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Stabiliseringsavtal 1991-01-01--1993-03-31 
 
Överenskommelse har nu även träffats med TCO-OF. Tidigare har avtal slutits med SKAF 
och SACO-K. Samtliga överenskommelser håller sig inom de kostnadsramar som 
Rehnberggruppen angivit. 
 
Nedan redovisas nivå- och kostnadsökningar i procent till följd av träffade 
överenskommelser. 
 
 Nivåhöjning % 
 SKAF SACO-K TCO-OF Lärare Totalt 
 
1991 
 
Fr o m 1/10 1990 
Prisutvecklingsgarantin PUG 90 
(1,2 % dock lägst 180 kr) 1,6 1,3 1,4 1,3 1,4 
 
Fr o m 1/1 enligt Avtal 90 
(+3 % och slutlön 17 500 kr 
för lärare) - - - 3,5 1,0 
 
Fr o m 1/7 generellt 
(+208 kr t o m löneklass 37 
för SKAF, +209 kr vid lön 
< 14 200 kr för övriga) 1,9 0,5* 1,3* 0,3 1,2* 
 
Summa 3,6 1,7* 2,7* 5,2 3,6* 
 
*  Exkl det sammanlagda värdet av ålderstillägg och schabloniserat annat "icke 
nivåpåverkande utrymme" som uppgår till 1,04 % för SACO-K, ca 1,1 % för TCO-OF och ca 
0,4 % för "Totalt". 
 
 Nivåhöjning % 
 SKAF SACO-K TCO-OF Lärare Totalt 
 
1992 
Fr o m 1/4 generellt 2,0 - - 3,1 1,5 
Fr o m 1/4 revisionsutrymme 1,9 3,0* 3,3* - 1,9* 
Summa 3,9 3,0* 3,3* 3,1 3,4* 
Summa 1991-1992 7,6 4,8 6,1 8,4 7,1 
 
*  Exkl ålderstillägg om 0,6 % för SACO-K, ca 0,8 % för TCO-OF och ca 0,3 % för "Totalt". 
"Icke nivåpåverkande utrymme" annat än ålderstillägg är 1992 odefinierat till sin storlek. För 
vissa grupper finns individuell garanti på utfall i revisionsförhandlingarna. 
 
        Kostnadsökning % 
 SKAF SACO-K TCO-OF Lärare Totalt 
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1991 
 
Kostnad från 1990 exkl PUG 90* 1,3 2,0 2,0 -4,9 -0,1 
 
PUG 90 inkl retroaktiv utbetal- 
ning för okt-dec 1990 2,0 1,6 1,8 1,6 1,8 
 
Åtgärd 1/1 (lärare) - - - 3,5 1,0 
 
Åtgärd 1/7 1,0 0,2 0,6 0,2 0,6 
 
Summa** 4,4 3,9 4,5 0,2 3,3 
 
1992 
 
Kostnad från 1991 0,5 -0,1 0,3 -0,1 0,3 
inkl avdrag för retro PUG 90 
 
Åtgärd 1/4 2,9 2,3 2,5 2,3 2,5 
 
Summa** 3,4 2,2 2,8 2,2 2,8 
 
1993 
 
Kostnad från 1992 1,0 0,7 0,8 0,7 0,8 
 
*  Antagande har gjorts om att för SACO-K och TCO-OF har 4,5 % lagts ut vid 
revisionstillfället 1/7 1990. Lärarnas "negativa överhäng" beror på att retroaktiv utbetalning 
för juli-dec 1989 betalades ut 1990 samt engångsbelopp. 
 
** Tillkommer kostnad för ev effekter av ålderstillägg m m och strukturförändringar. 
 
Personalsammansättning och personalomsättning är olika i kommunerna och varierar år 
från år. Detta gör att det t ex inte är möjligt att i förväg fastställa kostnaden för de 
automatiska 
löneklassuppflyttningarna som är en del av lönesystemet för SKAF. Personalstrukturen kan 
från ett år till ett annat variera så att det blir såväl en kostnadsökning som en 
kostnadsminskning beroende på t ex hur många som befinner sig i slutlöneklass jämfört 
med året innan. 
 
På motsvarande sätt är den reella kostnaden för ålderstillägg beroende av förändringen i 
personalsammansättningen ett år jämfört med föregående år. Vi har därför valt att inte ange 
någon kostnad härför. Erfarenhetsmässigt vet vi att den sammantagna effekten av 
ålderslöneklasser, ålderstillägg, förändringar i personalens sammansättning och 
löneglidning innebär en kostnadsökning för kommunerna totalt med ca 0,5-1,5 %. 
 
För att kunna bedöma den totala lönesummans utveckling tillkommer även kostnader pga 
skattereformen samt höjda arbetsgivaravgifter. 
 
I budgetsammanhang tillämpar kommunerna olika tekniker för uppräkning av 
lönekostnaderna till följd av avtal. De olika procenttalen som angivits i tabellen ovan kan 
sammanställas på flera sätt beroende på vilken bas kostnadsökningarna ställs i relation till. 
Nedan redovisas som exempel kostnadsökningarna 1991-1992 med tre olika baser. 
 
 Kostnadsökning % 1991-1992* 
 SKAF SACO-K TCO-OF Lärare Totalt 
 
Basen är lönekostnaderna för 
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helåret 1990 7,9 6,2 7,4 2,4 6,2 
 
Basen är lönekostnaderna vid 
tidpunkten före PUG 90 6,5 4,0 5,3 7,7 6,3 
 
Basen är lönekostnaderna vid 
tidpunkten efter PUG 90 4,8 2,8 3,8 2,6** 3,7** 
 
*  Exkl kostnadseffekter till följd av ålderstillägg m m ** Exkl 3,5 % 1/1 1991 
 
För närmare information om de olika överenskommelserna se information Svenska 
Kommunförbundets personalpolitiska avdelning tillställt kommun personalorgan: Avtal 
91:13, 17, 19, 22, 24. P-cirkulär nr 1991:17, 199 
från ens 1:21. 
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