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Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den
7 december 2016 överenskommelse om ändringar och tillägg i Omställningsavtalet
KOM-KL. För redogörelse för innehållet i bilagorna 7 och 8 – Tidig lokal
omställning, TLO-KL – se cirkulär 16:67. Tidigare utgivna cirkulär om omställning,
cirkulär 10:84 och 12:59, gäller fortsatt i de delar som inte ersätts av detta cirkulär.
De nya avtalsregleringarna gäller från och med den 1 januari 2017 och består av
förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor.
a) Omställningsavtal (KOM-KL) (bilaga 1),
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2),
c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3),
d) Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden (bilaga 4),
e) Lokalt kollektivavtal för KOM-KL (bilagorna 5 och 6) och
f) Tidig lokal omställning (TLO-KL) (bilagorna 7 och 8)
Den sedan tidigare träffade överenskommelsen om särskild ersättning till äldre
arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen, som gäller från och med den 1 januari 2012, gäller
alltjämt i enlighet med förhandlingsprotokoll 2010-12-07.
Omställningsavtalet - KOM-KL, i sin nya lydelse gäller från och med 1 januari 2017.
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Bifogas till cirkuläret
Samtliga handlingar till överenskommelserna bifogas detta cirkulär.
En redogörelse för ändringar och tillägg i KOM-KL exklusive bilagorna 7 och 8.
Rekommendation till beslut om Lokalt kollektivavtal KOM-KL
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pactas respektive
styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL, träffad den 7 december 2016, var och en av sina respektive medlemmar kommunen/landstinget/regionen/kommunalförbundet - besluta
att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den
utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse
om Omställningsavtal - KOM-KL som de centrala parterna träffat
den 7 december 2016, och
att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som
begär det.
Lokalt kollektivavtal KOM-KL utan beslut (Pacta)
För en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, men inte är ett
kommunalförbund som omfattas av den rekommendation som anges ovan, gäller
Lokalt kollektivavtal KOM-KL enligt bilaga 6 i KOM-KL som lokalt kollektivavtal
utan att lokalt beslut behöver fattas. Om det bedöms som lämpligt, till exempel för
ökad tydlighet eller av annat skäl, kan till protokoll som avser denna fråga antecknas
att Lokalt kollektivavtal KOM-KL enligt bilaga 6 i den Överenskommelse om
Omställningsavtal - KOM-KL, som de centrala parterna träffat den 7 december 2016,
gäller som lokalt kollektivavtal tills vidare från och med den 1 januari 2017.
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Frågor
Frågor som rör detta cirkulär besvaras (i första hand) av John Nilsson, Sandra
Bergendorff, Victoria Hansson och Erik Lardenäs.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

John Nilsson
Bilagor:
1. Överenskommelse om Omställningsavtal - KOM-KL
(förhandlingsprotokoll 2016-12-07 med tillhörande bilagor)
2. Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter
uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen
(förhandlingsprotokoll 2010-12-07)
3. Redogörelsetext för ändringar och tillägg i KOM-KL exklusive bilagorna 7 och 8.
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