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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Maria Dahlberg 
 
Nyckelord: Allmänna bestämmelser, 
Socialförsäkringsbalk 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Överenskommelser om ändringar i Allmänna 
bestämmelser (AB) 
Med anledning av att Socialförsäkringsbalken (SFB) infördes den 1 januari 2011 har 
likalydande överenskommelser träffats mellan SKL/Pacta och samtliga motparter om 
anpassningar av ett antal begrepp och hänvisningar i Allmänna bestämmelser (AB) 
och bilaga U till AB, Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning. 

SFB innebär en ny sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag, som ersätter 
ungefär 30 gällande socialförsäkringsförfattningar, däribland lagen om allmän 
försäkring. Syftet med förändringen är att uppnå en mer lättillgänglig struktur och 
SFB innehåller endast ett fåtal mindre materiella förändringar.  

Ändringar i Allmänna bestämmelser 

Överenskommelserna om ändringar i AB, som gäller från och med den 1 januari 2011, 
består av förhandlingsprotokoll 2010-12-22 med tillhörande bilaga. För enkelhetens 
skull biläggs endast ett av förhandlingsprotokollen. 

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 förhandlingsöverenskommelser 2010-12-22 avseende AB. 
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Frågor 

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