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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 
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Malin Looberger 
 
Nyckelord: Kommentar, AB kommentar 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB 05) 
Kommentaren till Allmänna bestämmelser AB 05, som är Sveriges Kommuner 
och Landstings ensidiga, har reviderats. Det innebär att kommentaren har ändrats 
enligt bestämmelserna i AB 05 och enligt den lagstiftning som gäller från och med 
2007-01-01. Revidering är gjord utifrån ändringar i vissa bestämmelser och den 
nya strukturen i AB 05. Ändringarna i AB 05 har tidigare redovisats i Redogö-
relsen för ändring i Allmänna bestämmelser, AB 05, Cirkulär 2005:36. 

Utifrån att vissa bestämmelser tidigare tillämpats olika mellan kommun- och 
landstingssektorn kommenteras följande ändring i kommentaren. 

Sjukdom m.m. 

Vid beräkning av lön vid frånvaro hel kalendermånad som innehåller sjuklöne-
period enligt lag om sjuklön har tillämpningen varit olika. 

Vid ledighet p.g.a. sjukdom under hel kalendermånad då arbetstagare erhåller 
sjuklön under sjuklöneperiod, ska den s.k.1,0 regeln inte tillämpas vid beräkning 
av lön för sådan tid. Den s.k. 1,40 regeln ska tillämpas enligt anmärkning 2 till AB 
§ 17 mom. 3. Anledningen är att lönebortfallet för karensdagen ska bli lika stort 
oavsett när sjukperioden påbörjas.  

Detta framgår av exempel 28:5, på sid 144. 

 

Arbetstagarorganisationerna har beretts tillfälle att lämna synpunkter på kom-
mentarens innehåll. 

Kommentaren till AB 05 finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida 
http://www.skl.se/bunt.asp?C=5157 

http://www.skl.se/bunt.asp?C=5157
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Den tryckta versionen av kommentaren kan nu beställas från Kommentus Förlag, 
tfn 08- 709 59 90, fax 08- 709 59 80 eller mailto:order@kommentus.se  

Se även http://www.kommentus.se/  

Leverans sker vecka 19 för de arbetsgivare som hos Kommentus har 

• ett generalabonnemang, 

• ett generalabonnemang för landstingen, 

• ett abonnemang för Löneavtal m.m. eller 

• ett abonnemang för Löneavtal m.m. som avser Församlingsförbundens om-
råde. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Lena Emanuelsson 
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