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Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser 
Mot bakgrund av ändringar i lagen om sjuklön när det gäller förkortad sjuklö-
neperiod, och i lagen om allmän försäkring, angående höjd kompensationsnivå 
till 80 procent, har överenskommelse träffats om ändringar i Allmänna be-
stämmelser, AB 01. Ändringarna gäller fr o m 2005-01-01. 

Sammanfattningsvis innebär ändringarna en återgång till tidigare gällande be-
stämmelser i AB 01 enligt följande 

sjuklön utges tidigast fr o m dag 15 i sjukperioden ( § 27 moment 5 anmärk-
ning 2), 

”utfyllnaden” på lön som överstiger 62,5 % av prisbasbeloppet, gäller arbets-
tagare vars lön beräknas överstiga 295.500 kronor i årsinkomst hos arbetsgiva-
ren under 2005, höjs till 80 % ( § 27 moment 6 ) samt 

den ”fristående” sjuklönerätten, som kan utges till arbetstagare vars sjukpen-
ning indragits enligt reglerna i AFL 3 kapitlet 7 §, anpassats till den nya kom-
pensationsnivån som gäller för sjukpenning, 90 resp. 80 % ( § 27 moment 8). 

Beslut 

De överenskomna ändringarna i AB 01 tillförs gällande lokala kollektivavtal 
om lön och allmänna anställningsvillkor m m — LOK. Beslut om detta fordras 
därför inte. Om det bedöms lämpligt för klarhetens skull eller av annat skäl, 
kan till protokollet antecknas 

att AB 01 tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i träffade 
överenskommelse 2004-12-09. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Ann-Charlotte Ohlsson 
telefon 08-452 78 93 eller Jan Svensson telefon 08-452 74 78. 
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