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Till Läkarförbundets yrkes- 

och lokalföreningar 

 

 

Samverkansavtalet – uppstartskonferens m m samt  
om avtalsvård kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet 
samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F). 
 

I Nytt från Arbetsliv och Juridik nr 13/2017 informerade vi om det nya samverkansavtalet 
mellan de fackliga parterna bl a Sveriges läkarförbund och SKL/Pacta. Avtalet gäller från och 
med den 1 november 2017. Avtalet gäller mellan de centrala parterna och ersätter FAS 05. 
Samtliga sex huvudorganisationer har tecknat det nya samverkansavtalet med SKL/Pacta. 
Befintliga lokala avtal om samverkan, medbestämmande och arbetsmiljö fortsätter att gälla. 
Om lokal part så begär ska förhandlingar upptas och det nya samverkansavtalet ska då 
utgöra grund för förhandlingarna. 

Med det nya avtalet ges en nystart och stöd för de lokala parterna att förbättra den lokala 
samverkan om verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Vi ser att det nya avtalet 
lyfter fram vikten av att de fackliga parterna tidigt deltar i beredning och förankring av 
beslut. 

Som vi skrev i Nytt från Arbetsliv och Juridik nr 13/2017 planerar de centrala parterna för 
diverse aktiviteter under 2018 för att stödja lokala parter i deras arbete med att utveckla 
samverkan. 

Följande aktiviteter under 2018 kan vi nu informera om: 

- På förmiddagen, måndag 12 mars arrangerar SKL, Pacta och de fackliga 
organisationerna ett webbsänt seminarium om Samverkansavtalet. 
 
Målgruppen är centrala samverkansgrupper (CSG) och andra samverkansgrupper i 
kommuner, landsting, regioner och Pacta-bolag. Det är en stor fördel om 
arbetsgivarrepresentanter och arbetstagarrepresentanter ur CSG deltar tillsammans 
vid det webbsända seminariet. 
 
Anmälan gäller för de som vill delta på plats, SKL:s lokaler, Hornsgatan 20, Stockholm. 
Att delta via webblänk i lokal hos landsting/region sker via kontakt inom CSG hos 
landsting/region. 
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- AFA Försäkrings regionala seminarier kommer att bl a innehålla om 
Samverkansavtalet.  

På dessa seminarier kommer SKL och fackliga organisationer att medverka. Dagarna 
är gemensamma för arbetsgivare och fackliga representanter. De regionala 
konferenserna är i Örebro den 7 mars, i Östersund den 12 april, i Helsingborg den 3 
maj och i Stockholm den 16 maj. 

Anmälan till vårens konferenser öppnar i januari 2018, 
https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/utbildningar-och-regionala-
dagar/kommun--och-landstingssektorn/regionala-dagar/  

Avtalsvård kollektivavtalet Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt 

omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F) med Vårdföretagarna  
 
Sveriges läkarförbund och Vårdföretagarna har gjort en översyn av kollektivavtalet bransch 
Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F). 
Avtalet innebär att förbundet och Vårdföretagarna kommit överens om höjning av 
beredskapsersättningen för 2017 och om ett antal arbetsgrupper att arbeta vidare med 
återstående frågor.  
 
Beredskapsersättning (bundna tiden) utgår med 66 kronor per timme under vardagar och 
med 133 kronor per timme under sön- och helgdagar. De nya ersättningarna gäller från den 
1 april 2017.  
De arbetsgrupper Läkarförbundet och Vårdföretagarna har kommit överens om ska 
behandla följande frågor:  
 

- Undersöka hur fortbildningen av läkare ser ut. Arbetet ska vara klart under första 

kvartalet 2018.   

- Se över om beredskapsersättning kan utgå med divisor av läkares månadslön istället 

för som idag med fast krontal. 

- Under 2018 ska parterna reda ut skrivningarna om arbetstid och när åtta timmars 

dygnsvila kan användas under beredskap. Vidare ska parterna reda ut om det är i 

enlighet med EU-direktivet att låta arbetsgivare och läkare komma överens om 

avvikelser från arbetstidslagen, istället för arbetsgivare och lokalförening.  

- Se över avtalets bestämmelser om timbaserad semesterberäkning och diskutera att 

dagbaserad semesterberäkning införs och reda ut innebörden av begreppet 

”förmåner i form av kost och bostad i 11 §.    

Vidare har avtalet setts över redaktionellt och då fått en ny disposition. Så fort vi har fått 
avtalet i digital form läggs det på hemsidan.  
 
Till sist vill vi på Avdelningen för arbetsliv och juridik önska er alla en God Jul och ett Gott 
Nytt År! 
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