
 

Nyheter i AB från 1/5 2020 
Läsanvisning samt kommentarer till förändringarna i AB 17 i lydelse 
19-01-01.  
 

§ 1  

 

 Inledning 

Friskt arbetsliv och god arbetsmiljö. Delaktighet och inflytande över arbetstidens 

förläggning. 

Heltid ska eftersträvas. 

 

§ 4  Anställningsform 

mom. 4  Konsekvensändringar i förhållande till ändrad lagstiftning. Hänvisningen är numer till  
5 a) § LAS. 
 

§ 5  Ny rubrik. Höjd sysselsättningsgrad. 
Heltidsarbete eftersträvas. Skriftligt erbjudande. Svar från arbetstagaren inom 14 dagar. 
Om arbetstagaren tackar nej kan ny anmälan göras tidigast efter 6 månader. 
 

§ 8  Bisysslor 
Arbetstagare är skyldig att anmäla bisyssla. Arbetsgivaren ska medvetandegöra 
arbetstagaren om denna skyldighet. 
 

§ 12  Omreglering på grund av sjukersättning 

mom. 1  Den som beviljas sjukersättning från Försäkringskassan är skyldig att informera 
arbetsgivaren om det. 
 

§ 13  Arbetstid 

mom. 6 a)  Rast får bytas mot måltidsuppehåll även fredag, lördag, söndag och helgdag. 

mom. 6 b)  Studieledighet och kompensationsledighet anses inte som arbetad tid 
 

mom. 7 b) 
& 7 c) 

 Möjlighet till lokalt kollektivavtal om annat uttag av övertid och mertid 
 
 

§ 14  Flexibel arbetstid 

mom. 5  Möjlighet att i efterhand godkänna övertid för arbetstagare med flextid. 
 

§ 20  Övertid m.m. 

mom. 4  Högst 200 timmar får sparas. Överstigande timmar betalas ut i nästkommande månad. 

mom. 8  Förutsättningar för överenskommelse om undantag för övertidskompensation ska 
tydliggöras. Om förutsättningarna ändras ska en översyn göras av lön och övertidsrätt. 
 
 



§ 21  Obekväm arbetstid 

mom. 1  Ersättningar har räknats upp. I punkt 1 likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och 
nyårsafton med helgdagar. 
 

§ 22  Jour och beredskap 
Ersättningarna har höjts och gränsen för den högre ersättningen har sänkts till 130 
timmar. 
 

§ 27  Semester 

mom. 18 & 
19 

 Antalet sparade semesterdagar sänks från 40 till 30. Övergångsperiod till 2025. 

mom. 21  Möjlighet för medlemmar inom Sobona (Pacta) att göra enskilda överenskommelser. 
 

§ 28  Sjukdom m.m. 

mom. 6 & 7  Arbetstagare ska på begäran styrka att ersättning enligt SFB utges från 
Försäkringskassan. 
 

§ 29  Föräldraledighet 

mom. 1  Ändrad kvalifikationstid. Arbetstagaren har rätt till föräldrapenningtillägg för ledighet 
som påbörjas efter 365 dagars sammanhängande anställning. 

mom. 1 & 2  Arbetstagare är på arbetsgivares begäran skyldig att styrka att denne uppbär 
föräldrapenning från Försäkringskassan. 
 

§ 33  Uppsägningstid m.m. 

mom. 1  Landsting ändrat till region. 

mom. 2  För den som har fyllt 61 år och varit anställd i mer än 10 år gäller 12 månaders 
uppsägningstid. 

mom. 3  En månads ömsesidig uppsägningstid för den som uppnått s.k. LAS-ålder.   
Nytt moment som förskjuter numreringen på de följande momenten. 
 
 

§ 35  Turordning och företrädesrätt 
Turordning per driftsenhet, fackliga organisationer kan begära sammanläggning upp till 
tre driftsenheter. Huvudsakligen jämförbara arbetsuppgifter – lärare. 
Företrädesrätt i hela förvaltningen. 
 
 

   

Ändringar i bilaga M och HÖK 18 bilaga 3, Anteckningar till AB.   

Bestämmelsen om 12 månaders provanställning för nyexaminerad lärare som får sin första 
tillsvidareanställning utgår. 

  



Lärarförbundets kommentarer till vissa bestämmelser 
 

§ 1 Inledning. Det har kommit till skrivningar om arbetsmiljö, delaktighet och inflytande över 
arbetstidsförläggning samt rätt till heltid. Det är bra saker att peka på i samverkan och MBL-förhandling, 
men den här bestämmelsen är inget att tvista på. 

§ 8 Bisysslor. Tidigare skulle man på uppmaning meddela om man hade en bisyssla. Numera ska man själv 
anmäla det.  Om man missar att meddela sin arbetsgivare så kan det i värsta fall leda till en disciplinpåföljd 
(varning). Arbetsgivaren har i sin tur en skyldighet att upplysa/påminna arbetstagaren om att bisysslor ska 
anmälas. Det är lämpligen något man rutinmässigt tar upp vid medarbetarsamtalen. 

§ 20 mom. 8 Övertid. För Lärarförbundets medlemmar är det främst skolledare som denna förändring 
har betydelse för, då den tar sikte på chefer med inlöst övertid.  

§ 27 mom. 18 & 19 Sparad semester Antalet dagar som får sparas minskar och våra medlemmar har fem 
år på sig att reglera nivån på semestersaldot för att komma under 30. Arbetsgivarnas incitament för denna 
förändring är att minska sina semesterskulder. Från fackligt håll har vi påpekat att många sparade 
semesterdagar kan tyda på att verksamheten inte tillåter att medarbetarna får ut den ledighet de har rätt till. 
Med denna ändring blir arbetsgivarna tvungna att i ett tidigare skede skapa möjlighet för medarbetarna att 
vara lediga. Det är viktigt att komma ihåg att årets semester måste tas ut innan sparade semesterdagar kan 
tas ut.   
 
§ 29 mom. 1 Föräldrapenningtillägg Det krävs fortfarande 365 dagars sammanhängande 
anställningstid, men en viktig del är ändrad. Medarbetare som inte uppnått kravet vid den första 
föräldraledigheten kan nu ha rätt till tillägget vid en senare ledighetsperiod. Tillägget förutsätter att 
föräldrapenningtillägg betalas ut, vilket ska kunna styrkas.  

§ 33 mom. 2 Förlängd uppsägningstid. När nu LAS och pensionsregelverk ändras med sikte på att vi 
ska arbeta längre innan vi börjar ta ut pension, så följer konsekvensändringar i många kollektivavtals-
bestämmelser. Numer gäller att den som har fyllt 61 år och varit anställd i minst 10 år hos arbetsgivaren har 
12 månaders uppsägningstid. 

§ 33 mom. 3 För den som har uppnått den ålder då man inte längre har rätt att kvarstå i anställning (32 a § 
LAS, för närvarande 68 år) är den ömsesidiga uppsägningstiden en månad. 

§ 35 Turordning och företrädesrätt. De nya begreppen som ska hanteras nu är ”driftsenhet” och ”i 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter”. Med driftsenhet menas vanligen en skola/ förskola som ligger 
sammanhållet även det rör sig om flera byggnader. Turordning sker på den driftsenhet där arbetsbristen 
uppstår. Fackliga organisationer kan begära sammanläggning av upp till tre driftsenheter. Om de fackliga 
organisationerna inte kan komma överens om vilka driftsenheter det ska vara så bestämmer arbetsgivaren. I 
huvudsak jämförbara arbetsuppgifter handlar för lärare om att vara just lärare. Lärarna är alltså en 
gemensam turordningskrets. Utan den ändring vi fick till i definitionen av ”i huvudsak jämförbara 
arbetsuppgifter” hade lärare endast turordnats utifrån de ämnen de arbetat med det senaste året.   

Facklig tillhörighet ska inte beaktas utan gemensam turordning görs för arbetstagare med i huvudsak 
jämförbara arbetsuppgifter på driftsenheten (-erna). Principen är sedan sist in först ut. Inom 
turordningskretsen krävs att arbetstagarna har tillräckliga kvalifikationer för kvarvarande arbeten. Då tar 
man hänsyn till legitimation och behörigheter. 

Företrädesrätt till återanställning, inom kommuner och medlemmar i Sobona, gäller till lediga befattningar 
inom samma förvaltningsområde. Kvalifikationskraven ska i huvudsak motsvara arbetstagarens senaste 
anställning hos arbetsgivaren. Arbetstagaren måste skriftligt anmäla anspråk på företrädesrätt senast en 
månad efter det att anställningen har upphört. 

Det finns till den här bestämmelsen utförliga partsgemensamma kommentarer. 
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