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AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

– – – 

ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 

– – – 

§ 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor 

För en resa som företas med ett fordon som tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren 
äger eller har i sin besittning betalas ersättning enligt följande: 

 ERSÄTTNING 

FORDON OFÖRHÖJD FÖRHÖJD 

bil 
för varje ettårspe-
riod som börjar 1.1 

– 42 cent/km för de 
5 000 första kilo-
metrarna 

– 38 cent/km för 
därpå följande kilo-
metrar 

Kilometerersättningen betalas förhöjd 
– med 7 cent om tjänsteuppgifterna förutsät-

ter transport av en till bilen kopplad släp-
vagn  

– med 11 cent om tjänsteuppgifterna förutsät-
ter transport av en till bilen kopplad husvagn 

– med 3 cent, om den anställde blir tvungen 
att i sin bil transportera en hund eller sådana 
maskiner eller anordningar som är skrym-
mande eller väger över 80 kg 

– med 9 cent till den del tjänsteuppgifterna 
förutsätter körning med bil på skogsbilväg 
eller på en för annan trafik avstängd väg-
byggnadsarbetsplats 

– om det i ett fordon som är i den anställdes 
besittning reser flera personer som deltar i 
samma tjänsteresa eller tjänsteförrättnings-
resa eller personer som det hör till den an-
ställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att 
skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilo-
meter för varje medföljande person. 

motorcykel, för 
varje ettårsperiod 
som börjar 1.1 

– 32 cent/km för de  
5 000 första kilo-
metrarna 

– 29 cent/km för 
därpå följande kilo-
metrar 

– om det i ett fordon som är i den anställdes 
besittning reser flera personer som deltar i 
samma tjänsteresa eller tjänsteförrättnings-
resa eller personer som det hör till den an-
ställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att 
skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilo-
meter.  
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motorbåt 
– över 50 hk 107 cent/km  

– om det i ett fordon som är i den anställdes 
besittning reser flera personer som deltar i 
samma tjänsteresa eller tjänsteförrättnings-
resa eller personer som det hör till den an-
ställdes tjänste- eller arbetsuppgifter att 
skjutsa, betalas ytterligare 3 cent per kilo-
meter. 

– 50 hk eller 
mindre 74 cent/km  

snöskoter 102 cent/km  

moped 17 cent/km  

terränghjuling 96 cent/km  

annat fordon 10 cent/km  

cykel 84 cent/dygn  

Tillämpningsanvisning 

Förhöjda ersättningar för släpvagn och för transport av tunga maskiner osv. kan komma 
i fråga också samtidigt. 

– – – 

DAGTRAKTAMENTE 

– – – 

§ 9 Dagtraktamentets storlek 

Som fullt dagtraktamente betalas 42 euro och som partiellt dagtraktamente 19 euro 
för varje resedygn som berättigar till respektive dagtraktamente.  

– – – 

ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR 

§ 11 Måltidsersättning 

mom. 1 Om dagtraktamente inte betalas för en tjänsteresa som har varat över sex timmar, 
men den anställde har intagit en måltid på egen bekostnad någon annanstans än på 
sitt sedvanliga måltidsställe och på ett avstånd av minst 10 km från sitt tjänste-
ställe/sin arbetsplats eller sin bostad, betalas 10,50 euro i måltidsersättning. 

mom. 2 Om en tjänsteinnehavare eller arbetstagare under en tjänsteförrättningsresa som 
sträcker sig minst 15 km från tjänstestället/arbetsplatsen eller bostaden och som va-
rar över sju timmar blir tvungen att inta en måltid på egen bekostnad någon annan-
stans än på sitt sedvanliga måltidsställe, betalas 2,02 euro i måltidsersättning, förut-
satt att arbetsgivaren inte har ordnat måltid under resan och att dagtraktamente inte 
betalas för tjänsteförrättningsresan i fråga. 

– – – 
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 § 13 slopad 

– – – 

§ 14 Övernattningspenning för sommarkoloni eller läger 

mom. 1 Om tjänstgöringsstället byts för att tjänsteinnehavaren eller arbetstagaren har ålagts 
tjänsteutövning vid en sommarkoloni eller ett läger som, uppmätt längs allmänt an-
vänd färdväg, ligger på över 15 km avstånd från bostaden eller tjänstestället/arbets-
platsen, beroende på från vilketdera stället avfärden sker, betalas i övernattningspen-
ning 6,73 euro för de dygn under vilka den anställde har varit tvungen att övernatta 
på detta tjänstgöringsställe. 

– – – 

§ 15 Nattresepenning 

mom. 1 Nattresepenning på 12 euro betalas för ett sådant till dagtraktamente berättigande 
resedygn av vilket mer än 12 timmar har åtgått till en tjänsteresa eller förrättning, 
förutsatt att minst fyra timmar infallit mellan kl. 21.00 och kl. 7.00. 

– – – 

§ 21 Ersättning för vissa kostnader 

Såsom kostnader för tjänsteresa ersätts dessutom följande utgifter: 

– – – 

4 premie för en resgodsförsäkring upp till 840,94 euro av försäkringsbe-
loppet samt premie för en engångsresenärsförsäkring som har tecknats 
för en högst 31 dagar lång tjänsteresa, till den del försäkringen berätti-
gar till kostnadsersättningar på grund av sjukdomsfall under resa, 
olycksfall eller annullering av eller avbrott i resan, eller premie på högst 
50,46 euro för en resenärsförsäkring som har tecknats för ett helt år 

– – – 
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Dagtraktamenten vid utlandsresor 

Maximibeloppen för utrikesdagtraktamenten enligt § 18 i bilaga 16 i det allmänna kommunala 
tjänste- och arbetskollektivavtalet 2018 är 1.1.2018–31.12.2018 följande: 
   

Land eller område   Dagtraktamente  
    euro  

Afghanistan    50    
Albanien    57   
Algeriet    64    
Andorra    59    
Angola     86    
Antigua och Barbuda   73    
Argentina*    31    
Armenien*    50    
Aruba    50    
Australien*    70    
Azerbajdzjan*    49    
Azorerna    60   
Bahamas    70    
Bahrain    70    
Bangladesh    56    
Barbados    60    
Belgien    63    
Belize    45    
Benin     43    
Bermuda    70    
Bhutan    43    
Bolivia    38    
Bosnien och Hercegovina*   50    
Botswana    41    
Brasilien    71    
Brunei    39    
Bulgarien    52    
Burkina Faso    38    
Burundi    47    
Centralafrikanska republiken   86    
Chile*    53    
Colombia    55    
Cooköarna    68    
Costa Rica    49   
Curacao    46  
Cypern*    60    
Danmark*    69    
Djibouti    65    
Dominica    52    
Dominikanska republiken   56    
Ecuador *    55    
Egypten    36    
El Salvador    47    
Elfenbenskusten   71    
Eritrea    58    
Estland     53    
Etiopien    48    
Fiji    48    
Filippinerna    53    
Frankrike*    67    
Färöarna    54    
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Land eller område   Dagtraktamente  
    euro 

Förenade arabemiraten   70    
Förenta staterna*   66    
  New York, Los Angeles, Washington  72 
Gabon    77    
Gambia    38    
Georgien*    44    
Ghana    49    
Grekland    59    
Grenada    61    
Grönland    55    
Guadeloupe    50    
Guatemala    59    
Guinea    51    
Guinea-Bissau    37    
Guyana*    40   
Haiti    54    
Honduras    42    
Indien    49    
Indonesien    48    
Irak    62    
Iran    48    
Irland    66    
Island    79    
Israel    77    
Italien*    65    
Jamaica    49    
Japan    72    
Jemen    59    
Jordanien    71    
Jungfruöarna (USA)*   47    
Kambodja    53    
Kamerun    49    
Kanada    68    
Kanarieöarna    61   
Kap Verde    42    
Kazakstan    43    
Kenya    65    
Kina    65    
  Hongkong    68 
Kirgizistan    43    
Komorerna    40    
Kongo (Kongo-Brazzaville)   54    
Kongo, Demokratiska republiken (Kongo-Kinshasa) 42   
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea)  62  
Korea, Republiken (Sydkorea)   81  
Kosovo    48   
Kroatien    60    
Kuba    58    
Kuwait    68    
Laos    47    
Lesotho    38   
Lettland    52    
Libanon    67    
Liberia    43    
Libyen    55    
Liechtenstein    65    
Litauen    51    
Luxemburg    65    
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Land eller område   Dagtraktamente  
    euro  
 
Madagaskar    40  
Madeira    59   
Makedonien*    52    
Malawi    50    
Malaysia    48    
Maldiverna    61    
Mali    41    
Malta    63    
Marocko    62    
Marshallöarna    57    
Martinique    52    
Mauretanien    42    
Mauritius    54    
Mexico    53    
Mikronesien    49    
Moçambique    41    
Moldavien*    48    
Monaco    82    
Mongoliet    36    
Montenegro    55    
Myanmar (Burma)   55    
Namibia    37    
Nederländerna*    66    
Nepal    44    
Nicaragua    40    
Niger    46    
Nigeria    62    
Norge*    71   
Nya Zeeland*    69    
Oman    64    
Pakistan    39    
Palau    72    
Palestinska området*   68    
Panama    54    
Papua Nya Guinea   58    
Paraguay    34    
Peru    57   
Polen    56    
Portugal*    61    
Puerto Rico    54    
Qatar    68    
Rumänien    54    
Rwanda    36    
Ryssland*    60    
  Moskva    75   
  S:t Petersburg    69   
Saint Kitts och Nevis   60    
Saint Lucia    66    
Saint Vincent och Grenadinerna   66    
Salomonöarna    53   
Samoa    50    
San Marino    58    
São Tomé och Príncipe   66    
Saudiarabien    66    
Schweiz    73   
Senegal    50    
Serbien*    58    
Seychellerna    64    
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Land eller område   Dagtraktamente  
    euro  
 
Sierra Leone    43    
Singapore    66    
Slovakien    58    
Slovenien    58    
Somalia    60    
Spanien*    63    
Sri Lanka    44    
Storbritannien*    61    
  London och Edinburg   64   
Sudan    69    
Surinam    57    
Sverige*    64    
Swaziland    37    
Sydafrika    48    
Sydsudan    72   
Syrien    37    
Tadzjikistan    36    
Taiwan    61    
Tanzania    44    
Tchad    52   
Thailand    58    
Tjeckien    59    
Togo    52    
Tonga    44    
Trinidad och Tobago   67    
Tunisien    47    
Turkiet*    52    
  Istanbul    54 
Turkmenistan     62    
Tyskland    62     
Uganda    37    
Ukraina    50    
Ungern    56    
Uruguay    54    
Uzbekistan    27    
Vanuatu    58    
Venezuela    86    
Vietnam    55    
Vitryssland    44    
Zambia    74    
Zimbabwe    49    
Österrike    64    
Östtimor    47   
  
Land som inte nämnts särskilt*   45 
 
* 

    
Argentina: Landet omfattar Argentina och de öar som omedelbart hör till landet, dock inte Falklandsöarna.  

Armenien: Området Nagorno-Karabach räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.  
Australien: Australien omfattar Australien och Tasmanien och öarna i deras omedelbara närhet. De övriga länder som 
hör till Australien och som inte nämns särskilt i förteckningen över länder och områden hör till kategorin Land som inte 
nämnts särskilt.  
Azerbajdzjan: Området Nagorno-Karabach räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt.  
Bosnien och Hercegovina: Landet omfattar alla olika administrativa nationalitetsgrupper inom landets gränser.  

Chile: Chile omfattar Chile och öarna i dess omedelbara närhet. Påskön hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.  

Cypern: Till Cypern räknas de områden av Cypern som hör till EU. Den turkiska delen av Cypern räknas till Turkiet.  
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Danmark: Danmark omfattar danska fastlandet jämte öarna samt Bornholm. Övriga till Danmark hörande länder som 
inte särskilt nämnts i förteckningen hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt. Särskilt nämnda är Grönland och 
Färöarna. 
Ecuador: Ecuador omfattar Ecuador och Galapagosöarna.  
Frankrike: Frankrike omfattar Frankrike och Korsika och öar i närheten av dessa. Övriga till Frankrike hörande länder 
och områden som inte särskilt har nämnts i förteckningen över länder och områden hör till gruppen Land som inte 
nämnts särskilt. 
Förenta staterna: Till Förenta stater räknas Amerikas förenta stater, Alaska och Hawaii samt de öar direkt i anslutning 
till områden som hör till Amerikas förenta stater. Övriga till Förenta stater (USA) hörande länder som inte särskilt nämnts 
i förteckningen över länder och områden, bl.a. Guam, Okinawa, amerikanska Samoa m.fl., hör till gruppen Land som inte 
nämnts särskilt. 
Georgien: Till Georgien räknas de områden som hör till landet. Abchazien och Sydossetien hör till gruppen Land som 
inte nämnts särskilt.  
Guyana: Guyana (Brit.) omfattar inte Franska Guyana, som hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.  
Italien: Till Italien räknas Italien, Sicilien och Sardinien samt öarna i deras omedelbara närhet. Vatikanstaten räknas till 
Italien.  
Jungfruöarna (Brit.): Brittiska Jungfruöarna räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt, inte till Jungfruöarna 
(USA). 
Makedonien: Till Makedonien hör det före detta jugoslaviska området Makedonien. Till Grekland hör ett landskap med 
samma namn.  
Moldavien: Till Moldavien hör även Transnistriska området.  
Nederländerna: Landet omfattar Holland/Nederländerna. De övriga länder och områden som hör till Holland/Nederlän-
derna och som inte nämns särskilt i denna förteckning hör till kategorin Land som inte nämnts särskilt. Norge: Norge 
omfattar Norge och Lofoten samt omedelbart till dessa områden anslutna länder och områden. Övriga länder och områ-
den som hör till Norge, bl.a. Spetsbergen och Jan Mayen, hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.  
Nya Zeeland: Nya Zeeland omfattar dess två huvudöar samt öarna i deras omedelbara närhet. Övriga till Nya Zeeland 
hörande länder och områden som inte särskilt har nämnts i förteckningen över länder och områden hör till gruppen Land 
som inte nämnts särskilt. 
Palestinska området: Palestinska området omfattar alla de områden med självständig styrelse inom israeliskt territo-
rium som räknas till palestinska självstyrelseområdet.  
Portugal: Portugal omfattar Portugal och öarna direkt i anslutning till det, dock inte Madeira och Azorerna. Övriga länder 
och områden som har hört till Portugal och som inte särskilt har nämnts i förteckningen över länder och områden hör till 
gruppen Land som inte nämnts särskilt.  
Ryssland: Till Ryssland räknas Ryssland och Kaliningrad samt övriga till dessa områden omedelbart anslutna öar som 
hör till Ryssland, bl.a. Novaja Zemlja, Kamchatka och ögruppen Kurilerna för Rysslands del. Spetsbergen räknas till 
gruppen Land som inte nämnts särskilt. 
Serbien: Till Serbien räknas Serbien och Vojvodina, men inte Kosovo eller de andra Serbiska republikerna. 
Spanien: Spanien omfattar Spanska fastlandet, Ceuta och Melilla samt öarna i den omedelbara närheten av Spanska 
fastlandet, bl.a. Mallorca, Menorca, Ibiza m.fl. Övriga till Spanien hörande länder och områden som inte särskilt har 
nämnts i förteckningen över länder och områden hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt.  
Storbritannien: Storbritannien omfattar England, Wales, Skotland och Nordirland samt till dessa omedelbart anslutna 
öar, bl.a. Kanalöarna: Jersey, Guernsey m.fl. samt Isle of Man. Övriga till Förenade konungariket (UK) hörande länder 
som inte särskilt har nämnts i förteckningen över länder och områden hör till gruppen Land som inte nämnts särskilt. 
Sverige: Till Sverige räknas svenska fastlandet samt Gotland och Öland samt de övriga öarna i närheten av Sverige. 
Turkiet: Till Turkiet räknas även den turkiska delen av Cypern.  
 

 
Land som inte nämnts särskilt: Till denna grupp hör några självständiga stater, bl.a. av FN:s medlemssta-
ter hör till gruppen Ekvatorialguinea, Kiribati, Nauru, Palau och Tuvalu. Till gruppen hör dessutom de områ-
den och oftast de öar som ligger avlägset från moderlandet samt även vissa andra områden. Sådana är bl.a. 
Sint Maarten, Gibraltar, Västsahara, Réunion, Franska Polynesien (Tahiti), Nya Kaledonien, Pitcairn och 
Turks- och Caicosöarna samt bl.a. alla de länder vid ovan nämnda områden som hör till gruppen Land som 
inte nämnts särskilt. Dessutom 
Antarktis: Hela Antarktis räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt. 
Olika länders militärbaser och övriga olika organisationers administrativa områden till vilka urbefolk-
ningen inte äger tillträde räknas till gruppen Land som inte nämnts särskilt. 
Till städer som i förteckningen har nämnts vid Amerikas förenta stater, Kina, Ryssland, Storbritannien, Tur-
kiet och Tyskland räknas endast områden innanför dessa städers (kommuners) administrativa gränser, t.ex. 
Storlondon (Greater London) men inte t.ex. förstäder Watford osv. och inte hela Los Angelesområdet e.d. 
 
   

 
 


