Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor samt rekommendation om
lokalt kollektivavtal m.m. — HÖK 01
Parter
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag  KFF å ena
sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) å den andra.
§ 1 Innehåll m.m.
Parterna träffar detta kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och
allmänna anställningsvillkor m.m.  HÖK 01  för arbetstagare för
vilka gäller Allmänna bestämmelser  AB 01. Till avtalet hör även
bestämmelser enligt följande bilagor 1– 6a.
a)

Löneavtal 01 (bilaga 1),

b) Allmänna bestämmelser  AB 01  (bilaga 2) med följande
underbilagor:
A, särskilda ersättningar,
C–D, flexibel arbetstid, anställning i personalpool
och mellan berörda parter:
E, arbetstider m.m. inom räddningstjänsten,
G, ackordsarbetande inom fastighetsrenhållningen,
H, viss jourtjänstgörande personal,
L, lägerverksamhet m.m.,
c) Specialbestämmelser för befattningsområden  mellan berörda
parter BOL 01 (bilaga 3),
d)

Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 4),

e)

Centrala protokollsanteckningar (bilaga 5),

f)

LOK 01 (bilaga 6 och 6a).

§ 2 Ändringar och tillägg
I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets giltighetsperiod träffar överenskommelse om.
§ 3 Fredsplikt
Förhandlingar under avtalsperioden enligt denna överenskommelse ska
föras under fredsplikt.
§ 4 Rekommendation om LOK 01
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör landsting/
region, kommun eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal  LOK 01  med den
utformning och det innehåll som framgår av bilaga 6.
Med berörd arbetsgivare avses även kommunalförbund och företag
anslutna med fullmakt till Landstingsförbundets Arbetsgivarservice.
För övriga arbetsgivare anslutna till Arbetsgivarförbundet  KFF och
berörda arbetstagarorganisationer träffas härmed det lokala kollektivavtalet  LOK 01  enligt bilaga 6a.
§ 5 Giltighet och uppsägning
Såvida inte särskilt anges, gäller HÖK 01 för perioden 2001-04-01 
2004-03-31 med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader.
Har avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid, förlängs dess giltighet
för en tid av tolv kalendermånader i sänder med en ömsesidig
uppsägningstid av tre kalendermånader. Uppsägning ska vara skriftlig
och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal.
Part äger rätt att i förtid, dock senast 2002-10-31, säga upp avtalet att
upphöra att gälla per 2003-03-31. I övrigt gäller regler för uppsägning
enligt ovan.

§ 6 Avslutning
Förhandlingarna förklaras avslutade.
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