
 

Förhandlingsprotokoll 

2020-04-30 

Överenskommelse om partsgemensamma arbeten 

och ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. 

Parter 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt Lärarförbundets och Lärarnas 

Riksförbunds Samverkansråd å den andra. 

§ 1  Inledning 

Parterna har 2019-12-04 i Principöverenskommelse om partsgemensamma 

arbeten och ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. enats om att när det nya 

kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft ska ett antal 

avtalsförändringar göras, liksom två partsgemensamma arbeten initieras. 

KOM-KR träder i kraft 1 maj 2020. 

§ 2 AB m.m. 

Parterna enas om att från och med 1 maj 2020 gäller följande: 

- Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd omfattas av 

Allmänna bestämmelser, AB 17 i lydelse från och med 2019-01-01.  

- Punkt 4 avseende provanställning i bilaga M upphör 4 att gälla. 

- Central och lokal protokollsanteckning i HÖK, anteckningar till AB punkt 

1 avseende provanställning syftande till tillsvidareanställning upphör att 

gälla. 

§ 3  Partsgemensamma arbeten 

Två partsgemensamma arbeten ska genomföras.  

- Strategisk kompetensförsörjning 

 

Som ett led i stärkandet av den strategiska kompetensförsörjningen är 

parterna överens om att lokala parter ska samverka om gemensamma 

principer så att kvaliteten i kompetensutvecklingen säkras på varje skola 

ur såväl ett kortsiktigt som ett långsiktigt perspektiv. I samband med det 

arbetet är det viktigt att beakta de möjligheter som det nya kompetens- 

och omställningsavtalet erbjuder. 

 



 

Centrala parter ska under 2020 utarbeta underlag och gemensam 

rådgivning till stöd för det lokala arbetet om kompetensutveckling. 

 

- Tillämpningen avseende AB § 11 Disciplinpåföljd 

 

Centrala parter ska gemensamt se över hur bestämmelsen avseende 

disciplinpåföljd i AB § 11 tillämpas specifikt för lärarkåren och utifrån 

det ta ställning till om det finns behov av åtgärder eller ändringar. 

 

Arbetet ska påbörjas den 15 augusti och vara slutfört senast 15 december 

2020. 

§ 4  Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

 

……………………………………………………………….. 

 

För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

…………………………………………………………………. 

 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

 

…………………………. ……………………………. 

Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund   
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