
Färdtidsersättning  
 
 
  

  
  A Andersson 220228 

Detta gäller vid psykiatri- och urologiplaceringen för Lidköpings AT-läkare 

 

Från och med 1 mars 2022 kan du under urologi- och psykiatriplacering i Skövde ansöka om 

att få färdtidsersättning när du reser utanför arbetstid. 

Färdtidsersättning utges för enkel resa mer än 50 km mellan SkaS Lidköping och SkaS 

Skövde, MEN om du bor någonstans så att du har kortare väg än 50 km till SkaS Skövde utges 

ingen färdtid. Vi medger färdtid för enkel resa på högst 50 minuter. 

 OBS! För att få ersättningen måste du själv ansöka om den. Det bör göras inom en månad 

efter placeringens avslutande och allra senast inom ett år. Efter det betalas ingen 

ersättning ut. 

Färdtidsersättning utges bara utanför schemat. När du har schematur 08-16.45 så kan du 

bara få färdtid t.o.m. kl. 08.00 och fr.o.m. kl. 16.45. Ibland kommer du själv att få förskjuta 

din schematur på psykiatrin till 12.00-21.00 och då kan du bara få färdtid före 12.00 och 

efter 21.00. 

OBS! Du kan bara få färdtid t.o.m. instämpling i flexklockan eller t.o.m. schematurens början 

i Heroma. Stämplar du in efter schematurens början lägg då de 50 minuterna t.o.m. till 

exempel 08.00. och då också motsvarande efter arbetstidens slut. 

Färdtidsersättning ger ersättning kontant och innebär att under de första 10 

timmarna/vecka så får du 53% av en timlön och därefter 80%. En timlön är 1/165-del av din 

månadslön.  För en vecka med 10 timmars färdtid (den lägre ersättningen) blir det alltså ca 

1000 kr före skatt. 

 

Du ansöker om färdtidsersättning i Heroma webb under ”Resor och utlägg” och ”registrera 

resa”. 

 Börja med att fylla i fliken ”färdtid” och när du fyllt i orterna, klickar du på knappen 

”beräkna” (du kanske får scrolla ner för att se den knappen) 

 Om det är urologplaceringen det gäller så kan du i samma ärende ansöka om               

” km-ersättning” för resa med egen bil eller ”utlägg” för busskvitto. Om det gäller 

psykiatriplaceringen får du ett lönetillägg och kan inte ansöka om något här. 

 Gå sen till fliken ”sammanställning” och ange vad färdtiden gäller, psyk-eller 

uroplacering. Skicka sedan ärendet! 
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