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Nyckelord: AB 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestäm-
melser (AB) 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut 

Mot bakgrund av riksdagens beslut om vissa ändringar i semesterlagen har överens-
kommelse träffats om ändring i AB § 27 mom.14 a med giltighet fr.o.m. den 1 januari 
2010. 

Ändringen innebär att frånvaro p.g.a. sjukdom för sjukfall som inträffar den 1 januari 
2010 eller senare är semesterlönegrundande under ett helt intjänandeår. För arbets-
tagare som omfattas av bilaga M eller har uppehållslön enligt AB § 18 genomförs 
ändringen i och med arbetsåret som börjar 2010/2011 istället för den 1 januari 2010. 

För sjukfall som inträffat före den 1 januari 2010 resp. under verksamhetsåret 
2009/2010 gäller de gamla bestämmelserna om två hela intjänandeår som övergångs-
bestämmelse.  

Möjligheten att arbetstagare, med stöd av AB § 27 mom. 3 andra stycket, kan avstå 
från semesterledighet kan inte tillämpas för tiden efter den 31 mars 2010. Detta följer 
av AB § 2 eftersom ett avstående strider mot de nya bestämmelserna i semesterlagen. 

Beträffande ändringarna i semesterlagen återkommer vi i ett kommande cirkulär. 

Rekommendation till beslut 

Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringen i AB direkt de 
lokala kollektivavtalen. Ändringen kräver därför inget särskilt beslut av arbetsgivaren. 
Om det bedöms som lämpligt, för ökad tydlighet eller av annat skäl, kan följande 
antecknas till protokoll som avser denna fråga. 

Att de lokala kollektivavtalen tillförts ändringen som de centrala parterna enats om i 
förhandlingsöverenskommelse 2009-11-26. 
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Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Maria Dahlberg, Jeanette Eklund, 
Malin Looberger, Phia Moberg, Ann-Charlotte Ohlsson och Jan Svensson 
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