Mål och inriktning för Räddningstjänstpersonal i
beredskap
Avtalet Räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB), träffas med Brandmännens
Riksförbund (BRF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och
Fackförbundet Vision (Vision). Nuvarande avtal träffades med Kommunal och Vision
den 7 oktober 2016. Med BRF träffades avtal först den 25 november 2016 och då
efter medling. Avtalet löper ut den 30 april 2019. SKL/Sobona bedömer att de fackliga
organisationerna kommer att säga upp RiB 17. Det innebär att förhandlingar om ett
nytt avtal kommer att föras under våren 2019. Nedan följer en beskrivning av
förutsättningarna inför dessa förhandlingar samt förslag till mål och inriktning.

Allmänt
Den statliga och kommunala räddningstjänsten regleras i lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO). Begreppet räddningstjänst definieras i 1 kap. 2 § och avser de
räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och
överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljö. Kommunerna är skyldiga att organisera sin verksamhet på så
sätt att lagens krav uppfylls. Den kommunala räddningstjänsten tillkom från början för
att man skulle kunna knyta till sig sådana personer som kan anlitas vid behov. De
behov som kan uppkomma har dock ändrats över tid. Tidigare var det mest fråga om
att släcka bränder, men samhällsutvecklingen har medfört att räddningstjänsten nu är
en omfattande och varierad verksamhet, där fokus även ligger på förebyggande
verksamhet. Räddningstjänstpersonal i beredskap, så kallade beredskapsbrandmän,
utgör den stora majoriteten av landets räddningstjänstpersonal.
En beredskapsbrandman som är anställd på RiB har normalt en anställning hos en
annan huvudarbetsgivare eller är egenföretagare. För att beredskap ska kunna
upprätthållas även när beredskapsbrandmannen arbetar i sin ordinarie anställning
krävs att huvudarbetsgivaren ger sitt samtycke till att en arbetstagare åtar sig en
anställning som beredskapsbrandman. Detta beror på att beredskapsbrandmannen
vid ett larm på arbetstid i det ordinarie arbetet omedelbart behöver lämna sin
ordinarie arbetsplats. Det krävs vidare att arbetstagaren får ledigt från den ordinarie
anställningen för att genomgå utbildning till beredskapsbrandman.
Beredskapsbrandmän ska under beredskapstjänstgöring vara beredda att på att inom
angiven anspänningstid (vanligtvis 5 minuter) inställa sig på brandstationen om det
går ett larm. Kraven innebär att beredskapsbrandmannen under sin beredskap måste
bo, arbeta och i övrigt vistas i närheten av brandstationen. Det är vanligt att
beredskapsbrandmän har beredskapstjänstgöring dygnet runt under en vecka var
tredje eller fjärde vecka men även en mängd andra varianter förekommer och blir allt
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vanligare. Utöver beredskapstjänstgöringen har de övningar, materialvård och
utbildningar.

Kompetensförsörjningen inom räddningstjänsten
Under senare år har vissa av arbetsgivarna fått svårare att behålla och rekrytera
beredskapsbrandmän. Detta innebär en ökad belastning på befintlig personal som får
ha tätare beredskap och täcka upp vid frånvaro. Det har i vissa fall även försvårat
möjligheten att upprätthålla beredskap och därmed de krav som lagen ställer.
Anledningarna till rekryteringsproblematiken är flera. Den pågående centraliseringen
till större städer, både vad gäller boende och arbetsplatser, har medfört att
rekryteringsunderlaget har blivit mindre i glesbygd och på mindre orter.
Arbetspendlingen mellan orter har ökat, vilket har lett till att fler personer inte befinner
sig på samma ort under arbetsdagen och på fritiden. Det medför svårigheter att ha
beredskap under hela dygnet.
Många huvudarbetsgivare har effektiviserat sina organisationer vilket har medfört att
de har blivit mindre benägna att lämna samtycke till att arbetstagaren även tar en
anställning som beredskapsbrandman. Ett viktigt rekryteringsunderlag på mindre
orter har traditionellt varit arbetstagare vid industriföretag. Utvecklingen har gått mot
färre industrier och andra stora arbetsgivare på mindre orter vilket har försämrat
rekryteringsunderlaget.
En annan förklaring kan vara att personer värderar att fritt kunna disponera sin fritid
högre än tidigare på grund av familj och fritidsaktiviteter.

Förhandlingarna avseende RiB 17 och efterspelet
I RiB 17 gjordes omfattande förändringar som var nödvändiga dels för att främja
rekryteringen av beredskapsbrandmän, dels för att innehållet i avtalet i flera delar inte
har följt med utvecklingen. Parterna underlättade bland annat möjligheten att ha
kombinationsanställningar samt införde en möjlighet till ökad flexibilitet i
beredskapsförläggning.
Avtalet utsattes för omfattande kritik från BRF, vilket bland annat uppmärksammades
stort i media. Det påstods att villkoren hade försämrats och att ersättningar sänkts
eller tagits bort, vilket inte stämmer. Inga värden har tagits bort. Däremot gjordes en
omfördelning av vissa värden. Förändringarna innebar en viss försämring för ett fåtal.
För de allra flesta innebär förändringarna en klart högre ersättning.

Sommarens bränder
Under sommaren 2018 rasade flera omfattande skogsbränder i landet. För att klara
av situationen fick berörda räddningstjänster be om förstärkning från andra
räddningstjänster och Sverige tog även emot hjälp från andra EU-länder. I samband
med detta aktualiserades ett antal frågor om anställningsvillkor och ersättningar för
tillrest personal, arbetsmiljöansvar samt om volontärers försäkringsskydd m.m. Det
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blev i samband med att dessa frågor utreddes tydligt att befintliga kollektivavtal
uppfattades som otillräckliga av kommuner och räddningstjänstförbund. Det
föranledde SKL/Sobona att utreda om det behöver vidtas några åtgärder i
kollektivavtalen.
SKL/Sobona gör efter ett omfattande analysarbete samt avstämningar med flera
referensgrupper av medlemsföreträdare bedömningen att det finns behov av ett
centralt avtal som kan tillämpas vid händelser som avviker från det normala. Exempel
på sådana händelser kan vara större olyckor, naturkatastrofer (bränder,
översvämningar m.m.), utbrott av epidemier, terrordåd eller hot.
Ett sådant avtal bör inte begränsas enbart till räddningstjänstens område. Det bör
gälla för hela sektorn och tecknas med samtliga fackliga organisationer.
SKL/Sobonas uppfattning är mot bakgrund av detta att frågan ska hanteras och
förhandlas i särskild ordning med samtliga centrala motparter, det vill säga inte i
samband med RiB-förhandlingarna 2019 eller som en del i avtalsförhandlingarna
2020.

Pågående utredningar m.m.
Regeringen tillsatte en utredning, 2017 års räddningstjänstutredning, med uppdraget
att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Utredningen har överlämnat sina förslag till regeringen. Utöver detta pågår en
utvärdering av de operativa räddningsinsatserna vid skogsbränderna 2018. Denna
ska vara klar 31 januari 2019. Därefter påbörjas arbetet med en proposition. Parallellt
har MSB fått ett uppdrag att titta på hur man inför sommaren 2019 ska klara av en
liknande situation ur ett nationellt perspektiv.
Pågående utredningsarbeten och de förslag som har presenterats så här långt
kommer sannolikt att leda till att det införs nya krav och förutsättningar för
kommunerna och kommunal räddningstjänst under de närmaste åren. SKL/Sobonas
bedömning utifrån de förslag och utredningsdirektiv som är kända är att det kan ha
en viss positiv inverkan på statens stöd till kommunerna vad gäller utbildning och
rekrytering av beredskapsbrandmän. I övrigt innebär det inte några omfattande
förändringar vad gäller beredskapen eller att det påverkar bilden av behovet av
antalet beredskapsbrandmän. Det kommer därför inte att påverka
avtalsförhandlingarna i någon större utsträckning.

Förberedelser inför förhandlingarna
SKL/Sobona har, som ovan nämnts, gått ut med en enkät till arbetsgivarna gällande
RiB 17 för att samla in synpunkter på avtalet. SKL/Sobona har också genomfört tre
avtalskonferenser under hösten för att samla in synpunkter på och erfarenheter av
RiB 17 samt efterfrågat konkreta önskemål om förändringar i avtalet, både på kort
och lång sikt.
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Våra medlemmars synpunkter
Arbetsgivarna hade som ovan nämnts ett mycket besvärligt läge i samband med att
RiB 17 träffades 2016. Flera arbetsgivare var därför initialt negativt inställda till
avtalet. Nu är dock den tydliga uppfattningen att RiB 17 är ett bättre avtal än det
tidigare och omhändertar flera av de problem som följde med det tidigare avtalet.
Det besvärliga rekryteringsläget har tagits upp på samtliga avtalskonferenser. Det har
framförts önskemål om att SKL/Sobona ska stödja det lokala arbetet med att behålla
och rekrytera personal. Flera arbetsgivare har vidare framfört önskemål om att
SKL/Sobona ska initiera en nationell rekryteringskampanj.
Efterfrågan på råd och stöd avseende kombinationsanställningar ökar. Flera
arbetsgivare vittnar om att det på sina håll har varit svårt att få det att fungera i
praktiken. Skälet är främst att huvudarbetsgivaren (kommunen) säger nej till att
medarbetarna även ska arbeta som beredskapsbrandmän eftersom det påverkar
verksamheten. Flera arbetsgivare har framfört att kombinationsanställningar
förutsätter att kommunerna beslutar om och inför policys som främjar anställning som
beredskapsbrandman vid sidan av annan kommunal huvudanställning.
Arbetsgivarna vill behålla den normativa avtalskonstruktionen i stort, det vill säga ett
centralt avtal av samma typ som idag men ser några möjliga områden där avtalet kan
utvecklas.
Arbetsmarknadens parters frihet att teckna kollektivavtal om löner och villkor innebär
samtidigt att parterna ansvarar för att åstadkomma en väl fungerande lönebildning på
svensk arbetsmarknad. Det innebär att parterna förutsätts ta hänsyn till de
samhällsekonomiska ramarna, varvid den internationellt konkurrensutsatta delen av
industrin har en normerande roll. Övriga delar av arbetsmarknaden, inklusive den
kommunala sektorn, måste förhålla sig till dessa ekonomiska realiteter. Parterna
behöver i kommande förhandlingar därför följa det s.k. märket. Märket för 2019 är
redan fastställt.
Långa avtalsperioder är en viktig förutsättning för att kunna stödja en långsiktig
strategisk planering. Därför eftersträvas en lång avtalsperiod.
Villkoren i avtalet ska stödja verksamhetsutvecklingen och bidra till att arbetsgivarna
kan behålla och rekrytera personal med rätt kompetens. Den största utmaningen för
arbetsgivarna framöver är att behålla och rekrytera personal.
BRFs uppfattning är att det besvärliga rekryteringsläget delvis kan lösas genom
kraftigt höjda ersättningsnivåer i kollektivavtalet. Den uppfattningen delas inte av vare
sig SKL/Sobona eller av arbetsgivarna. Anställningsvillkoren är en viktig del, men det
primära problemet är det vikande rekryteringsunderlaget. Därför behöver
arbetsgivarna tänka i andra banor, ett sätt är exempelvis att satsa på
kombinationsanställningar.
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För att underlätta rekryteringen krävs att SKL/Sobona arbetar aktivt med att bistå
arbetsgivarna i deras arbete med rekrytering med ett särskilt fokus på att belysa
möjligheterna med kombinationsanställning. En viktig förutsättning för att möjliggöra
kombinationsanställningar är att kommuner i sin övergripande
kompetensförsörjningsstrategi skapar möjligheter att ha en anställning som
beredskapsbrandman vid sidan av sin kommunala huvudanställning. Anställningen
som beredskapsbrandman behöver lyftas fram som något meriterande för
medarbetarna och som värdefull kompetens på arbetsplatsen. För arbetsgivaren är
vinsten huvudsakligen värdet av att medverka till ett samhällsnyttigt system. Det
finns vidare fördelar för huvudarbetsgivaren med att deras anställda får en vidgad
kompetens. Det är också önskvärt att bredda rekryteringen och attrahera nya grupper
att söka sig till räddningstjänsten, vilket är i linje med strategierna för
kompetensförsörjning generellt sett.
SKL/Sobonas målsättning är att nuvarande avtalskonstruktion ska behållas och
utvecklas.
Särskilt om situationen med anledning av sommarens bränder
De fackliga organisationerna som är part på RiB kommer att framföra yrkanden om
förändringar i kollektivavtalet med anledning av att RiB 17 inte fungerade
tillfredställande i samband med sommarens bränder då beredskapsbrandmännen
reste iväg för att delta i insatser.
Som har beskrivits ovan ser SKL/Sobona behov av ett särskilt avtal för situationer likt
sommarens bränder. Ett sådant avtal bör inte blandas ihop med ”vanliga” yrkanden
från de fackliga organisationerna, och det kommer inte att påverka lönebildningen i
stort. Ett sådant avtal är inte heller enbart avgränsat till räddningstjänsten och ska
därför inte reduceras till att vara en del av RiB-förhandlingarna 2019.

5 (5)

