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Överenskommelse om ändringar i Allmänna  
bestämmelser 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och 
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samver-
kansråd, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer, OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 
anslutna riksorganisationer å andra sidan. 

§ 1 

Förhandlingarna upptas med anledning av träffad principöverenskommelse och 
ramavtal rörande omställningsavtalet. 

§ 2 

Parterna är överens om att AB § 33 ska ha lydelse enligt Bilaga 1 fr.o.m.  
2012-01-01 samt att Centrala och lokala protokollsanteckningar samt Centrala 
protokollsanteckningar ändras enligt Bilaga 2. 

§ 3 

Arbetsgivare som är medlem i Pacta vid ikraftträdandet av denna överenskom-
melse har möjlighet att senast den 1 januari 2012 besluta att AB § 33 mom. 1a) 
ska gälla för verksamheten. I annat fall gäller AB § 33 mom. 1b) fr.o.m.  
1 januari 2012. 

  



  

§ 4 

Förhandlingarna förklarades avslutade. 

 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbunds-
området ingående organisationer 

 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet  
ingående organisationer 

 

För OFRs förbundsområde Läkare jämte i förbundsområdet ingående organi-
sationer 

 

För Akademikeralliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisa-
tioner 



  Bilaga 1 
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§ 33   Uppsägningstid m.m. 

Mom. 1 

För kommun, landsting, region 

och kommunalförbund gäller 

För övriga arbetsgivare gäller 

a)   För en arbetstagare som är 
anställd tills vidare vid uppsäg-
ningstidpunkten och som har en 
sammanhängande anställning  
sedan minst 12 månader enligt 
detta avtal är uppsägningstiden 
oavsett vad 11 § lagen om  
anställningsskydd (LAS) före-
skriver 

- vid uppsägning från arbets-
givarens sida 6 månader, 

- vid uppsägning från arbets-
tagarens sida 3 månader. 

Arbetsgivaren kan i samband med 
att anställningen ingås besluta att 
nämnda uppsägningstider ska  
gälla för en arbetstagare med  
kortare anställningstid. 

b)   För en arbetstagare som är 
anställd tillsvidare vid uppsäg-
ningstidpunkten gäller uppsäg-
ningstider enligt 11 § lagen om 
anställningsskydd (LAS). 

Mom. 2   För en arbetstagare som fyllt 57 år och som varit anställd hos arbets-
givaren under minst 10 år vid uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden ett år. 
En förutsättning är att arbetstagaren sägs upp på grund av arbetsbrist och har en 
sammanhängande anställning sedan minst 12 månader enligt detta avtal. 

Mom. 3   Uppsägning ska vara skriftlig. 

Mom. 4   Efter framställning från arbetstagaren kan arbetsgivaren medge för-
kortning av uppsägningstiden. 

Mom. 5   En arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att följa gällande 
uppsägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock högst med ett  
belopp som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar. 

Mom. 6   Oavsett vad som föreskrivs i 15, 30, 30a och 31 §§ LAS om anställ-
ningens upphörande gäller inte någon skyldighet att ge besked, underrättelse och 
varsel för anställning enligt § 4 mom. 2 provanställning, mom. 3b) tidsbegränsad 



  

anställning på grund av hel ålderspension och c) som förvaltningschef eller mot-
svarande funktion och inte heller för vikariat som vid vikariatets början bedöms 
vara högst 14 kalenderdagar. 
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1.   Centrala och lokala protokollsanteckningar, Anteckningar till AB, Uppsäg-
ningstid m.m. tillförs följande punkt 

Arbetsgivare som är medlem i Pacta kan besluta att AB § 33 mom. 1a) ska gälla 
för verksamheten. 

2.   I Centrala protokollsanteckningar, Anteckningar till AB, Uppsägningstid 
m.m. upphör följande punkt att gälla. 

Uppsägningstid enligt § 33 mom. 2 gäller fram till den tidpunkt då ett omställ-
ningsavtal mellan parterna börjar gälla och där parterna vid förhandlingar om ett 
omställningsavtal är överens om att bestämmelsen ska upphöra att gälla. 


