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Överenskommelse om Bilersättningsavtal – BIL 12
Parter
Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) å ena sidan, samt Svenska
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), Facket för Service och Kommunikation (SEKO), Svenska
Transportarbetareförbundet, Fastighetsanställdas förbund, Vision, Ledarna, Unionen, Vårdförbundet,
Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna, Förtecknade SACO-förbund, Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd å den andra sidan.
§ 1 Innehåll mm
Parterna träffar detta kollektivavtal Bilersättningsavtal – BIL 12. Till avtalet hör även bestämmelser
enligt följande bilagor 1, 2 och 3;
a) Bilersättningsavtal – BIL 12 (bilaga 1)
b) Beloppsbilaga (bilaga 2)
c) Bilavtal (bilaga 3)
§ 2 Ändringar och tillägg
I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna
träffar överenskommelse om under tid då avtalet löper.
§ 3 Tvisters handläggning
Uppstår tvist som rör tolkning och tillämpning av detta avtal och av överenskommelse som slutits
med stöd av detta ska ärendet handläggas i den ordning som föreskrivs i FO-F 03
(Förhandlingsordning för företag).
§ 4 Fredsplikt
Förhandlingar under tid då denna överenskommelse gäller ska föras under fredsplikt.
§ 5 Giltighet och uppsägning
Detta kollektivavtal – BIL 12 – avlöser BIL 01 fr o m den 1 april 2012 och gäller tillsvidare med en
ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljas av
förslag till nytt kollektivavtal.
§ 6 Avslutning
Förhandlingarna förklaras avslutade.
Vid protokollet

Inger Eriksson
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Justeras
För Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)

Erik Ackebo
För Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)

För Svenska Transportarbetareförbundet

Liza di Paolo –Sandberg

Johnny Fransson

För Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

För Fastighetsanställdas Förbund

Christer Carlsson

Peter Frommelin

För Vision

För Ledarna

Britta Kärnström

Antonio Ropero

För Vårdförbundet

För Unionen

Annica Magnusson

Gert Moberg

För Sveriges Ingenjörer

För Civilekonomerna

Leif B Eriksson

Ulrika Semelius-Kihlgren

För förtecknade SACO-förbund

Isabella Torregiani

Anna Steen

Anna-Lena Nordén

Per-Olof Sorsell

Britt Sundström
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För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

Robert Nilsson

Hans Björkman
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Bilaga 1 – Bilersättningsavtal – BIL 12
1 Allmänna bestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde mm
Mom 1
Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift, gäller dessa bestämmelser.
Bilersättningsavtalet – BIL 12 – är dispositivt för lokala parter.
Mom 2
Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om att arbetstagaren ska använda egen bil i det
normala dagliga arbetet. Arbetstagaren får då ersättning enligt dessa bestämmelser eller annan
ersättning efter lokalt eller enskilt avtal. Avtalet ska gälla tills vidare och med en ömsesidig
uppsägningstid av tre månader.
Mom 3
Arbetstagare som i övriga fall med arbetsgivarens medgivande använder egen bil för resor i arbetet
får ersättning enligt bilaga 2 tabell 1a om inte lokalt eller enskilt avtal träffas om annan ersättning.
§ 2 Skyldigheter
Har avtal träffats enligt § 1 mom 2 är arbetstagaren skyldig att iaktta det som sägs i punkterna a-d.
Arbetsgivaren är skyldig att ersätta arbetstagaren enligt §§ 3-7.
Arbetstagaren ska
a) under avtalstiden använda bilen för resor i det normala dagliga arbetet, om det inte uppstår
hinder på grund av omständigheter, som arbetstagaren inte kan råda över,
b) låta annan arbetstagare eller förtroendevald, som i arbetet eller på uppdrag färdas samma
väg, följa med i bilen,
c) transportera den utrustning som krävs för arbetsutövningen, om det kan ske utan större
olägenhet,
d) för visst fall enligt beslut av arbetsgivaren använda annan bil.
2. Ersättningar till arbetstagare som med eller utan avtal använder egen bil
§ 3 Körlängdsersättning för bil
Körlängdsersättning utges med belopp som anges i bilaga 2 tabell 1a, om inte annat följer av § 4.
§ 4 Kombinerad fast ersättning och körlängdsersättning för bil
Arbetstagare, som i det normala dagliga arbetet gör många och korta bilresor, kan – om de lokala
parterna enas om detta eller enskilt avtal träffas – få ersättning enligt bilaga 2 tabell 1b.
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Anmärkningar
1. Sådan överenskommelse förutsätter att arbetstagaren är skyldig att använda egen bil i det
dagliga arbetet.
2. Under semester eller annan frånvaro som är kortare än en månad får arbetstagaren behålla
den fasta delen av ersättningen enligt bilaga 2 tabell 1b.
3. De lokala parterna kan enas om att den fasta delen av ersättningen ska minskas för
arbetstagare som har lägre sysselsättningsgrad än heltid.
4. De lokala parterna kan komma överens om annat belopp för den fasta delen än den i bilaga 2
tabell 1b. Även enskild överenskommelse om annat belopp kan träffas.
§ 5 Ersättning för transport av arbetsutrustning på särskilt installerad anordning
Den som behöver ha tillgång till arbetsutrustning och måste transportera denna på takräcke eller
annan särskild installera anordning på eller i bilen, ersätts med ett tillägg då arbetstagaren
transporterar arbetsutrustning på detta sätt. Tillägget utbetalas med belopp som anges i bilaga 2
tabell 1c.
Personlig utrustning räknas inte som arbetsutrustning.
§ 6 Ersättning för parkeringsavgift mm
Om avgiftsbelagd parkeringsplats måste användas får arbetstagare tillbaka erlagd avgift. Detsamma
gäller för erlagd biltull, trängselskatt eller av myndighet beslutade andra avgifter.
§ 7 Administrativa anvisningar
Arbetsgivaren utformar efter samråd med berörda lokala arbetstagarorganisationer de
administrativa anvisningar som behövs för tillämpning av bestämmelserna i detta avtal.
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Bilaga 2 – Beloppsbilaga
I samtliga ersättningar i denna bilaga ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen.

Tabell 1 Ersättningsbelopp vid användning av egen bil i det dagliga arbetet (bilavtal) eller då
arbetstagare i övriga fall med arbetsgivarens medgivande använder egen bil för resor i arbetet

a) Ersättning enligt § 1 mom 2, mom 3 och § 3
Ersättning öre/km
Av Skatteverket beslutad skattefri bilersättning samt utöver detta
(f.n. totalt 300 öre/km)

115 öre/km

b) Ersättning enligt § 1 mom 2 och § 4
Fast del kr/mån

770 kr/mån

Rörlig del öre/km
Av skatteverket beslutad skattefri bilersättning samt utöver detta
(f.n. totalt 215 öre/km)

30 öre/km

c) Ersättning enligt § 1 mom 2 och § 4
Öre/km i transportersättning
Arbetsutrustningens vikt i kg

i/eller på bilen eller på släpvagn

35-149

18

150-249

25

250-349

30

>350

35
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Bilaga 3 – Bilavtal

Härmed träffar (företaget) och (anställds namn) så kallat bilavtal, innebärande att undertecknad
arbetstagare förbinder sig att använda egen bil i det normala dagliga arbetet på de villkor som följer
av Bil 12.
Detta avtal gäller från och med den (datum) och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre
månader.

Ort och datum
Namn

Namn

Företagets namn

Enligt bilaga 1 till Bil 12, § 2 gäller följande:
Arbetstagaren ska:
1. under avtalsperioden använda bilen för resor i det normala dagliga arbetet om det inte
uppstår hinder på grund av omständigheter som arbetstagaren inte kan råda över,
2. låta annan arbetstagare eller förtroendevald, som i arbetet eller på grund av uppdrag färdas
samma väg, följa med i bilen,
3. transportera den utrustning som krävs för arbetsutövningen, om det kan ske utan större
olägenhet, samt
4. för visst fall enligt beslut av arbetsgivaren använda annan bil.
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