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Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. med Svenska
Kommunalarbetareförbundet
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
24 maj 2007 en Huvudöverenskommelse 07 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal)
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Till
bilaga 2, Allmänna bestämmelser, bifogas dock endast de paragrafer som ändrats.
Underbilagorna D och G som är oförändrade bifogas inte alls.
Efter att överenskommelsen med Kommunal träffades har parterna gjort
överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser, protokollet
bifogas.
Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. I den
bifogade redogörelsen finns en fylligare redovisning av överenskommelsens
innehåll.
Innehållet i Huvudöverenskommelsen
•

Avtalsperioden omfattar tiden 2007-07-01 - 2010-03-31 med sista året
uppsägningsbart.

•

Engångsbelopp som ska utbetalas i juni respektive i december 2007.

•

Löneöversyn genomförs genom traditionell förhandling om inte annat kan
överenskommas lokalt.

•

Till löneöversynen 1 januari 2008 finns ett löneökningsutrymme som
består av två delutrymmen. Dels 1 400 kronor för varje tillsvidareanställd
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arbetstagare med månadslön dels 400 kronor för varje tillsvidareanställd
kvinnlig arbetstagare med månadslön understigande 20 000 kronor.
•

Löneöversynsutrymmet 1 april 2009 har samma konstruktion som
beskrivits ovan men med beloppen lägst 720 kronor respektive 200 kronor.

•

Individgaranti 175 kronor 1 april 2009 om inte annat överenskoms lokalt.

•

Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till
lägst 15 300 kronor fr.o.m. 2009-04-01.

•

Den fasta kontanta lönen för arbetstagare i yrke där arbetsgivaren kräver
och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års
sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning ska
uppgå till lägst 17 000 kronor fr.o.m. 2009-04-01.

•

Semesterlönetillägg räknas upp med 89 kronor per 1 januari 2008.

•

De särskilda ersättningarna (o-tillägg m.fl.) uppräknas med ca 11 % per
2008-07-01.

•

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

•

Bestämmelser har införts så att det finns möjlighet att göra avvikelser från
arbetstidslagens bestämmelser om dygns respektive veckovila. Avtalet ger
även de lokala parterna möjlighet att teckna avtal om andra avvikelser

•

Arbetstagare med arbetstid om 40 timmar per helgfri vecka får en ledig
dag om arbetstagaren fullgjort arbete annandag pingst och det år 6 juni
infaller en lördag eller söndag.

•

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

•

Från och med 1 jan 2008 utökas antalet dagar med föräldrapenningtillägg
till högst 90 kalenderdagar i en följd och beräknas med ett belopp
motsvarande 10 % av lönebortfall.

Rekommendation till beslut
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas
styrelse rekommenderar kommunen, landstinget/regionen respektive berört
kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse 07
med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m. 2007-07-01,
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 samt
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att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal –
LOK 07 – i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen

Lena Emanuelsson
Martina Gustavsson
Bilagor: HÖK 07
Redogörelse till HÖK 07
Överenskommelse om vissa ändringar
i Allmänna bestämmelser
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