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     Dnr 2.2-1094-2013 

SiS Villkorsavtal om ersättning vid tjänsteresa 
och förrättning 
  

Detta avtal sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T 2 (nedan kallat 
Villkorsavtalet). Om inget annat följer av detta avtal gäller bestämmelserna i 10 kap. 
Villkorsavtalet  

 
Tillämpningsområde 
1 § 
Detta avtal gäller arbetstagare anställda vid Statens institutionsstyrelse (SiS). 

Lönetillägg, tjänstresetillägg m.m. 
2 a § 
Utöver de skattefria ersättningar som betalas enligt kap. 10 2-5 §§ Villkorsavtalet utbetalas 
lönetillägg, tjänstresetillägg och bilersättning enligt 2 b, 2 c och 2 d §§. 
 
De förmåner som benämns lönetillägg eller tjänsteresetillägg i detta avtal ska 
inte ligga till grund för anställds underlagssumma för semester- eller tjänstledighetstillägg. 

Lönetillägg 
2 b § 
Endagsförrättning 
Vid endagsförrättning utgår endast lönetillägg för resor till förrättning utanför den vanliga 
verksamhetsorten och om den faktiska bortovaron från tjänstestället och bostaden varat 
minst åtta timmar. Lönetillägget får dock inte beräknas för längre färdväg eller bortovaro än 
som föranleds av förrättningen. 

Anmärkning 
Med uttrycket "förrättning utanför den vanliga verksamhetsorten" avses att  
förrättningsstället ligger på ett avstånd av minst 50 km från såväl arbetstagarens 
tjänsteställe som bostad. 
 
Lönetillägget utbetalas med följande belopp: 
Bortovarons längd  Lönetillägg 
Minst 8 timmar  230 kr 
Minst 13 timmar  460 kr 
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Anmärkning 
I de fall endagsförrättning varar mer än fyra timmar men mindre än åtta timmar ska 
kostersättning mot kvitto utgå. 
 
Flerdygnsförrättning 
Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten utgår 
lönetillägg vid inrikes resa enligt nedanstående sammanställning: 
Dag  Lönetillägg 
Dag 2 - 15   230 kr/dag 
Dag 16 - 90   110 kr/dag 
Dag 91 -   100 kr/dag 
För avrese- och hemresedag betalas lönetillägg med 100 kr. 

Anmärkning 
Med uttrycket "flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten" avses att  
förrättningsstället ligger på ett avstånd av minst 50 km från såväl arbetstagarens 
tjänsteställe som bostad. 
 
Logi 
I de fall arbetstagaren inte kan styrka utgift för logi eller i annat fall då arbetsgivaren inte står 
för logikostnad utgår ett lönetillägg om 460 kr per natt. 

Tjänsteresetillägg 
2 c § 
Vid endagsförrättning utgår endast tjänsteresetillägg om förutsättningarna för 
lönetillägg enligt 4 b § föreligger. 
 
För arbetstagare med s.k. kontorsarbetstid 
Tjänsteresetillägg vid endags- respektive flerdygnsförrättning utgår med 
engångsbelopp 180 kr då avresan påbörjas före kl. 06.00 eller hemresan avslutas efter 
kl.19.00. Om avresan påbörjas före kl. 06.00 och hemresan avslutas efter kl. 19.00 utgår 360 
kr. 
 
För arbetstagare på lista med oregelbunden arbetstid 
Tjänsteresetillägg vid endags- respektive flerdygnsförrättning utgår med 
engångsbelopp om 180 kr då avresan påbörjas eller hemresan avslutas mer än två timmar 
före respektive efter ordinarie arbetstid. Om avresan påbörjas och hemresan avslutas två 
timmar före respektive efter ordinarie arbetstid utgår 360 kr. 
 
Extra tjänsteresetillägg - resa på tjänstgöringsfritt kalenderdygn 
Vid tjänsteresa på tjänstgöringsfritt kalenderdygn utgår extra tjänsteresetillägg för såväl 
arbetstagare med s.k. kontorsarbetstid som för arbetstagare med oregelbunden 
arbetstidsförläggning enligt följande.  
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Extra tjänsteresetillägg utgår endast för avresedagen och hemresedagen enligt följande: 
Resa inom Sverige och övriga Norden 220 kr 
Resa inom Europa 280 kr 
Resa utanför Europa 380 kr 
 
Då avresa på tjänstgöringsfritt kalenderdygn påbörjas före kl. 06.00 utgår även 
tjänstresetillägg om 170 kr. Då hemresa på tjänstgöringsfritt kalenderdygn avslutas efter kl 
19.00 utgår även tjänstresetillägg om 170 kr. Om endagsförrättning sker på tjänstgöringsfritt 
kalenderdygn på så sätt att avresan påbörjas före 06.00 och hemresan avslutas efter 19.00 
utgår tjänstresetillägg om 330 kr. 

Bilersättning 
2 d § 
Vid tjänsteresa med egen bil som arbetsgivaren medgivit utgår, utöver den skattefria 
ersättningen enligt 3 §, lönetillägg med 21 kr/mil. 
 
Giltighetstid och uppsägningstid 
3 § 
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 oktober 2013 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 
tre månader. Upphör Villkorsavtalet att gälla upphör även detta avtal.  
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