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HÖK 18 - kort resumé

• Gemensamt ansvarstagande som skolaktörer: Samråd och reformvård.

• Kompetensförsörjningssituationen: alla – samtidigt.

• Strategiskt arbete: arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och lönebildning.

• Förstärka dialogen och samarbetet, inom befintlig samverkan.

• Partsgemensamma arbeten: Olika stöd till lokala parters arbete med 

kompetensförsörjning, lokal lönebildning. 

kompetensforsorjningskola.se

• Genomlysning av avtalet.



Om förhandlingarna 

• Från december 2020 till 31 mars 2021; HÖK 18 prolongerades fram 

till 7 april då HÖK 21 tecknades. 

• HÖK, AB med tillhörande Bilaga M. 

• Gemensamma ingångar: 

• Fortsatt kompetensförsörjningsutmaning i ett demografiskt utmanande läge.

• Flera samverkande lösningar samt samarbeten (huvudmän, avtalsbärande 

parter och staten) krävs.

• Samverkan på både central och lokal nivå avgörande.

• Fortsätta arbete utifrån HÖK 18.



Yrkanden 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

• HÖK 18 samt partsgemensamma åtaganden som självklar grund.

• Långtgående partsarbeten och gemensamt agerande gentemot staten 

gällande skolans kompetensförsörjning.

• Detaljerade avtalsregleringar med krav på lokala arbetsgivare.

• Lokalt arbete med strategisk kompetensförsörjning (arbetsorganisation, 

arbetstider, lönebildning och arbetsmiljö) ålägganden att upprätta lokala 

kollektivavtal på varje skola.

• Lokala planer på kommun, skol och individnivå avseende kompetensutveckling 

med uppföljning av centrala parter.



Yrkanden, forts

• Reglera delar av kraven inom Arbetsmiljölagstiftningen och 

Medbestämmandelagen även i kollektivavtal.

• Lokala kollektivavtal om undervisningstid och planeringstid.

• Lokala överenskommelser i syfte att stärka den lokala 

lönebildningsprocessen. 

• Uppföljning och analys av löner; särskilt fokus på erfarna lärare.

• Garantier om avsatta resurser för aktiva åtgärder lokalt gällande 

stöd och styrning på samtliga nivåer; för varje skola; för varje 

lärare.

• Centrala partsarbeten i syfte att uppnå överenskomna 

ambitioner med avtalet.



• Lång avtalsperiod, en förutsättning för partsgemensamma åtaganden.

• Individuell och differentierad lön, inga definierade utrymmen för 

löneökningar samt fokus på lokal lönebildning.

• Tydliggörande av regleringar i Bilaga M gällande övertid och 

arbetstidsförläggning.

• Förtydliganden gällande förtroendearbetstid i relation till hela 

arbetstiden.

• Tydligare partsavsikt kring möjlighet att teckna lokala arbetstidsavtal.

• Lösa ut den ekonomiska ersättningen i Bilaga 6.

• En överenskommelse om att anta AB 20.

SKR/Sobonas Mål och inriktning



Förhandlingsprotokoll



Förhandlingsprotokoll

• Avtalsperiod 2021-04-01 – 2024-03-31

• Innehåller en uppräkning av överenskommelsen alla bilagor. 

• b) Allmänna bestämmelser – AB 20 i lydelse 2020-11-01.

• d) Ny bilaga 8, Engångsbelopp

• Redogörelse för bakgrunden och parternas intentioner med det 

tecknade avtalet.

• Beskrivning av ett fördjupat och gemensamt ansvarstagande. 

• Beskriver gemensamma intentioner för omhändertagande om 

pågående utredningar i relation till sektorns avtal och behov.



Bilaga 3

Centrala och lokala protokollsanteckningar



Bilaga 3

Anteckningar till löneavtalet

• Ny punkt 2, Uppföljning och analys, ska ske efter avslutad 

löneöversyn inför nästa års överläggning.

• Beakta särskilt; kompetens, särskilt ansvar, yrkesskicklighet och 

erfarenhet som bidrar till verksamhetens mål.

• Avser övergripande nivå och inte uppföljning av enskilda individer.



Bilaga 3, forts

Anteckningar till AB

• Ny punkt 1, Visstidsanställning, gäller fr.o.m. 2021-10-01.

• Avser visstidsanställd arbetstagare som saknar föreskriven 

utbildning enligt Skollagen. Anställningstiden som obehörig 

tillgodoräknas vid konvertering om arbetstagaren erhåller 

legitimation.

• Vid visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin ska en hel termin 

anses omfatta 6 månader.



Bilaga 3, forts

Övriga anteckningar

• Punkt 1. Centrala parter är överens om att HÖK 18 arbetet fortsätter.

• Punkt 2. Arbetsgivaren ska ta fram en plan som utgår från 

framgångsfaktorer inom följande områden:arbetstid, arbetsmiljö, 

arbetsorganisation och lönebildning.

Avtalet ställer inga detaljerade krav på planens innehåll. 

Planen ska samverkas senast 2022-03-31.

• Punkt 3. Samverkan kring övergripande kompetensutveckling.

• Punkt 4. Arbetstiden ska delas in i tre perioder, har flyttats till bilaga 

M, och beskriver att arbetstiden ska fördelas på 4 perioder.

• Ny punkt 13, Krislägesavtal



Bilaga 4

Centrala protokollsanteckningar



Bilaga 4

• Centrala parters ansvarstagande för HÖK 21

Parterna avser att gemensamt samla in lokala erfarenheter av arbetet med 

stödmaterial och verktyg. 

Ta fram ett processtöd inom områdena arbetstid, arbetsmiljö, arbetsorganisation och 

lönebildning 

Arbetet kommer att bedrivas i projektform en projektplan tas fram senast 2021-10-31.

• Partsgemensamt arbete för friskare arbetsplatser

Gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer hälsosam arbetsmiljö. 

• Partsgemensamt arbete gällande discipinpåföljd enligt AB § 11

Stödmaterial om tillämpningen av discipinpåföljd.



Bilaga 6

Centrala parters syn på förutsättningar för en

ändamålsenlig arbetsorganisation



Bilaga 6

• Nytt namn, Centrala parters syn på förutsättningar för en 

ändamålsenlig arbetsorganisation – från tidigare Verksamhet och 

måluppfyllelse.

• Ändrad inriktning mot lokalt arbete kring arbetsorganisation, 

arbetsbelastning och arbetstider.

• Syftar till att stödja det lokala arbetet med att uppnå en 

ändamålsenlig arbetsorganisation som kännetecknas av balans 

mellan uppdrag och förutsättningar. 



Bilaga 6

• Centrala parter pekar på viktiga beståndsdelar i det lokala arbetet 

och ger exempel på vad arbetet kan innehålla. 

• Riktar sig till alla skolformer.

• Öppnar upp möjlighet till alternativa och kompletterande 

arbetstidsregleringar i alla skolformer.

• Förutsättningen för detta är att det inom ramen för det lokala arbetet 

har konstaterats ett behov av alternativ arbetstidsreglering.



Exempel på avvikelser från bilaga M

• Annat förhållande mellan reglerad arbetstid och förtroendearbetstid

• Full förtroendearbetstid

• Annat antal A-dagar

• Semesteranställning 

• Principer för dimensionering av uppdraget



Exempel på avvikelser eller 
kompletteringar till AB § 13

• Förtroendearbetstid eller flextid 

• Årsarbetstid

• Principer för dimensionering av uppdraget



Bilaga 8

Engångsbelopp



Bilaga 8, Engångsbelopp

• Det tidigare värdet i bilaga 6 har lösts av som ett engångsbelopp 

om 2 000 kr.

• Till månadsavlönad arbetstagare som är medlem i Lärarförbundet 

och Lärarnas Riksförbund utges ett engångsbelopp om 2 000 kr vid 

ett tillfälle.

• Utbetalningstillfället är i juni månad 2021.

• Arbetstagare som avslutat sin anställning senast 2021-03-31 

omfattas inte av engångsbeloppet.

• Ytterligare förutsättningar redovisas i bilaga 8.



Bilaga M

I lydelse 2021-04-01



Bilaga M

• Punkt 1, Tillämpningsområde, ordet kulturskola har tillförts.

• Punkt 2, en anmärkning har tillförts gällande avvikelser för skolor 

som inte bedrivs i kommunal förvaltning.



Avstämningsperioder

• Regleringen om avstämningsperioder som tidigare fanns i HÖK 18 

om 3 avstämningsperioder har nu flyttats in i bilaga M som en 

anmärkning under punkten 6 a).

• Antalet avstämningsperioder har ökats från 3 till 4. 

• Lokala parter kan komma överens om att fortsatt ha 3 perioder.

• Syftet med förändringen är att säkerställa att arbetstiden ligger i 

balans i relation till hela årsarbetstiden. 



Övertid

• Bestämmelsen i punkt 6 b) anmärkning 1 om att övertid ska 

avräknas tre gånger per år har strukits och ersatts av en ny 

bestämmelse.

• Den nya bestämmelsen innebär att arbete som beordras utöver den 

fastställda arbetstiden hanteras och ersätts enligt AB § 20 och 

utbetalas i enlighet med AB § 15, det vill säga månadsvis.



Lovskola

• Det har tillförts en ny punkt 6 d) med rubriken lovskola.

• Överenskommelse kan träffas med arbetstagare om arbete inom 

lovskolan med upp till ytterligare sex A-dagar. 

• När arbetstiden inom lovskolan inryms inom ordinarie årsarbetstid 

ersätts arbetstagaren med 150% av kalenderdagslönen per extra 

arbetsdag.

• När arbetstiden inom lovskolan överstiger ordinarie årsarbetstid 

ersätts arbetstagaren med 200% av kalenderdagslönen per extra 

arbetsdag.



Lovskola

• A-dagar utöver 194 påverkar inte beräkningen av ferielön.

• Sommarferiens längd får inte underskrida 45 kalenderdagar.

• Vid sjukledighet eller tillfälligt vård av barn utges ingen ersättning.



Förtroendearbetstid

• Punkten 6 c) har tillförts en anmärkning som förtydligar hantering 

och innehåll gällande förtroendearbetstiden. 



Föräldraledighet

• Det har tillförts en ny punkt 22. 

• Vid beräkning av anställningstid för rätt till förmåner enligt AB § 29 

mom. 1 och 2, föräldrapenningtillägg, ska visstidsanställning för hel 

höst- eller vårtermin anses omfatta 6 månader.



HÖK 21 för Sobonas medlemmar

Före detta Pacta

• HÖK 21, bilaga M och AB 20 

gäller 

• Alla nyheter och förändringar 

gäller, exempelvis 

engångsbelopp, plan för 

kompetensförsörjning, lovskola 

osv.

Före detta KFS

• Nuvarande branschavtal 

Utbildning prolongerat och 

gäller t.o.m 31/12 2021

• HÖK 21, bilaga M och AB 20 

gäller f.r.om 1/1 2022

• Löneöversyn per 1 oktober 

2021

• Inget engångsbelopp



Information och utbildning för 
Sobonas medlemmar

• För medlemmar som ska byta avtal från branschavtal till HÖK/AB

• Avtalsutbildning 1 juni 2021 - innehåll

• Anmälan till utbildning via Sobona.se

• Avtalsidan på Sobona.se, FAQ, redogörelsetexter och nya avtal



Frågor

Frågor om HÖK 21, AB 20 och bilaga M ställs till:

SKR:s kontaktcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se

Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se

mailto:info@skr.se
mailto:kontakt@sobona.se


Tack!


