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Arbetsgivarpolitik: 08-2:9 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Marianne Hörding, Peter Hattendorff 
 
Nyckelord: HÖK T, AkademikerAlliansen 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med 
AkademikerAlliansen 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och 
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 
2001-06-15. Parterna träffade den 6 februari 2008 överenskommelse om ändringar 
och tillägg i tillsvidareavtalet innebärande HÖK T i lydelse fr.o.m. 2007-07-01. 

Överenskommelsen 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 inne-
håll. 

Innehållet i HÖK T 
• Avtalet gäller fortsatt tillsvidare. 

• Löneavtalet är även fortsättningsvis sifferlöst. 

• Ändringar har gjorts i Löneavtalet samt i bilagan Centrala parters syn på 
förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning. Ändringarna 
är likalydande med de som gjorts i redan träffade överenskommelser i 
Avtal 07. 

• I Allmänna bestämmelser har likalydande ändringar gjorts som i redan 
träffade överenskommelser i Avtal 07. 
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• Bilaga 6, Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. – LOK, har tillförts ett nytt stycke under § 2. Tillägget innebär för-
tydligande av lokala bestämmelsers uppsägningsmöjlighet. 

Rekommendation till beslut 
De överenskomna ändringarna i tillsvidareavtalet HÖK T tillförs gällande lokala 
kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK. Beslut om 
detta fordras därför inte. Om det bedöms lämpligt i klarhetens intresse eller av 
andra skäl, kan till protokollet antecknas att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de 
ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen 
2008-02-06. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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