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Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
samt bilagor
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
Huvudöverenskommelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Fackförbundet Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet) och Läkare (Sveriges Läkarförbund).
Med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Legitimerade
Sjukgymnasters Riksförbund), AkademikerAlliansen och Lärarnas Samverkansråd
(Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) pågår fortfarande förhandlingar. Med
dessa organisationer tillämpas därför Allmänna bestämmelser i dess lydelse 2012-0430 tills annat anges.
Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.
Allmänna bestämmelser
•

Ändringarna i Allmänna bestämmelser gäller fr.o.m. 2012-05-01 om inte annat
anges.

•

Semesterlönetillägget och grundbeloppet i § 27 moment 15 och 16 höjs med
2,6 % från och med 2012-04-01.

•

De särskilda ersättningarna i §§ 21–24 samt i bilagorna räknas upp med 2,6 %
från och med 2012-09-01.

•

Bestämmelsen avseende provanställning har ändrats. Förhandlingsskyldigheten enlig MBL har utgått och provanställningen är numera möjlig att bryta i
förtid.

•

En kollektivavtalsreglering har införts som kompletterar LAS och innebär att
tidsbegränsade anställningar övergår till tillsvidareanställning när en arbetstagare har haft såväl allmän visstidsanställning som vikariat i sammanlagt mer
än 3 år under en 5-årsperiod.
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•

Efterbehandlingsbestämmelsen har ersatts med att en arbetstagare har rätt till
ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom
eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid.

•

Bestämmelsen avseende föräldrapenning har ändrats. Ändringen innebär att en
arbetstagare kan dela upp föräldrapenningtillägget på flera ledighetsperioder.
Tillägget utbetalas i 150 dagar och som längst till dess att barnet är 24
månader.

•

En kollektivavtalsreglering har införts som innebär att varseltiden vid anmälan
om föräldraledighet förlängs till 3 månader. Om särskilda skäl föreligger kan
anmälan göras senare.

•

En kollektivavtalsreglering har införts som innebär att tidsbegränsade anställningar som är avsedda att pågå längre tid än 3 månader är möjliga att säga upp
med 1 månads uppsägningstid för såväl arbetsgivaren som arbetstagaren.

Bilagor till Allmänna bestämmelser
•

Bilaga U: Uppehållslönetillägget räknas upp med 2,6 % från och med 201204-01.

•

Bilaga J: Begreppet begränsningsperiod har ersatts med beräkningsperiod.

•

Bilaga E: En kollektivavtalsreglering har införts som innebär att en arbetstagare som har fått sin arbetstid förskjuten får ersättning för obekväm arbetstid
för sådan tid som inte täcks av det schabloniserade tillägget för obekväm
arbetstid. Utöver detta har ett storhelgstillägg införts vid tjänstgöring under
annandag påsk.
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Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av
Allmänna bestämmelser: Kristina Hane, Jeanette Hedberg, Malin Looberger, Phia
Moberg, Ann-Charlotte Ohlsson, Jan Svensson och Alexandra Wåhlstedt
Bilaga E: Jesper Neuhaus
Bilaga J: Malin Looberger och Ann-Charlotte Ohlsson
Bilaga L: Phia Moberg
Bilaga U: Jeanette Hedberg och Jan Svensson
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