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När det värsta inträffar,
behövs de bästa
Som deltidsbrandman får du möjlighet att göra skillnad
på riktigt. Istället för att sitta på läktaren, finns du där
för att hjälpa. Din insats är ovärderlig. Förutom att du
kan lägga titeln ”professionell hjälte” på ditt cv, finns
det många andra fördelar med att arbeta som deltidsbrandman. Du ingår i en gemenskap, får en värdefull
utbildning med regelbunden övning och får dessutom
ett rejält tillskott till hushållskassan.

Det här gäller
Sveriges kommuner och landsting och Sobona tecknar RiB 19 med
Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision för omkring
10 000 deltidsbrandmän. Nuvarande avtal gäller från 1 maj 2019 till
den 30 april 2022.
Här ser du en kort sammanfattning av avtalet samt räkneexempel
på ersättningsnivåerna.
-- I avtalet regleras en ersättning för tjänstgöring som för 2019 ligger
på ett belopp om 170,30 kr per timme. Beloppet skrivs upp årligen.
Detta belopp ligger till grund för beräkningen av övriga ersättningar så som beredskapsersättningen, ersättningen som utgår
vid larm, förhöjd ersättning på sommaren, förhöjd ersättning vid
längre arbetspass, extra arbetspass samt övning och materialvård.
-- När du har beredskap utgår beredskapsersättning. Ersättningen
motsvarar 16 % av den ersättning som utgår för tjänstgöring (för
2019: 16 % av 170,30 kr).
-- När det går ett larm utges 175 % av timlönen (för 2019: 170,30 kr)
för den första timmen. För följande timmar utges 140 % av
timlönen. Ersättning för första timmen höjs till 180 % från och
med 1 november 2020.
-- Det utgår en förhöjd larmersättning med 155 % av timlönen
(för 2019: 170,30 kr) när arbetspasset överstiger 8 timmar.
Denna ersättning höjs till 180 % den 1 november 2020.
-- Under 8 veckor på sommaren får du ett tillägg vid beredskap
som motsvarar 40 % av beredskapsersättningen.
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-- Du får ett tillägg på 30 % av beredskapsersättningen per timme
när du tar på dig extra beredskap med kort varsel, till exempel
hoppar in för sjuk kollega.
-- Du får ersättning för övning och materialvård.
-- Du får ersättning för all tidsåtgång i samband med regelbundna
hälsoundersökningar.
-- Du får ersättning för all tidsåtgång i samband med fysiska tester.
-- Du som genomgår utbildning eller annan kompetensutveckling
inom verksamhetsområdet får ersättning för tjänstgöring (för
2019: 170,30 kr per timme).
-- Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår i vissa fall.
-- När du reser i samband med utbildning eller liknande kan du få
färdtidsersättning och traktamente.
-- Du som är gravid och på grund av regler i arbetsmiljölagstiftningen inte kan tjänstgöra i utryckningsstyrka kan få viss
kompensation för utebliven beredskapsersättning.
-- Du har försäkringsskydd vid arbetsskada, sjukdom och dödsfall
och du tjänar in tjänstepension.
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Exempel på vad du kan tjäna som
deltidsbrandman
Din ersättning varierar beroende på hur ofta du är i beredskap och
hur många larm du rycker ut på. Det är viktigt att komma ihåg att
jobbet som deltidsbrandman är ett uppdrag vid sidan av en huvudanställning. Majoriteten av alla deltidsbrandmän har antingen anställning
hos en annan arbetsgivare, exempelvis i ett företag, kommunen eller är
egna företagare.

Ersättningsberäkning – exempel 1
Beredskap var fjärde vecka vilket ger 13 beredskapsveckor per år, varav
2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 3 gånger
per beredskapsvecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka
50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 2 dygn extra beredskap
per år. Cirka 50 timmars övning/materielvård per år.
2018

2019

2020*

2021

Beredskap (13 veckor)

62 734

64 996

66 439

2020 + ”märket”

Larm (78 h)

20 444

20 927

21 715

2020 + ”märket”

8 320

8 515

8 700

2020 + ”märket”

91 498

94 438

96 854

2020 + ”märket”

7 625

7 870

8 071

2020 + ”märket”

Övning/materielvård (50 h)
Summa
Genomsnittlig månadslön

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt ”märke” om 2,17%.

Ersättningsberäkning – exempel 2
Beredskap var tredje vecka vilket ger 17,3 beredskapsveckor per år,
varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka
4,5 gånger per beredskapsvecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig
med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 5 dygn extra
beredskap per år. Cirka 65 timmar övning/materielvård per år.
2018

2019

2020*

2021

Beredskap (17,3 veckor)

83 945

87 273

89 208

2020 + ”märket”

Larm (158 h)

41 354

42 587

44 614

2020 + ”märket”

Övning/materielvård (65 h)

10 816

11 070

11 310

2020 + ”märket”

136 114

140 929

145 131

2020 + ”märket”

11 343

11 744

12 094

2020 + ”märket”

Summa
Genomsnittlig månadslön

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt ”märke” om 2,17%.
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Ersättningsberäkning – exempel 3
Beredskap var fjärde vecka vilket ger 13 beredskapsveckor per år, varav
2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 2 gånger
per beredskapsvecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka
50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 50 timmar övning/
materialvård per år. Ingen extra beredskap.
2018

2019

2020*

2021

Beredskap (13 veckor)

61 453

63 292

64 697

2020 + ”märket”

Larm (55 h)

14 328

14 769

15 486

2020 + ”märket”

8 320

8 515

8 700

2020 + ”märket”

84 101

86 576

88 883

2020 + ”märket”

7 008

7 215

7 407

2020 + ”märket”

Övning/materielvård (50 h)
Summa
Genomsnittlig månadslön

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt ”märke” om 2,17%.

Ersättningsberäkning – exempel 4
Beredskap var tredje vecka vilket ger 17,3 beredskapsveckor per år,
varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka
1 gång per beredskapsvecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med
ca 30 % första timmar och 70 % följande timmar. 60 timmar övning/
materialvård per år. 3 dygn extra beredskap.
2018

2019

2020*

2021

Beredskap (17,3 veckor)

82 663

85 569

87 465

2020 + ”märket”

Larm (47h)

11 940

12 223

12 632

2020 + ”märket”

9 984

10 218

10 440

2020 + ”märket”

104 588

108 010

110 538

2020 + ”märket”

8 716

9 001

9 211

2020 + ”märket”

Övning/utbildning (60h)
Summa
Genomsnittlig månadslön

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt ”märke” om 2,17%.
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