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Överenskommelse med Legitimerade Sjukgym-
nasters Riksförbund om avveckling av pensione-
ringsperiod m.m. 
Den 21 december 1995 träffades mellan kommunförbunden och Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) en överenskommelse om Löneavtal 95 
m.m. I denna överenskommelse ingick en protokollsanteckning med möjlig-
het för LSR att begära en avveckling av pensioneringsperioden 63–65 år och i 
stället få ett ökat löneutrymme. Information härom har lämnats i cirkulär 
1995:231. 

Den 19 april 1996 har parterna träffat en överenskommelse enligt angiven 
protokollsanteckning. Förhandlingsprotokoll bifogas (bilaga). 

1. Avveckling av pensioneringsperioden 

Överenskommelsen omfattar en avveckling av PA-KL:s pensioneringsperiod 
63–65 år samt pensionsåldrarna 63 och 60 år fr.o.m. 1 januari 1997. För arbets-
tagare som före denna tidpunkt fyllt 60 år gäller dock oförändrade regler. 
Ändringen gäller inte heller den som dessförinnan avgått från anställningen. 
(Förhandlingsprotokollet § 2 och bilaga 1A). Observera att vad som här sägs 
gäller inte arbetstagare som är medlem i annan arbetstagarorganisation. 
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2. Ökat löneutrymme för år 1997 

Värdet av ovannämnda avveckling har delvis tagits i anspråk till ett ökat 
utrymme för löneöversynen 1997 med 0,7 %. Detta innebär att i Löneavtal 95 
angivet procenttal skall för kommuner och landsting vara 3,6 % i stället för 
2,9 %. (Förhandlingsprotokollet § 3 och Löneavtal 95 § 3). Angivet utrymme 
hanteras helt enligt löneavtalets regler om beräkning, fördelning m.m. 

Jämförelse med överenskommelsen med Vårdförbundet SHSTF 

Överenskommelsen är i den första delen likalydande med vad som gäller för 
Vårdförbundet SHSTF ( cirkulär 1996:53). I den andra delen innebär det dock 
den skillnaden att tidigare överenskommet nu ändras och att det sker med ett 
annat värde. 

Beslut 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras normalt inte. Av prak-
tiska skäl kan det vara lämpligt att till protokoll etc. anteckna 

att det lokala kollektivavtalet om PA-KL — i enlighet med § 6 i förhand-
lingsprotokollet om PA-KL – tillförs en särskild bilaga 1 (Legitimerade Sjuk-
gymnasters Riksförbund) enligt överenskommelsen 1996-04-19 med giltighet 
fr.o.m. den 1 januari 1997, och 

att det lokala kollektivavtalet om Löneavtal 95 — i enlighet med § 2 i för-
handlingsprotokollet 1995-10-03 om ÖLA 95 med vissa SACO-organisationer 
— skall ändras beträffande löneövesynsutrymmet för år 1997 på sätt som 
följer av överenskommelsen 1996-04-19. 

 

Frågor beträffande detta cirkulär besvaras i första hand av Anders Mellberg 
(angående pension) och Håkan Palling (angående löneavtalet). 
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