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ÖVERENSKOMMELSE OM ÄNDRINGAR I TRAKTAMENTSAVTALET TRAKT 91 FR O M 1994-01-01
Detta cirkulär innehåller förslag till beslut
De skattefria traktamentsbeloppen beräknas enligt Kommunalskattelagen
som 0,5 % av basbeloppet. Basbeloppet för 1994 har fastställts till 35 200 kronor. Därmed uppgår det skattefria traktamentet till högst 180 kronor för hel
dag och för del av dag till högst 90 kronor.
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Pastoratsförbundet
och de centrala arbetstagarorganisationerna har 1994-02-03 träffat överenskommelse om ändringar i TRAKT 91, enligt bilaga, som innebär en anpassning till ovan angivna belopp samt ändrade belopp av resetilläggen enligt
avtalets § 2 p 5. De nya beloppen för resetillägg som skall tillämpas fr o m
1994-01-01 är 31:- för halv dag och 125:- för hel dag.
Förändringarna av traktamentsbeloppen innebär ändrade måltidsavdrag enligt
RSV:s rekommendationer Dt 1993:28
Tillhandahållen måltid

Dagtraktamentet vid flerdygnsförättning minskas med
hel dag
del av dag

Frukost, lunch och middag 162:Lunch och middag
126:Lunch eller middag
63:Frukost
36:-

80:62:31:18:-

Reducerat dagtraktamente
vid flerdygnsförättning
minskas med
113:88:44:25:-
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Kostförmån för 1994. Fastställda belopp av RSV för värdet av fri kost
Frukost
Lunch eller middag
Helt fri kost

24:48:120:-

Utrikes resa
RSV har för 1994 fastställt normalbeloppen per dag vid utrikes resa som
framgår av bilaga (RSV Dt 1993:29).
Schablonavdragen skall motsvara den normala ökningen i levnadskostnader
och inte som tidigare den största normala ökningen i levnadskostnader. För
1994 har normalbeloppen bestämts enligt särskilda övergångsregler som
innebär att normalbeloppen för hel dag motsvarar 70 % av beloppet enligt utlandsreseförordningen (SFS 1993:1361). Parterna har gemensamt konstaterat
att det i TRAKT 91 § 3 anges att vid utlandsresor bör arbetsgivaren tillämpa
Riksskatteverkets bestämmelser i tillämpliga delar. Därav följer att
arbetsgivaren bör, såvida ej särskilda skäl föreligger, tillämpa beloppen i RSV
Dt 1993:29 vid utrikes resa.
Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av
den nu träffade överenskommelsen. Enligt § 5 i det centrala förhandlingsprotokollet daterat 91-02-21 ingår de nu träffade överenskomna ändringarna i de
lokala kollektivavtalen. Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl
bedöms lämpligt kan det till protokoll etc noteras
att de lokala kollektivavtal om traktamentsersättning - TRAKT 91 - med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, organisationer ingående i TCO-OF:s
förbundsområden allmän kommunal verksamhet, lärare, hälso- och sjukvård
eller anslutna till SACO-K, genom överenskommelse mellan de centrala
parterna, tillförts ändringar enligt § 2 i det centrala förhandlingsprotokollet
1994-02-03, gällande från 1994-01-01.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Håkan Palling

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Personalpolitik
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson
Håkan Palling

Bilagor
Trakt 91
RSV Dt 1993:29

2

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

1994-02-18

3

