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Redogörelse för nyheter och förändringar i RiB 13 

med Brandmännens Riksförbund (BRF) 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i 

beredskap (RiB 13) har träffats med Brandmännens Riksförbund och Svenska 

Kommunalarbetareförbundet. Avtalet omfattar samtliga villkor och ersättningar 

för räddningstjänstpersonal i beredskap och ersätter tidigare avtal RiB 12. 

Förhandlingsprotokoll 

§ 1   Innehåll m.m. 

Innehåller överenskommelsen samt bestämmelserna enligt Bilaga 1, Bestämmel-

ser för räddningstjänstpersonal i beredskap. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Överenskommelsen gäller för perioden 2013-04-01–2014-03-31. 

§ 5   Uppräkning av årsarvoden m.m. 

Värdet av ersättningar som utges med stöd av Bilaga 1 §§ 11–12 ska ses över 

enligt lokalt avtalad ordning. För avtalsperioden finns ett utrymme att fördela på 

lägst 2,5 procent. Arbetsgivaren är fri att besluta om principer och tillväga-

gångssätt. 

§ 6   Central protokollsanteckning 

Parterna är överens om att den arbetsgrupp som 2012 tillsattes för att förutsätt-

ningslöst ska se över avtalet och utvärdera om det krävs några särskilda föränd-

ringar ska slutföra sitt arbete under 2013. 

Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap 

§ 7   Beredskapstjänst 

Ersättning för beredskapstjänst har höjts med 98 kronor/vecka och uppgår till  

3 678 kronor/vecka fr.o.m. 2013-04-01. Beloppet är precis som tidigare norme-

rande och ska inte överskridas genom lokal överenskommelse. Vid beredskaps-

tjänst under del av vecka ska ersättning ges proportionellt utifrån antalet full-

gjorda timmar genom delningstalet 168. 
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§ 8   Räddningstjänst 

Ersättningen har höjts med 6 kronor för första timmen och 3 kronor för följande 

timmar. Nya beloppen är 228 kronor för första timmen och 151 kronor per 

timme för tid därutöver. De nya beloppen gäller fr.o.m. 2013-04-01. Beloppen är 

normerande. 

§ 9   Övning och materielvård 

Ersättningen har justerats med 3 kr till 151 kr per timme fr.o.m. 2013-04-01.  

Ersättningen används även vid beräkning enligt § 19. Beloppet är normerande. 

§ 10   Säkerhetsvakt 

Ersättningen har justerats med 3 kr till 227 kr per timme fr.o.m. 2013-04-01.  

Beloppet är normerande. 

§ 11   Förmanstillägg och platschefsarvode m.m. 

Lägsta ersättning har justerats med 8 kr till 326 kr per beredskapsvecka  

fr.o.m. 2013-04-01. 

§ 14   Tjänstgöring under semester i huvudanställningen 

Ersättningen har justerats med 13 kr till 512 kr per beredskapsdygn  

fr.o.m. 2013-04-01. Beloppet är normerande. 


