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Överenskommelse om ändringar i VECKOVILA 95 

Allmänt 

Överenskommelse har träffats med berörda fackliga organisationer (Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, 
Ledarna, Akademikerförbundet SSR och Vårdförbundet) om ändringar i kol-
lektivavtalet VECKOVILA 95.  

Som framgår av VECKOVILA 95 (se SK Cirkulär 1996:104) är parterna över-
ens om att arbetstagare som har beredskap över veckosluten om möjligt bör 
beredas den veckovila som föreskrivs i arbetstidslagen. Om detta inte är möj-
ligt får arbetstagare med ordinarie arbetstid måndag–fredag samt beredskap 
sammanhängande under veckosluten ersättning enligt detta avtal från arbets-
tidens slut fredag eftermiddag till arbetstidens början måndag morgon i stäl-
let för beredskapsersättning.  

Ersättningarna enligt VECKOVILA brukar förändras vid samma tidpunkt 
och med ungefär samma procentsats som ersättningarna enligt AB bilaga A. 
Så skedde inte när ersättningarna enligt AB bilaga A höjdes den 1 juli 2001. 
För att återställa relationerna mellan beredskapsersättning enligt bilaga A och 
ersättningarna enligt VECKOVILA 95 höjs därför ersättningarna enligt 
VECKOVILA 95 bilaga 1 § 3 C fr.o.m. den 1 juli 2002 så att de fr.o.m. detta 
datum är anpassade till den nivå ersättningarna enligt AB 01 bilaga A kom-
mer att få efter överenskommen höjning den 1 januari 2003. 

Överenskommelsen innebär också att den centrala och lokala protokollsan-
teckningen enligt bilaga 2 till VECKOVILA 95 för fortsatt giltighet efter 2002-
12-31 ska tas in i lokal överenskommelse. 

Denna ändring är analog med det tillägg som gjordes till den centrala och 
lokala protokollsanteckningen i HÖK/ÖLA 01 angående beredskapsersätt-
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ning enligt nivå ”bostaden” i Bilaga A per 1995-12-31. Den nu aktuella lokala 
anpassningen av protokollsanteckningen till VECKOVILA 95 kan lämpligen 
göras på samma sätt som då motsvarande protokollsanteckning i HÖK/ÖLA 
togs in i lokal överenskommelse. 

Det kan också noteras att VECKOVILA 95 numera även omfattar medlem-
marna i Arbetsgivarförbundet för kommunalförbund och kommunala företag 
— KFF 

Överenskommelsen innebär sammanfattningsvis att  

• VECKOVILA 95 omfattar även medlemmarna i Arbetsgivarförbundet 
för kommunalförbund och kommunala företag — KFF 

• ersättningarna enligt VECKOVILA 95 bilaga 1 § 3 C fr.o.m. den 1 juli 
2002 höjs (se bilaga). 

• Den centrala och lokala protokollsanteckningen enligt bilaga 2 till 
VECKOVILA 95 för fortsatt giltighet efter 2002-12-31 ska tas in i lokal 
överenskommelse. 

Beslut 

Något beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av överens-
kommelsen, eftersom de mellan centrala parterna överenskomna ändringarna 
automatiskt tillförs de lokala kollektivavtalen VECKOVILA 95. 

Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det 
till protokollet etc. noteras 

att de lokala kollektivavtalen VECKOVILA 95 från och med den 1 juli 2002 
ändras på sätt som de centrala parterna enats om enligt § 2 i förhandlings-
protokollet 2002-10-21, Förhandlingar om ändringar i Överenskommelse om 
Veckovila enligt 14 § arbetstidslagen i vissa fall - VECKOVILA 95. 

Frågor 

Frågor angående innehållet i detta cirkulär och VECKOVILA 95 i övrigt bes-
varas av Lars Ericson. 
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