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Överenskommelse om ändringar och tillägg till 
Allmänna bestämmelser - AB 95 - gällande fr.o.m. 
1996-01-01 
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska Kyrkans 
Församlings- och Pastoratsförbund har 1995-12-14 träffat överenskommelse 
med de fackliga organisationerna om vissa ändringar och tillägg till 
Allmänna bestämmelser - AB 95 - att gälla fr.o.m. 1996-01-01. 

Överenskommelsen är resultatet av förhandlingar som upptagits med an-
ledning av ändrade kompensationsnivåer i Lagen om allmän försäkring. 

Överenskommelsen bifogas samt är dessutom vad gäller bilaga 1 inarbetad i 
vårt slutliga avtalstryck med färgade pärmar. Notera det nya konstaterandet 
om sjuknivåer i bilaga 2 som ersätter det som finns i de centrala protokollsan-
teckningarna med samtliga våra motparter. 

Genomgång av ändrade regler i socialförsäkringen och lagen om sjuklön per 
1996-01-01 återfinns i cirkulär 1996:9. 

 

Sammanfattningsvis innebär ändringarna att: 

vid ledighet med föräldrapenning 

• § 18, bibehåller arbetstagaren efter de 45 första kalenderdagarna av som-
maruppehållet 25 eller 15 procent av uppehållslönen beroende på kom-
pensationsnivån 

• § 25, anpassas ersättning ”över taket” till de ändrade kompensations-
nivåerna 
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vid ledighet med sjukpenning och rehabpenning 

• § 18, bibehåller arbetstagaren efter de 45 första kalenderdagarna av 
sommaruppehållet 25 procent av uppehållslönen 

• § 24, anpassas ersättning ”över taket” till de ändrade 
kompensationsnivåerna samt utges 10% sjuklön enligt AB även vid 
rehabpenning, dock längst för tid t.o.m. 90:e kalenderdagen i 
sjukperioden. Observera förtydligandet i mom. 5 anmärkning 2 som 
innebär att all sjuklön, sjukpenning och rehabpenning har en övre gräns 
vid 75% de första 14 dagarna av sjukperioden, d.v.s. under den tiden 
utges aldrig 10% enligt avtalet. Även mom. 7 har anpassats till ändrade 
totalnivåer för sjukdom. 
 
 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av 
den nu träffade överenskommelsen. Enligt HÖK 95, ÖLA 95 och ÖLA 2000 
ingår överenskommelsen i det lokala kollektivavtalet - LOK 95. Om det i 
klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till 
protokoll etc. noteras: 

att de lokala kollektivavtalen rörande lön och allmänna anställningsvillkor 
m.m. - LOK 95 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet samt med 
organisationer ingående i TCO:s förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård, Lärare samt med SACO-organisationer, 
genom överenskommelse mellan de centrala parterna, tillförts ändringar i 
Allmänna bestämmelser - AB 95 - enligt § 2 i det centrala 
förhandlingsprotokollet 1995-12-14, gällande från 1996-01-01. 
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