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Mall till lokala kollektivavtal i arbetstidsfrågor m.m. - Bilaga M till ÖLA 2000
I ÖLA 2000, Bilaga M till AB 95, anges under punkt 2 i avsnitt I,
”Tillämpningsområde” att ”Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation
får träffa kollektivavtal om annat”. Detta beskrivs även i Bilaga 3, avsnitt I,
punkt 6 till ÖLA 2000 vari sägs att lokala parter i samband med de särskilda
löneöversynsförhandlingarna skall ta upp frågan om
”.......lokala bestämmelser till LOK 95 - lokala kollektivavtal - i vilka
lärares arbetstidssystem kan anpassas till de olika förutsättningar som
gäller i olika kommuner betingade av skolutvecklingen i respektive
kommun”.
De centrala parterna är överens om att medverka till att det i samtliga kommuner under avtalsperioden arbetas fram lokala bestämmelser enligt ovan.
Till cirkuläret bifogas av kommunförbundet framtaget förslag till mall till
lokalt förhandlingsprotokoll. Mallen har varit föremål för överläggningar
med Lärarförbundet och LR, som inte haft något att erinra. Eftersom det ska
träffas lokala avtal i kommunerna vill vi fästa uppmärksamheten på ett antal
punkter som kan vara värda att begrunda i samband med avtalsskrivandet.
Vi vill emellertid inledningsvis betona att kollektivavtal i ämnen och områden som skulle kränka den politiska demokratin inte skall träffas (jämför
SHA, Särskilt huvudavtal för den offentliga sektorn). Hit hör frågor om verksamhetens mål, omfattning, inriktning och kvalitet. Det är förbehållet de politiskt beslutande organen att bestämma om exempelvis förvaltningsorganisationens utseende, dimensioneringsfrågor och dylikt.
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Nedan kommenteras mallens paragrafer punkt för punkt.
Allmänt om förhandlingsprotokollet
Mallen är uppbyggd på det sätt ett kollektivavtal kan vara utformat med rubrik datum o.s.v. Det innebär formalia i själva protokollet och avtalsinnehållet i övrigt i bilaga. På så sätt kan kommunen använda protokoll med likalydande test till olika bilagor.
Parter
Det är kommunen som juridisk person som ar arbetsgivarpart i
kollektivavtalet. Vem som företräder kommunen enligt gällande delegering
är en intern befogenhetsfråga för kommunen. Det finns vanligen beslut om
detta. För den händelse något sådant beslut ej finns så företräder kommunstyrelsen kommunen. Även motpartens företrädare skall naturligtvis ha
befogenhet att företräda respektive lokalavdelning och kommunförening.
§1
Förhandlingarna påkallas med anledning av punkt 6 i Bilaga 3, avsnitt I till
ÖLA 2000, men grunden finns i Bilaga M. Det är i den bilagan som möjligheter ges att överenskomma om avvikelser från det som bilagan i sin tur reglerar som avvikelse från AB 95. Detta är en förutsättning för att kunna träffa
lokala kollektivavtal som avviker från den centralt träffade
överenskommelsen. För de lärare - som de lokala parterna inte
överenskommer om lokala bestämmelser för - gäller centrala bestämmelser
enligt AB 95, Bilaga M.
§2
För tydlighets skull konstateras att det lokala kollektivavtalet ingår i LOK 95.
Se även nedan under § 4.
§3
Det kan vara praktiskt att reglera de överenskomna villkoren i särskild(-a)
bilaga(-or) till förhandlingsprotokollet. Det kan finnas olika bilagor för olika
skolor/verksamheter. Även bilagor som avlöser varandra under periodens
gång eller bilagor som kompletterar varandra, därav alternativen i mallen.
Observera att det även i dessa fall är kommunen som är arbetsgivarpart i
avtalet.
Notera att avtal kan träffas för olika grupper av arbetstagare, en skola o.s.v.
Precisering kan ske på olika sätt, men det är naturligtvis viktigt att på ett
tydligt sätt klargöra för vilka arbetstagare eller enheter bestämmelserna skall
tillämpas.
§4
Giltighetstiden för det lokala kollektivavtalet följer LOK 95:s giltighetstid.
Konstaterandet att det lokala kollektivavtalet följer LOK 95 innebär att även
det lokala kollektivavtalet blir uppsagt i samband med central parts uppsägning av ÖLA 2000 inför ny avtalsperiod. Vid eventuell prolongation äger det
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lokala kollektivavtalet fortsatt giltighet samt får tas upp till förnyade förhandlingar i samband med tecknande av ny LOK. Notera i paragrafens andra
stycke att part äger rätt att ta upp frågor i det lokala kollektivavtalet för
förhandling i samband med den särskilda löneöversynen
(”vårförhandlingen”).
I ett avtal som på ett eller annat sätt tidsbegränsar arbetstidsbestämmelser är
det naturligtvis mycket viktigt att kommunen har klargjort vad som gäller
därefter på ett sådant sätt att ingen oklarhet råder.
Justering
Jämför kommentaren under ”parter” om parternas befogenheter.

Bilaga till förhandlingsprotokollet
Förslaget med bilagor innebär att bilagorna kan numreras löpande men med
samma text i förhandlingsprotokollet.
Det är lämpligt att bilagan till förhandlingsprotokollet följer strukturen från
Bilaga M. Avsnitten I, II och III följer alltså Bilaga M. För varje avsnitt kan
överenskommas om tillägg, avvikelser eller att punkten helt upphör att gälla.
En sådan struktur hjälper också till att skingra oklarheter om vad som
överenskommits lokalt så att inte tvivel uppkommer om vilka punkter eller
del av punkter som gäller och vad som ersatts av annat. Respektive
underrubrik i Bilaga M medtages i bilagan endast om uttrycklig avvikelse
gjorts i dessa avseenden.
Det är naturligtvis fullt möjligt att träffa avtal om endast enstaka avvikelser
till Bilaga M. Om punkt(er) i Bilaga M överhuvudtaget inte skall gälla
tillämpas bestämmelserna i AB 95.
Ytterligare upplysningar kan - förutom av ovanstående - även lämnas av
Lena Emanuelsson, Lars Asplund samt Göran Söderlöf.
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