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Ny avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor 
 

Bakgrund 

Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets båda kongresser har 
i maj 2003 beslutat om att bilda ett nytt gemensamt förbund. 2007 ska för-
bundet för kommuner, landsting och regioner vara klart. Extrakongresser för 
de båda förbunden kommer att genomföras 2004 då stadgar och nytt gemen-
samt namn på förbundet ska bestämmas. Ett nytt förbundskansli ska vara 
etablerat senast 1 januari 2005. 

För att underlätta den stundande avtalsrörelsen 2005 har Förhandlingssekt-
ionen och Arbetsgivarpolitiska sektionen på Svenska Kommunförbundet 
samt enheten för Förhandlings- och Arbetslivsfrågor och Arbetsrättsenheten 
på Landstingsförbundet bildat den gemensamma Arbetsgivarpoltiska avdel-
ningen. 

Arbetsgivarpolitiska avdelningen 

Den nya Arbetsgivarpolitiska avdelningen bildades den 1 oktober. Avdel-
ningen leds av direktör Annelie Löfqvist. Biträdande direktör är Markus  
Gustafsson.  

Arbetsgivarpolitiska avdelningen består av tre enheter:  

• Arbetslivsenheten: chef är Boel Callermo 

• Arbetsrättsenheten: chef är Gunnar Bergström 

• Förhandlingsenheten: chef är Staffan Löwenborg. 
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Fram till bildandet av ett förbund 2007 finns två politiska delegationer i ar-
betsgivarfrågor.  

• Landstingsförbundets förhandlings- och personalberedning: ordfö-
rande är Sören Gunnarsson  

• Svenska Kommunförbundets förhandlingsdelegation: ordförande 
är Åke Hillman. 

Övrigt 

På den nya avdelningen kommer samtliga arbetsgivarfrågor som berör båda 
förbunden att behandlas. En av avsikterna med bildandet av den nya gemen-
samma avdelningen är att servicen och effektiviteten ytterligare förbättras. 

Beträffande kommande samordningar av cirkulär, avtalsinformation, konfe-
renser m.m. ber vi att få återkomma. 
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