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Överenskommelse om ändringar och tillägg till 
Allmänna bestämmelser - AB 89 - med tillhörande 
specialbestämmelser, gällande fr o m 1993-04-01 
 

Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska Kyrkans 
församlings- och pastoratsförbund har 1993-03-31 träffat överenskommelse 
med Svenska Kommunalarbetareförbundet, TCO-OF:s förbundsområden 
allmän kommunal verksamhet, lärare, hälso- och sjukvård jämte i förbunds-
områdena ingående organisationer och SACO-K och till SACO-K anslutna 
organisationer om vissa ändringar i och tillägg till Allmänna bestämmelser - 
AB 89 - med tillhörande specialbestämmelser, att gälla fr. o. m. 1993-04-01. 

Överenskommelsen är resultatet av förhandlingar som upptagits med an-
ledning av ändringar i lagen om sjuklön och lagen om allmän försäkring. 

Överenskommelsen bifogas. 

I Arbetsgivarnytt nr 16/93 informerade vi om den preliminära uppgörelsen 
som vi då hade träffat med alla parter utom TCO-OF:s förbundsområde 
lärare. Det är således först nu som det formella avtalet är undertecknat av alla 
parter. 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av 
den nu träffade överenskommelsen. Enligt HÖK 91 och ÖLA 91 ingår över-
enskommelsen i det lokala kollektivavtalet - LOK 91. Om det i klarhetens 
intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till protokoll etc. 
noteras: 
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att de lokala kollektivavtalen rörande lön och allmänna anställningsvillkor 
m. m. - LOK 91 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet samt med or-
ganisationer ingående i TCO-OF:s förbundsområden allmän kommunal 
verksamhet, lärare, hälso- och sjukvård eller anslutna till SACO-K, genom 
överenskommelse mellan de centrala parterna, tillförts ändringar i Allmänna 
bestämmelser - AB 89 - med tillhörande specialbestämmelser enligt § 2 i det 
centrala förhandlingsprotokollet 1993-03-31, gällande från 1993-04-01. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Marianne Hörding. 
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