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3 kap lön
Lönesystem
Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän
Steg
Aspirant
Förstaårs lön

Kr/mån
20 850
24 530 *

Individuell lön

26 900 *

Anm.

Anm.
From anställning som aspirant
From efterföljande hel månad efter avslutad
teoretisk grundutbildning och under ett år
Deltar i nästkommande lönerevision RALS

* lägst belopp kr/mån.

Feriearbetare
Levnadsålder
16 år
17 år
18 år
19 år
20 år eller äldre

Kr/tim
86
91
114
127
-

Anm.

För arbetstagare 20 år eller äldre sker
inplacering i timlön individuellt

Ovanstående belopp gäller exkl. semesterersättning.

Garantilön för resurspersoner
Antal års anställning
Vid 5 års anställning
Vid 9 års anställning

Kr/månad
29 200
31 300

Anm.

Resursperson som frånträder sin funktion behåller erhållen lönenivå efter minst 18 månaders
tjänstgöring i funktionen, om inte avtalets parter enas om annat.
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Vissa ersättningar och lönetillägg
Tillägg
Tillägg för resurspersoner
Tillägg
Befattningstillägg
OSC, RL
OSC, RL
OSC-ER
OSC-ER
Arvode för lärare/instruktör
Samtalsledartillägg
Inlöst KBV-jour/LC-jour

Kr/månad
650
Belopp
6,10
315
634
315
634
233
175
516
2 178

Anm.

Anm.
Kr/tim
Övning, kr/dygn
Skarp insats, kr/dygn
* Övning, kr/kalenderdygn
som kem/rökdykning pågått
** Skarp insats, kr/kalenderdygn
som kem/rökdykning pågått
Teori, kr/tim
Praktik, kr/tim
Kr/tillfälle
Kr/månad för arbetstagare som regelmässigt
planeras för operativ tjänst i sjögående enheter
eller vid sjöarbetsperiod i LC

* I samband med övnings- och utbildningsverksamhet, under sådana omständigheter, att
kem/brandskyddsdräkt med andningsapparat måste användas.
** I samband med skarp insats (ej övning) för att omhänderta eller bekämpa
kemikalier/brand eller utföra räddningstjänstinsats under sådana omständigheter, att
kem/brandskyddsdräkt med andningsapparat måste användas.

Sid 2 (6)

18 kap. Belopp

Nivå RALS 2016‐10‐01
Utgåva 2016‐11‐23

Dykartillägg/dykarledartillägg
Lönetillägg för dykare och/eller dykarledare som är beordrad att utföra tilläggsuppgift som
dykare och/eller dykarledare, men som inte är beordrad att utföra tilläggsuppgift som
hjälmdykare och/eller dykarledare hjälm.
Beordrad med tilläggsuppgift
som
Vattendykare
Kem/rökdykare
Räddningsdykare, (kombinationen

2017-02-01

2018-02-01

2019-02-01

2020-02-01

Fr.o.m.
2020-06-30
Enl. RALS

2 068
2 068
4 136

RALS
RALS
RALS

RALS
RALS
RALS

RALS
RALS
RALS

RALS
RALS
RALS

551

RALS

RALS

RALS

RALS

av vattendykare och kem/rökdykare)

Dykarledare

Beräkning av dykartillägg
Dykare som beordras att utföra tilläggsuppgift som vattendykare eller enbart som
kem/rökdykare erhåller ett fast lönetillägg om 2 068 kr/månad. Dykare som beordras att
utföra tilläggsuppgift som räddningsdykare (kombinationen av vattendykare och
kem/rökdykare) erhåller fast lönetillägg om 4 136 kr/månad.
För dykare som beordras med tilläggsuppgift även som dykarledare tillkommer aktuellt
dykarledartillägg utöver dykartillägget.
Hjälmdykare
Lönetillägg för dykare och/eller dykarledare som erhållit certifikat/behörighet för
hjälmdykning och är beordrad att utföra tilläggsuppgift som hjälmdykare och/eller
dykarledare hjälm.
Beordrad med tilläggsuppgift
som
Vattendykare -hjälm
Räddningsdykare- hjälm,

2017-02-01

2018-02-01

2019-02-01

2020-02-01

Fr.o.m.
2020-06-30
Enl. RALS

2 600
5 200

2 850
5 700

3 100
6 200

3 300
6 600

RALS
RALS

551

RALS

RALS

RALS

RALS

(kombinationen av vattendykare hjälm
och kem/rökdykare)

Dykarledare

Beräkning av dykartillägg
Dykare som beordras att utföra tilläggsuppgift som vattendykare – hjälm erhåller fast
lönetillägg om 2 600 kr/månad. Dykare som beordras att utföra tilläggsuppgift som
räddningsdykare (kombinationen av vattendykare -hjälm och kem/rökdykare) erhåller fast
lönetillägg om 5 200 kr/mån.
För dykare som beordras med tilläggsuppgift även som dykarledare tillkommer aktuellt
dykarledartillägg utöver dykartillägget.
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Lönetillägg för systemoperatörer (endast OFR/TULL-KUST)
Flygtillägg
Systemoperatör

Kr/mån
5 954

Anm.
Efter grundläggande flygutbildning, eller
motsvarande

Systemoperatörstillägg

Kr/mån

Antal flygtjänstår efter grundläggande
utbildning till systemoperatör
Högst 2 år
Mer än 2 år men högst 4 år
Mer än 4 år men högst 6 år
Mer än 6 år men högst 8 år
Mer än 8 år men högst 10 år
Mer än 10 år men högst 12 år
Mer än 12 år men högst 14 år
Mer än 14 år men högst 16 år
Mer än 16 år

Systemoperatör

9 709
10 038
10 354
10 676
11 005
11 326
11 648
11 971
12 300

Utlandsavtal för Kustbevakningsflyget
Grundbelopp för beräkning ersättning med uppdragstillägg respektive utlandsbaseringsdygn
enligt följande:
Fr.o.m. 2017-01-01
720 kr

Fr.o.m. 2018-01-01
740 kr

Fr.o.m. 2019-01-01
Enligt RALS
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4 kap. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar
Arbetstidsberoende ersättningar
Jour och Beredskapstillägg
Jour och beredskapstillägg
Jourtillägg
Jourtillägg, 100 %
Jourtillägg, 200 %
Beredskapstillägg
Beredskapstillägg, 100 %
Beredskapstillägg, 200 %

Kr/tim
64,00
128,00
192,00
32,00
64,00
96,00

Anm.

Kr/tim
14,50
34,00
73,00

Anm.

Obekvämstillägg
Obekvämstillägg
För enkel obekväm tid
För kvalificerad obekväm
Förhöjt obekvämstillägg

Planeringstillägg för omfördelad arbetstid
Planeringstillägg Anm.
Då arbetstiden omfördelas från den i fast lista utlagda tiden till arbetstid
640 kr
enligt planeringslista erhålls för varje vecka, som omfördelningen
omfattar, en ersättning (planeringstillägg)
Övningsdygn
För fullgjort övningsdygn erhålls övningsdygnstillägg enligt följande:
Övningsdygn, nr
1-8
9-16
17-24
25-32
33-40

Grundbelopp/kr
405
523
579
929
1 046

Tilläggsbelopp/kr
1/165 av månadslön. (månadslön def. fast lön)
2/165 av månadslön
3/165 av månadslön
4/165 av månadslön
4/165 av månadslön

För varje efterföljande hel period om 8 övningsdygn ökas grundbeloppet med 232 kronor per
övningsdygn i förhållande till övningsdygn i den närmast föregående perioden.
Anmärkning
För tjänstgöring som fullgörs på lördag, söndag eller helgdag höjs grundbeloppet med 117
kronor.
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Ersättning för KBV-jour/LC-jour
För varje fullgjord timme KBV-jour/LC-jour erhåller arbetstagaren kontant ersättning eller
tillgodoräkning av tid.
Kontant ersättning
Nivå
1
2
3

Belopp, kr/tim
72,60
88,00
100,00

Anm.
för KBV-jour/LC-jour som fullgjorts med 1-80 tim
för KBV-jour/LC-jour som fullgjorts med 81-90 tim
för KBV-jour/LC-jour som fullgjorts med 91-140 tim

Anm.
Som alternativ till kontant ersättning enligt ovanstående kan tillgodoräkning av tid ske. För
fullgjord timme KBV-jour eller LC-jour beräknas 30 minuter som tillgodoräknad arbetstid,
som anges koncentrerat för varje begränsningsperiod.

Funktionstillägg för båtförare
Funktionstillägg, båtförare
Från rekrytering och under utbildning
Under utbildning
Godkänd och beordrad

Kr/mån
7 350
8 470
11 520

Anm.
Deltar ej i beredskap
Medverkar i beredskap
Deltar i beredskap
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10 kap.
Ersättning vid tjänsteresa och förrättning, och annan resa än tjänsteresa
Ersättning

Kronor/enhet

Bil
Bilersättning, kr/mil med belopp enligt IL/SKV
Extra bilersättning, lämpligaste färdmedel
Bilersättning hemresa, pendlingsresa egen bil

*
2,15/km
2,15/km

Endagsförrättning
Förrättningstillägg dag, endagsförrättning mer än 4 timmar
Förrättningstillägg dag, endagsförrättning, resan avslutad efter kl. 19
Avdrag för frukost, lunch eller middag, lunch och middag vid en endagsförrättning *

6,75/tim
91/tillfälle
31, 54, 108

Flerdygnsförrättning
Traktamente hel dag respektive halv dag, dag 1-90, med belopp enligt IL/SKV
Traktamente hel dag respektive halv dag, dag 91-, med belopp enligt IL/SKV
Avdrag för frukost, lunch, middag, dag 1-90, hel dag, med belopp enligt IL/SKV
Avdrag för frukost, lunch, middag, dag 91-, hel dag, med belopp enligt IL/SKV

*
*
*
*

Förrättningstillägg flerdygnsförrättning, hel dag 1-15 respektive halv dag 1-15
Förrättningstillägg flerdygnsförrättning, hel dag 16-90 respektive halv dag 16-90
Förrättningstillägg flerdygnsförrättning, hel dag 91-, respektive halv dag 91-

194/97 dag
52/26 dag
112/56 dag

Nattraktamente, nattschablon enligt IL/SKV

*

Lönetillägg natt, när arbetstagare själv svarar för logi natt 1-15 respektive
natt 16Lönetillägg natt, när myndigheten svarar för logi natt 1-15 respektive natt 16-,
och ej godtagbar standard
Förrättningstillägg, annan station, per hel timme

230/115 natt
230/115 natt
12,00/tim

Restid
Restidsersättning

130/tim

Tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Lönetillägg vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning. Avstånd bostadsort ny
arbetsort 50-150 km
Lönetillägg vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning >150 km
Lönetillägg per dag vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning mån 1-3
Lönetillägg per dag vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning, fr.o.m. mån 4
Lönetillägg vid pendling (ej bostad på nya tjänstgöringsorten)

1 763/månad
2 350/ månad
213/dag
149/dag
1 175/mån

Anm. * Belopp följer av Inkomstskattelagen (IL) och Skatteverkets bestämmelser (SKV). Information om
aktuella belopp finns på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se och anges inte i detta avtal.
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