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Pacta – arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och
företag
Pacta är en arbetsgivarorganisation för kommunalförbund och företag som
initierats av Svenska Kommunförbundet. Pacta är ett naturligt val av arbetsgivarorganisation för kommunalförbund och företag – oavsett ägande –som
tillämpar eller vill ha kommunala avtal för sina medarbetare.
Det är enbart Pacta som erbjuder kommunala avtal för kommunalförbund
och företag.
Pacta är det nya namnet på Arbetsgivarförbundet - KFF. Namnet har sitt ursprung ur latinet och syftar på avtal – överenskommelse, vilket är själva idén
med arbetsgivarförbundet Pacta.
Pacta är nära lierat med Svenska Kommunförbundet. Pactas styrelse är
Svenska Kommunförbundets förhandlingsdelegation och Pactas kansli utgörs
av medarbetarna på Svenska Kommunförbundet, i första hand dess förhandlingssektion och arbetsgivarpolitiska sektion. Pacta har mer än 100-talet medlemmar och ökar ständigt. Vill du veta mer gå in på Pactas hemsida
www.pacta.org.se

Kort om Pacta
Koncerntänkande i kommunen är grundvalen för Pactas berättigande. De
kommuner som vill driva en enhetlig politik i arbetsgivarfrågor är Pactas
partners. Det vill säga gemensamma grundläggande anställningsvillkor och
gemensam personalpolitik för alla medarbetare oavsett i vilken form verksamheten bedrivs.
Ägaransvarets möjligheter ökar genom företagens medlemskap i Pacta.
Pactas avtal ger stora möjligheter att ta hänsyn till verksamhetens och medarbetarnas behov och önskemål. Ägaren/kommunen kan via sitt medlem-
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skap i Svenska Kommunförbundet å sina och företagens vägnar påverka avtalen.
Effektivitet – möjligheten till kostnadsbesparingar - ökar genom medlemskap i Pacta. Det gäller inte minst kostnader vid byte av avtal avseende bland
annat allmänna villkor och pensioner. Med kommunala avtal upprätthålls
enkelhet och kompetens i kommunen.
Stöd i arbetsgivarfrågor erhålls av den främsta expertisen inom kommunala
avtal, arbetsrätt och övriga arbetsgivarfrågor samt branschkompetens genom
tillgång till Svenska Kommunförbundets kansli.
Kommunala avtal som erbjuder stor flexibilitet på svensk arbetsmarknad vad
gäller bland annat individuella löner, pensionsvillkor och arbetstidsbestämmelser.
Medlems- och serviceavgifterna är bland de lägsta på svensk arbetsmarknad. Beroende på servicebehov kan avgiften halveras.
Kontakt med Pacta nås via hemsidan www.pacta.org.se eller e-post alternativt telefon till lage.carlsson@svekom.se 070-319 76 20 eller anders.hagman@lf.se 070-692 44 21.
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