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Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter 
upphörande av villkor för arvodesanställda läkare – LÄA 
98 
Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter upphörande av villkor 
för arvodesanställda läkare – LÄA 98 träffades den 19 mars 2001 mellan 
Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund 
och kommunala företag – KFF och Sveriges läkarförbund. 

Överenskommelsen innebär att LÄA 98 förlängs till 2001-12-31 för att däref-
ter upphöra som central bestämmelse. I överenskommelsen finns rekommen-
dationer att, i de fall kommunen önskar behålla LÄA som lokal bestämmelse, 
uppta lokal förhandling för att teckna LÄA som lokal överenskommelse.  

De centrala parterna är överens om att i de fallen LÄA ej tecknas lokalt finns 
följande alternativ att ta ställning till.     

Anställning enligt ÖLA 01 med Sveriges läkarförbund 
Den naturligaste åtgärden är att, om LÄA inte tecknas lokalt, kommunen och 
berörd läkare träffar överenskommelse om att anställningen omfattas av ÖLA 
01 – och motsvarande LOK – vilket innebär att AB 01 tillämpas. I cirkulär 
2001:75 finns innehållet i överenskommelsen ÖLA 01 beskriven. Viktigt är att 
kommunen inte ensidigt kan förändra anställningen utan att en överens-
kommelse sker med berörd läkare om löne- och arbetstidsvillkoren i den för-
ändrade anställningen. 

Entreprenad/annan lösning 
Om inga personer finns anställda enligt ovan men behov av läkarkompetens 
finns så är en möjlighet att handla upp läkartid från privatläkarmottagning, 
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läkarhus eller motsvarande. Här påminns om att både Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och Medbestämmandelagen (MBL)/lokal samverkan blir 
tillämpliga. 

Upplysningsvis ger PFA möjligheter att träffa avtal om att PB skall gälla för 
arbetstagare oavsett definitionen i PB § 1.  

Motivet till att LÄA avvecklas som central bestämmelse är att allt färre kom-
muner använder arvodesavtalet – LÄA. 
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