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Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, 
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor - 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 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i 
tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01. Den kommer att godkännas av 
styrelsen den 4 juli 2017. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och 
tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. 

Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i 
vissa protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat 
särskilt anges. 

De lokala parter som redan har tecknat LOK ska inte teckna någon ny LOK, utan 
omfattas automatiskt av de ändringar och tillägg som har gjorts i HÖK T i lydelse 
2017-04-01. 

En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGS-KL 
som ersätter AB § 28 mom.9. 

Allmänna bestämmelser, AB, bilaga 2 

De ändringar och tillägg som har gjorts i AB motsvarar de som tidigare 
överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal), OFRs 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Läkare och 
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna). 
Se cirkulär 17:15 och 17:28. Samtliga ändringar och tillägg inklusive 
beloppsjusteringar gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt anges. 
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Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3 

Arbetstid 
Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om avvikelse från AB § 13 
mom. 5.  
 
Avvikelser från bestämmelser i §§ 20-24 

Ett tillägg har gjorts i protokollsanteckningen om avvikelse från AB § 20-24 som 
förtydligar att en sådan överenskommelse kan innehålla en reglerad uppsägningstid. 

Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4 

Partsgemensamt arbete om karriärutveckling 

Parterna är överens om att gemensamt kartlägga hur förekomsten och utformningen av 
lokala modeller för karriärutveckling och specialisering kan bidra och stimulera till 
verksamhetens utveckling. 

Partsgemensamt arbete om att förebygga ohälsa 

Parterna är överens om att bistå lokala parter i arbetet med att förebygga ohälsa genom 
att utarbeta råd och stöd och på andra sätt bidra i arbetet. Fokus kommer att läggas på 
ansvariga chefers förutsättningar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och 
hälsofrämjande åtgärder. 

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. 

Rekommendation till beslut 

De överenskomna ändringarna och tilläggen i HÖK T tillförs gällande lokala 
kollektivavtal om lön och anställningsvillkor m.m. - LOK. Beslut om detta fordras 
därför inte. Om det bedöms lämpligt för att öka tydligheten eller av andra skäl, kan 
följande antecknas till protokoll som avser denna fråga att de lokala kollektivavtalen 
tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna enats om i den 
överenskommelse som träffats 2017-06-16 om HÖK T i lydelse 2017-04-01. 
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Frågor 

 

Frågor om AB besvaras av Annika Bjursell, SKL samt Alexandra Wåhlstedt, Pacta. 
Övriga frågor om avtalet Charlotta Undén och Marianne Albemark, SKL 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 
Jeanette Hedberg      
      

   
 Charlotta Undén 

 

 

 
Bilagor:  
HÖK T i lydelse from 2017-04-01 och Redogörelse till HÖK T och Allmänna 
bestämmelser avseende nyheter/förändringar 
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