


PACTA 
 

EN AV DE SNABBAST VÄXANDE 
ARBETSGIVARORGANISATIONERNA 



PACTA – ARBETSGIVARFÖRBUNDET 
FÖR KOMMUNALA FÖRETAG OCH 

KOMMUNALFÖRBUND 
640 medlemmar 

Organiserade i 15 branschområden 

55 000 medarbetare 

www.pacta.se 



PACTA OCH SKL 

 

• Verkar inom samma verksamhetsområden 

 

• Pacta är en del av SKLs intressesfär och bidrar till att 
upprätthålla SKLs långa tradition som stark och respekterad 
part på arbetsmarknaden 

 

• Den gemensamma arbetsgivarpolitiken 

 

• Pactas synlighet via SKL: 

o Cirkulär 

o AG-nytt 

o Hemsidan www.skl.se under fliken för arbetsgivarfrågor 

o Pressmeddelande m.m. 

o Utbildningar 

 

http://www.skl.se/


PACTAS AVTAL 

• Dispositiva och flexibla avtal  

• Skydd vid uppsägning genom omställningsavtalet KOM-KL 

• Pactas avtal är kända och beprövade och känns igen från 

kommuner och landsting 

• Pactas avtal utgår från att alla är medarbetare och bidrar till 

verksamheten 



AV SVERIGES 89 
SAMORDNINGSFÖRBUND ÄR 40 

MEDLEMMAR I PACTA  

 

 

• Samordningsförbundet saknar anställda dit medarbetarna är 
utlånade 

- Problem? 

 

• Samordningsförbundet anställer och ansvarar fullt ut för sin 
egen personalpolitik och dess anställda. 

- Problem? 



SAMORDNINGSFÖRBUNDEN 

Fler respondenter vittnar om bristande stöd och otydligheter i villkor, stöd 
och lönesättning: 

1. ”Mycket ligger i mig själv att hantera mina arbetsvillkor och arbetsuppgifter. 
Jag fick själv utforma mina arbetsinstruktioner, själv ta reda på var jag skulle 
anställas och hur det skulle gå till”  

2. ”Jag har inte kontakt med någon chef, det är ordförande och vice ordförande 
som styr mitt uppdrag” 

3. ”Det är speciellt att ha en politiker som chef, ordförande. De är inte 
professionella chefer som kan det här med personalledning m.m” 

4. Kunskapen från min egen arbetsledning om de villkor  jag som förbundschef 
lever i är ibland bristfällig” 

 

Vem har arbetsgivaransvaret för den anställde och vad ingår i ansvaret ur ett 
arbetsrättsligt perspektiv? 

 



1. Följa Kollektivavtalet 

•  Lön 

• Pensionsförmåner 

• Försäkringar 

• Andra ersättningsförmåner 

 

2. Arbetsmiljölagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen 

 

3. Förhandlingsskyldigheten 

• Gäller LAS? Anställningsavtalet bla med avseende på 
uppsägningsregler 

 

ARBETSGIVARANSVARET  



VAD GÖR PACTA FÖR DIG? 

• Personlig rådgivare – din kontaktperson 

• Vår servicetelefon (08-452 75 20) är öppen måndag till fredag kl 09-12  

• Förhandlingsstöd  

• Rådgivning / avtalstolkning / arbetsrättslig expertis 

• Rättshjälp 

• Lönestatistik 

• Skapar plattform för nätverkande (Pactadagarna, Hr-dagar, Pactas 

Digitala Dag, Ordförande/VD - dag 

• Utbildningar och Kurser 

• Pacta.se 

 



PACTA 
Hornsgatan 20, Stockholm 

www.pacta.se 


