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Ändringar i Allmänna bestämmelser — AB 01 
Allmänna bestämmelser — AB 01 gäller från och med den 1 april 2001. AB 01 
ingår som bilaga i  

• HÖK 01 med Svenska Svenska Kommunalarbetareförbundet,  
• ÖLA 01 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

jämte i förbundsområdet ingående organisationer,  
• ÖLA 01 med AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen an-

slutna riksorganisationer och  
• ÖLA 01 med Sveriges läkarförbund.  

Från och med med den 1 april 2001 ersätts AB 98 av AB 01 i  

• ÖLA 00 med OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i för-
bundsområdet ingående organisationer.  

• ÖLA 00 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samver-
kansråd.  

EG:s deltids- och visstidsdirektiv 
De flesta ändringar som gjorts beror på att AB har anpassats till EG-direk-
tiven 97/81/EG om deltidsarbete och 1999/70/EG om visstidsarbete. Dessa 
direktiv innebär att anställda inte får behandlas mindre förmånligt på grund 
av att de arbetar deltid eller är visstidsanställda. För att undvika diskrimine-
ring av de som arbetar deltid eller är korttidsanställda har förmånsgrupperna 
tagits bort i AB. Därmed får alla arbetstagare, vars allmänna anställningsvill-
kor regleras av AB, likvärdiga anställningsförmåner. För att anpassa AB med 
anledning av EG-direktiven har ett 30-tal bestämmelser ändrats. 

Andra viktigare förändringar 
De viktigaste förändringarna i övrigt är att formuleringen har skärpts vad 
gäller skyldigheten att erbjuda deltidsanställda arbetstagare på arbetsstället 
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höjd sysselsättningsgrad. ”Utfyllnaden” för månadslön överstigande 62,5 % 
av prisbasbeloppet är inte längre kopplad till de första dagarna 270 dagar då 
föräldrapenning utges.  

I AB 01 har införts en möjlighet för arbetstagare att omvandla semesterdagar 
till timmar för att kunna få ledigt del av dag. De betalda semesterdagar som 
kan omvandlas till timmar är dels de dagar som under innevarande seme-
sterår överstiger de 25 som följer av semesterlagen, dels den sparade se-
mestern från tidigare år som överstiger 25 sparade semesterdagar. 

Särskilda ersättningar m.m.  
Ersättningsnivåerna för särskilda ersättningar enligt bilaga A och ersättning-
arna enligt bilaga L höjs under avtalsperioden med 4 % vid två tillfällen, 
nämligen 2001-07-01 och 2003-01-01.  

Semesterlönetillägg, lägsta semesterlön och uppehållslönetillägg justeras tre 
gånger (2001-04-01, 2002-04-01 och 2003-04-01) med 35 kr per semesterdag.  

Avtalstext 
I Cirkulär 2001:67 om HÖK 01 finns AB 01 som bilaga 2. Det cirkuläret finns 
även på Svenska Kommunförbundets hemsida, Arbetsgivarfrågor, Cirkulär-
databas. AB 01 finns också direkt på Svenska Kommunförbundets hemsida, 
Arbetsgivarfrågor under rubriken Aktuellt.  

Redogörelse 
I den redogörelse som bifogas detta cirkulär finns förändringarna i AB när-
mare beskrivna. 

Frågor 
Frågor om detta cirkulär och AB 01 besvaras av Lotta Kärger, Lars-Gösta 
Andréen, Lars Ericson, Ann Garö och Ann-Charlotte Ohlsson.  

Eventuella frågor kan även ställas via mail som är det säkraste sättet under 
semesterperioden. Mailadress till respektive befattningshavare är  
”fornamn.efternamn@svekom.se”. 
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