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2021- 12-21 

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna 
bestämmelser (AB)  
Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, 
AkademikerAlliansen, OFR Hälso- och sjukvård samt Sveriges Läkarförbund. 
Ändringarna gäller från och med 2022-01-01. 

Nedanstående är redogörelse för förändringar i Allmänna bestämmelser i lydelse 
2022-01-01. Tidigare ändringar i AB 20 finns beskrivna i cirkulär 20:61. AB 20 
i lydelse 2022-01-01 gäller för samtliga fackliga organisationer. 

§ 4   Anställningsform 

I § 4 mom. 4 har ett stycke kring regleringar om tider för konvertering som 
gällde fram till 2021-09-30 strukits. 

§ 12   Omreglering på grund av sjukersättning 

I anteckningen till § 12 mom. 4 har orden andra stycket strukits till följd av en 
felhänvisning. 

§ 27 Semester 

I § 27 mom. 18 och 19 har ett stycke kring regleringar om sparade 
semesterdagar som gällde fram till 2017-12-31 strukits.  

§ 28 Sjukdom m.m 

I § 28 mom. 7 och 11 har procentsatsen för sjuklön ändrats från 66,67 till 83,33. 
Detta görs till följd av ändringar i socialförsäkringsbalken där inkomsttaket vid 
beräkning av sjukpenninggrundande inkomst har höjts från 8 till 10 
prisbasbelopp från och med 1 januari 2022. Ändringen omfattar sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning samt ersättning 
från försäkringskassan vid tvist om sjuklön. I och med att grunder för beräkning 
av sjukpenning höjs så anpassas procentsatsen för sjuklön enligt AB. 

§ 29 Föräldraledighet 

I § 29 mom. 1 har ett stycke kring regleringar om föräldrapenningtillägg som 
gällde fram till 2021-12-31 strukits. 
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§ 33 Uppsägningstid m.m. 

I § 33 mom. 4 har det tillförts en skrivning som reglerar en uppsägningstid om 
tre månader från arbetsgivaren sida vid projektanställning enligt § 4 mom. 3 d). I 
övrigt gäller grunderna i § 33 mom. 4 för uppsägning även av projektanställning.  

HÖK med OFR Hälso- och sjukvård 

Det har tillförts en skrivning i HÖK med OFR Hälso- och sjukvård bilaga 3. 
Anteckningar till AB, som anger att tillämpning av § 13 mom. 6 som reglerar 
möjligheten att föra timmar mellan beräkningsperioder, förutsätter lokalt 
kollektivavtal. 
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