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Överenskommelse om ändringar i TRAKT 04 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommu-

nal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Lärarförbun-

dets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, OFRs förbundsområde Hälso- 

och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer, OFRs förbunds-

område Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer och Akade-

mikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å 

andra sidan. 

§ 1   Förhandlingarna hade upptagits mot bakgrund av beslut om ändring av  

vissa avdragsgilla schablonbelopp i samband med traktamente. 

§ 2    Efter enskilda och gemensamma överläggningar träffades överenskom-

melse om ändringar i TRAKT 04 enligt bilaga med giltighet fr.o.m. 2012-01-01. 

§ 3   Förhandlingarna förklarades avslutade. 

 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbunds-

området ingående organisationer 

Vision Akademikerförbundet SSR 

   

 2012-01-20  
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För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund 

 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet in-

gående organisationer 

Vårdförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 

 

För OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organi-

sationer 

Sveriges läkarförbund 

 

För Akademikeralliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisat-

ioner 



1 

 

 

--- 

§ 5 

Resetillägg utges, såvida inte de lokala parterna enas om annat, när traktamente 

enligt bilaga 1 erhållits och under nedan angivna förutsättningar. 

Fr.o.m. 2012-01-01: 

Halv dag Hel dag 

mer än 4 timmar mer än 18 timmar 

15:- 105:- 

--- 

   

  Bilaga till 

förhandlingsprotokoll 
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Traktamentsbelopp vid flerdygnsförrättning utom den  

vanliga verksamhetsorten 

Natt 00.00–06.00 Halv dag Hel dag 06.00–24.00 

avser logi 

mer än 1 timme av mer än 4 timmar, påbör- mer än 18 timmar ovan

 jats före kl 20.00 (avrese- eller påbörjats före

 dag) resp. avslutats efter kl. 12.00 (avresedag)

 kl. 10.00 (hemresedag) resp. avslutats efter 

  kl.19.00 (hem resedag) 

110:-* 110:- 220:- 

  154:-** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Utges inte då arbetsgivaren bekostat logi. 

**Efter tre månader vid tjänsteresa mer än tre månader på en och samma ort. 

   

  Bilaga 1 

Beloppsbilaga 

Gäller fr.o.m. 

2012-01-01 


