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Arbetsdomstolens dom nr 115/92 där prövning skett av ÖLA 91, såvitt rör utbetalning av 
209 kr för arbetstagare med bilersättning       
 
Arbetsdomstolens dom nr 115/92 biläggs (bilaga 1). 
 
BAKGRUND 
 
I löneavtalsrörelsen 1991 träffades kollektivavtalet ÖLA 91 mellan Svenska 
Kommunförbundet och TCO-OF, vari SKTF ingår. 
 
Tvist uppstod mellan Svenska Kommunförbundet och ett antal kommuner å ena sidan och 
SKTF å andra sidan angående tolkningen av kollektivavtalets § 2 mom 1 bilaga 1 a som har 
följande lydelse. 
 
"För arbetstagare grupp 1, vars fasta kontanta lön, övriga avlöningsförmåner och andra 
ersättningar - exklusive jour- och beredskapsersättning, övertidsersättning samt 
semesterdagstillägg - i november 1990 understeg 14 020 kr höjs den fasta kontanta lönen 
1991- 07-01 med 209 kr." 
 
SKTF hävdade att bilersättningar utgjorde kostnadsersättningar och inte till någon del skulle 
inräknas i novemberlönen. 
 
Kommunen hävdade att inräkning skulle ske såvitt gällde den skattepliktiga delen av 
bilersättningen. 
 
I argumentationen för sin ståndpunkt hänvisade kommunen till rekommendationer från 
Regeringens Förhandlingsgrupp (FHG). 
 
Arbetsdomstolen har efter begäran från SKTF inhämtat yttrande från Regeringens 
Förhandlingsgrupp, vilken avgett ett yttrande i enlighet med SKTFs uppfattning (bilaga 2). 
 
Kommunen har därefter återkallat sin talan i målet. 
 
ARBETSDOMSTOLEN 
 
Sedan kommunen återkallat sin talan har SKTF begärt och yrkat att arbetsdomstolen avslår 
eller ogillar Göteborgs kommuns talan. 
 
Arbetsdomstolen har därefter avslagit Göteborgs kommuns talan. 
 
Såvitt rör övriga tvistiga kostnadsersättningar har AD 
vilandeförklarat målet. 
 
KOMMENTAR 
 



Konsekvenserna av domen blir att de kommuner som har ajournerat förhandlingar om 
bilersättningar nu kan slutföra dessa utifrån domslutet. 
 
Vidare framgår att målet vilandeförklarats såvitt rör andra tvistiga kostnadsersättningar. De 
centrala parterna har för avsikt att pröva dessa typer av kostnadsersättningar i kommande 
tvisteförhandlingar. 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
förhandlingssektionen. 
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