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Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestäm-
melser — AB 98 

Allmänt 

Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om änd-
ringar i Allmänna bestämmelser — AB 98. Ändringarna gäller från och med 
den 
1 april 1998. 

Överenskommelsen är träffad mot bakgrund av central protokollsanteckning 
till AB 98 i HÖK 98/ÖLA 98/CÖA 98 om beräkning av ersättning till uppe-
hållsanställda motsvarande annan semesterlön. 

De överenskomna ändringarna omfattar bestämmelserna i 

• AB 98 — § 19 mom. 10, 

• Bilaga A till AB 98 — punkt 7, och 

• Bilaga M till AB 98 — punkt 13 a. 

Bestämmelserna gäller de ersättningar — uppehållslönetillägg eller ferielöne-
tillägg — som ska utges i stället för annan semesterlön enligt AB 98. 

Ändringarna finns med i de från Kommentus Förlag nu utgivna AB 
98 och dess bilagor A och M. 

Handlingarna till den träffade överenskommelsen, bestående av det centrala 
förhandlingsprotokollet 1998-06-29 med tillhörande bilagor 1–3, bifogas detta 
cirkulär. Till cirkuläret finns även bifogat en redogörelse för bestämmelserna 
om uppehållslönetillägg och ferielönetillägg. 
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Beslut 

De överenskomna ändringarna ingår enligt gällande kollektivavtal om lön 
och allmänna anställningsvillkor m.m. i de lokala kollektivavtalen — LOK 95 
och LOK 98. Det erfordras därför inte något särskilt beslut från kommunens 
sida med anledning av den träffade överenskommelsen. 

Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det 
till protokollet etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. 
— LOK 95 och LOK 98 — med respektive riksorganisationer från och med 
den 1 april 1998 ändras på sätt som de centrala parterna enats om enligt § 2 i 
förhandlingsprotokollet 1998-06-29; Överenskommelse om ändringar i All-
männa bestämmelser — AB 98. 

Frågor 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen 
och Ann Garö. 
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