
 

Ersättning vid tjänsteresor 

Sammanfattning 

Detta cirkulär innehåller rekommendationer avseende ersättningar vid tjänsteresor. 

Rekommendationerna grundar sig på skatteverkets regler samt vad som är vanligt förkommande och 

kan med fördel användas som utgångspunkt för lokala förhandlingar om reseavtal. 

 

Avtalsområden som har centrala avtal om ersättning vid tjänsteresor 

Centrala avtal om ersättning vid tjänsteresor finns på följande avtalsområden: 

- Fastigo 

- ALMEGA Tjänsteförbunden Svensk Teknik och Design 

- ALMEGA Tjänsteförbunden Utveckling och Tjänster 

- ALMEGA Samhallförbundet 

Dessa avtal måste antas av de lokala parterna för att få giltig verkan. De avtal som har tecknats 

lokalt bör uppräknas varje år enligt dessa rekommendationer. 

Grundläggande bestämmelser  

Den som reser i tjänsten ska ha rätt till resekostnadsersättning samt traktamente och/eller resetillägg 

enligt nedan.  

För traktamente och/eller resetillägg ska utges ska resans mål vara beläget mer än 50 km från den 

resandes ordinarie arbetsplats (tjänsteställe) och bostad.  

Milersättning vid användande av egen bil i tjänsten ska utges för varje körd kilometer oavsett resans 

mål och längd. 

Om den anställde betalar drivmedel vid resa med tjänstebil har denne rätt till kostnadstäckning för 

detta. 
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Den som reser i tjänsten har också rätt till restidsersättning enligt allmänna villkorsavtalet vid 

inrikes resor. 

Resekostnadsersättning 
Tjänsteman ska vara överens med arbetsgivaren om vilket färdmedel som ska användas vid 

tjänsteresa. 

Arbetsgivaren ska tillhandahålla färdbiljett vid tåg-, båt-,buss- och flygresa. Om tjänsteresan medför 

övernattning ska styrkt logikostnad ersättas. 

När egen bil eller tjänstebil används i tjänsten ska ersättning utgå enligt nedan. Arbetsgivaren ska 

därutöver ersätta de utlägg som tjänstemannen haft för väg-, tull- och broavgifter samt 

parkeringsavgifter. Sådana ersättningar är ej skattepliktiga. 

Traktamente och resetillägg vid inrikes resor 
Traktamente och resetillägg betalas vid tjänsteresa utanför den vanliga verksamhetsorten och som 

medför övernattning. Om resan omfattar en dag utges endast resetillägg.  

Vid beräkning av tiden gäller att tjänsteresa kan påbörjas respektive avslutas vid den ordinarie 

arbetsplatsen eller vid bostaden. 

För tjänsteresa betalas traktamente och resetillägg enligt nedan. 

Det rekommenderade resetillägget ska anses utgöra lön för olägenheter förknippade med resan, 

varför reducering ej sker när arbetsgivaren, eller någon annan, bjuder på måltid. Beloppet är i sin 

helhet skattepliktigt. 

Nattraktamente  
Om den anställde själv bekostar nattlogi ska ett skattefritt nattraktamente betalas ut. 

Tremånadersregeln 
När arbete utom den vanliga verksamhetsorten har varit förlagt till en och samma ort mer än tre 

månader i sträck, ska det skattefria traktamentet därefter reduceras till 70 % av normalbeloppet. 

Tvåårsregeln   
När arbete utom den vanliga verksamhetsorten har varit förlagt till en och samma ort mer än två år i 

sträck, ska det skattefria beloppet därefter reduceras till 50 % av normalbeloppet. 

Resetillägg vid utrikes resor  
Traktamente vid utrikes tjänsteresor utgår med belopp fastställda av Skatteverket. Därutöver 

rekommenderas att ett resetillägg utges med 220 kr för hel dag och med 110 kr för halv dag. Detta 

anses utgöra lön för olägenheter förknippade med resan, lika i alla länder. Hela beloppet är 

skattepliktigt. Reducering av resetillägget ska ej ske när tjänstemannen blir bjuden på måltid. 

Resa på räkning   
Ett alternativ till att utge traktamente är att tjänstemannen reser på löpande räkning,  

d v s får betalt för sina faktiska kostnader. Detta gäller såväl inrikes som utrikes resor. 



 

Traktamentesbelopp vid inrikes resor  med  övernattning 
 

  Traktamente 

(Enligt SKV) 

Resetillägg 

(rekommendation

) 

De tre första 

månaderna 

Hel dag 220:- 220:- 

Avresedagen 

a) Avresa före kl 12 

b) Avresa efter kl 12 

 

220:- 

110:- 

 

220:- 

110:- 

Hemlkomstdagen 

a) Hemkomst före kl 19 

b) Hemkomst efter kl 19 

 

110:- 

220:- 

 

110:- 

220:- 

 Nattraktamente 110:- - 

Efter tre månader Hel dag 154:- 220:- 

 Nattraktamente 110:- - 

Efter två år Hel dag 110:- 220:- 

 Nattraktamente 110:- - 

Reducering av traktamentesbelopp vid inrikes resor   

Om tjänstemannen bli bjuden på måltid ska reducering ske med följande belopp 

 Traktamente 

(Enligt SKV) 

Resetillägg 

(rekommendation

) 

Schablon avdrag vid maxbelopp 220:-  220:- 

Frukost, lunch och middag 

Lunch och middag 

Lunch eller middag 

Frukost 

198:- 

154:- 

77:- 

44:- 

- 

- 

- 

- 

Schablon avdrag vid halvt maxbelopp  110:-  220:- 

Frukost, lunch och middag 

Lunch och middag 

Lunch eller middag 

Frukost 

99:- 

77:- 

39:- 

22:- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 



 

  

Traktamente 

(Enligt SKV) 

 

Resetillägg 

(rekommendation

) 

Schablon avdrag vid 70% maxbelopp 154:-  220:- 

Frukost, lunch och middag 

Lunch och middag 

Lunch eller middag 

Frukost 

139:- 

108:- 

54:- 

31:- 

- 

- 

- 

- 

Traktamente ska inte reduceras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset. 

Resetillägget ska ej reduceras, då det anses utgöra lön för olägenheter förknippade med resan. 

Tjänsteresa utan övernattning 
Vid tjänsteresa utan övernattning rekommenderas följande skattepliktiga resetillägg 

(rekommendation): 

- Om tjänsteresan varat minst 4 men inte mer än 10 timmar 110:- 

- Om tjänsteresan varat mer än 10 timmar 220:- 

Milersättning 
När egen bil används i tjänsten ska ersättning per mil utgå enligt följande: 

- Skattefri milersättning 

- Skattepliktig milersättning (rekommendation) 

18:50 

19:00 

Skattepliktigt tillägg vid transport av tunglast, släpvagn eller 

husvagn (rekommendation) 

- Lasten/släpet väger 100-199 kg 

- Lasten/släpet väger 200-749 kg 

- Lasten/släpet väger mer än 750 kg 

 

 

3:00 

7:50 

10:50 

Ersättning för drivmedel  
Om den anställde har tjänstebil men betalar drivmedel själv ska ersättning per mil utgå med 

- Bensindriven bil (minst) 

- Dieseldriven bil (minst)  

9:50 

6:50 

Den skattefri ersättningen är 9:50 respektive 6:50 kronor/mil. Skattepliktigt tillägg ska utgå om 

kostanden för drivmedlet överstiger den skattefria ersättningen. 

Definitioner 
Avresedag Dag då tjänsteresa påbörjas 



 

Bostad Familjebostad eller motsvarande fast bostad i anslutning 

till verksamhetsorten 

Dag Tiden mellan kl. 06.00 och 24.00 

Egen bil Bil som ägs av tjänstemannen eller av någon som varken föranlett 

tjänsteresan eller annars berörs av den 

Hemkomstdag Dag då tjänsteresa avslutas 

Natt Tiden mellan kl. 00.00 och 06.00 

Ordinarie arbetsplats Den arbetsplats där tjänstemannen fullgör huvuddelen av sin 

tjänstgöring 

Tjänsteresa Resa som föranleds av tjänstgöring utanför den vanliga 

verksamhetsorten 

Vanliga 

verksamhetsorten 

Ett område på ett avstånd av 50 km från den ordinariearbetsplatsen 

och från bostaden 

Övernattning Tjänsteresa som medför bortovaro som sträcker sig över en natt 
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Niklas Hjert 

 


