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Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna 

Bestämmelser (AB), bilaga L samt bilaga 3 och 4 i 

HÖK 13 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, 

samt 

OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet 

ingående organisationer å den andra. 

§ 1   § 

Parterna enas om att ändringar i Allmänna Bestämmelser – AB – §§ 1¸ 5, 12, 13, 

14, 20, 21, 27, 28 och 29 (bilaga 1) samt i bilaga L, Lägerverksamhet m.m. 

(bilaga 2) ska ha den lydelse som framgår av bilaga 1 och bilaga 2  

fr.o.m. 2016-10-01. 

Parterna enas om att tillföra en ny punkt samt en ändring i en punkt i Centrala 

och lokala protokollsanteckningar from 2016-10-01 enligt bilaga 3. 

Parterna enas om att tillföra ett partsgemensamt arbete i Centrala 

protokollsanteckningar enligt bilaga 4. 

  

   

 Förhandlingsprotokoll 

2016-09-26 
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§ 2 

Förhandlingarna förklarades avslutade. 

Vid protokollet 

 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

………………………………………………………………………………… 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

 

………………………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet  

jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

………………………………………………………………………………… 

Vision Akademikerförbundet SSR 
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Centrala och lokala protokollsanteckningar 

Anteckningar till AB 

Avvikelser från bestämmelser i §§ 20–24 i AB 

12.   Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om avvikelse 

från §§ 20–24 utöver vad som följer av bestämmelserna i AB. Sådan överens-

kommelse kan innehålla en reglerad uppsägningstid. I samband med överens-

kommelsen ska arbetsgivaren tydliggöra vilka grunder överenskommelsen 

bygger på. Om förutsättningarna ändras bör en översyn ske av överenskommel-

sen av lönesättningen och ersättningen eller en diskussion upptas om återgång 

till AB:s bestämmelser. Sådan översyn kan initieras av såväl arbetsgivare som 

arbetstagare. 

Avvikelse kan även ske genom kollektivavtal. Om kollektivavtalet reglerar 

samma fråga som den enskilda överenskommelsen gäller den enskilda överens-

kommelsen. 

För vissa arbetsgivare anslutna till Pacta gäller 

13.   Följande arbetsgivare ska tillämpa § 27 mom. 21 a) 

– Capio S:t Görans sjukhus AB 

– Danderyds sjukhus 

– Södersjukhuset 

– Södertälje sjukhus 

Detsamma ska gälla för eventuella ytterligare akutsjukhus som ansluter sig till 

Pacta. 

   

  Bilaga 3 
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Centrala protokollsanteckningar 

Övriga anteckningar 

Partsgemensamma arbeten 

X.   Parterna är överens om att gemensamt göra en översyn av bestämmelsen i 

AB § 22 avseende jour och beredskap i syfte att utreda vilka förändringar som 

ska göras. 

Bestämmelsen ska anpassas utifrån verksamhetens behov och utveckling och 

samtidigt ta hänsyn till medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa vid förläggning av 

jour och beredskap. 

Arbetet ska vara genomfört senast 2017-01-31. 

   

  Bilaga 4 


