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Personalpolitik 1993-2:14        Nyckelord: HÖK, ÖLA, LOK, BBD, BMD, YA, LÄA 
 
Uppsägning och prolongation av HÖK 91, ÖLA 91, LOK 91 m fl kollektivavtal 
 
UPPSÄGNING 
 
Kommunal 
 
Svenska Kommunalarbetareförbundet har under december 1992 sagt upp samtliga den 31 
mars 1993 utlöpande centrala och lokala kollektivavtal 
- d v s HÖK 91, LOK 91, BBD 1991, BMD 1991, GST 1991, ADT 1991, UA 1991 och 
Överenskommelse om veckovila  m fl avtal - samt, med giltighet fr o m den 1 april 1993; 
Kollektivavtal om yrkesutbildning - YA 85 - med såväl centralt som lokalt berörda parter, 
samt kollektivavtal om central nämnd för yrkesutbildningsfrågor (KYN). 
 
TCO-OF 
 
TCO-OF:s förbundsområden allmän kommunal verksamhet, lärare, hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdena ingående organisationer har under december 1992 sagt upp ÖLA 
91 och LOK 91 vilka därmed löper ut den 31 mars 1993. 
 
Med giltighet fr o m den 1 april 1993 har Sveriges 
Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) dessutom sagt upp följande avtal - som inte 
omfattas av ÖLA 91 - nämligen BBD 1991, LTT 90, LTU 90 nr 1 samt AFH 90. 
 
Med giltighet fr o m den 1 april 1993 har Svenska Kommunförbundet med berörda parter 
sagt upp Central överenskommelse om veckovila och motsvarande lokala kollektivavtal, 
samt kollektivavtal om central nämnd för yrkesutbildningsfrågor (KYN). 
 
SACO-K 
 
SACO-K och till SACO-K anslutna organisationer har under december 1992 sagt upp 
samtliga den 31 mars 1993 utlöpande centrala och lokala kollektivavtal - d v s ÖLA 91, LOK 
91, LÄA, Medstud, PAT och Timtand m fl avtal. 
 
BRF 
 
Brandmännens Riksförbund har under december 1992 sagt upp den 31 mars 1993 utlöpande 
centrala och lokala kollektivavtal - BMD 1991. 
 
PROLONGATION M M 
 
Samtliga uppsagda avtal - centrala och lokala som åsyftas ovan - har prolongerats fr o m den 
1 april 1993. I anslutning härtill har parterna enats om att anstånd med inlämnande av 
förslag till nya kollektivavtal tills vidare medges. Så länge förhandlingar pågår mellan 
parterna gäller prolongerat kollektivavtal tills vidare med sju dagars uppsägningstid. 
 
ANMÄLAN TILL PROTOKOLLET 
 



Ovan nämnda uppsägningar, avseende såväl de centrala som lokala kollektivavtalen, samt 
parternas prolongation av ifrågavarande kollektivavtal erfordrar inte något beslut från 
kommunens sida, varför detta endast behöver anmälas till protokollet. 
 
ÖVRIGT 
 
Beträffande uppsägning av kollektivavtalen - ÖLA 91 och LOK 91 - med Svenska 
Musikerförbundet hänvisas till cirkulär 1993:7 
(Personalpolitik 1993-2:03). 
 
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen. 
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