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HÖGSKOLAN I BORÅS RUTIN Dnr 718-14 
HR 
Maria Kantvik 2014-09-02 
 
 
 
 

Rutin Utlandstjänstgöring (URA) 
Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands 
(URA) administreras av Kammarkollegiet. Försäkringen ersätter tjänstereseförsäkringen vid 
planerad tjänsteresa som pågår längre än tre månader. Premien betalas av berörd enhet vid 
tecknande av försäkringen. Kontaktperson för försäkringen finns angiven på högskolans 
hemsida. 

Kortfattad beskrivning av villkoren 
 Avtalet är flexibelt och ger möjlighet till individuellt anpassade lösningar av 

anställningsvillkoren. 
 
 En skriftlig överenskommelse om anställning – ett så kallat utlandskontrakt – 

upprättas mellan högskolan i Borås och arbetstagaren. Bestämmelserna i 
Villkorsavtal/Villkoravtal-T gäller inte om det inte speciellt anges i kontraktet utan 
URA tar över. Traktamenten utgår inte och tjänstereseförsäkringen gäller inte. 

 
 I kontraktet ska bland annat lön, pension, försäkringar och diverse ersättningar 

regleras. Kontraktet ska skrivas innan resan sker. 
 
 I enlighet med URA har arbetstagaren under tjänstgöring utomlands sitt tjänsteställe 

på den angivna stationeringsorten utomlands. 
 
 Högskolan i Borås tecknar en individuell försäkring för den som ska vara utomlands 

mer än 3 månader. Denna försäkring innefattar även medresenär, men är förenat med 
en extra kostnad.  

Handläggningsordning 
 Akademin/sektionen/avdelningen kontaktar HR vid utlandsstationering. 

 
 HR skriver utlandskontrakt som ska diarieföras i PA-serien, ett ex ska läggas i 

personakten. 
 

 HR svarar för att anmälan sker till Kammarkollegiet så att URA – försäkringen gäller 
för arbetstagaren och medföljande familjemedlemmar. Försäkringsbekräftelsen ska 
diarieföras. 
 

 Akademi/sektion/avdelningen avgör om de står för kostnaden för försäkringen 
gällande medföljande eller om den anställde ska debiteras via faktura. 
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 Försäkringskort från Falck Travel Care utfärdas av HR. 
 

 Informera arbetagaren om att införskaffa ett sjukförsäkringskort från 
Försäkringskassan om vistelsen gäller ett EU/EES-land. 
 

 Vid skadeanmälan ska blanketten fyllas i av arbetstagaren och därefter sändas till HR 
som bestyrker och sänder in anmälan till Kammarkollegiet. Blanketten finns på 
www.kammarkollegiet.se Kopia av försäkringsbekräftelsen ska bifogas anmälan. 
Anmälan ska diarieföras. 
 
 

Ovanstående rutin är beslutad av HR-chefen att gälla fr o m 2014-09-01 och tillsvidare. 
 
 
Birgitta Alfraeus 
HR-chef 
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