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Förhandlingsprotokoll VECKOVILA 95 

1996-06-17 

Överenskommelse om Veckovila enligt 14 § 

Arbetstidslagen i vissa fall VECKOVILA 95 

Parter 

Svenska Kommunförbundet å ena sidan samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet och TCO-OF:s förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet samt Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena  

ingående organisationer å den andra sidan. 

§ 1   Innehåll m.m. 

Parterna träffar detta kollektivavtal om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i 

vissa fall veckovila 95. Till avtalet hör även bestämmelser och protokollmall 

enligt följande. 

a)   Bestämmelser om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i vissa fall – 

VECKOVILA 95 (bilaga 1). 

b)   Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2). 

c)   Lokalt kollektivavtal om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i vissa fall – 

VECKOVILA 95 (bilaga 3). 

§ 2   Ändringar och tillägg 

De ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som parterna under avtalets 

giltighet träffar överenskommelse om skall ingå i kollektivavtalet. 

§ 3   Tvisters handläggning 

Uppstår tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal och av överens-

kommelse som slutits med stöd därav skall ärendet handläggas i den ordning 

som föreskrivs i det kommunala huvudavtalet (KHA). 

§ 4   Fredsplikt 

Förhandlingar enligt detta avtal skall under avtalets giltighet föras under freds-

plikt. 
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§ 5   Rekommendation om lokalt kollektivavtal 

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare och arbetstagarorganisationer att 

träffa lokala avvikelseavtal med den utformning och det innehåll som framgår 

av bilaga 1. 

Lokala avvikelseavtal äger fortsatt giltighet i enlighet med vad därom överens-

kommits. 

§ 6   Giltighet och uppsägning 

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1996-07-01 och tills vidare med en  

ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Uppsägning skall vara skrift-

lig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal. 

§ 7   Övrigt 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

Lars Ericson 

Justeras 

För Svenska Kommunförbundet 

Åke Hillman 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Leif Oscarsson 

För TCO-OF:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i  

förbundsområdet ingående organisationer 

SKTF LEDARNA 

Lise-Lotte Ewerhard Håkan Landberg 

För TCO-OF:s förbundsområde Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdet 

ingående organisationer 

Vårdförbundet SHSTF 

Margareta Öhberg 
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Bilaga 1 

Bestämmelser om Veckovila enligt 14 § Arbetstids-

lagen i vissa fall – VECKOVILA 95 

§ 1   Gemensam partsuppfattning 

Här avsedda arbetstagare bör så långt det är möjligt beredas den i arbetstidslag-

stiftningen åsyftade veckovilan. Åtgärder för att åstadkomma en sådan lösning 

bör göras i samråd med berörda arbetstagarorganisationer. 

§ 2   Förutsättningar för lokala avvikelseavtal 

Lokala avtal om erforderliga avvikelser från Arbetstidslagens bestämmelser om 

veckovila bör beakta verksamhetens natur och behov av beredskap samt syfta 

till anordningar som inte innebär faktisk arbetstidsförkortning. 

§ 3   Riktlinjer för lokala avvikelseavtal 

Riktlinjer för lokala avvikelseavtal avseende enbart arbetstagare med ordinarie 

arbetstid måndag fredag samt sammanhängande beredskap fredag eftermiddag- 

måndag morgon. 

Utläggning av beredskap 

a)   Den utläggning av beredskap, som blivit fastställd i kommunen, skall gälla 

med stöd av 3 § Arbetstidslagen. 

b)   Beredskapsersättning enligt AB § 22 utges ej för beredskap som under ett 

veckoslut ligger mellan fredag eftermiddag och måndag morgon. 

c)   För beredskap under nyssnämnda tid utges i stället ersättning enligt nedan. 

Kronor per timme 

fr.o.m. 

2012-09-01 

a)   för beredskapstid som uppgår till högst 48,60 

150 timmar under kalendermånaden 

b)   för beredskapstid därutöver 77,60 
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§ 4   Semesterförmåner 

Arbetstagares semesterförmåner skall inte inskränkas på grund av innehållet i 

denna överenskommelse. 

Ersättning enligt § 3 inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp 

som förutsättes i semesterlagen. 

§ 5   Ledighet 

Om det är möjligt med hänsyn till verksamheten kan överenskommas att arbets-

tagare erhåller ledighet med högst 8 timmar för varje sammanhängande bered-

skapspass över ett veckoslut. Under sådan ledighet sker löneavdrag enligt  

reglerna i gällande Allmänna bestämmelser. (Sker väsentliga ändringar av dessa 

är parterna överens om att uppta förhandlingar i denna fråga). 
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Bilaga 2 

Centrala och lokala protokollsanteckningar 

Har upphört att gälla. 
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Bilaga 3 

Lokalt kollektivavtal om Veckovila enligt 14 §  

Arbetstidslagen i vissa fall – VECKOVILA 95 

§ 1   Innehåll m.m. 

Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta 

kollektivavtal om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i vissa fall – VECKO-

VILA 95. 

Till avtalet hör 

1.   Bestämmelser om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i vissa fall – 

VECKOVILA 95 enligt bilaga 1, 

2.   Centrala och lokala protokollsanteckningar enligt bilaga 2 och 

3.   Bestämmelser enligt §§ 2-4 i förhandlingsprotokoll 1996-06-17 mellan de 

centrala parterna. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Såvida inte annat särskilt anges, gäller denna överenskommelse fr.o.m.  

1996-07-01 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalender-

månader. Uppsägning skall vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollek-

tivavtal. 



10 

 

§ 3   Övrigt 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

____________________________________________ den ________________ 

För _____________________________________________________________ 

(arbetsgivarparten) 

________________________________________________________________ 

(underskrift) 

För _____________________________________________________________ 

(arbetstagarparten) 

________________________________________________________________ 

(underskrift) 



11 

 

Förhandlingsprotokoll VECKOVILA 95 

2012-09-19 

Överenskommelse om vissa ändringar i Veckovila 95 

Parter 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan 

och 

Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområden Allmän 

kommunal verksamhet samt Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena  

ingående organisationer å andra sidan. 

§ 1   Bakgrund 

Parterna konstaterar att förhandlingar upptas för att anpassa beloppen i Vecko-

vila 95 avseende beredskapsersättning i enlighet med uppräkningen i Allmänna 

bestämmelser. 

§ 2   Ändringar i Veckovila 95 

Parterna är överens om följande. 

Bilaga 1 ”Bestämmelser om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i vissa fall - 

Veckovila 95” § 3 Riktlinjer för lokala kollektivavtal, punkt c, ska ha följande 

lydelse från och med den 1 september 2012. 

För beredskap under nyss nämnda tid utges i stället ersättning enligt nedan. 

a)   48,60 kronor per timme för beredskapstid som uppgår till högst 150 timmar 

under kalendermånaden, 

b)   77,60 kronor per timme för beredskapstid därutöver. 

§ 3   Tillämpningsområde 

Parterna konstaterar att överenskommelsen om Veckovila 95 inte gäller för 

landstingssektorn och PRIVO - företag anslutna till Pacta. 
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§ 4   Avslutning  

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

Jeanette Eklund 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Landsting 

Ingela Gardner Sundström 

För Arbetsgivarförbundet Pacta 

Ingela Gardner Sundström 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Annica Jansson 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 

Fackförbundet SKTF Akademikerförbundet SSR 

Mona Tapper Eva Fagerberg 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 

Vårdförbundet 

Cecilia Helldén 
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