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Överenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m.m. — ÖLA 98. 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 
— ÖLA 98 — träffades den 19 maj 1998 med OFR:s förbundsområde Allmän 
kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer, 
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund samt LEDARNA. 

Överenskommelsen som gäller för tiden 1998-04-01— 2001-03-31 omfattar för 
primärkommunernas del följande: 

Förhandlingsprotokoll om ÖLA 98 med nedan angivna bilagor: 

Löneavtal 95 § 3 gällande fr.o.m. 1998-04-01 (ÖLA 98 bilaga 1) 

Allmänna bestämmelser AB 98 jämte bilagor (ÖLA 98 bilaga 2 

Centrala och lokala protokollsanteckningar (ÖLA 98 bilaga 4) 

Centrala protokollsanteckningar (ÖLA 98 bilaga 5) — gäller mellan de 
centrala parterna 

Kompetensutvecklingsavtal (ÖLA 98 bilaga 6) — gäller mellan de centrala 
parterna. 

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 
— LOK 98 (ÖLA 98 bilaga 7). 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av träffad överenskommelse med OFR:s förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisa-
tioner, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet och LEDARNA — intill 
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dess lokalt kollektivavtal träffas —  för tillämpning i kommunen fr.o.m.  
1998-04-01 anta bestämmelser enligt ÖLA 98, och 

att efter framställning från Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund respek-
tive LEDARNA teckna lokalt kollektivavtal — ÖLA 98 — i enlighet med det 
centrala förhandlingsprotokollet. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
förhandlingssektionen. En redogörelse för överenskommelsen bilägges. 
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