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I. Avtal om ersättning och kompensation för beredskap mm 

1 § 
Detta lokala kollektivavtal for Umeå universitet sluts med stöd av 1 kap 4 § ALFA 2002 

2 § 
Arbetstagare som omfattas av ALFA har när han/ hon fullgör beredskap rätt till 
beredskapsgottgörelse i form av beredskapstillägg eller tidskompensation enligt vad som 
följer av bilaga. Med beredskap förstås skyldighet att under tjänstgöringsfri tid stå till 
arbetsgivarens förfogande för att efter kallelse eller besked på annat sätt, enligt den ordning 
som bestämts på arbetsplatsen, inom en tidsrymd om högst två timmar infinna sig på 
arbetet eller på annat sätt fullgöra sin tjänstgöring. Beredskapstillägg eller 
tidskompensation utges inte för tid som räknas som arbetstid 

3 § 
Inställelse för arbete under beredskap betraktas som övertid och ersättes enligt 4 kap 21 § 
ALFAÖvertid utgår med minst två timmar vid påbörjat arbete. För arbete utöver två 
timmar betalas inte övertidstillägg för kortare tid än 15 minuter 

4 § 
Avtalets ersättningsnivåer ska, efter det att RALS förhandlingar genomförts vid 
myndigheten, justeras med det genomsnittliga procentuella utfallet för organisationerna 
gemensamt 

5 § 
Upprättande av beredskapsschema ska ske minst tre veckor innan det börjar gälla så att de 
som omfattas av beredskapen kan planera för detta 

6 § 
Detta avtal gäller fr. o. m. den 1 april 2002 och med samma giltighetstid och uppsägningstid 
som nu gällande och framtida ALFA 

Umeå den 23 juni 2003

 
Johnny Karlsson 
Umeå universitet 
 
 

 
OFR/S 
EvaLena Engberg 

 

 
SACOS 
Eva Norling
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II. Ändrade ersättningsnivåer inom RALS 2010T och RALS 2020  
2023 vid beredskap 

1 § Inom ramen för RALS 2010T och RALS 2020  2023 är parterna överens om höjda 
ersättningsnivåer, bilaga 1, i enlighet med Avtal om ersättning och kompensation för beredskap 
(Dnr  301212603). 

2 § Parterna är överens om att de nya ersättningsnivåerna ska gälla under perioden 202010  
20210531 (bilaga 1p I) och under perioden 20210601  20220930 (bilaga 1p Il). 

3 § Förhandlingen förklarades avslutad 20210318.

 

 

 

 

För OFR/S 

 

Maria Persson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

För Seko 
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I. Beredskapsersättning fr.o.m. 2020-10-01 
Kompensation för beredskap utges antingen i form av beredskapstillägg eller i tid enligt den form 
som arbetstagaren önskar enligt avtalet. 

För ett beredskapspass som fullgörs under del av tiden mellan klockan 17 och 08 under helgfri 
måndag till fredag utges kompensation för minst åtta timmar. För ett beredskapspass som fullgörs 
under ett tjänstgöringsfritt kalenderdygn utges kompensation för helt kalenderdygn. 

Beredskapstillägg 
Beredskapstillägg utges med 21,20 kronor per timme för beredskap som uppgår till högst 130 
timmar under en kalendermånad i den mån annat inte följer nedan. 

1. Beredskapstillägg utges med 42,10 kronor per timme för beredskap som fullgörs 

a) för tid utöver vad som anges ovan. 

b) mellan klockan 19 på fredag och klockan 07 på måndag. 

c) mellan klockan 19 på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi 
Himmelsfärdsdag och klockan 07 närmast följande vardag. 

2. Beredskapstillägg utges med 63,40 kronor per timme för beredskap som fullgörs 

a) mellan klockan 19 på Skärtorsdag och klockan 07 på dagen efter Annandag Påsk 
samt 

b) mellan klockan 19 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton och klockan 07 på vardag närmast efter helgdagsaftonen. 

3. Beredskapstillägg utges med 84,40 kronor per timme för beredskap som fullgörs utöver tid 
som anges ovan i första stycket och som infaller under tid som anges i punkt 1b) och c). 

4. Beredskapstillägg utges med 126,20 kronor per timme för beredskap som fullgörs utöver tid 
som anges ovan i första stycket och som infaller under tid som anges i punkt 2 a) och b). 

Tidskompensation 

För sådan tid för vilken beredskapstillägg utges med 21,20 kronor per timme är 
tidskompensationen 10 % av beredskapstiden. För sådan tid som ersätt med 42,10 kronor per 
timme är tidskompensationen 20 % av beredskapstiden och för sådan tid som ersätts med 63,40 
kronor per timme är tidskompensationen 30 % av beredskapstiden. För tid som ersätts med 84,40 
kronor per timme är tidskompensationen 40 % samt för tid som ersätts med 126,20 kronor 60 % 
av beredskapstiden. 

Veckovila och Nattvila 
Beredskapsscheman skall anpassas efter de regler om vecko- och nattvila som 
finns i ATL § 13–14. 
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Om schemaläggning av beredskap inte kan göras utan att det strider mot ovanstående 
bestämmelser om vecko och nattvila, måste särskilt lokalt avtal slutas mellan parterna innan 
beredskapsschema får tas i bruk. 

Beredskapsersättning 
Kompensation för beredskap utges antingen i form av beredskapstillägg eller i tidskompensation 
enligt den form som arbetstagaren önskar enligt avtal. 

II. Beredskapsersättning fr.o.m. 2021-06-01 
Kompensation för beredskap utges antingen i form av beredskapstillägg eller i tid enligt den form 
som arbetstagaren önskar enligt avtalet. 

För ett beredskapspass som fullgörs under del av tiden mellan klockan 17 och 08 under helgfri 
måndag till fredag utges kompensation för minst åtta timmar. För ett beredskapspass som fullgörs 
under ett tjänstgöringsfritt kalenderdygn utges kompensation för helt kalenderdygn. 

Beredskapstillägg 
Beredskapstillägg utges med 21,65 kronor per timme för beredskap som uppgår till högst 130 
timmar under en kalendermånad i den mån annat inte följer nedan. 

2 Beredskapstillägg utges med 43,00 kronor per timme för beredskap som fullgörs 

a) för tid utöver vad som anges ovan. 

b) mellan klockan 19 på fredag och klockan 07 på måndag. 

c) mellan klockan 19 på dag före Trettondag Jul, Första Maj eller Kristi Himmelsfärdsdag och 
klockan 07 närmast följande vardag. 

5 Beredskapstillägg utges med 64,80 kronor per timme för beredskap som fullgörs 

a) mellan klockan 19 på Skärtorsdag och klockan 07 på dagen efter Annandag Påsk samt 

b) mellan klockan 19 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och 
klockan 07 på vardag närmast efter helgdagsaftonen. 

6 Beredskapstillägg utges med 86,25 kronor per timme för beredskap som fullgörs utöver tid 
som anges ovan i första stycket och som infaller under tid som anges i punkt 1b) och c) 

7 Beredskapstillägg utges med 129,00 kronor per timme för beredskap som fullgörs utöver 
tid som anges ovan i första stycket och som infaller under tid som anges i punkt 2 a) och 
b). 

Tidskompensation 
För sådan tid för vilken beredskapstillägg utges med 21,65 kronor per timme är 
tidskompensationen 10 % av beredskapstiden. För sådan tid som ersätt med 43,00 kronor per 
timme är tidskompensationen 20 % av beredskapstiden och för sådan tid som ersätts med 64,80 
kronor per timme är tidskompensationen 30 % av beredskapstiden. För tid som ersätts med 86,25 
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kronor per timme är tidskompensationen 40 % samt för tid som ersätts med 129,00 kronor 60 % 
av beredskapstiden. 

Veckovila och Nattvila 
Beredskapsscheman skall anpassas efter de regler om vecko och nattvila som finns i ATL § 13–14. 

Om schemaläggning av beredskap inte kan göras utan att det strider mot ovanstående 
bestämmelser om vecko och nattvila, måste särskilt lokalt avtal slutas mellan parterna innan 
beredskapsschema får tas i bruk 

Beredskapsersättning 

Kompensation för beredskap utges antingen i form av beredskapstillägg eller i tidskompensation 
enligt den form som arbetstagaren önskar enligt avtal. 
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