Förhandlingsprotokoll
2016-11-30

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
räddningstjänstpersonal i beredskap
Parter
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan
och
Svenska Kommunalarbetareförbundet å andra sidan.
§ 1 Parterna enas om att Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap,
RiB 17, § 4 Mom.1 Anmärkning 1 och § 8 Mom. 1
fr.o.m. 2016-10-01 ska ha den lydelse som framgår av bilagan om inte annat
anges.
§ 2 Förhandlingarna förklarades avslutade.
Vid protokollet

Justeras
För Sveriges Kommuner och Landsting

För Arbetsgivarförbundet Pacta

För Svenska Kommunalarbetareförbundet
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Bilaga
2016-11-30
§ 4 Beredskapstjänst
Mom. 1
Anmärkningar
1. Arbetstagaren bör inte beordras till beredskapstjänst mer än var tredje vecka i
genomsnitt per 12-månaders period. Förläggning av timmarna sker vanligen veckovis,
men kan även ske i del av vecka och/eller dygn. Om arbetstagaren så önskar bör
timmarna inte förläggas på fler än elva perioder om 24 timmar per månad.

§ 8 Utbildning och övning
Mom. 1 Arbetstagare som beordras att i sin anställning genomgå utbildning eller
annan kompetensutveckling inom verksamhetsområdet har rätt till ersättning
enligt § 5 mom.1.
Anmärkningar
1. För arbetstagare som i sin huvudanställning har en timlön (inkl. semesterersättning)
som överstiger ovan nämnda timlön utges istället ersättning för förlorad arbetsinkomst,
dock med högst 200 procent av ersättningen enligt § 5 mom. 1 per utbildningstimme
som skulle ha ersatts enligt detta moment.
2. Vid utbildning och kompetensutveckling utges ersättning som är högre än timlönen
endast efter att arbetstagaren inkommit med dokumentation som styrker den förlorade
arbetsinkomsten.
3. Arbetstagare, som i sin huvudsysselsättning är att betrakta som enskild företagare,
erhåller ersättning enligt enskild överenskommelse som träffats innan utbildningen har
inletts.

Central och lokal protokollsanteckning
Avlösen av OB-tillägg vid tjänstgöring som föranletts av larm
Arbetstagare som har beredskapstjänstgöring enbart förlagd till kväll, natt och
helg får under en övergångsperiod ett särskilt tillägg som beräknas enligt
följande:
Den totala summan av det OB- tillägg, som har utgetts vid tjänstgöring som
föranletts av larm under perioden 2016-04-01–2016-09-30, ska fastställas för
berörd arbetstagare. Den fastställda totalsumman ska delas med 6 för att
fastställa ett genomsnittligt månadsbelopp, vilket utgör grunden för tillägget.
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Tillägget utbetalas under perioden 2017-05-01–2017-10-31. För maj månad
utges hela tillägget enligt ovan och därefter minskas det med 1/6 per kalendermånad.
Med kväll, natt och helg avses tid från kl. 19.00 på vardag till kl. 06.00 följande
dag samt från kl. 19.00 på fredag och dag före helgdag till kl. 06.00 på måndag
eller dag efter helgdag.
Tillägget inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som
förutsätts i semesterlagen.
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