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Kommunstyrelsen

Förhandlingsframställan från Brandmännens
Riksförbund om övertidsersättning och betald
fysisk träning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa betald fysisk träning för deltidsbrandmän
i Kalmar kommun om maximalt 1,5 timmar/ månad samt möjliggöra
kostnadsfri regelbunden gymträning.
Beslutet gäller under perioden 2016-11-01 till 2017-12-31 och ska därefter
utvärderas.
Den beräknade kostnaden för 2017 om 320 000 kronor ska beaktas i
kommunledningskontorets internbudget för 2017.
Bakgrund
En begäran om förhandling har inkommit från Brandmännens Riksförbund
(BRF) gällande två olika områden som berör villkoren för anställning.
Brandmännens Riksförbund organiserar såväl heltidstjänstgörande brandpersonal som de med deltidstjänstgöring. Denna framställan avser enbart de
som har deltidstjänstgöring inom Kalmar Brandkår.
Såväl i Kalmar kommun som i de flesta av landets övriga kommuner finns
uppenbara svårigheter att rekrytera brandpersonal med deltidstjänstgöring.
Detta av olika anledningar som t.ex. den rådande samhällsstrukturen där en
koncentration av människor till de större orterna sker. Det gör att det på
mindre orter blir ett mycket begränsat antal personer som vill eller kan ha ett
arbete på deltid inom räddningstjänstorganisationen. För att ändå försöka lösa
personalsituationen vid Kalmars tre deltidsstationer så görs regelbundet
åtgärder för att rekrytera personal. Som ett led i strävan att rekrytera brandpersonal på deltid och också att underlätta tjänstgöringen under anställningstiden så synes det vara rimligt att förstärka vissa ersättningar och förmåner.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se

KS 2016/0204

2 (2)

Brandmännens Riksförbund yrkar på ersättning vid tjänstgöring på sådan tid
som inte är upptagen i ordinarie schema. Dessa frågor angående ersättning är
reglerade i ordinarie anställningsavtal (RIB) och är, enligt uppgift, föremål för
översyn på centralt håll. BRF:s yrkande nummer 2 i bilaga synes kunna rymmas
inom det område som lämpligen en överenskommelse kan träffas lokalt. Utan
tvekan kan en regelbunden motion och olika former av träning vara en bra
åtgärd för att vidmakthålla en fysisk status för att på ett föreskrivet och säkert
sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Skall kommunen gå BRF till mötes enligt yrkande torde kravet på betald fysisk
träning begränsas till 1.5 timmar/månad samt ersättning för kostnad av
regelbunden träning vid ett ”gym”. En sådan överenskommelse bör provas
under ett år för att sedan utvärderas avseende effekten av förändringen.
En sådan överenskommelse med BRF medför en kostnadsökning på ungefär
320 000 kronor/år för Brandkåren. Dessa medel bedöms inte rymmas inom
befintlig budget. Emellertid kan vi bedöma att satsningen troligtvis har en
positiv effekt på dels rekryteringsarbetet för deltidstjänstgörande brandpersonal
och dels ett upprätthållande av personalens hälsa och fysiska status.
Brandkåren föreslår ett tillgodoseende från kommunen gentemot BRF på så
sätt som beskrivits ovan under förutsättning att en ramökning medges
motsvarande 54 000 för år 2106 samt för helåret 2017 320 000 kronor. Detta
under förutsättning av ett införande från och med november 2016.
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Förhandlingsframställan enligt MBL § 10
Brandmännens Riksförbund begär härmed förhandling enligt MBL § 10 angående
1. Övertidsersättning vid beredskap/tjänstgörning utanför ordinarie
beredskapsvecka.
2. Betald fysträning för deltidsbrandmän samt lokal och gym.
Vi emotser förslag till tidpunkt för förhandling enl. MBL § 16
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