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Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestäm-
melser — AB 98 

Annan semesterlön ändras till semesterlönetillägg 

Överenskommelse har träffats med berörda fackliga organisationer om att i 
AB 98 ändra annan semesterlön till semesterlönetillägg. 

Överenskommelsen innebär att från och med semesteråret 2000 ska det s.k. 
”balkongtillägget”enligt AB 98 — dvs. semesterlönegarantin 790 kronor per 
semesterdag — uppfyllas genom ett tillägg (semesterlönetillägg) till den lö-
pande semesterlönen och semesterdagstillägget. 

De överenskomna ändringarna omfattar 

1. med giltighet från och med den 1 januari 2000 

• AB 98 — § 19 mom. 10 och § 33 mom. 13, 

• Bilaga A till AB 98 — punkt 6, och 

• Bilaga M till AB 98 — punkt 13 a, samt 

2. med giltighet från och med den 1 april 2000 

• Bilaga F till AB 98 — punkt 19, och 

• Bilaga G till AB 98 — punkt 9. 

Överenskommelsen består av det centrala förhandlingsprotokollet 1999-11-01 
med tillhörande bilagor 1–5. 

Överenskommelsen och en redogörelse för ändringarna bifogas detta cirku-
lär. 
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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 januari 2000 respektive den 1 april 2000  ändrats på sätt som de cen-
trala parterna enats om enligt § 2 i förhandlingsprotokollet 1999-11-01; Över-
enskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser — AB 98. 

Frågor 

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