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Tjänstgöring på annat tjänsteställe - vad gäller och vilka ersättningar kan bli aktuella? 
 

Exempel på lokal hantering 

 

Det är i huvudsak två situationer då man tjänstgör på annat ställe än den vanliga arbetsplatsen. 

 

• Förflyttningar - längre eller kortare placeringar på annat tjänsteställe 

• Tjänsteresor - i tiden kortare arbetsresor inom ramen för samma tjänsteställe 

 

Förflyttningar 

 
Det förekommer att anställda inom den kommunala sektorn förflyttas pga vakanser, sjukdom, 

organisatoriska skäl mm. Det kan upplevas som besvärande för den enskilda läkaren, t ex kan det 

innebära att restiden förändras, liksom att arbetsmiljön för den enskilde läkaren påverkas på olika sätt. 

 

Den rättsliga grunden för arbetsgivarens möjlighet att flytta medarbetare och dennes arbetsskyldighet 

kommer från allmänna åliggande i AB §6 (Allmänna Bestämmelser) och den praxis som innebär att 

anställningskontrakten ofta innehåller en skrivning om att medarbetare är anställda enligt principen 

”…på landstinget/region, för närvarande tjänstgöring på x-kliniken…”  

 

MBL-förhandling 

 

Inför en förflyttning av arbetstagare ska MBL-förhandling normalt ske mellan arbetsgivaren och 

arbetstagarorganisation, om den inte är helt kort och görs enbart för att tillfälligt täcka ett 

arbetskraftsbehov som har uppstått, till exempel till följd av en kortare sjukfrånvaro. Vid 

förhandlingen kan lokalföreningen och den enskilde peka på omständigheter som är försvårande för 

medlemmen, men också försöka finna lösningar såsom möjlighet att resa fullt ut el partiellt på 

arbetstid, och möjlighet att få högre lön eller färdtidsersättning som kan utgå även för denna typ av 

resor efter överenskommelse. 

 

Kortare förflyttning 

Innebörden av AB §6 är att kortare förflyttning kan ske i samband med en vakans, t ex sjukdom. 

Längden på en kortare förflyttning är inte definierad, men bör inte överstiga ett par veckor.  

 

Stadigvarande förflyttning 

Handlar det om stadigvarande förflyttning som den anställde motsätter sig, måste det finnas vägande 

skäl för att arbetsgivaren ska kunna genomföra förflyttningen. Det måste finnas ett objektivt, 

godtagbart skäl utifrån verksamhetens krav. Anledningen får ej vara godtycklig. En avvägning görs 



mellan den enskildes och arbetsgivarens intresse. Skäl för den enskilde kan vara kopplat till 

barnomsorg, långa pendlingsavstånd, stress etc. 

 

Resor vid förflyttning 

Eftersom arbetsstället i denna situation ändras betraktas resan mellan hemmet och det nya arbetsstället 

som en vanlig arbetsresa för den anställde som man själv betalar, om man inte kommit överens om 

annat eller det finns lokala avtal, se nedan. För kostnader för vanliga arbetsresor kan till viss del 

avdrag göras för i den allmänna självdeklarationen.  

 

Möjlighet till färdtidsersättning AB §24, nyhet fr o m 1 april 2017 

Som ett resultat i avtalsförhandlingarna 2017 finns det numera en möjlighet för anställd och 

arbetsgivare att träffa överenskommelse om att färdtidsersättning kan utgå, även för denna typ av 

resor, som annars normalt utgår endast vid tjänsteresor, se nedan. Detta finns det en reglering om i 

Centrala och lokala protokollsanteckningar, punkt 6.  

 

Tjänsteresor 

 
Tjänsteresor är resor i tjänsten under arbetstid, eller i nära anslutning, och betalas fullt ut av 

arbetsgivaren, under förutsättning att resan är längre än 50 km, se nedan. 

En skillnad mellan arbetsresor och tjänsteresor är att vid tjänsteresor också utgår ersättning till den 

anställde för dessa resor i form av milersättning för resor med egen bil (BIA 7 - Bilersättningsavtalet), 

färdtidsersättning AB§ 24 och traktamente (TRAKT 04) vid övernattning.  

 

Förutsättningen för att dessa ersättningar ska utgå är kopplat till inkomskattelagens regler. 

 

Definition av vanlig verksamhetsort och tjänsteställe enligt Inkomstskattelagen 12 kap.  

7 § Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges 

tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom 50 kilometer från den 

skattskyldiges bostad. 

 

8 § Tjänstestället är den plats där den skattskyldige utför huvuddelen av sitt arbete. Utförs detta under 

förflyttning eller på arbetsplatser som hela tiden växlar, anses i regel den plats där den skattskyldige 

hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina arbetsuppgifter som tjänsteställe. 

 

Rätt till traktamente och färdtidsersättning förutsätter normalt att resan sker utanför den vanliga 

verksamhetsorten/hemmet, om inte annat överenskommits. 

 

Färdtidsersättning 

 

Färdtidsersättning är ersättning för restid som skett utanför ordinarie arbetstid. Ersättningen ger 

kompensation för att medarbetares fritid tas i anspråk för resa i arbetet. I restid inräknas också 

förflyttning mellan olika färdmedel. Restiden räknas inte som arbetstid och inte heller som 

mertid/övertid och behöver därför inte registreras på annat sätt än för beräkning och utbetalning av 

färdtidsersättning. 

 

Färdtidsersättning betalas om resan varit längre än 50 km från tjänstestället/hemmet, och varat minst 

en halvtimme. Restiden räknas antingen från tjänstestället eller från hemmet beroende på var den 

faktiskt påbörjas eller avslutas. Färdtidsersättningen är 53% av timlönen (månadslönen kr/165 tim för 

heltid) för de första 10 timmarna/kalendervecka och 80% av timlönen för tid därutöver. 

 

Ersättningen betalas alltid som kontantbelopp och kan inte omvandlas till ledighet. Färdtidsersättning 

betalas inte för tiden mellan klockan 22.00–06.00 om medarbetare har sovplats på färdmedlet. 

 

Observera möjligheten att den anställde och arbetsgivare kan överenskomma om rätt till 

färdtidsersättning inom 50 km gränsen tjänstestället/hemmet, i sådant fall kan denna ersättning också 



utgå för en vanlig arbetsresa. Möjlighet till detta regleras i Centrala och lokala 

protokollsanteckningar punkt 6. 

 

Kilometersättning 

 

Rätt till kilometerersättning utgår för den som använder bil i tjänsten efter överenskommelse med 

arbetsgivaren. Ersättningen är minst 29 kr/mil. Detta gäller även inom 5-mils gränsen 

tjänstestället/hemmet. 

 

Sträckan beräknas normalt från/till arbetsplatsen. Om tjänsteresan påbörjas eller avslutas i hemmet 

beräknas sträckan istället från/till hemmet i de fall hemmet ligger närmare resmålet. 

 

Vid randning (ST-läkare som tjänstgör på annan klinik på annan ort) 

 

Normalt gäller inte rätt till dessa ovan beskrivna ersättningar eftersom dessa typer av placeringar för 

ST-läkare betraktas som ett nytt ordinarie tjänstgöringsställe (i enlighet med Specialbestämmelser för 

läkare punkt 2 a). Det förekommer dock lokala lösningar t ex avseende dubbelt boende och ersättning 

för resor, se Nytt från Arbetsliv och Juridik nr 4/2015.  

 

 

Exempel på lokal hantering 
 

En genomgång av inskickade lokala avtal visar på några exempel på hur man kan hantera frågan: 

 

Östergötland 

 

Reseersättning vid förändrat tjänsteställe 

Medarbetare som beordrats stadigvarande förändring av tjänsteställe kan få reseersättning i upp till 6 

månader för resa med kollektivtrafik. I undantagsfall kan kilometerersättning för resa med egen bil 

beviljas. Ersättning räknas som skattepliktig lön. 

 

Region Skåne 

 

Reseersättning och förflyttning  

När en arbetstagare omplaceras till annan ort kan han eller hon erbjudas reseersättning, som motsvarar 

kostnaden för det billigaste färdsättet under högst ett år. Väljer man att köra bil räcker ersättningen till 

högst sex månader. Arbetstagare som omplaceras till annan ort får använda högst 45 minuter av den 

dagliga arbetstiden för arbetsresor till och från arbetet under högst sex månader.  

 

Förutsättningar och begränsningar för tillämpning av policyn är:  

• att antingen restiden eller sträckan mellan bostaden och den nya arbetsplatsen är längre än till 

den gamla och  

• att den anställde inte kommer i ett gynnsammare läge avseende arbetsresorna efter 

omplaceringen.  

 

Sörmland 

 

För resor som av verksamhetsmässiga skäl inte kan företas på arbetstid utan måste fullgöras utanför 

denna gäller följande ersättning: 

 

Tiden för resan ersätts med 1/165-del av månadslönen/timme i de fall resan är föranledd av 

arbetsgivaren beordrat tjänstgöring på annan ort än huvudarbetsplatsen. 

 

För beräkning av resan utgår enligt schablon 1 t imme för enkel resa mellan Mälarsjukhuset och 

Kullbergska sjukhuset samt mellan Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset. För enkel 



resa mellan Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett utgår en schablon motsvarande 1 timme och 

15 minuter. 

Ex. 1:     En arbetstagare som har Eskilstuna som huvudarbetsplats och är bosatt i Eskilstuna och som 

beordras att tjänstgöra i Katrineholm hel dag, resan kan av verksamhetsskäl inte fullgöras inom 

ordinarie arbetstid. 

 

Timersättning motsvarande 1/165-del av lönen utgår för tiden som resan fullgörs, dvs 1 timme i 

var riktning. 

 

Ex 2: En arbetstagare som har Eskilstuna som huvudarbetsplats och är bosatt i Strängnäs beordras 

tjänstgöring på Nyköpings Lasarett. Ditresan måste ske utanför arbetstid medan hemresan kan ske 

inom ordinarie arbetstid.  För resa mellan Eskilstuna till Nyköping utges restidsersättning med 

1/165-del av månadslönen per timme enligt schablon, för resa Nyköping till Eskilstuna utgår ingen 

extra restidsersättning. 

 

Norrbotten 

 

Avtal om rörlighetsersättning 

1. Beslut om rörlighetsersättning fattas av länschef eller motsvarande efter förankring utifrån 

farfarsprincipen med strikt utgångspunkt från verksamhetens mål och behov. Tjänstgöring på 

annan ort med rörlighetsersättning bör bygga på en ömsesidighet/frivillighet.  

2. Rörlighetsersättning utges till läkare för tjänstgöring på annan ort/kommun inom landstinget i 

anställningen.  

3. Rörlighetsersättning utges inte vid ledighet, kompensationsledighet för jour och beredskap, 

tjänsteresor eller motsvarande. 

4. Resan till tjänstgöringsort sker utanför arbetstid och med billigaste färdsätt. Färdtidsersättning 

utges i enlighet med Allmänna Bestämmelser.  

5. Vid ev. övernattning i samband med tjänstgöring på annan ort står landstinget för uppkomna 

kostnader för boende. Boende i landstingets egna personalbostäder ska alltid prövas/ske i 

första hand. 

6. Traktamente utgår ej när anställd uppbär rörlighetsersättning. 

7. Rörlighetsersättning utbetalas med 1000 kr per arbetsdag i maximalt 14 dagar per månad. 

8. ST-läkare kan omfattas av rörlighetsersättning då denne av tydliga verksamhets-

/produktionsmässiga skäl bedömts kunna ersätta specialistläkare/överläkare alternativt 

distriktsläkare. 

9. AT omfattas ej av rörlighetsersättning då tjänstgöring över hela länet kan förekomma som en 

del i utbildningen. 

 

Region Jönköpings län 

 

ST-tjänstgöring vid regionsjukhus 

ST-läkare som fullgör tjänstgöring vid regionsjukhus, med vilka Region Jönköpings län träffat 

överenskommelse om rätt att nyttja plats för ST-tjänstgöring, skall ersättas med 500 kr/redovisad 

tjänstgöringsdag. 

Ingen extra ersättning för resor utgår. Vid avflyttning till aktuellt regionsjukhus/ort utgår ingen 

ersättning. 

 

 


