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Överenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m.m. – ÖLA 98 – med Sveriges Läkarförbund 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor – ÖLA 98 – träf-
fades den 12 juni 1998 med Sveriges Läkarförbund. Överenskommelsen som 
gäller för tiden 1998-07-01 -- 2001-03-31 bifogas och innehåller i huvudsak 
följande: 

Löneavtal 98 

Med giltighet fr.o.m. 1998-07-01 genomförs löneöversynsförhandlingar. Ut-
rymmet för förhandlingarna utgörs av lägst 2,0 % av arbetstagarorganisat-
ionens lönesumma. 

Löneöversynsförhandlingar genomförs år 1999. Utrymmet för förhandling-
arna består av två delar: 1) lägst 1,6 % av varje arbetstagares lönesumma, med 
giltighet fr.o.m. 1999-04-01 samt 2) lägst 0,5 % av arbetstagarorganisationer-
nas gemensamma lönesumma (s.k. verksamhetsutrymme), med giltighet 
fr.o.m. 1999-10-01. 

Löneöversynsförhandlingar genomförs år 2000. Utrymmet för förhandling-
arna består av två delar: 1) lägst 1,8 % av varje arbetstagares lönesumma, med 
giltighet fr.o.m. 2000-04-01 samt 2) lägst 0,5 % av arbetstagarorganisationer-
nas gemensamma lönesumma (s.k. verksamhetsutrymme), med giltighet 
fr.o.m. 2000-10-01. 

Överenskommelsen inkluderar även en omarbetning av de tarifflöner som 
gäller för underläkare. Det är enbart sjukvårdshuvudmännen som berörs av 
förändringarna avseende tarifflöner. 
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Dessutom bildas ytterligare ett utrymme med anledning av avvecklingen av 
PA-KL:s pensionsålder 65 år m.m. Detta är utöver vad som sägs i PB § 8 och 
innebär att 0,1 % av avgiftsunderlaget enligt PB § 11 tillföres arbetstagarens 
individuella del fr.o.m. år 2000. 

Allmänna bestämmelser – AB 98 

Överenskommelsen inkluderar Allmänna bestämmelser – AB 98 – i lydelse 
som med övriga organisationer. Vad gäller ändringarna i dessa, se cirkulär nr 
1998:74. 

 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av träffad överenskommelse med Sveriges Läkarförbund – 
intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för tillämpning i kommunen fr.o.m. 
1998-07-01 anta bestämmelser enligt ÖLA 98 och 

att efter framställning från Sveriges Läkarförbund teckna lokalt kollektivavtal  
– LOK 98 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av  
Lena Emanuelsson. 
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