Utbetalningsdatum, Tävling, Tid, Match Nr, Hemmalag, Bortalag, Anläggning, Ort
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8. Processbeskrivning
Bilden visar hur processen ser ut på ett övergripande sätt.

9. Hantering av personuppgifter
För att administrativt kunna fullgöra utbetalning och redovisning av ersättning till domare behöver berörda förbund
och föreningar behandla nödvändiga personuppgifter. Det kan röra sig om namn, personnummer, kontaktuppgifter
och bankkontoinformation. Även för den som har skyddade personuppgifter kommer viss nödvändig
personuppgiftshantering att ske.
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