
 

 

 

Cirkulärnr: 12:34 

Diarienr: 12/3953 

P-cirknr: 12-2:15 

Nyckelord: ÖLA 12, SEKO 

Handläggare: Jonas Jansfors 

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 

Datum: 2012-06-28 

Mottagare Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor m.m. – ÖLA 12 – med SEKO – 
Facket för service och kommunikation 

Bilagor: ÖLA 12 SEKO 
Redogörelse till ÖLA 12 med SEKO 

 



 

  
2012-06-28 

 
 

1 (2) 
 

    
   

 
 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

CIRKULÄR 12:34 

Arbetsgivarpolitik: 12-2:15 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Jonas Jansfors 
 
Nyckelord: ÖLA 12, SEKO 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. – ÖLA 12 – med SEKO – Facket för service och 
kommunikation 
Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 11 juni 2012 en Överenskommelse, ÖLA 12 
med SEKO – Facket för service och kommunikation (Seko) 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt 
vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. 

- I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i 
överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor utom 
Allmänna bestämmelser. 

- Bilaga 2, Allmänna bestämmelser, som ingår i alla detta år träffade 
Överenskommelser, kommenteras i ett särskilt cirkulär, nr 12:22. 

Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive Allmänna bestämmelser och 
underbilagor, av överenskommelsen. 

Överenskommelsen innehåller i korthet: 

• Avtalsperioden omfattar tiden 2012-05-01–2013-03-31. 

• Löneöversyn per den 1 april 2012 och genomförs som traditionell förhandling 
om parterna inte enas om annat. Utrymmet är lägst 2,6 procent. 

• Avtalet innehåller inga garanterade löneökningar för individen. 

• Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska t.o.m. 2012-08-31 
uppgå till lägst 16 070 kronor per månad och fr.o.m. 2012-09-01 uppgå till lägst 
16 720 kronor per månad. 

• Lön för arbetstagare med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och 
arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års 
sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska t.o.m. 
2012-08-31 uppgå till lägst 17 770 kronor per månad och fr.o.m. 2012-09-01 
uppgå till lägst 18 420 kronor per månad. 
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• Särskilda ersättningar enligt AB §§ 21-24 samt ersättningar i lokala avtal 
träffade med stöd av Bilaga S höjs med 2,6 procent fr.o.m. 2012-04-01. Denna 
bestämmelse tidigarelägger den höjning som framgår av AB §§ 21-24 och som 
gäller fr.o.m. 2012-09-01.  

• Parterna har tillsatt en ny arbetsgrupp. Parterna ska gemensamt utreda vilka 
regler i utstationeringslagen, kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om 
offentlig upphandling som gäller då ett Pactaföretag anlitar ett utländskt 
entreprenadföretag.  

Frågor 

Frågor besvaras i första hand av Jonas Jansfors, Lotta Kärger och Anders Bergqvist 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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 Jonas Jansfors 
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