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Överenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m.m. – ÖLA 00 – med Vårdförbundet 
 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

 

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – ÖLA 00 – 
träffades den 14 april 2000 mellan Svenska Kommunförbundet, 
Landstingsförbundet, Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och 
kommunala företag – KFF och OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Vårdförbundet. 

 

Överenskommelsen gäller för tiden 2000-04-01 – 2005-03-31, är inte i förtid 
uppsägningsbart och innehåller i huvudsak följande: 

• Förhandlingsprotokoll ÖLA 00 

• Löneavtal 00, bilaga 1 

• Allmänna Bestämmelser, – AB 98 – i lydelse 2000-04-01, bilaga 2 med 
underbilagor (bifogas ej) 

 A-B, Särskilda ersättningar, tabeller m.m. 

C-D, Särskilda bestämmelser rörande flexibel arbetstid, anställning i 
personalpool 

L, Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad 
verksamhet med övernattning 

• Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3 
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• Centrala protokollsanteckningar, bilaga 4 – gäller mellan de centrala 
parterna 

• Kompetensutvecklingsavtal, bilaga 5 – gäller mellan de centrala parterna 

• Protokollsmall – LOK 00 (gäller kommun och kommunalförbund), bilaga 
6 respektive Lokalt kollektivavtal – LOK 00 (gäller övriga arbetsgivare 
anslutna till Arbetsgivarförbundet – KFF), bilaga 6a. 

 

Löneavtal 00 

Med Löneavtal 00 har parterna kommit överens om ett nytt sätt att genom-
föra löneöversyner. Löneöversynerna gäller fr.o.m. 1 april respektive år om 
inte lokala parter överenskommer om annat. 

Det garanterade utfallet per år utgör 2,0 % och det finns inga individgaran-
tier. För år 2000 finns dessutom ett verksamhetsutrymme om lägst 0,5 %. 
Detta innebär att samtliga arbetstagarorganisationer därmed ingår i verk-
samhetsutrymmet detta år. 

Landstingsförbundet har träffat ett något annorlunda Löneavtal, dock med 
samma nivåer. 

 

Allmänna Bestämmelser – AB 98 

I Allmänna bestämmelser har inga generella överenskommelser gjorts utan 
Vårdförbundet deltar på samma sätt som övriga arbetstagarorganisationer i 
kommande förhandlingar om AB. Dock har speciellt med Vårdförbundet 
träffats överenskommelse om att kunna göra lokala avvikelser från §§ 20-24 
och från de till paragraferna hörande punkterna 1-5 enligt Bilaga A till AB. 
Överenskommelse kan göras såväl med enskild arbetstagare som genom 
kollektivavtal. 

 

Särskilt dokument 

Svenska Kommunförbundet och Vårdförbundet har i ett särskilt dokument 
beskrivit gemensamma värderingar i avsikt att ge en plattform för verksam-
hetsutveckling. Syftet är att den gemensamma plattformen tillsammans med 
det nya avtalet ska ge en bra grund för utveckling av den kommunala hälso- 
och sjukvården. 

Detta dokument har inte kollektivavtals status. 

 

Rekommendation till beslut 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 

att i anledning av träffad överenskommelse med OFR:s förbundsområde 
Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer, Vård-
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förbundet – intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för tillämpning i kommu-
nen fr.o.m. 2000-04-01 anta bestämmelserna enligt ÖLA 00 och 

att efter framställan från Vårdförbundet teckna lokalt kollektivavtal – LOK 00 
– i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 
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Staffan Löwenborg 

     Marianne Hörding 
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