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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Catharina Bäck 
 
Nyckelord: Omställningsavtal, KOM-KL 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om Omställningsavtal — KOM-KL 
m.m. 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Omställningsavtal KOM-KL och ändrade uppsägningstider enlig 
Allmänna bestämmelser (AB) 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 
december 2010 överenskommelse om dels ett helt nytt Omställningsavtal KOM-KL, 
dels ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser (AB), med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, 
Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, 
Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 
anslutna riksorganisationer. 

Överenskommelserna bygger på den principöverenskommelse och de utgångspunkter 
för ett Omställningsavtal som parterna enats om (Arbetsgivarnytt 34/10). 

Överenskommelsen om KOM-KL, som gäller från och med den 1 januari 2012, består 
av förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor. 

a) Omställningsavtal (KOM-KL) (bilaga 1), 

b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), 

c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3), 

d) Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden (bilaga 4), och 

e) Lokalt kollektivavtal för KOM-KL (bilagorna 5 och 6). 

Överenskommelsen om ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser 
(AB), som gäller från och med den 1 januari 2012, består av förhandlingsprotokoll 
2010-12-07 med tillhörande bilagor. Se cirkulär 10:85.  
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Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare  
Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 7 december 2010 även en 
överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning 
är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, med 
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående 
organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 

Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter 
uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen, som gäller från och med den 1 januari 2012, består av 
förhandlingsprotokoll 2010-12-07. 

AGF-KL upphör att gälla  
Omställningsavtalet – KOM-KL gäller från och med 1 januari 2012. Kollektivavtalet 
Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting (AGF-KL) upphör då att 
gälla. 

Bifogas till cirkuläret 
Samtliga handlingar till överenskommelserna bifogas detta cirkulär. En redogörelse 
för överenskommelserna kommer att kommuniceras inom kort.  

Rekommendation till beslut om Lokalt kollektivavtal KOM-KL  
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive 
styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Omställningsavtal 
– KOM-KL, träffad den 7 december 2010, var och en av sina respektive medlemmar 
— kommunen/landstinget/regionen/kommunalförbundet — besluta 

att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den ut-
formning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse  
om Omställningsavtal — KOM-KL som de centrala parterna träffat  
den 7 december 2010, och 

att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som 
begär det. 

Lokalt kollektivavtal KOM-KL utan beslut (Pacta) 
För en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, men inte är ett 
kommunalförbund som omfattas av den rekommendation som anges ovan, gäller 
Lokalt kollektivavtal KOM-KL enligt bilaga 6 i KOM-KL som lokalt kollektivavtal 
utan att lokalt beslut behöver fattas. Om det bedöms som lämpligt, till exempel för 
ökad tydlighet eller av annat skäl, kan till protokoll som avser denna fråga antecknas 
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att Lokalt kollektivavtal KOM-KL enligt bilaga 6 i den Överenskommelse om 
Omställningsavtal — KOM-KL, som de centrala parterna träffat den 7 december 
2010, gäller som lokalt kollektivavtal tills vidare från och med den 1 januari 2012, och 

att AGF-KL då upphör att gälla.  

Frågor 
Frågor om KOM-KL, AGF-KL och Särskild ersättning till äldre arbetstagare besvaras 
av Catharina Bäck, Jonas Jansfors och Pia Svensson. Frågor om AB besvaras av 
Maria Dahlberg, Jeanette Eklund och Jan Svensson.   

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 

 Catharina Bäck 

 

 

Bilagor:  

1. Överenskommelse om Omställningsavtal — KOM-KL 
(förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor) 

2. Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter 
uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen  
(förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor) 
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