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Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m.
inom räddningstjänsten

Inledning

AB 01 § 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider:

Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per vecka i delat dygn om två tjänst-
göringspass utan måltidsraster.

Alt. 2 48 timmar i genomsnitt per vecka i dygnstjänst (24 tim-
mar/pass).

Anmärkningar

1. Angivna tjänstgöringsmått är en sammanvägning av ordinarie arbetstid
och jourtid.

2. Den effektiva tjänstgöringstiden i alternativ 1 och 2 får ej överstiga 10 re-
spektive 12 timmar per tjänstgöringspass.

Övergång från alt. 1 till alt. 2 förutsätter överenskommelse mellan de lokala
parterna.

A. Särskilda bestämmelser till AB 01 vid tillämpning av
alternativ 1 och 2

1. Avgång med pension (§ 17)

Paragrafen tillföres följande:

Arbetstagare, som har till huvudsaklig uppgift att ingå i utrycknings-
styrka, är skyldig att på arbetsgivarens begäran utan uppsägning avgå
tidigast vid utgången av kalendermånaden innan den under vilken ar-
betstagaren fyller 61 år.

2. Kompensation för övertidsarbete (§ 20)

Reglerna i AB § 20 skall gälla med följande inskränkningar:

Bestämmelserna i § 20 äger inte tillämpning beträffande tjänstgöring un-
der tjänstgöringspass. Vid annan tjänstgöring på tjänstgöringsfri tid än
effektiv tjänstgöring eller utryckning vid brand eller annat nödläge, skall
kompensation för övertidsarbete alltid för sådan arbetstagare beräknas
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såsom för enkel övertid. Vid arbete på julafton, juldagen, nyårsafton, ny-
årsdagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommarda-
gen utgår ersättning med kvalificerad övertid.

3. Extra dygnspass

Reglerna i AB § 20 tillföres:

Vid fullgörande av ett extra dygnspass eller del därav — kan efter över-
enskommelse med arbetstagaren ersättning utgå motsvarande arbetsta-
garens timlön för varje fullgjord tjänstgöringstimme.

4. Tillägg för obekväm arbetstid (§ 22)

a) Tillägg för obekväm arbetstid utgår till arbetstagare som ej har en-
bart dagtjänstgöring med

2.450 kronor per månad t.o.m. 2001-06-30

2.480 kronor per månad fr. o m. 2001-07-01

2.520 kronor per månad fr. o m. 2003-01-01

Vid tjänstgöring under del av kalendermånad utgår tillägg till så stor
del, som antalet fullgjorda tjänstgöringspass utgör av för månaden fast-
ställt antal tjänstgöringspass.

Gäller fr. o. m. 2001-07-01

b) Vid tjänstgöring under de i punkt 2 ovan angivna dagarna (kl.00.00 -
24.00) utges tillägg till lön — s.k. storhelgstillägg

Fr.o.m. 2001-07-01 med 75:20 kronor/timme

Fr.o.m. 2003-01-01 med 78:20 kronor/timme

Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen.

5. Semesterförmåner (§ 33)

Paragrafen tillföres följande:

I löpande semesterlön skall även ingå förekommande tillägg för obe-
kväm arbetstid enligt punkt 4 a.
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B. Särskilda bestämmelser för brandmän m.fl.
reservstyrka

Allmänt

1. Anställning enligt dessa bestämmelser avser sådan anställning som
tillkommit för att tillgodose ett förutsett behov av vikarier och extra per-
sonal.

2. För arbetstagare skall gälla arbetstidsschema, som bl.a. anger frida-
gar och huvudsaklig arbetstidsförläggning (normalschema). Under se-
mester, sjukdom och annan ledighet skall normalschemat gälla. Då ar-
betstagare fullgör tjänstgöring i schema med halvdygnstjänst gäller
schemat med halvdygnstjänst med avseende på beräkning av lön och
semesterledighet.

3. Arbetstagare tillförsäkras 8-9 fridagar per fyraveckorsperiod. Här-
vid anses reglerna om veckovila enligt Arbetstidslagen (ATL), 14 § till-
godosedda.

Halvdygnstjänst

4. Då arbetstagare beordras att tjänstgöra i schema med halvdygns-
tjänst utgår tillägg till lön med belopp som framgår av beloppsbilaga.

Ersättningen inbegriper semesterlön, semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen.

Anmärkning

1. Dagtillägg lör-, sön- och helgdag eller nattillägg kvalificerat utgår vid full-
görandet av tjänstgöringspass som infaller fr.o.m. kl 19.00 vardag före lördag,
helgdag eller helgdagsafton (påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsaf-
ton) t.o.m. kl 06.00 vardag efter helgdag.

2. Nattillägg enkelt utgår vid fullgörandet av tjänstgöringspass som infaller
under tiden fr.o.m. kl 19.00 t.o.m. kl 06.00 annan tid än under anmärkning 1.

3. Dag- respektive nattillägg reduceras till hälften då tjänstgöringspass full-
följs till mindre än hälften under tid enligt anmärkning 1 och 2 eller fullgöres till
mindre än hälften av den i schema upptagna tjänstgöringstiden.

4. Dag- respektive nattillägg utgår antingen för dag- eller nattjänstgörings-
pass. Tillägget hänföres till det tjänstgöringspass till vilket övervägande delen
av tjänstgöringstiden infaller.

5. Tillsägelse om tjänstgöring i schema med halvdygnstjänst skall läm-
nas så snart ske kan. Om tillsägelse ej lämnats senast 8 kalenderdagar i
förväg utgår tillägg till utgående dag- respektive nattillägg med 120 %
för tjänstgöringspass som enligt schemat med halvdygnstjänst under de
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första 7 kalenderdygnen infaller å tid som enligt normalschemat skulle
ha varit tjänstgöringsfri tid.

6. Vid tjänstgöring i schema med halvdygnstjänst på fridag, dagtid
helgfri måndag-fredag, och tillsägelse ej lämnats senast 8 kalenderdagar i
förväg utgår tillägget med belopp som framgår av beloppsbilaga för var-
je sådant tjänstgöringspass under de 7 första kalenderdygnen. Tilllägget
reduceras till hälften då tjänstgöringspass fullgöres till mindre än hälften
av den i schema upptagna tjänstgöringstiden. Ersättningen inbegriper
semesterlön, semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterla-
gen.

Anmärkning

Med helgdag enligt detta moment likställes påskafton, midsommarafton, julaf-
ton och nyårsafton.

7. Vid fullgörandet av tjänstgöringspass i schema med halvdygnstjänst
ska även tjänstgöringen i normalschemat — som inte sammanfaller med
halvdygnstjänsten — fullgöras. Dock utgår vid fullgörandet av tjänstgö-
ringspass i schema med halvdygnstjänst tidskompensation med 1 timme
för varje fullgjord tjänstgöringstimme. Sådan tidskompensation ska ut-
läggas så att arbetstagaren tillförsäkras erforderligt antal fridagar enligt
punkt 3.

För tid som inte kompenserats med ledighet utgår istället ersättning med
120 % av 1/165 av månadslönen för varje timme. Ersättningen inbegriper
semesterlön, semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterla-
gen.

Då arbetstagare fullgör tjänstgöring i schema med halvdygnstjänst som
omfattar minst hel schemacykel (normalt fyra veckor) skall arbetstids-
måttet för hela perioden anses vara 42 timmar per vecka.

Vid beräkning av övertid eller mertid enligt ATL 7 respektive 10 §§ skall
kompensationsledighet enligt denna punkt inte likställas med fullgjord
ordinarie arbetstid.

Övertid m.m.

8. Kompensation för övertidsarbete enligt AB § 20 utgår endast då

a) arbetstagare tjänstgör enligt normalschemat och fullgör övertidsar-
bete i normalschemat.

b) arbetstagare under pågående dagtjänstgöringspass i normalschemat
beordras att övergå till dagtjänstgöring i schema med halvdygnstjänst.
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c) arbetstagare tjänstgör i schema med halvdygnstjänst som omfattar
minst hel schemacykel och fullgör övertidsarbete i halvdygnstjänst.

Anmärkning

1. Då b) är tillämpligt gäller ej punkterna 4 , 5 och 6 i dessa bestämmelser.

2. Då c) är tillämpligt gäller punkt A2.

9. Tillägg för obekväm arbetstid enligt AB § 22 gäller ej vid tjänstgö-
ring i schema med halvdygnstjänst.

10. Tillägg vid förskjuten arbetstid enligt AB § 24 gäller ej.

11. Punkterna A2, A4 a) gäller ej.

Anmärkning

Punkt A2 gäller i vissa fall, se punkt 7 i dessa bestämmelser.

12. Då arbetstagare inte kunnat beredas arbete under de i normalsche-
mat totalt fastställda arbetstimmarna skall lön ändock utgå för den i
normalschemat fastställda arbetstiden.





Bilaga E:1
till AB 01

Gäller fr.o.m. 2001-07-01

9

Beloppsbilaga 2001

Brandmän m.fl. i reservstyrka

1. Tillägg till lön vid tjänstgöring i schema med halvdygnstjänst
(punkt 4)

Kronor per tjänstgöringspass

Dagtillägg lör-, sön-, helgdag 298:-

Nattillägg enkelt 199:-

Nattillägg kvalificerat 298:-

Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen.

2. Tillsägelsetillägg (punkt 5)

Kronor per tjänstgöringspass 239:-

Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen.
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Beloppsbilaga 2003

Brandmän m.fl. i reservstyrka

1. Tillägg till lön vid tjänstgöring i schema med halvdygnstjänst
(punkt 4)

Kronor per tjänstgöringspass

Dagtillägg lör-, sön-, helgdag 310:-

Nattillägg enkelt 207:-

Nattillägg kvalificerat 310:-

Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen.

2. Tillsägelsetillägg (punkt 5)

Kronor per tjänstgöringspass 248:-

Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp
som förutsätts i semesterlagen.


