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Facket för dig  
som arbetar inom
räddningstjänsten

Kommunal finns nära dig  

Vi finns inom räckhåll genom  våra 
arbetsplatsombud,  Regionala fackliga ombud, 
RFO, och Regionala skyddsombud, RSO, eller 
våra sektioner och avdelningar. Du kan också 
vända dig till Kommunal Direkt på  010-442 70 00 
eller via mejl: direkt@kommunal.se. Läs mer om 
Kommunals arbete för brandmännen på:  
www.kommunal.se

Gå med i Kommunal 

Sms:a ”Kommunal” till 724 56 så ringer vi upp. 
Eller gå in på: www.kommunal.se/blimedlem. 



Bli medlem idag! Anmäl dig på: www.kommunal.se/blimedlem.               Du kan också SMS:a ”Kommunal” till 72456 så ringer vi upp dig.

Kommunal står upp för dina arbetsvillkor!
Arbete mot hot och våld 
 
Anställda inom räddningstjänsten 
upplever att inslagen av hot och våld 
blivit allt vanligare i arbetet. Fullständigt 
oacceptabelt tycker vi. Kommunal 
arbetar därför på flera sätt med att skapa 
dialog i olika forum för att förståelsen 
och respekten mellan allmänheten och 
räddningstjänsten ska öka.

 
Lagen om skydd mot olyckor 

Sedan lagen om skydd mot olyckor 
infördes 2003 har det förebyggande 
arbetet inom räddningstjänsten 
stärkts. Den utvecklingen har varit 
positiv men den har också medfört att 
insatsstyrkorna minskats. Tillsammans 
med mindre övningstid och sämre 
utbildning gör det att räddningstjänsten 
är sämre rustad för att möta de olyckor 
som inträffar. Det överenstämmer inte 
med lagens intentioner som säger att 
man ska minimera konsekvenserna av 
de olyckor som sker i samhället.

Kommunal vill ändra på detta genom att 
arbeta för en kvalitetssäkring av MSB:s 
utbildningar för brandmän och befäl. Vi 
arbetar också för att mer resurser tillförs 
den operativa verksamheten i svensk 
räddningstjänst. 

Varför är kollektivavtal viktigt?  
Kommunal är det enda förbund som tecknar 
kollektivavtal med arbetsgivarna för dig 
som är heltidsbrandman. Kollektivavtalet är 
viktigt för att det styr dina ersättningar, din 
arbetstid, din semester, dina försäkringar 
och pensionsvillkor. Kollektivavtalet är också 
juridiskt bindande. Det finns många viktiga 
frågor vi kämpar för inte bara din arbetstid 
och lön utan också mycket annat.

För en bättre Arbetsmiljö  
Genom samarbetsprojektet ¨Friska 
Brandmän¨ som kommunal driver utvecklas 
en rad förebyggande åtgärder för att 
motverka ohälsa inom räddningstjänsten. 

Nationellt förarbevis  
Kommunal arbetar för att det ska 
införas ett nationellt förarbevis för 
utryckningspersonal i Sverige. I dag krävs 
särskilda bevis för att till exempel köra taxi, 
truck och snöskoter, men för att framföra 
utryckningsfordon och påkalla fri väg, 
krävs enbart rätt körkortsklass. Detta vill 
vi ändra på för att säkerställa arbetsmiljön 
och säkerheten både för personal, patienter 
och medtrafikanter. Man måste helt enkelt 
ges rätt förutsättningar som anställd för att 
kunna ta på sig ett sådant ansvar.

Pensionssystemet måste utvecklas 
 
Dagens pensionssystem måste uppgraderas 
för att alla inom räddningstjänsten ska få 
skälig pension. Ett arbete som pågår för 
fullt och där Kommunal gör allt för att 
förbättra villkoren för dig.

Lika villkor oavsett kön 
 
HkBm, (Heltidsanställda kvinnliga 
Brandmän,) är en arbetsgrupp som 
arbetar för att förbättra kvinnors villkor 
inom räddningstjänsten. Det handlar om 
förbättringar i teknik och metodutveckling, 
skyddsutrustning, och mycket annat. 
Ett bra exempel är de förändringar 
som kom till i AFS:en som innebär att 
ammande och gravida ska undantas från 
rökdykning. Kommunal arbetar också 
för att en nationell nyrekryteringsmodell 
införs i Sverige för att skapa bättre 
förutsättningar för alla som söker arbete 
inom räddningstjänsten ovsett kön.

Heltäckande försäkringar 
 
Som medlem i Kommunal ingår 
heltäckande försäkringar genom 
Folksam. Nu ingår också en unik 
gruppsjukförsäkring för RiB:are  
som gäller om du inte kan fortsätta arbeta 

Kommunal är facket för all brandpersonal inom räddningstjänsten. 
Vi organiserar både insatsledare, styrkeledare, brandmästare, brandförmän,  
men också heltidsbrandmän och räddningstjänstpersonal i beredskap (Rib),  
så kallade deltidsbrandmän. Arbetsgivaren har valt att teckna kollektivavtal 
med Kommunal, när det gäller brandman heltid. För räddningstjänstpersonal  
i beredskap är Kommunal en av två organisationer som tecknar Ribavtal. 

som deltidsbrandman, RiB:are, på grund 
av sjukdom. Då kan du få ersättning även 
om du kan fortsätta arbeta heltid på din 
huvudanställning.  Om du inte alls kan 
arbeta som RiB:are är ersättningen 2500 
kronor per månad, upp till 24 månader. 

Internationella samarbeten

Kommunal arbetar för att främja 
forskning och internationella samarbeten. 
Skellefteåmodellen, där Kommunal 
varit starkt drivande, har förbättrat det 
förebyggande arbetet för brandpersonal i 
hela Europa, och är numera känd som  
the Swedish model.

Möjligheter att påverka

Medbestämmandelagen (MBL) och 
Arbetsmiljölagen ger dig som anställd 
möjligheter att påverka. Men för att MBL 
ska gälla fullt ut krävs kollektivavtal. En 
fackförening utan kollektivavtal kan inte 
kräva att få förhandla. Men det kan vi.

Enkelt att bli medlem 
Tag kontakt med ditt arbetsplatsombud 
eller Sms:a ”Kommunal” till 724 56, 
så ringer vi upp. 


