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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Arbetsgivarpolitik: 07-2:18 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Lotta Kärger 
 
Nyckelord: ÖLA 07, SEKO, Fastighets, 
Transport 

Medlem i Pacta 
Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelser om lön och allmänna 
anställningsvillkor - ÖLA 07 - träffade mellan 
Arbetsgivarförbundet Pacta och Facket för Service 
och Kommunikation (SEKO) respektive 
Fastighetsanställdas förbund och Svenska 
Transportarbetareförbundet 
Arbetsgivarförbundet Pacta har för sina medlemmar träffat överenskommelse om 
lön och allmänna anställningsvillkor med SEKO den 18 juni, med Fastighetsan-
ställdas Förbund den 29 juni och med Transport efter medling den 17 oktober 
2007. Eftersom Sveriges Kommuner och Landsting inte är part kan avtalen inte 
tillämpas på anställda i kommuner, landsting och regioner. 

För berörda arbetsgivare har i och med den centrala överenskommelsen även 
lokalt kollektivavtal − LOK 07 − träffats. 

Överenskommelserna innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. 

Nedan följer en kort redovisning av det som är likalydande i de tre överens-
kommelserna. I den bifogade redogörelsen, som riktar sig till arbetsgivare berörda 
av dessa avtal, finns en något fylligare redovisning av överenskommelsernas 
innehåll. 

* Avtalsperioden omfattar tiden 2007-04-01 – 2010-03-31 med sista året upp-
sägningsbart. 

* Kollektivavtalen Bil, Prellön, Sommartid, TRAKT, AGS-KL, KAP-KL, 
TFA-KL och TGL-KL tillämpas om inte överenskommelse om annat 
träffas. 
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* Löneöversyn genomförs genom traditionell förhandling med respektive 
facklig organisation om inte annat kan överenskommas lokalt. 

* Allmänna bestämmelser (AB) är likalydande med dem som SKL och Pacta 
har med Kommunal och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verk-
samhet. Av centrala och lokala protokollsanteckningar följer att AB § 33 
mom. 2, ett års uppsägningstid, inte gäller för dessa tre organisationers 
medlemmar. I redogörelsen kommenteras Bilaga S (SEKO), respektive T 
(Fastighets). 

* De särskilda ersättningarna (o-tillägg m.fl.) uppräknas centralt med ca 11 % 
den 1 juli 2008. 

* Vid deltidsanställning ska arbetsgivaren eftersträva att arbetstidsmåttet i 
genomsnitt blir 20 timmar per vecka. 

* Arbetstagare som har 40 timmars arbete per helgfri vecka får en ledig dag 
om arbetstagaren utför arbete annandag pingst det år den 6 juni infaller på 
en lördag eller söndag. 

* För arbetstagare som får sin sjukpenning indragen efter den 30 juni 2007 
utbetalas sjuklön enligt AB § 28 mom. 9 i högst 180 dagar. 

* Från och med den 1 januari 2008 utökas antalet dagar med 
föräldrapenningtillägg till 90 kalenderdagar i en följd. Tillägget motsvarar 
10 % av lönebortfallet. 

Samtliga tre överenskommelser finns på www.skl.se sökväg: startsida/Vi arbetar 
med/Arbetsgivarpolitik/Avtal – Kollektivavtal/ÖLA-SEKO Fastighets Transport. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Martina Gustavsson telefon 
08-452 75 89 (SEKO och Fastighets), Håkan Palling telefon 08-452 76 19 
(Transport) och Lotta Kärger (samtliga) telefon 08-452 76 07. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 

 

 Lotta Kärger 

 

Bilagor: Redogörelse till ÖLA 07 med SEKO respektive Fastighets och Transport 
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