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Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m.m. - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. Sveriges Kommuner och 
Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 20 april 2017 en 
Huvudöverenskommelse, HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet (AKV) Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet.  

 

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 (AB), Bilaga 2, som kommenteras i ett särskilt cirkulär, nr 
17:15. 

Därutöver finns ett särskilt cirkulär, 10:30, som behandlar löneavtalens olika delar 
samt det lönepolitiska arbete som är en förutsättning för en god tillämpning av 
respektive löneavtal. Detta cirkulär är gemensamt för alla huvudöverenskommelser.  

Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive AB 17 och underbilagor, av 
överenskommelsen. 
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Innehållet i HÖK 17 AKV 

• Avtalsperioden omfattar perioden 2017-04-01–2020-03-31.  

• Avtalet är inte möjligt att säga upp i förtid.  

• Motsvarande ändringar i AB som tidigare överenskommits med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kommunal).  

 

Löneavtalet, bilaga 1 

• Avtalet löper utan angiven nivå för löneöversyner för avtalsperioden och 
innehåller således inget garanterat utrymme. 

  

Allmänna Bestämmelser, AB 17, bilaga 2 

• De ändringar och tillägg som har gjorts i AB 17 motsvarar de som tidigare 
överenskommits med Kommunal, se cirkulär, 17:15 för AB 17. Ändringarna och 
tilläggen gäller fr.o.m. 1 april 2017.  

• Utöver dessa ändringar har parterna kommit överens om en central och lokal 
protokollsanteckning i bilaga 3, Anteckningar till AB, enligt nedan.  

 
Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3  
Anteckningar till AB 

• Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om avvikelse 
från AB § 13 mom. 5. 

Övriga anteckningar, Löneväxling 

• Arbetsgivare och arbetstagare kan nu även träffa överenskommelse om 
löneväxling enligt AKAP-KL bilaga 2 punkt 6 under förutsättning att lokala 
parter träffat överenskommelse om löneväxling. 

 

Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4 

Anteckningar till löneavtalet 

• Ett partsgemensamt arbete om lönespridning ska genomföras under 2018. i syfte 
att stödja utvecklingen av det lönepolitiska arbetet med lönestruktur och 
ändamålsenlig lönespridning. Centrala parter har för avsikt att anordna 
workshops där fokus ligger på inspiration och erfarenhetsutbyte i syfte att främja 
en ändamålsenlig lönespridning. 
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Principöverenskommelse om en försäkringslösning i AGS-KL som ersätter AB § 
28 mom. 9  

• En principöverenskommelse har träffats om att AB § 28 mom. 9 utmönstras ur 
AB fr.o.m. 1 januari 2018 och ersätts med en försäkringslösning i AGS-KL. 
Den nya förmånen från AGS-KL utbetalas som längst under 180 dagar. Denna 
principöverenskommelse gäller även för Kommunal. 

 

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, HÖK 17 med OFRs för-
bundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2017-04-01, 

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - 
LOK 17 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet 

 

Frågor med anledning av ändringar i löneavtalet besvaras i första hand av  

Vincent Paciello Lundvall, Charlotta Undén på SKL och Samira Lundqvist på Pacta. 

Frågor med anledning av ändringar i AB besvaras i första hand av 
Jeanette Hedberg, Annika Bjursell på SKL och Alexandra Wåhlstedt, Pacta 
 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Niclas Lindahl     

 

        
Vincent Paciello Lundvall 
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