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Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala 
företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om 
ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, 
AkademikerAlliansen, OFR förbundsområde Hälso- och sjukvård samt 
Sveriges Läkarförbund. Ändringarna i AB gäller från och med 2022-10-01. 
Överenskommelsen om ändringarna gäller under förutsättning att riksdagen 
beslutar om föreslagna ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). 
I cirkuläret följer en kort redovisning i punktform över de ändringar som har 
gjorts. 
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Överenskommelse om ändringar i Allmänna 
bestämmelser 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona – Kommunala 
företagens arbetsgivarorganisation, har träffat överenskommelse om ändringar 
i Allmänna bestämmelser (AB) med Svenska Kommunalarbetareförbundet, 
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, Lärarförbundets och 
Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, AkademikerAlliansen, OFR 
förbundsområde Hälso- och sjukvård samt Sveriges Läkarförbund. 
Ändringarna i AB gäller från och med 2022-10-01. Nedan följer en kort 
redovisning i punktform över de ändringar som har gjorts. För utförligare 
redovisning – se avtalstext samt redogörelsetext i bilaga. 

Allmänna bestämmelser 

• I § 4 mom. 4 har regleringen om konvertering av allmän visstids-
anställning i stycke två strukits till följd av ändrad lagstiftning. Det 
innebär att tidsgränsen för när anställning i vikariat övergår i en 
tillsvidareanställning även fortsatt regleras i detta moment. Tidsgränsen 
för när en särskild visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning 
regleras i 5 a § LAS. 

• I § 4 mom. 4 stycke tre har allmän visstidsanställning bytts ut mot  
särskild visstidsanställning som grund för konvertering efter avslutad 
projektanställning.  

• I § 32 har bestämmelsen om enskilda angelägenheter skrivits om och 
förtydligats. 

• I § 35 reglerar ett nytt mom. 2 att 22 § LAS angående undantag för 
turordning inte gäller.  

• Tidigare numrering i § 35 mom. 2-4 följd ändras till mom. 3-5. 

• I § 35 mom. 3 (nya mom. 4.) punkten b) samt anmärkningen har allmän 
visstidsanställning strukits. Detta innebär att undantaget om företrädesrätt 
till återanställning vid anställningar kortare än 14 kalenderdagar endast 
omfattar vikariatsanställning.  
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• Protokollsanteckningen i centrala och lokala protokollsanteckningar i 
samtliga HÖK:ar som reglerar lön vid annan anställning på grund av 
organisatoriska skäl eller sjukdom har fått en ny reglering som innebär att 
utfyllnad utbetalas under 6 månader.  

• En principöverenskommelse har tecknats om att särskild AGS-KL förmån 
upphör att gälla för nya anmälningar från 2022-10-01. 

• En principöverenskommelse har tecknats om att tidsfrister för påkallande 
av central förhandling i KHA ska kortas. 

 

Frågor  

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:  

SKRs kontaktcenter, 08-452 70 00 eller info@skr.se  

Sobonas servicetelefon, 08-452 75 20 eller kontakt@sobona.se 

 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

Jeanette Hedberg 

  Agnes Gradstock 
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