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Dnr RD20/05796 

Förhandlingsprotokoll veckoslutstjänstgöring 

Tid: 2020-12-02 

Plats: Regionkontoret 
Parter: Arbetsgivarpart, Region Dalarna, företrätt av 

Gunilla Stenback - HR-direktör, Jenni Forselius — tf. 
förhandlingschef, Siri Ellberg — HR-strateg 

Fackförbund 
Vårdförbundet genom förhandlingsdelegerade Kerstin Erlandsson, - 
Förbundsombudsman och  Marion  Vaeggemose — Ordförande 
avdelning dalarna 

Ärende: Lokalt kollektivavtal avseende veckoslutstjänstgöring. 

§1 
Parterna träffar härmed lokalt kollektivavtal avseende arbetstidsförkortning 
med stöd av HÖK 19, centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 3 - 
anteckningar till AB, punkt 6. 

§2 
Avtalet omfattar Vårdförbundets yrkeskategorier; barnmorska, biomedicinsk 
analytiker, röntgensjuksköterska samt sjuksköterska. 

§3 
Veckoslutstjänstgöring kan erbjudas i verksamheter som genomfört en 
behovsanalys och där avtalet bedöms bidra till verksamhetens behov och 
mål. Innan beslut fattas om införande av veckoslutstjänstgöring skall frågan 
samverkas lokalt på basenheten. 

§4 
Vid veckoslutstjänstgöring gäller följande för arbetstagare som arbetar enligt 
veckoslutstjänstgöring: 

• Veckoarbetstid om 25:00 timmar i genomsnitt under 
beräkningsperioden, varav 24:00 planeras ut mellan fredag kl. 13 till 
och med söndag kl. 22 inkluderat lätthelgdagar. Resterande tid,1 
timme per vecka, avsätts för obligatoriska verksamhetsmöten  (APT) 
eller utbildning. 

• Veckoslutstjänstgöring förutsätter schemalagt arbete under varje 
veckoslut, dvs fredag — söndag. 
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• Nattjänstgöring ingår ej i veckoslutstjänstgöring. Med nattpass menas 
pass om minst 4 timmar där 3 timmars arbetstid är förlagd mellan 
00:00 — 06:00. 

• Veckoarbetstiden motsvarar 100% sysselsättningsgrad. 

• Ersättning utöver fullgjort arbetstidsmått (25:00 timmar/vecka) sker 
enligt följande: timlön upp till heltidsmått enligt anställningsavtal och 
därefter ersättning enligt AB §20. 

• Veckoslutstjänstgöring bör genomföras under minst en 
beräkningsperiod om inte särskilda skäl finns. Efter avslutad 
veckoslutstjänstgöringsperiod återgår medarbetaren till ordinarie 
arbetstidsförläggning enligt ordinarie anställningsavtal. 

§5 
Avtalet gäller berörda verksamheter nästkommande beräkningsperiod som 
påbörjas efter 2021-04-01. 

§6 

Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Sker uppsägning 
tillämpas aktuell Huvudöverenskommelse (HÖK). 

§7 
Partnerna enas om att en utvärdering under hösten 2022. Där eventuella 
justeringar efter överenskommelse kan komma att ske. 

§8 

Förhandlingen förklaras avslutad i samband med att protokollet justeras. 

N,), 
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Vid protokollet 

Siri Ellberg 

Justeras 2021-by-A 

6 2/11dalA 

Justeras 2021-  0 

Gunilla Stenback 
Region Dalarna 

erstin Erlandsson 

Vårdförbundet 

Justeras 2021-  03 —tio 

Howien Varve°4-05t--

 

Marion Vaeggernose 
Vårdförbundet 
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