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Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom 

räddningstjänsten 

Inledning 

AB § 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid: 

42 timmar i genomsnitt per vecka. 

Tjänstgöringsalternativet är tillämpligt för heltidsanställd arbetstagare med 

minst 20 % av tjänstgöringstiden förlagd mellan kl. 23.00–06.00 – s.k. skift-

tjänst. 

Anmärkningar 

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

2.   Vid schemaläggning ska eftersträvas att antalet tjänstgöringstillfällen inte överstiger 

16 i genomsnitt per fyraveckorsperiod. Motsvarande ska gälla vid längre begränsnings-

perioder. 

3.   Vid förläggning av ordinarie tjänstgöringstid med enstaka tjänstgöringstillfälle om 

24 tim, dygnstjänst, eller kontinuerlig dygnstjänstgöring fastställs tjänstgöringsmåttet 

vid lokala förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation. 

4.   Vid tjänstgöring i utryckningsstyrka kan rast utbytas mot måltidsuppehåll. 

Särskilda bestämmelser till AB 

1.   Övertid m.m. (§ 20) 

Reglerna i AB § 20 ska gälla med följande inskränkningar: 

Vid tjänstgöring mellan kl 23.00–06.00 utges ersättning som för enkel övertid. 

För arbete i samband med larm eller annat nödläge utges dock kvalificerad över-

tid. 

2.   Extrapass 

Reglerna i AB § 20 tillförs följande: 

Vid fullgörande av extra tjänstgöring – kan efter överenskommelse med arbets-

tagaren ersättning utgå motsvarande arbetstagarens timlön för varje fullgjord 

tjänstgöringstimme.
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3.   Tillägg för obekväm arbetstid (§ 21) 

Paragrafen ersätts med följande: 

a)   Tillägg för obekväm arbetstid utges med 

2 940 kronor per månad t.o.m. 2011-03-31 

3 043 kronor per månad fr.o.m. 2011-04-01 

Vid tjänstgöring under del av kalendermånad utgår tillägg till så stor del, som 

antalet fullgjorda tjänstgöringspass utgör av för månaden fastställt antal tjänst-

göringspass. 

b)   Vid tjänstgöring under julafton,  juldagen, annandag jul, nyårsafton, nyårs-

dagen, påskafton, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen  

(kl. 00.00–24.00) utges tillägg till lön – s.k. storhelgstillägg med 

91,10 kronor/timme t.o.m. 2011-03-31 

94,30 kronor/timme fr.o.m. 2011-04-01 

Ersättningen inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som 

förutsätts i semesterlagen. 

4.   Semesterförmåner (§ 27) 

Reglerna i AB § 27 tillförs följande: 

I löpande semesterlön ska även ingå förekommande tillägg för obekväm arbets-

tid enligt punkt 3a. 

Semesterdagstillägget beräknas på följande sätt 

0,605 % av löpande semesterlönen 

Särskilda bestämmelser för brandmän m.fl. reservstyrka 

Övergångsbestämmelser 

Gällande bestämmelser per 2010-03-31 förlängs att gälla t o m 2010-12-31. 

För fortsatt giltighet därefter har lokala parterna att träffa lokalt kollektivavtal 

därom. 


