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Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser − AB 95 

Allmänt 

Överenskommelse har träffats med de fackliga organisationerna om änd-
ringar i Allmänna bestämmelser − AB 95. De överenskomna ändringarna 
gäller fr.o.m. 1998-01-01 och 1998-04-01. Överenskommelsen bifogas.  

Med anledning av ändrade kompensationsnivåer från 75 till 80 procent inom 
socialförsäkringsområdet fr.o.m. 1998-01-01 har anpassningar skett i § 18 
mom. 4, § 24 mom. 5, 7 och 10 samt § 25 mom. 2. 

Med anledning av att sjuklöneperioden enligt lagen (1991:1047) om sjuklön 
ändras till att omfatta 14 kalenderdagar fr.o.m. 1998-04-01, har en anpassning 
skett i § 24 mom. 7 med giltighet fr.o.m. samma tidpunkt.     

Ändringarna innebär:  

att en arbetstagare med uppehållsanställning bibehåller 20 procent av uppe-
hållslönen efter de första 45 dagarna av sommaruppehållet under den tid 
sjukpenning, föräldrapenning och rehabiliteringspenning utges, 

att arbetstagare vars månadslön överstiger 62,5 procent av basbeloppet 
erhåller skillnaden mellan 80 procent av lönebortfallet och högsta belopp för 
dagberäknad respektive kalenderdagsberäknad sjukpenning samt högsta 
belopp för rehabiliteringspenning alternativt föräldrapenning,  

för arbetstagare vars sjukpenning dragits in, erhåller nu 80 respektive 90 
procent av lönebortfallet i sjuklön.   

Överenskommelsen omfattar även en ändring i § 24 mom. 7 från dag 28 till 
dag 14 fr.o.m. 1998-04-01 med anledning av ändring i lagen om sjuklön från 
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samma tidpunkt som innebär att sjuklöneperioden kortas till att omfatta 14 
kalenderdagar.  

Beslut 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av 
överenskommelsen. Enligt HÖK 95 och ÖLA 95 respektive ÖLA 2000 ingår 
överenskommelsen i det lokala kollektivavtalet − LOK 95. Om det i klar-
hetens 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 respektive riksorganisationer, genom denna överens-
kommelse mellan de centrala parterna, tillförts ändringar i Allmänna bestäm-
melser − AB 95 − enligt § 2 i det centrala förhandlingsprotokollet 1997-12-17, 
gällande fr.o.m. 1998-01-01 och 1998-04-01. 
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