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Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna 
bestämmelser (AB) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut. 

Sveriges Kommuner och Landsting har den 28 juni 2016 träffat överenskommelse om 
ändringar i Allmänna bestämmelser, AB, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. 
Ändringarna motsvarar de ändringar som har gjorts i AB §§ 14 och 29 med 
AkademikerAlliansen, se cirkulär 16:42. Med övriga arbetstagarorganisationer pågår 
fortfarande förhandlingar i syfte att överenskomma om samma ändringar. Till detta 
sker tillämpas AB i dess lydelse 2014-10-01.   

Nedan följer en kort redovisning i punktform över de tillägg som gjorts. 

En möjlighet att i efterhand godkänna kompensation för övertid har införts i § 14 
mom. 5 b). Detta innebär att det finns en möjlighet för efterhandsgodkännande i de 
fall där beordrande i förväg inte kunnat ske. 

Kvalifikationskravet för rätt till föräldrapenningtillägg enligt § 29 mom. 1 har ändrats. 
Ändringen innebär att arbetstagare som inte har uppnått kvalifikationskravet vid den 
första ledigheten nu kan ha rätt till tillägget vid en senare ledighetsperiod. Ändringen 
gäller för föräldraledighet som påbörjas från och med 1 juli 2016 förutsatt att 
kvalifikationskraven i övrigt är uppfyllda. 
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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 2016-06-28 avseende AB. 

  

 

Frågor 

Frågor besvaras av SKL: Jeanette Hedberg, Annika Bjursell och Pacta: Alexandra 
Wåhlstedt.   

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
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