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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Anmälningsärenden vid ledningsutskottets sammanträde 
2020-12-16 

Till kommunstyrelsen har inkommit följande ärenden: 

1 SKR - Cirkulär 20:47, Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda 
pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 

2 SKR - Cirkulär 20:48, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser – BEA 20 

3 SKR - Cirkulär 20:51, Huvudöverenskommelse om lön m.m – HÖK 20 och Med 
stud 20 – med OFRs förbundsområde Läkare 

4 Regeringsbeslut 2020-11-19, Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil 
uppkoppling på fjärrtåg 

5 Regeringsbeslut 2020-11-19, Uppdrag att bistå Post- och telestyrelsen förbättra 
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg 

6 Protokoll från styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter 
2020-09-25 

7 Protokoll från sammanträde Norra Västmanlands samordningsförbund 
2020-09-25 

8 Protokoll från sammanträde med Arbetsgivardelegationen 2020-11-18 
9 Protokoll från styrelsesammanträde i Salabostäder AB, 2020-10-29 
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Ossian Wennström
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Förhandlingssektionen

2020-1 1-24

Kommunstyrelsen

Regionstyrelsen

Medlem i Sobona  -  Kommunala företagens

arbetsgivarorganisation

Arbets givarpolitik

Pensionsnämndens beslut om omräkning av

pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-3 1

samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-

KL under 2021

I detta cirkulär ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den

24 november 2020 om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt

tillämpligt PFA och hur Värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt

pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras under år 2021.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN
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CIRKULÄR  20:47

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Kommunstyrelsen

Ossian Wennström _
Regionstyrelsen
Medlem i Sobona  -  Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation
Arbetsgivarpolitik

Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31
enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner
enligt PFA och  KAP-KL  under år  2021

I  denna pm. ges information om det beslut som Pensionsnämnden fattade den 24
november  2020  om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt
tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt
pensionsavtalen PFA och  KAP-KL  ska ändras under år  2021.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd, som utöver uppgiften att fatta beslut
i dessa frågor, bl.a. också ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av
bestämmelserna i PFA och  KAP-KL. I  centrala protokollsanteckningar till nämnda
avtal anges normer för Pensionsnämndens beslut i de frågor som tas upp i denna pm.
Finns särskilda omständigheter, t.ex. riksdagsbeslut som på något sätt påverkar
pensionsområdet, kan nämnden besluta att avvika från normerna. Pensionsnämndens
beslut för år  2021  grundas på normerna och innebär följande:

Pensionsbehållning enligt PFA

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna
enligt punkt a) i de centrala protokollsanteckningama till  KAP—KL  och  PFA, att det
finns underlag för att fastställa medelvärdet för räntesatsen för statslåneräntan under
52-veckorsperioden från den första fredagen i juli  2019  (den  5  juli  2019) och att
medelvärdet för statslåneräntan under denna period är -  0,13  procent.

Nämnden beslutar

att en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA ska räknas upp enligt
normerna punkt a), vilket innebär följ ande. För tid innan pensionsbehållningen börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen år  2020  räknas upp med  0,00  procent vid
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utgången av år 2021. Börjar pensionsbehållningen betalas ut under år 2021 ska

pensionsbehållningen räknas upp med 0,00 procent vid utgången av år 2021.

Intjånad pensionsrätt  1997-12-31  enligt PFA

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna

enligt punkt b) i de centrala protokollsanteckningarna till KAP-KL och PFA, och

att det finns underlag för att fastställa förändringen vid utgången av kalenderåret 2020

då inkomstbasbeloppet 2021 är 68 200 kr och inkomstbasbeloppet 2020 är 66 800 kr.

Nämnden beslutar

att för tid innan intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA börjar betalas ut ska dess

värde år 2020 räknas upp med 2,10 procent vid utgången av år 2021. Börjar pensionen

betalas ut under år 2021 ska dess värde i stället räknas upp genom att multipliceras

med den procentsats som är en tolftedel av 2,10 procent multiplicerat med antalet

kalendermånader under år 2021 innan pensionen börjar betalas ut. Denna uppräkning

ska göras vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionen

börjar betalas ut.

Kompletterande ålderspension enligt PFA och livränta enligt KAP-
KL

Nämnden konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normema

enligt punkt 0) och e) i de centrala protokollsanteckningama till KAP-KL och PFA,

att det finns underlag för att fastställa förändringen vid utgången av kalenderåret 2020

då prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr och prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr.

Nämnden beslutar

att för tid innan kompletterande ålderspension enligt PFA och livränta enligt KAP-KL

börjar betalas ut ska dessa pensioners värde år 2020 räknas upp med 0,63 procent vid

utgången av år 2021. Börjar pensionen betalas ut under år 2021 ska dess värde i stället

räknas upp genom att multipliceras med den procentsats som är en tolftedel av 0,63

procent multiplicerat med antalet kalendermånader under år 2021 innan pensionen

börjar betalas ut. Denna uppräkning ska göras vid utgången av den kalendermånad

som närmast föregår den då pensionen börjar betalas ut.
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Då pension  betalas  ut

Nämnden  konstaterar

att det inte har inträffat något som föranleder att avvikelse ska göras från normerna

enligt punkt i) och g) i de centrala protokollsanteckningama till KAP-KL och PFA,

att det finns underlag för att fastställa förändringen vid utgången av kalenderåret 2020

då prisbasbeloppet 2021 är 47 600 kr och prisbasbeloppet 2020 är 47 300 kr.

Nämnden beslutar

att då pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt

förmånsbestämda pensioner betalas ut, ska dessa förmåner räknas upp med 0,63

procent vid ingången av år 2021

Sveriges Kommuner och Regioner

Avdelningen för arbetsgivarfrågor

Niclas Lindahl

Ossian Wennström



á



c?,/111447 [:l/(ån Öéd

Sveriges SObOnO
Kommuner
och Regioner Kommunala företagens

arbetsgivarorganisation

UPPGIFTER  FÖR CIRKULÄRDATABASEN

Cirkulämr: 20:48 SALA KOMMUN
Di ari enr' 20/0 1 5  62 Kommunstyrelsens förvaltning

Handläggare; Karin Nordin SKR Ink. 2020 -II- 2  5
Vincent Paciello Lundvall SKR .  _

Joakim Rydvall  Sobona ga":
Ghazal Hernesten Sobona p '

Ämnesord: Arbetsgivarfrågor; Arbetsmarknad; Avtalsrörelse;
Kollektivavtal, Kommunal, OFR AKV, BEA 20
Kommunal  och OFR  AKV, Redogörelsetext BEA 20,
Arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadspolitiska
insatser, Arbetslöshet, Väg in på arbetsmarknaden

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sektion/Enhet; F  örhandlingssektionen

Datum: 2020-11—25

Mottagare: Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Sobona  — Kommunala företagens
arbets givarorganisation

Arbetsgivarpolitik

Rubrik: Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser — BEA 20

Bilagor: BEA 20 Kommunal och OFR AKV
Redo görelsetext avseende nyheter/förändringar i BEA 20

Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona — Kommunala företagens

arbetsgivarorganisation har träffat överenskommelse om Bestämmelser för

arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser — BEA med Svenska

Kommunalarbetareförbundet och  OFRS  förbundsområde Allmän kommunal

verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet).

Avtalet ersätter de två BEA 17 i lydelse  2019-01-01  tecknade med ovan nämnda
motparter och gäller tillsvidare från och med den  1  november  2020  med en ömsesidig
uppsägningstid om tre kalendermånader.

Rekommendation till beslut

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Karin Nordin SKR KommunStyrelsen
Vincent Paciello Lundvall SKR Reglonstyrelsen
Joak'm Rydvall somna Medlem  i Sobona — Kommunala företagensGhazal Hernesten Sobona . . .

arbetsg1varorgan1satron
Arbets givarpolitik

Bestämmelser för arbetstagare  i  arbetsmarknadspolitiska
insatser — BEA 20

Två likalydande avtal, benämnda BEA 17, tecknade med två centrala motparter har

ersatts av ett avtal, BEA 20. Bokstaven  T  har tagits bort ur avtalets namn men BEA 20

är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan några av nyheterna i avtalet BEA  20

Kommunal och OFR  AKV.  För en uttömmande genomgång, se redo görelsetexten  i

bilaga till detta cirkulär.

. Tillämpningsområdet är förändrat. BEA  20  gäller inte arbetsgivare anslutna till

Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal.

.  I  inledande bestämmelser har tillförts ett moment för att förtydliga att

arbetsuppgifternas sammansättning för anställda på BEA-avtalet utgår från

arbetstagarens individuella förutsättningar och varierar över tid.

0 Ett förtydligande har införts om begränsningen av skyldigheten för anställda

på BEA att arbeta övertid samt att fullgöra jour och beredskap.

. Ny bestämmelse har införts med möjlighet till lokal avvikelse om att

intj änandeår och semesterår sammanfaller med kalenderår, så att arbetstagare

med fast kontant lön kan få semesterledighet redan under intj änandeåret.

.  Bestämmelserna om lön har förändrats. Månadslön kan tillämpas utan lokal

överenskommelse. Lönesättningen vid anställningens ingående har tydliggj orts

då avtalet även fortsättningsvis inte har någon lägstalön reglerad.

. Avtalet är fortsättningsvis utan angiven nivå för löneökningar och har ingen

koppling till löneöversyn enligt HÖK förutom för vissa OSA-anställda. Lönen

sätts fortfarande individuellt och differentierat utifrån individens utveckling

mot målet om en reguljär anställning, inte utifrån resultat och prestation sett

till mål för verksamheten.

0  De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm

arbetstid räknas upp per  2021-04-01  med 3,0 procent samt per  2022—04-01

med 2,4 procent. Ersättning för jour och beredskap samt fårdtid räknas upp per

2020-11-01  med 2,0 procent, per  2021-04-01  med  2,0  procent samt per  2022—

04-01  med 1,4  procent.
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. Där så är relevant för BEA-avtalet har ändringari Allmänna bestämmelser 20 i
lydelse 2020-1 1—01 förts in i bestämmelser i BEA som har motsvarande

innehåll som AB.

0 I avtalet har flertalet redaktionella och förtydligande ändringar genomförts.

Bland annat har bestämmelserna i Bilaga A till BEA 17 som reglerade OSA-

anställda inarbetats i sj älva avtalet.

. En ny central protokollsanteckning om att centrala parter står till förfogande
för att på initiativ från lokala parter, bistä vid diskussioner om principiella och
övergripande frågor rörande avtalets tillämpning, har tillförts Bilaga 3.

I bilagor till detta cirkulär flnns avtalet BEA 20 med Kommunal och OFR AKV samt
redo görelsetext till avtalet. Redogörelsetexten beskriver nyheter och ändringar i BEA
20 inklusive samtliga protokollsanteckningar. För att se tidigare ändringar i BEA, t ex
om de bestämmelser kring karensavdrag som infördes 2019—01-01 samt ändringar i
samband med tecknandet av BEA 17, se cirkulär 18:55 och 17:29.

Rekommendation till beslut

Avtalet innehåller en förändrad rutin för arbetsgivare anslutna till Sobona.  I  och med

BEA 20 ska även dessa Sobona-medlemmar teckna LOK 20 vid framställan från

respektive riksorganisation. Med berörda arbetsgivare nedan avses inte arbetsgivare

anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal då de inte faller inom

avtalets tillämpningsområde.

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona —Kommunala företagens

arbets givarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör

kommun, region, kommunalförbund och övriga arbetsgivare som är anslutna till

Sobona besluta, med anledning av träffad BEA 20 med Kommunal och OFRs

förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning fr.o.m. 2020-11-01,

att anta BEA 20, samt

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal  -
LOK 20 — i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetsgivarpolitiska avdelningen

Niclas Lindahl

Karin Nordin

Bilagor:

BEA 20 med Kommunal och OFR AKV
Redogörelsetext avseende nyheter/förändringar i BEA 20
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UPPGIFTER  FÖR CIRKULÄRDATABASEN SALA KOMMUN

Kommunstyrelsens förvaltning

Cirkulärnr: 20:51 Ink. 2020 -12- 0  3

Diarienr: 20/0163 6 Diarienr

Handläggare: Lena Schaller, SKR p:
Mia Sandberg, SKR

Anna-Clara Olsson SKR (utbildningsfrågor)

Joakim Rydvall, Sobona

Allmänna bestämmelser (AB 20):

Agnes Gradstock, SKR

Annika Bjursell, SKR

Monika Lack, Sobona

Ämnesord: Arbetsgivarfrågor; Avtalsrörelse; Kollektivavtal; OFR
Läkare; HÖK 20 OFR Läkare; redogörelsetext HÖK 20
OFR Läkare

Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sektion/Enhet; Förhandlingssektionen

Extern medverkan:

Datum: 2020—12—03

Mottagare: Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen

Medlem i Sobona  -  Kommunala företagens

arbetsgivarorganisation

Arbets givarpolitik

Rubrik: Huvudöverenskommelse om lön m.m.  -  HÖK 20 och
Med stud 20  -  med OFR Läkare

Ersätter:

Bilagor: HÖK 20 OFR Läkare utom Bilaga 2 Allmänna
Bestämmelser (AB 20)

Specialbestämmelser läkare (bilaga 3) samt Med stud 20

Redogörelsetext avseende nyheter och ändringar förutom

AB 20

Sammanfattning

SKR och Sobona träffade den 13 november 2020 Huvudöverenskommelse, HÖK 20,

med OFR Läkare (Sveriges läkarförbund). Samtidigt träffades också

överenskommelse om avtalet Med.stud.20. HÖK 20 innebär att parterna har enats om

ett 4-årigt avtal med löpperiod 2020—11-01 till 2024-03—31. Avtalet är inte möjligt att

säga upp i förtid.



åverlges CIRKULÄR 20:51
ommuner 2020-12-03 2  (2)

och  Regioner

Löneavtalet (bilaga 1) gäller fr.o.m. 2020—04-01. Löneöversynen 2020 är utan angiven

nivå. Det finns sedan garanterade utfall för arbetstagarorganisationen på 2,0 procent

för 2021 och 1,6 procent för 2022. Det fjärde året fastställs det garanterade utfallet för

arbetstagarorganisationen av centrala parter, där den normering som industrins parter

enas om i nästa avtalsrörelse blir vägledande.

Allmänna bestämmelser (bilaga 2) -  AB 20  -  gäller fr.o.m. 2020-11—01, där annat inte

anges. O—tilläggen räknas upp fr.o.m. 2021-04-01 och fr o m 2022-04-01.

I Specialbestämmelserna (bilaga 3) görs vissa ändringar och en ny underbilaga 3

införs med villkor för läkares BT—tjänstgöring. I protokollsanteckningarna (bilaga  4

och 5) tillkommer flera nya bestämmelser, bland annat om olika partsarbeten.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR Läkare, Specialbestämmelser Läkare

(bilaga 3) inklusive avtalet Med stud 20, samt redo görelsetext om nyheter och

ändringar i avtalen, inklusive två bestämmelser från AB 20 (bilaga 2). I övrigt

beskrivs AB 20 i särskilt cirkulär 20:42

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN
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Kommunstyrelsen
HOK 20 och Med stud 20 Regionstyrelsen

Lena Schaller, SKR . .
Mia Sandberg, SKR Medlem  1  Sobona  -  Kommunala foretagens

Anna-Clara Olsson SKR (utbildningsfrågor) arbetsgivarorganisation
Joakim Rydvall, Sobona Arbetsgivarpohtik

AB 20, bilaga  2
Agnes Gradstock, SKR
Annika Bjursell, SKR

Monika Lack, Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m.  -  HÖK 20 och Med stud

20  -  med  OFRs  förbundsområde  Läkare

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Avtalsrörelsen inleddes vid årsskiftet 2019/2020. I mars gjorde arbetsmarknadens

parter uppehåll i förhandlingarna och avtalen prolongerades till 2020-10-31. Detta p g

a Coronapandemins effekter. Förhandlingarna återupptogs i slutet av september/börj an

av oktober. Parterna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn, företrädda av

parterna inom industrin, enades den 31 oktober om avtal som angav en norm för

lönekostnadsökningar (det s.k. märket) på svensk arbetsmarknad.

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona — kommunala företagens

arbetsgivarorganisation, träffade den 13 november 2020 Huvudöverenskommelse,

HÖK 20, med OFR Läkare (Sveriges läkarförbund). Samtidigt träffades också

överenskommelse om avtalet Med.stud.20.

Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor

enligt vad som framgår av protokollets  §  1, Innehåll m.m.

Detta cirkulär innehåller avtalet HÖK 20 OFR Läkare, Specialbestämmelser Läkare

(bilaga 3) inklusive avtalet Med stud 20, samt redogörelsetext om nyheter och

ändringar i avtalen. Allmänna bestämmelser (AB 20) ingår inte utan beskrivs i särskilt

cirkulär 20:42. Undantag gäller två bestämmelser som tillkommit i förhandlingarna

med Läkarförbundet och beskrivs i detta cirkulär.

Sveriges Kommuner och Regioner Sobona  — Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
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Nedan följer  en redovisning av överenskommelsen  i  punktform

Avtalen HÖK 20 och Med stud 20, gäller 2020-1 1-01—2024-03-310ch är inte

möjliga att säga upp i förtid.

Löneavtalet (bilaga 1) gäller från 1 april 2020 och innehåller fyra

löneöversynstidpunkter:

1 april 2020, ingen nivå anges för garanterat utfall.

1 april 2021, garanterat utfall för arbetstagarorganisationen utgör 2 %.

1 april 2022, garanterat utfall för arbetstagarorganisationen utgör 1,6 %.

1 april 2023, garanterat utfall för arbetstagarorganisationen fastställs av

centrala parter. Detta utifrån den norm som sätts för lönekostnadsökningar av

parterna inom industrin (se bilaga 5). En särskild uppföljning och analys av

lönestrukturen ska göras lokalt (se bilaga 4). Det införs en möjlighet för lokala
parter till central konsultation om löneavtalet (se bilaga 5).

Allmänna bestämmelser (AB), bilaga  2

Till regleringen i §  4  mom.  3  om proj ektanställning har tillförts att

arbetstagaren efter avslutad proj ektanställning får tillgodoräkna sig tid för
konvertering i både AVA och vikariat.

Kvalifikationstiden för när arbetstagaren har rätt till föräldrapenningtillägg i §

29 mom. 1 har sänkts från 365 till 180 anställningsdagar. Ändringen träder i

kraft 2022-01-01.

Övriga ändringar i AB redogörs för i cirkulär 20:42

Specialbestämmelser, bilaga 3 och avtalet Med stud.

Möjlighet till lokal överenskommelse om måltidsuppehåll förtydligas.

Bestämmelsen om beredskap b) i Specialbestämmelserna upphör att gälla

2021-10-01. Vad gäller lokala avtals giltighet och hantering av förändringen i

lokala avtal (se bilaga 4)

Från 2021—10-01införs en bestämmelse om utbetalning av innestående

kompensation för jour och beredskap. Det gäller kompensation som ej tagits ut

i ledighet inom 12 månader från intj änandet. Lokala kollektivavtal som

reglerar frågan fortsätter att gälla om lokala parter inte enas om annat.
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Parterna har träffat en överenskommelse om en ny underbilaga till

Specialbestämmelserna med anställningsvillkor för BT—läkare. BT-läkare

anställs på begränsad tid (tidsbegränsat förordnande) i 12 månader. Möjlighet

till avvikelse finns och kan avse annan längd på anställningen eller

tillsvidareanställning som ST—läkare. Parterna ska kopplat till

överenskommelsen fortlöpande följa upp och utvärdera villkoren för BT-

läkare.

Avtalet Med stud.20 gäller samma period som HÖK, d v s 2020-11-01—2024-

03-31. I övrigt har inga materiella förändringar gjorts.

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 4

Efter att löneöversynen är klar ska en särskild uppföljning och analys göras av

lönestrukturen. Uppföljningen och analysen är ett Viktigt underlag i parternas

överläggning.

Lokala parter ska göra en årlig uppföljning och analys av anställningsvillkor

och lönestruktur för läkare med tidsbegränsade förordnanden (AT- och BT-

läkare) samt tidsbegränsat anställda underläkare och anställda enligt Med stud

avtalet.

Protokollsanteckning om avvikelser från §§ 20-24 i AB har uppdaterats med
ett förtydligande om överenskommelse om inlöst övertid. Syftet med

skrivningen är att lyfta fram arbetsgivarens ansvar för att tydliggöra grunderna

för överenskommelsen. Skrivningen innehåller även exempel då översyn av

överenskommelse runt inlöst övertid bör ske.

Specialbestämmelsens beredskap b) upphör att gälla 2021-10—01.Lokala avtal

fortsätter att gälla om lokala parter inte enas om annat. Parterna konstaterar att

förändringen inte är avsedd att leda till kompensationskrav i lokala avtal med

högre ersättningsnivåer för jour och beredskap än i Specialbestämmelserna.

För den arbetstagare som vid krisläge anvisas att arbeta under

förutsättningarna som anges i Krislägesavtalet gäller Krislägesavtalets villkor

under tid arbetstagaren utför arbete enligt det avtalet.

Centrala protokollsanteckningar bilaga 5

Centrala parter fastställer det garanterade utfall för 2023 som ska tillföras LOK

20. Det sker när avtalsförhandlingar mellan berörda arbets givarorganisationer

och Sveriges ingenjörer inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn har
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slutförts. Det garanterade utfallet utgörs av lönenormen för Sveriges

ingenjörer.

. Möjlighet till central konsultation där centrala parter, på initiativ från lokala

parter, bistår vid diskussioner om principiella och övergripande frågor om

Löneavtalets tillämpning och utfall.

. Parterna är överens om att gemensamt stödja och verka för ett bättre flöde i

läkares utbildningstj änstgöringar. En viktig fråga för att klara

kompetensförsörjningen av läkare till hälso- och sjukvården.

. Parterna initierar en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i

syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Principöverenskommelse

. Parterna har träffat en principöverenskommelse om att i AGS-KL införa en

kompletterande ersättning vid smittbärarpenning dag 1  — 14 samt utfyllnad för

arbetstagare med lön över tak upp till högst 30 dagar.

Rekommendation till beslut

Sveriges Kommuner och Regioners styrelse och Sobona —Kommunala företagens

arbetsgivarorganisations styrelse rekommenderar berörda arbetsgivare som utgör

kommun, region och kommunalförbund besluta, med anledning av träffad

Huvudöverenskommelse, HÖK 20 med OF Rs förbundsområde Läkare för tillämpning

fr.o.m. 2020-11-01,

att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 20 samt,

att efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal  -  LOK 20

-  i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet, samt

att anta överenskommelse om avtalet Med stud. 20 som lokalt kollektivavtal

Sveriges Kommuner och Regioner

Niclas Lindahl

Lena Schaller

Bilagor:
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HÖK 20 (utom Bilaga 2 Allmänna Bestämmelser), Specialbestämmelser bilaga 3 och

Med.stud.20 samt Redogörelse avseende nyheter och ändringar.

5 (5)
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