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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Arbetsgivarpolitik: 08-2:5 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Peter Hattendorff, Hans-Henrik Helldahl 
 
Nyckelord: HÖK 07, OFRs 
förbundsområde Läkare 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. med OFRs 
förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund, 
samt överenskommelse om avtal som inte omfattas 
av HÖK 07 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 
10 januari 2008 en Huvudöverenskommelse 07 med OFRs förbundsområde 
Läkare jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Sveriges läkarförbund. 
Samtidigt träffades också överenskommelse om avtal gällande villkor för 
medicine studerande som vikarierar på underläkareanställning (Med stud 08) som 
inte omfattas av HÖK 07. 

Överenskommelsen om HÖK 07 innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande 
bilagor. Till bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer 
som ändrats. Underbilaga D som är oförändrad bifogas inte alls. 

Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den 
bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens 
innehåll. 

Innehållet i Huvudöverenskommelse 07 
• Avtalsperioden omfattar tiden 2007-07-01 – 2010-03-31. 

• Tidigare löneavtalskonstruktion behålls med likalydande ändringar som 
gjorts i avtalet med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 

• Löneöversynstillfällen 2008 och 2009 med ett garanterat utfall om 3,0 % 
per 1 april resp. år. 
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• Särskilt utrymme om 0,5 % till lokala avtal om avvikelser från ATL och 
kompensation för tillfälliga avvikelser från dygns- och veckovila i 
samband med beredskapstjänstgöring.  

• Motsvarande ändringar i Allmänna bestämmelser som gäller för 
Kommunal och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. 

• Stupstocksreglering i Specialbestämmelsen gällande AB § 13 mom. 6 
punkt h) för det fall lokalt kollektivavtal inte träffats. Regleringen innebär 
att perioden för genomsnittsberäkning av dygnsvilan anges till sju dygn. 

• Ändring i Specialbestämmelsen punkt 9 ”Ej erhållna fridagar”, så att 
ekonomisk ersättning endast blir aktuell då läkare frånträder sin 
anställning. 

• Höjd lägsta lön för AT-läkare fr.o.m. 2008-04-01 till 23.500 kr/mån. 

Innehållet i Med stud 08 
• Villkor för medicine studerande som vikarierar på underläkareanställning 

har avtalsperioden 2008-04-01 – 2010-03-31. 

• Höjt lägsta arvodesbelopp fr.o.m. 2009-04-01 till 17.800 kr/mån. 

Rekommendation till beslut 
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas 
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört 
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse 07 
med OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående 
organisationer, Sveriges läkarförbund för tillämpning fr.o.m. 2007-07-01, 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07, 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal – 
LOK 07 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt 

att anta överenskommelse om avtal Med stud 08 som lokalt kollektivavtal. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 Peter Hattendorff 

Bilagor: HÖK 07, Med stud 08 
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