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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 
Handläggare 
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Pacta – arbetsgivarorganisationen med kommunala avtal 
för kommunala bolag och kommunalförbund. 

Sveriges Kommuner och Landsting Arbetsgivarförbundet Pacta 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn växel: 08-452 70 00, Fax diariet: 08-452 70 50 Tfn växel: 08-452 77 00 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se • www.skl.se kontakt@pacta.se • www.pacta.se 

 

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet 
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut 

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har den 2 mars 
2016 träffat kollektivavtal för Räddningstjänstpersonal i Beredskap med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, RiB 15. 

Överenskommelsen motsvarar den överenskommelse som tidigare träffats med 
Brandmännens Riksförbund (BRF) och Vision (Se Cirkulär 2015) men med vissa 
tillägg och ändringar. Nedan följer en kort redovisning avvikelserna från den tidigare 
överenskommelsen med BRF och Vision. 

- Avtalsperioden omfattar tiden 2015-07-21—2016-09-30. 
- Ändringar och höjda ersättningar gäller fr.o.m. 21 juli 2015 med undantag för 

följande bestämmelser som gäller fr.o.m. 1 april 2016: 
o Antalet dagar med ersättning till arbetstagare vars arbetsoförmåga är 

helt nedsatt på grund av sjukdom enbart i anställningen som 
beredskapsbrandman har utökats från 90 dagar till 120 dagar. 

o Bestämmelsen om Intyg vid arbetsförmåga och hälsoundersökningar 
har tillförts en reglering om att arbetstagaren får ersättning för den 
tidsåtgång som hälsoundersökning föranleder. 

- SKL/Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet ska under avtalsperioden 
genomföra ett partsgemensamt arbete och analysera anställningsformen för 
beredskapsbrandmän utifrån de särskilda förutsättningar som räddningstjänst i 
beredskap innebär. 

- Avgiftsbefrielseförsäkring har tillförts uppräkningen av 
kollektivavtalsförsäkringar. 
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Förhandlingar med BRF och Vision pågår för att om möjligt åstadkomma likalydande 
avtal med samtliga motparter. 

 

Rekommendation till beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet Pactas styrelse 
rekommenderar kommunen respektive berört kommunalförbund besluta med anled-
ning av träffad överenskommelse, RiB 15 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 
för tillämpning fr.o.m. 2015-07-21, att anta Överenskommelse om lön och 
anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 15 med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet som lokalt kollektivavtal. 

 
Avdelningen för arbetsgivarfrågor 

 

 
Maria Dahlberg 

 

 Annika Bjursell 
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