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ÖVERENSKOMMELSE OM ÄNDRINGAR I AVTALEN BIL 91 O TRAKT 91 FR O M 199301-01
Detta cirkulär innehåller förslag till beslut av personalorganet:
De centrala parterna har 1993-03-12 träffat överenskommelse om ändringar i rubricerade
avtal.
Överenskommelsen innebär vad gäller Bilersättningsavtalet att milersättningen i bilaga A
höjs från 24:-/mil till 25:-/mil och att övriga nivåer i bilaga A i tabell 1a, 1 b och II erhåller en
motsvarande procentuell uppräkning.
De ändringar som vidtagits i Traktamentsavtalet innebär att traktamentsbeloppen höjs till
samma nivå som Kommunalskattelagen anger som schablonbelopp för avdrag för ökade
levnadskostnader vid resor i tjänsten. Det betyder en höjning från 150:-/dag till 170:-/dag
och från 75 till 85:-/halv dag.
Resetillägget enligt avtalets § 2 p 5 har samtidigt reducerats från 50:- till 35:-/halv dag och
från 150:- till 130:-/hel dag.
Till detta cirkulär bifogas
BIL 91 BILAGA A OCH TRAKT 91 BILAGA 1 samt
särtryck av avtalets § 2 p 5 om resetillägg i lydelse från 1993-01-01.
Förhandlingsdelegationen rekommenderar personalorganet besluta
att i enlighet med § 3 i förhandlingsprotokollen - daterade 1993-03-12
- för tillämpning i kommunen tillföra BIL 91 resp TRAKT 91 bilagda ändringar.
Något ytterligare beslut från personalorganets sida erfordras inte med anledning av den
träffade överenskommelsen.
Enligt § 5 resp § 2 i de centrala förhandlingsprotokollen - daterade 1991-02-21 - om TRAKT
91 resp BIL 91 ingår de nu träffade överenskomna ändringarna i de lokala kollektivavtalen.
Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till
personalorganets protokoll noteras
att de lokala kollektivavtal om traktamentsersättning - TRAKT 91 - resp bilersättning - BIL
91 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet TCO-OFs förbundsområden jämte i
förbundsområdena ingående organisationer samt SACO-K och till SACO-K anslutna
organisationer, genom överenskommelse mellan de centrala parterna, tillförts de ändringar

till TRAKT 91 resp BIL 91 enligt §§ 3 i de centrala förhandlingsprotokollen daterade 199303-12 - allt gällande fr o m 1993-01-01.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Personalpolitik
Markus Gustafsson
Håkan Palling

Bilaga Fr o m 1993-01-01
TRAKT 91
§ 2 p 5 Resetillägg utges, såvida ej de lokala parterna enas om annat när traktamente enligt
bilaga 1 erhållits och under nedan angivna förutsättningar
Halv dag
mer än
4 timmar
35:-

Hel dag
mer än
18 timmar
130:-

Resetilläggen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i
semesterlagen.
Resetillägg kan reduceras med hälften av det belopp som traktamente för aktuell dag
reduceras med
Anm Resetillägg är att betraktas som en övergångsbestämmelse i samband med träffande av
Traktamentsavtal - 91.

