
17 

  
2018-03-23 

 
 

1 (2) 
 

CIRKULÄR 18:10 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Johannes Isaksson, Jeanette Hedberg, Carina Rajala 
 
 
Nyckelord: TRAKT T, TRAKT 04, traktamente,  
resetillägg, beloppsberäkning 

Kommunstyrelsen 

Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Medlem i Pacta 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena 

sidan, samt   

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal 

verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående 

organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 

AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra,  

har överenskommelse om TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller 

förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T. 

Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01. 

I och med överenskommelsen upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.  

Nedan följer en kort redovisning i punktform avseende ändringar och tillägg. 

 Avtalet gäller tillsvidare och ersätter TRAKT 04 och eventuella andra lokala 

överenskommelser som har slutits med stöd av TRAKT 04.  

 Viss redigering har genomförts i avtalet. Förändringarna innebär inte någon 

materiell förändring.  

 Ändring har gjorts för att åstadkomma en automatisk följsamhet till framtida 

förändringar av Skatteverkets schablonbelopp. Detta innebär att beloppen i 

framtiden kan förändras utan att förhandlingar avseende TRAKT T behöver 

upptas. SKL kommer att informera om framtida förändringar av beloppen. 

 Med avtalet följer information om gällande belopp fr.o.m. 2018-01-01. 

Informationen är formellt sett inte en del av avtalet.  

 De centrala parterna är överens om att uppta förhandlingar om reglerna i  

gällande regelverk avseende traktamentsbelopp ändras. 

mailto:info@skl.se
http://p360-skl-web8-p/personallibraries/kolan/craj/viewed%20files/www.skl.se


CIRKULÄR 18:10 

2018-03-23 2 (2) 

Rekommendation till beslut 

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting/region, eller 

kommunalförbund att anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utformning 

som framgår av bilaga 1. Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till 

arbetstagarorganisation som begär det. 

För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet Pacta träffas härmed lokalt 

kollektivavtal TRAKT T. 

Frågor 

Frågor om innehållet kan ställas till SKL: Johannes Isaksson och Carina Rajala. 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Jeanette Hedberg 

Johannes Isaksson 

Bilagor:  

TRAKT T i lydelse fr.o.m. 2018-01-01, med bilagor. 

Information om beloppsberäkning fr.o.m. 2018-01-01. 
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