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Ändring i HÖK T med AkademikerAlliansen, 

centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 3 

– förteckning över i AkademikerAlliansen ingående 

förbund 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt  

Arbetstagarsidan 

AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

§ 1 Bakgrund 

Det görs ändringar i HÖK T som en följd av förändringar av till AkademikerAlliansen 

anslutna riksorganisationer. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2019.  

Syftet med ändringen av avtalet är att berörda fackförbund ska kunna omfattas av 

kollektivavtalet HÖK T med AkademikerAlliansen. 

§ 2 Giltighet 

Parterna är överens om att ändringarna i HÖK T, bilaga 3, Anteckningar till löneavtalet, punkt 

1 och 2, enligt bilaga 1 till detta förhandlingsprotokoll, ska gälla från och med 2019-04-01.  

§ 3 Uppföljning 

Parterna är överens om att gemensamt följa upp och utvärdera effekterna av de ändringar som 

gjorts i kollektivavtalet.  

Endera part kan påkalla förhandling rörande ändringar i HÖK T under avtalsperioden. 
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§ 4 Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade 

 

Vid protokollet 

Vincent Paciello Lundvall 

 

Justeras 

 

Agneta Jöhnk 

För Sveriges Kommuner och Landsting  

 

 

Per Nordenstam 

För Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

  

Marie Thuresson 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 

riksorganisationer  
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      Bilaga 1 

Avtalstext HÖK T  

Centrala och lokala protokollsanteckningar – bilaga 3 

Anteckningar till löneavtalet,  

AkademikerAlliansen 

1.   Till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer är: Civilekonomerna, 

DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans 

Akademikerförbund, Naturvetarna, Sjöbefälsförbundet, SRAT, Sveriges 

Arkitekter, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer, Sveriges 

Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund, 

Sveriges Veterinärförbund, Tjänstetandläkarföreningen. 

HÖK T 

2.   Parterna konstaterar att tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse  

fr.o.m. 2019-04-01 utgör tillsvidareavtalet ÖLA 01, med ändringar och tillägg i 

HÖK 05 per 2005-04-01, i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2007-07-01, i HÖK T i 

lydelse fr.o.m. 2010-04-01, i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01, i HÖK T i 

lydelse fr.o.m. 2016-05-01 samt i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01.  

  

   



2 

 

      Bilaga 6 

      till HÖK T 

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor 

m.m. – LOK  

 

§ 1   Innehåll m.m.  

Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta 

kollektivavtal – LOK – om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. för 

arbetstagare för vilka gäller Allmänna bestämmelser – AB.  

Till avtalet hör  

1.   mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelserna enligt HÖK T, i 

lydelse fr.o.m. 2019-04-01, § 1 – bilagorna 4, 5, 6 och 6 a undantagna – §§ 2 

och 3 samt  

2.   de bestämmelser i övrigt som parterna nedan träffar överenskommelse om 

ska ingå i kollektivavtalet.  

 

§ 2 Giltighet och uppsägning  

Kollektivavtalet LOK gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 5 

kalendermånader. Avtalet kan enbart sägas upp med verkan från 1 april varje år. 

Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal i 

frågor som avses i HÖK T, i lydelse fr.o.m. 2019-04-01.  

Säger central part upp HÖK T upphör LOK att gälla vid samma tidpunkt som 

HÖK T om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna.  

Lokala bestämmelser som parterna träffat överenskommelse om enligt § 1 p. 2 

ovan har en uppsägningstid om 3 kalendermånader, med verkan från 1 april 

varje år, om inte de lokala parterna enats om annat. Uppsägning ska vara 

skriftlig. Uppsägning av dessa bestämmelser innebär inte att LOK i övrigt eller 

övriga kollektivavtal upphör att gälla.  
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§ 3 Övrigt  

Förhandlingen förklaras avslutad.  

 

…………………………………………………den…………………….….2019  

 

För………………………………………………………………………………... 

(arbetsgivarparten)  

 

……………………………………………………………………………………. 

(underskrift)  

 

För………………………………………………………………………………... 

(arbetstagarparten)  

 

……………………………………………………………………………………. 

(underskrift)  
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      Bilaga 6 a 

      till HÖK T 

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor 

m.m. – LOK – Bilaga 6 a till HÖK T 

 

§ 1 Innehåll m.m.  

Till kollektivavtalet mellan de lokala parterna – LOK – hör mellan de centrala 

parterna överenskomna bestämmelserna enligt HÖK T, i lydelse fr.o.m. 2019-

04-01, § 1 – bilagorna 4, 5, 6 och 6 a undantagna – §§ 2 och 3.  

 

§ 2 Giltighet och uppsägning  

Säger central part upp HÖK T upphör LOK att gälla vid samma tidpunkt som 

HÖK T om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna. 


