
 

 rev. 2013-03-08 

 Sid 1 (9) 

15 kap. Belopp  

2 kap lön 

 

Tarifflöner                                    

 

Tarifflöner för aspiranter och kustbevakningstjänstemän  

Tom. 2012-09-30 

 

Lön vid 

anställning 

som aspirant 

Lön efter 

Kba-

utnämning 

Lön 2 år efter 

Kba-

utnämning 

Lön 3 år efter 

Kba-

utnämning * 

18 500 21 800 22 900 24 000 

 

* 3 år efter utnämning till Kba deltar arbetstagaren i nästkommande lönerevision. 

 

 

Tarifflöner för aspiranter och kustbevakningstjänstemän  

Fr.o.m. 2012-10-01 

 

Aspirant 19 000 kr/mån From anställning som aspirant 

Förstaårs lön    22 400 kr/mån * From efterföljande hel månad efter avslutad 

teoretisk grundutbildning och under ett år 

Individuell lön   24 850 kr/mån * 

 

Individuell lön, från och med ett år efter 

avslutad teoretisk grundutbildning 
 

Anm. 1. * lägst belopp kr/mån. 

Anm. 2. Med förändringen av Kba-tariffen enligt ovan pkt. 10 fr.o.m. 2012-10-01 är parterna överens 

om att frågan om aspiranternas boende enligt KBV-avtalet har slutligt reglerats. Arbetsgivaren 

tillhandahåller inte elevboende för aspiranter. Det åligger den enskilde aspiranten att själv sörja för sitt 

eget boende. Överenskommelsen avses tecknas i ett separat protokoll. 
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15 kap. Belopp 

Lön för timanställd arbetstagare  
Fr.o.m. 2012-10-01 
 

Ålder Kr/tim 

under 16 år 71 

16 år 78 

17 år 83 

18 år 104 

19-24 år 116 

över 24 år 127 

 

Ovanstående belopp gäller exkl. semesterersättning. 
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15 kap. Belopp 

Tarifflön för piloter   
nivå 2010-10-01 
 

Tariffsteg Belopp 

Under utbildningstiden lägst 19 820 

Arbetstagare som erhållit CPL  

(Commercial Pilot License) lägst (Steg 0) 22 000 

  Steg 1 25 875 

  Steg 2 28 155 

  Steg 3 30 640 

  Steg 4 32 915 

  Steg 5 35 300 

  Steg 6 37 050 

  Steg 7 38 900 

  Steg 8 40 650 

  Steg 9 42 375 

  Steg 10 43 525 

  Steg 11 44 375 

  Steg 12 45 300 

  Steg 13 46 000 

  Steg 14 46 700 

  Steg 15 47 300 

  Steg 16 48 000 

  Steg 17 49 100 

  Steg 18 49 750 

  Steg 19 50 500 

  Steg 20 51 200 

 

RALS-avtal 2010-03-15, revisionen 2009-04-01 

Nivåerna i stegen i tariffen för piloter höjs inte. De 20 stegens nivåer står fast och kommer 

inte att justeras. 

 

Lönesättningen sker som individuell lönesättning med bedömning av lönesättande chef efter 

lönesamtal och i lönesättande samtal, då inplacering sker i något av de fasta stegen i tariffen 

eller om steg 20 har passerats som individuell lön. 

 

Som övergångsregel ska dock uppflyttningar ske även fortsättningsvis för dem som idag står 

i tariffen vid överenskomna datum till de tariffbelopp som gäller idag (anm. 2010-10-01) 

intill dess lägst 51 200 kr i månaden har uppnåtts. Framtida piloter kommer att ha individuell 

lön och inte lönesättas i de fasta stegen. 
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Vissa lönetillägg  
Fr.o.m. 2012-10-01 
                                         

Tillägg Belopp Anm. 

Befattningstillägg       5,65 kr/tim  

Dykning 

Kem/rökdykning 

I samband med övnings- och utbildnings-verksamhet, under 

sådana omständigheter, att kem/brandskyddsdräkt med 

andningsapparat måste användas. 

OSC-ER 

 

287 kr/dygn Per kalenderdygn som kem/rökdykning 

pågått 

Dykning 

Kem/rökdykning 

Skarp insats 

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. 

OSC-ER 

 

577 kr/dygn Per kalenderdygn som kem/rökdykning har 

pågått 

OSC, RL  

 övning 

287 kr/dygn Se anvisning kap 2 

OSC, RL  

skarp insats 

577 kr/dygn Se anvisning kap 2 

Stationschefstillägg 4 535 kr/mån  

Timarvode för 

lärare/instruktörer 

213 kr/tim Teori 

Timarvode för 

lärare/instruktörer 

160 kr/tim Praktik 

Samtalsledartillägg 470 kr/tillfälle  

Inlöst kbv-jour/ 

LC-jour 

2 000 kr/månad Arbetstagare som regelmässigt planeras för 

operativ tjänst i sjögående enheter 

respektive som VB eller OPL 

Specialistfunktion 585 kr/mån  
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Dykartillägg 
 

Fasta dykartillägg  

Fr.o.m. 2013-01-01 (med nivå RALS 2012-10-01) 

 

Slag Belopp/månad * Anmärkning 

Vattendykare 1 900 kr  

Kem/rökdykare 1 900 kr  

Tungdykare 1 800 kr  

Dykarledare   500 kr Även för dykarledare som inte har fast dykartillägg 

 

Not: * innebär att samtliga dyk och all dykledning ingår i de fasta tilläggen. 

 

Exempel 

För dykare räknas varje dykningsslag för sig till det sammanlagda fasta tillägget per 

månad. Det innebär att en räddningsdykare erhåller fast tillägg om 3 800 kr/månad 

och att en tungdykare som också är räddningsdykare erhåller 5 600 kr/månad medan 

den som enbart är vattendykare eller enbart kem/rökdykare erhåller ett fast tillägg om 

1 900 kr/månaden. 

 



 

 rev. 2013-03-08 

 Sid 6 (9) 

15 kap. Belopp 

Lönetillägg för flygande personal fr.o.m. 2012-10-01(delvis)                                      
 

Tillägg Belopp Anm. 

Flygtillägg för flygförare och 

systemoperatörer efter 

grundläggande flygutbildning, 

motsvarande 

5 131 kr/mån 

 

Piloter, (nivå 2010-10-01) 

5 423 kr/mån 

 

Systemoperatör, (nivå 2012-10-01) 

Systemoperatörstillägg 

 

Antal flygtjänstår efter grundläggande utbildning till 

systemoperatör, (nivå 2012-10-01) 

8 843 kr/mån Högst 2 år 

9 142 kr/mån Mer än 2 år men högst 4 år 

9 430 kr/mån Mer än 4 år men högst 6 år 

9 723 kr/mån Mer än 6 år men högst 8 år 

10 022 kr/mån Mer än 8 år men högst 10 år 

10 315 kr/mån Mer än 10 år men högst 12 år 

10 609 kr/mån Mer än 12 år men högst 14 år 

10 902 kr/mån Mer än 14 år men högst 16 år 

11 202 kr/mån Mer än 16 år 

Befälhavartillägg (flyg) 

 

9 080 kr/mån 

 

(nivå 2010-10-01) 
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3 kap. Kostnadsersättningar  
Fr.o.m. 2012-10-01 

 

Ersättningar Kronor/enhet 

Bil  

  

Endagsförrättning  

Avlöningsförstärkning endagsförrättning mer än 4 timmar 6,20/tim 

Avlöningsförstärkning endagsförrättning, resan avslutad efter kl 19 82,50/tillfälle 

Avdrag för frukost, lunch, middag vid endagsförrättning 31/ 45/ 112/ måltid  

  

Flerdygnsförrättning  

Traktamente enligt IL belopp hel dag, dag 1-90  220/dag 

Traktamente enligt IL belopp halv dag, dag 1-90 110/dag 

Traktamente enligt IL belopp, hel dag, dag 91-  154/dag 

Traktamente enligt IL halv dag, dag 91- 77/dag 

  

Avdrag för frukost, lunch, middag, dag 1-90, hel dag 44/ 77/ 77/ måltid  

Avdrag för frukost, lunch, middag, dag 91-, hel dag 31/ 54/ 54/ måltid 

  

Avlöningsförstärkning flerdygnsförrättning, hel dag 1-15 176/dag 

Avlöningsförstärkning flerdygnsförrättning, halv dag 1-15 88/dag 

Avlöningsförstärkning flerdygnsförrättning, hel dag 16-90 48/dag 

Avlöningsförstärkning flerdygnsförrättning, halv dag 16-90 24/dag 

Avlöningsförstärkning flerdygnsförrättning, hel dag 91- 103/dag 

Avlöningsförstärkning flerdygnsförrättning, halv dag 91- 51,50/dag 

Nattraktamente, nattschablon enligt IL 110/natt 

Avlöningsförstärkning när arbetstagare själv svarar för logi natt 1-15 211/natt 

Avlöningsförstärkning när arbetstagare själv svarar för logi natt 16- 106 /natt 

Avlöningsförstärkning när myndigheten svarar för logi natt 1-15, ej godtagbar standard  211/natt 

Avlöningsförstärkning när myndigheten svarar för logi natt 16-, ej godtagbar standard  106/natt 

Avlöningsförstärkning per hel timme 9,80/tim 

  

Restid  

Restidsersättning 115/tim 

  

Tillfälligt arbete och dubbel bosättning  

Tillfällig avlöningsförstärkning vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning. Avstånd 

bostadsort ny arbetsort 50-150 km 

1607/månad  

Tillfällig avlöningsförstärkning vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning >150 km 2143/ månad 

Tillfällig avlöningsförstärkning per dag vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning mån 1-3 193/dag 

Tillfällig avlöningsförstärkning per dag vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning, fr.o.m. 

mån 4 

135/dag 

Extra avlöningsförstärkning vid pendling (ej bostad på nya tjänstgöringsorten) 1072/mån 

 

  

Bilersättning enligt IL belopp 18.50/mil 

Avlöningsförstärkning lämpligaste färdmedel 14,70/mil 

Avlöningsförstärkning medföljande passagerare 8,30/mil 

Avlöningsförstärkning hemresa, pendlingsresa egen bil  16.10/mil 
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4 kap. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar  
 

Arbetstidsberoende ersättningar  
Fr.o.m. 2012-10-01 

 

Jour och Beredskapstillägg 

Jour och beredskapstillägg erhålls med följande belopp för timme: 

 

 För jour   56,45 kronor  

 För beredskap 28,20 kronor 

 

Obekvämstillägg 
Obekvämstillägg utbetalas med belopp för timme: 

 

 För enkel obekväm tid  12,80 kronor 

 För kvalificerad obekväm tid 30,80 kronor 

 Förhöjt obekvämstillägg  66,10 kronor 

 

Omfördelad arbetstid 

Då arbetstiden omfördelas från den i fast lista utlagda tiden till arbetstid enligt 

planeringslista erhålls för varje vecka, som omfördelningen omfattar, en ersättning 

(planeringstillägg) med 580 kronor. 

 

Övningsdygn 
För fullgjort övningsdygn erhålls övningsdygnstillägg enligt följande: 

 

Övningsdygn nr Grundbelopp Tilläggsbelopp 

1-8 369 1/165 av månadslön 

9-16 477 2/165 av månadslön 

17-24 528 3/165 av månadslön 

25-32 846 4/165 av månadslön 

33-40 954 4/165 av månadslön 

 

För varje efterföljande hel period om 8 övningsdygn ökas grundbeloppet med 212 

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 106 kronor. 
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4 kap. Ersättning för KBV-jour/LC-jour 
 

För varje fullgjord timme KBV-jour/LC-jour erhåller arbetstagaren någon av 

följande ersättningsformer: 

 

Kontant ersättning (gäller fr.o.m. 2005-07-01): 

 65 kronor för 1-80 timmar 

 80 kronor för 81-90 timmar 

 90 kronor för 91-140 timmar 

  

30 minuters tillgodoräknad arbetstid, som anges koncentrerat för varje 

begränsningsperiod. 


