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Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser 
samt bilagor 
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat över-
enskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser, AB, med Svenska Kommunal-
arbetareförbundet och Sveriges läkarförbund. 

Ändringarna motsvarar, med nedan angivna tillägg, de förändringar som tidigare har 
överenskommits med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och 
Hälso- och sjukvård samt AkademikerAlliansen. Med dessa organisationer kommer 
förhandling att upptas i syfte att överenskomma om samma tillägg som nu har gjorts 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Sveriges läkarförbund. Tills detta sker 
gäller de ändringar som det redogjorts för i Cirkulär 13:14. Med Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd pågår fortfarande förhandlingar. Med dessa 
organisationer tillämpas därför AB i dess lydelse 2012-05-01 tills annat anges. 

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de tillägg som har gjorts utöver det 
som tidigare har överenskommits med OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet och Hälso- och sjukvård samt AkademikerAlliansen. 

Allmänna bestämmelser 

Ändringar som gäller från 2013-04-01 

• Ett tillägg har gjorts i § 13 mom. 5 som innebär att en sammanhållen arbetstid bör 
eftersträvas vid arbetstidsförläggning om det är möjligt med hänsyn till verksam-
hetens behov. 

• Ett tillägg har gjorts i § 27 mom. 13 som innebär att en arbetstagare vars semester 
avbryts får rätt till ersättning med högst 5 extra semesterdagar. 

• Bestämmelsen i § 35 b) har förtydligats för att markera att ett vikariat eller en 
allmän visstidsanställning som pågår längre tid än 14 dagar ska erbjudas arbets-
tagare med företrädesrätt till återanställning. 
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Ändringar som gäller från 2014-10-01 

• Bestämmelsen i § 20 mom. 3 om att kvalificerad övertidsersättning ska utgå 
under jour och beredskap till deltidsanställd återinförs. 

• Storhelgstillägget under pingsten och OB-tillägget som utgår mellan klockan 
06.00–07.00 återinförs. 

• Det förhöjda OB-tillägget som utges mellan klockan 22.00–06.00 anges nu i 
kronor och inte i procent. 

Bilagor till Allmänna bestämmelser 

• Bilaga E: Det schabloniserade beloppet som utges för obekväm arbetstid samt 
”storhelgstillägget” räknas upp fr.o.m. 2014-10-01. Utöver detta har Bilaga E 
kompletterats med en bestämmelse som innebär att storhelgstillägget höjs med 
motsvarande 20 procent under tid från kl. 00.00–06.00.natt mot helgdag. 

• Bilaga L: Ersättningen som utgår vid lägerverksamhet räknas upp  
fr.o.m. 2014-10-01. 

• Bilaga J: En konsekvensändring har gjorts i punkt 7 om jour och beredskap med 
anledning av ändringar som har gjorts i AB § 22. 
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Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av 

Allmänna bestämmelser: Annika Bjursell, Kristina Hane, Jeanette Hedberg, Malin 
Looberger, Phia Moberg, Fredrik Nilsson, Ann-Charlotte Ohlsson, Jan Svensson och 
Alexandra Wåhlstedt 

Bilaga E: Jesper Neuhaus och Annika Bjursell 

Bilaga J: Malin Looberger och Fredrik Nilsson 

Bilaga L: Phia Moberg 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 

 

 

Maria Dahlberg 

 Jeanette Hedberg 
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