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Redogörelsetext för ändringar och tillägg i AB 17  

 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona - Kommunala företagens 

arbetsgivarorganisation har enats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 

förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare 

och AkademikerAlliansen om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB).   

Inledning 

Det görs konsekvensändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 

9-12. Ändringarna görs till följd av att AB § 28 moment 9 avseende sjuklön upphört 

att gälla från 2018-06-01 och ersatts av bestämmelse i Avtalsgruppsjukförsäkring 

(AGS-KL). Ändringen innebär att sjuklön vid ej beviljad sjukpenning kan utges enligt 

Särskild AGS-KL-förmån, ett tillägg inom ramen för AGS-KL via AFA försäkring 

istället för enligt kollektivavtal.  

Det görs även ändringar i § 28 mom. 7 och mom. 11 till följd av Riksdagens beslut att 

höja det s.k. taket för ersättning vid sjukdom i socialförsäkringsbalken (SFB) från 7,5 

till 8,0 prisbasbelopp.  

Ändringar görs även av vissa moments numrering. Efter ändringarna gäller AB 17 i 

lydelse 2018-07-01. 

Förhandlingsprotokollet 

§ 1 Innehåll m.m. 

Innehåller en beskrivning av samtliga ändringar. Det framgår att AB gäller om annat 

inte särskilt anges. 

För redogörelse av Särskild AGS-KL-förmån se Cirkulär 18:9. 

 

§ 2 Ändringar i AB 17 

AB § 28 mom. 7, ändras 

Som en följd av att det s.k. ”taket” för ersättning vid sjukdom höjs i SFB från 7,5 till 

8,0 prisbasbelopp ändras angiven procentsats i momentet till 66.67%. Ändringen 

träder i kraft från och med den 1 juli 2018. 

 

AB § 28 mom. 9, ändras 
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Bestämmelsen i AB § 28 mom. 9 avseende att arbetsgivaren ska betala sjuklön upp till 

180 dagar vid indragen sjukpenning från Försäkringskassan utmönstrades ur AB 17 

och övergick till en försäkringslösning i AGS-KL från den 1 juni 2018.  

Det görs med anledning av detta konsekvensändringar i AB § 28 mom. 9 och mom. 

10. Innehållet i mom.10 som anger beräkningsgrund för sjuklön flyttas till mom. 9. En 

anmärkning läggs också till momentet med information om att mom. 9 har upphört att 

gälla och ersatts av Särskild-AGS-KL-förmån. 

Information om den nya försäkringslösningen jämte övergångsbestämmelser finns i 

Cirkulär 18:9.   

Ändringarna i § 28 mom. 9 och införandet av Särskild AGS-KL-förmån påverkar inte 

arbetsgivarens ansvar att under anställningstiden bedöma arbetstagarens möjlighet till 

återgång i sitt vanliga arbete. Det ansvaret kvarstår oförändrat.  

Konsekvensändringarna träder i kraft den 1 juli 2018. 

 

AB § 28 mom. 10 Besök inom hälso- och sjukvården med bibehållen lön, 

numrering 

Ändringen avser endast numrering. Ändringen träder i kraft från den 1 juli 2018. 

 

AB § 28 mom. 11 Arbetslivsinriktad rehabilitering, ändring 

Ändrad numrering. Det görs vidare en ändring av den angivna procentsatsen till följd 

av att det görs ändringar i SFB, se mom. 7 ovan. Ändringarna träder i kraft från den 1 

juli 2018.  

 

AB § 28 mom. 12, ändring 

Momentet utgår till följd av ändrad numrering. Ändringen träder i kraft från den 1 juli 

2018. 

 

 


