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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Personalutskottet 2018-04-17 1  
   
 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.  13,00- 14.00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson ( C) 
Tommy Andersson (M) 
 

Övriga deltagare Pär Jerfström kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
 

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 8-11 
 Malin Karhu-Birgersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Hans Johansson ( C )  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Personalutskottet 
Sammanträdesdatum 
 2018-04-17 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-05-02 Datum för  

anslags nedtagande 2018-05-24 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Pu § 8 Dnr KS2018/0162 
 
Revidering av riktlinjer för bruttolöneavdrag för privat sjukvård 
 
Beslut: 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta lägga till tandvård till förmånen 
bruttolöneavdrag. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt Skatteverket är det fortfarande ett förslag.  Förslaget innebär att det tillkom-
mer moms på fakturan som vi inte får dra av, utan det får individen stå för. För kom-
munen blir det ingen skillnad om förslaget går igenom, men för individen kommer 
det att bli 25 % dyrare. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Pu § 9 Dnr KS2018/0373 
 
Löneöversyn 2018  
 
Personalutskottet beslutar:  
Personalutskottet förklarar sig har tagit del av informationen 
 
Ärendebeskrivning: 
Personalchefen informerar om aktuellt läge i årets löneöversyn 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Pu § 10 Dnr KS2018/0123 
 
Överenskommelse om Traktamentsavtal TRAKT T  
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar anta TRAKT T som lokalt kollektivavtal med den utform-
ning som framgår av bilagan. 
 
Ärendebeskrivning 
Mellan Sveriges kommuner och Landsting och Arbetsgivarorganisationen Pacta har å ena 
sidan samt de fackliga organisationerna, Svenska kommunalarbetarförbundet, OFR:s 
förbudsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare 
jämte förbudsområdena ingående organisationer, Lärarnas samverkansråd samt Aka-
demiker alliansen och till Akademiker alliansen anslutna riksorganisationer å den 
andra har överenskommelse om TRAKT T träffats. 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. In-
formationen är formellt sett inte en del av avtalet. 

* De centrala parterna är överens om att uppta förhandlingar om reglerna i gäl-
lande regelverk avseende traktamentsbelopp ändras. 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Pu § 11 Dnr KS2018/0163 
 
Översyn Fackligt arbete 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar ge Personalchefen i uppdrag att se över hantering av fack-
lig tid och facklig kontot. 
 
__________ 
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