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Överenskommelse om veckovila enligt 14§ 
arbetstidslagen (ATL) i vissa fall 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut 

År 1979 gjordes en överenskommelse mellan Kommunförbundet och Sven-
ska Kommunalarbetareförbundet samt dåvarande KTK angående riktlinjer 
för lokala avvikelseavtal avseende arbetstagare med ordinarie arbetstid 
måndag - fredag samt sammanhängande beredskap fredag eftermiddag - 
måndag morgon. 

Riktlinjerna har ägt tillämpning även under innevarande avtalsperiod. Dock 
sades överenskommelsen upp med giltighet från 1 april 1995 men prolonge-
rades att gälla tills vidare så länge förhandlingar mellan parterna pågår. 

Berörda parter har 1996-06-17 träffat överenskommelse om tillämpning tills 
vidare av riktlinjerna för lokala avvikelseavtal rörande veckovila. 
Överenskommelsen äger tillämning från 1996-07-01 och innebär att 
ersättningen höjs från 29:25 kronor per timme till 33:50 kronor per timme för 
beredskapstid som uppgår till högst 150 timmar per kalendermånad och från 
39 kronor per timme till 53:50 kronor per timme för beredskapstid därutöver. 

För tiden 1996-01-01--1996-06-30 betalas ett generellt tillägg uppgående till 
14% av ersättningar som utbetalas enligt Veckovileavtalet för 
beredskapsnivån ”Beredskap i bostaden eller på annan plats utom 
arbetsstället”. 

I likhet med tidigare innebär denna överenskommelse  att arbetstagare om 
det är möjligt för verksamheten kan erhålla ledigt högst 8 timmar för varje 
sammanhängande beredskapspass över ett veckoslut. Tidigare gjordes för 
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sådan ledighet löneavdrag med 1/165 av månadslönen för varje ledig timme. 
Denna överenskommelse innebär att löneavdrag för sådan ledighet sker 
enligt reglerna i gällande Allmänna bestämmelser. 

I AB 95 har beredskapsgraden ”i bostaden” avskaffats men ersatts av en 
protokollsanteckning som innebär att de arbetstagare som 1995-12-31 erhöll 
ersättning enligt denna nivå får behålla den då gällande ersättningen så 
länge arbetstagaren innehar aktuell anställning inklusive 
beredskapstjänstgöring och gällande beredskapsorganisation kvarstår. 
Överenskommelsen om veckovila innehåller en likartad 
protokollsanteckning. 

Den nya överenskommelsen innebär också att ersättningsbeloppen anges 
direkt i kronor per timme utan att några omräkningar behöver göras. 

Föregående överenskommelse redovisades i cirkulär nr 1993:183. 

Förhandlingsdelegationen rekommenderar kommunen besluta 

att anta bilagda överenskommelse rörande veckovila enligt 14 § arbetstids-
lagen (ATL) i vissa fall. 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lars Ericson. 
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