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Kommunalt Huvudavtal – KHA 94 – med Lärarförbundets 
och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd som part 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

I december 1996 träffade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR) ett 
avtal om samverkan på vårt förhandlingsområde. Samverkansrådet, som 
består av de två förbundens presidium, är beredningsorgan för  alla beslut 
om centrala förhandlingar och konfliktåtgärder. De två samverkande för-
bunden måste fatta beslut enligt Samverkansrådets förslag annars återgår 
frågan till Samverkansrådet för förnyad beredning. Samverkansrådet hem-
ställde om att få partsställning i KHA. 

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans för-
samlings- och pastoratsförbund å ena sidan, samt  Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet) å den andra, har 
träffat överenskommelse om KHA 94 med Samverkansrådet som part. 

KHA 94 med Samverkansrådet som part började gälla den 1 oktober 1997. 
Överenskommelsen ersätter fr.o.m. samma datum KHA 94 med TCO-OF:s 
förbundsområde lärare som part. Avtalsbestämmelserna i KHA 94 med de 
olika parterna är dock identiska.  

Genom Samverkansrådet kommer Lärareförbundet på samma sätt som tidi-
gare att företräda Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) när det gäl-
ler att träffa centrala kollektivavtal och besluta om stridsåtgärder på den 
kommunala sektorn. 

Samverkansrådet kommer i första hand att verka som part i samband med 
träffande av överenskommelser om centrala kollektivavtal. Samverkansrådet 
förväntas inte till en början uppträda som lokal part utan de i Samverkansrå-
det ingående förbunden avser även fortsättningsvis att lokalt uppträda som 
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enskilda lokala parter. Traditionsenligt uppträder de i huvudorganisation 
ingående riksorganisationerna som självständiga parter i exempelvis lokala 
och centrala löne- och rättstvisteförhandlingar.  

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 

att med anledning av centralt träffad överenskommelse med Samverkansrå-
det som lokalt kollektivavtal anta bestämmelserna om Kommunalt 
Huvudavtal med Samverkansrådet som part – KHA 94 – med giltighet 
fr.o.m. den 1 oktober 1997. 

att tillställa arbetstagarorganisation, som begär det, protokollsutdrag över 
beslutet. 
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