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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Maria Dahlberg 
 
Nyckelord: Allmänna bestämmelser 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser 
Med anledning av att Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet 
Pacta den 7 december 2010 träffade överenskommelse om ett Omställningsavtal 
KOM-KL har överenskommelse även träffats om ändrade uppsägningstider i 
Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare 
jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 

Överenskommelserna bygger på den principöverenskommelse och de utgångspunkter 
för ett Omställningsavtal som parterna enats om (Arbetsgivarnytt 34/10). 

Överenskommelsen om KOM-KL, som gäller från och med den 1 januari 2012, består 
av förhandlingsprotokoll 2010-12-07 med tillhörande bilagor, se cirkulär 10:84. 

Ändringar i Allmänna bestämmelser 

Överenskommelsen om ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser 
(AB), som gäller från och med den 1 januari 2012, består av ett förhandlingsprotokoll 
2010-12-07 med Svenska kommunalarbetareförbundet med tillhörande bilagor och ett 
förhandlingsprotokoll 2010-12- 07 med OFRs förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående 
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer med 
tillhörande bilagor. 

− AB § 33, ny lydelse (Bilaga 1) 

− Ändringar i Centrala och lokala protokollsanteckningar samt Centrala  
protokollsanteckningar (Bilaga 2) 
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Överenskommelsen är gjord i två separata protokoll på grund av att innehållet i 
Bilaga 2 Ändringar i Centrala och lokala protokollsanteckningar samt Centrala 
protokollsanteckningar inte är detsamma. 

Rekommendation till beslut 

Genom de centrala parternas överenskommelse tillförs ändringarna i AB direkt de 
lokala kollektivavtalen. Ändringarna 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 tillförs de ändrade bestämmelserna som de centrala 
parterna enats om i förhandlingsöverenskommelse 2010-12-07 avseende AB. 

Frågor 

Frågor besvaras av Maria Dahlberg, Jeanette Eklund, Malin Looberger, Phia Moberg, 
Ann-Charlotte Ohlsson och Jan Svensson.   

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
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Bilagor: 

1 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser med kommunal inklusive 
bilagor 

2 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser med OFRs 
förbundsområden och AkademikerAlliansen inklusive bilagor 

3 Redogörelse avseende överenskomna ändringar 
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