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Överenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor (ÖLA 93) samt rekommendation om 
lokalt kollektivavtal m.m. 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93) 
träffades den 11 april 1994 med Lärarförbundet för TCO-OF:s 
förbundsområde Lärare samt Lärarnas Riksförbund. 

Överenskommelsen, som gäller 1993-04-01  -  1995-03-31, ansluter till största 
delen till tidigare överenskommelser. Den till detta cirkulär bifogade 
redogörelsen omfattar såväl en redogörelse för avtalets nya delar som en 
sammanställning av i tidigare cirkulär, 1993:149, 153 och 160, redovisade 
förändringar som också berör detta avtal. 

Överenskommelsens viktigaste delar , för vilka detaljerade redogörelser 
lämnas i cirkuläret, är: 

1. Löneökningsutrymme är 3,0 % dock lägst 425 kr. Löneökningstidpunkt, 
1994-01-01. Varje arbetstagare erhåller 200 kr - såvida inte parterna 
kommer överens om annat - resten fördelas i lokala förhandlingar. 
Förskollärare garanteras i stället för 200 kr individuellt löneökning med - 
70 kr till 195 kr beroende på ålder. För lärare enligt BOK 423 se punkt 5. 

2. Det s.k. icke nivåpåverkande utrymmet - ex. 1,4 % för förskollärare - 
bortfaller.  

3. Semestern minskas med två dagar för alla. Semesterersättningen sänks 
från 13 till 12 %. För lärare gäller att ytterligare åtta undervisningstimmar 
skall fullgöras per arbetsår. Detta motsvarar i princip två dagars under-
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visning. I övrigt samma förändringar av allmänna bestämmelserna - 
kungörelse, kallortstillägg och vikariatsersättning upphör. 

4. Vi är överens med lärarorganisationerna om "att tillsammans inför 1995 års 
avtalsrörelse bedriva ett arbete som syftar till en utveckling av ett nytt löne- och 
arbetstidssystem för lärare." (ÖLA 93, punkt 6 i bilaga 9) 

5. Vi är därför också överens med lärarorganisationerna om att fortsatt 
prolongera BOK 423 i sin lydelse från 1993-03-31 avtalsperioden ut. Detta 
innebär detsamma som att den prolongation av avtalen som hittills pågått 
under avtalsrörelsen skulle ha fortsatt. Nivåökningen för lärare är 2,8 % 
inklusive tariffuppflyttningar under avtalsperioden. 

6. Det tillförda utrymmet är mycket begränsat och utgör en garanti för att 
varje lärare under avtalsperioden  ges en löneökning på 200 kronor.Varje 
gymnasielärare erhåller 1994-01-01 200 kr. Därutöver 190 kr om inte 
annat överenskommes lokalt. 

7. "Lokala parter kan överenskomma om alternativa bestämmelser till hela 
eller delar av BOK 423." (ÖLA 93, punkt II 6 i bilaga 5) 

8. Parallellt med prolongationen finns i avtalet ett alternativ till löne- och 
arbetstidsbestämmelser som motsvarar kraven från skolorna. Efter lokal 
överenskommelse kan detta alternativ genomföras på försök . De fackliga 
organisationerna har accepterat att utrymmet för löneökningar är större 
inom detta alternativ som i övrigt innebär: 
-   1360 timmar reglerad arbetstid att förläggas under 194 dagar. 
-   Ingen reglering av undervisningstiden. Men en skyddsregel som    
 bygger på undervisningsgruppens storlek. 
-   Lön enligt Löneavtal 94. 
-   Särskild löneökning. (Ej inräknad i nivåökningen 2,8% ovan.) 

9. Det nya gymnasiets mest akuta behov har genom "årsusken" kunnat lösas 
på ett bra sätt. Den innebär både en avsevärd förenkling för den nya 
gymnasieskolans genomförande och en direkt kostnadsreduktion. 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen att besluta 

att i anledning av centralt träffad överenskommelse med berörda 
organisationer - intill dess lokalt kollektivavtal träffas - för tillämpning i 
kommunen fr.o.m. 1993-04-01 anta bestämmelser enligt ÖLA 93, och 

att efter framställning från berörd arbetstagarorganisation teckna lokalt 
kollektivavtal - LOK 93 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet - 
ÖLA 93 § 6 bilaga 7. 
 
 
 
 
 
 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
förhandlingssektionen. 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1994-04-14 3 

 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Kommunalekonomi och Personalpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Markus Gustafsson 
 
 
      Per Reinolf 

 

Bilagor 

ÖLA 93 med bilagor ( ej AB 94 som tidigare bilagts cirkulär 1993:149) 
Redogörelse för överenskommelsen med Lärarförbundet och LR 

 

 


	Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor (ÖLA 93) samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

