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Överenskommelse om lön och allmänna anställnings-
villkor m.m. - ÖLA 01 - med OFR:s förbundsområde All-
män kommunal verksamhet 

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Den 15 juni 2001 träffade Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet 
och Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag – 
KFF överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor med OFR:s 
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämnte i förbundsområdet 
ingående organisationer (SKTF, Akademikerförbundet SSR och Ledarna).  
Överenskommelsen avlöser den interimistiska överenskommelse – IntÖ 01 – 
som träffades med OFR 23 april 2001. Se cirkulär 2001:56. 

ÖLA 01 innehåller fullständiga texter i alla bilagor, d.v.s. även de delar som 
redan träffats överenskommelse om genom IntÖ 01. Bilagornas numrering är 
delvis annorlunda beroende på ÖLA:s principiella uppbyggnad. ÖLA 01 bi-
fogas. 

ÖLA 01 omfattar för primärkommunernas del följande: 

- Förhandlingsprotokoll ÖLA 01 

- Löneavtal 01, bilaga 1 

- Allmänna bestämmelser – AB 01 – bilaga 2 med underbilagor (bifogas 
ej) 

A, särskilda ersättningar, tabeller m.m. 
C-D, särskilda bestämmelser rörande flexibel arbetstid, an-
ställning i personalpool 
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L, särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt 
utflyttad verksamhet med övernattning 

- Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 4 

- Centrala protokollsanteckningar, bilaga 5 – gäller mellan de centrala 
parterna 

- Förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning, bilaga 
6 – gäller mellan de centrala parterna 

- Protokollsmall. – LOK 01 gäller kommun och kommunalförbund), bi-
laga 7 respektive Lokalt kollektivavtal – LOK 01 (gäller övriga arbets-
givare anslutna till Arbetsgivarförbundet – KFF), bilaga 7a. 

Jämfört med innehållet i IntÖ 01 har följande hänt: 

Bilaga 1, Löneavtal 01 är likalydande med Bilaga 1 till IntÖ 01. Löneavtalets 
definition av vilka som skall ingå i underlagsberäkningen innebär att en del 
anställda faller utanför denna beräkning, det gäller främst visstidsanställda. 
Även för denna grupp arbetstagare behöver översyn av lön göras. För det fall 
att visstidsanställningen har lång varaktighet (mer än 12 månader) bör årlig 
löneöversyn övervägas. Denna görs utanför beräkningsbestämmelserna men 
med prövning utifrån de lönepolitiska grunder som gäller för arbetsgivaren.  

Näraliggande med den här problematiken är också lönesättning vid anställ-
ning av arbetstagare för längre eller kortare tid. Även i sådana fall har arbets-
givaren att utifrån gällande lönepolitiska grunder pröva vilken lön som ska 
utges. Det gäller i princip för varje ny anställning som ingås, inklusive an-
ställning för viss säsong eller visst arbete.  

Bilaga 4, Centrala och lokala protokollsanteckningar, innehåller en skrivning i 
avsnitt 2 punkt 1, ”Annan åtgärd än lön” som är delvis samma skrivning som 
den som i föregående ÖLA 98 behandlade försöksverksamhet med arbetstids-
förkortning. Den nya skrivningen pekar på vikten av att hantera och beakta 
de fall där överenskommelse i löneöversyn innebär annat än löneåtgärd. 

Bilaga 5, Centrala protokollsanteckningar, har tillförts en förändrad anteck-
ning om fackliga förtroendemän.  

Redogörelser 

En redogörelse för i IntÖ 01 ingående delar lämnades i cirkulär 2001:56. För 
ändringar i AB kommer redogörelse att lämnas i särskilt cirkulär. 

Rekommendation till beslut 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunen besluta 
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att i anledning av träffad överenskommelse med OFR:s förbundsområde 
Allmän kommunal verksamhet – intill dess lokalt kollektivavtal träffas – för 
tillämpning i kommunen fr.o.m. 2001-04-01 anta bestämmelserna enligt ÖLA 
01, som ersätter IntÖ 01 och 

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektiv-
avtal – LOK 01 – i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Förhandlingssektionen 

 

Staffan Löwnborg     

Ken Johnsson 

Bilagor 
ÖLA 01 med bilagor (exkl. AB 01 med bilagor) 
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