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VÅRA FÖRMÅNER 
OCH VILLKOR I 
ANSTÄLLNINGEN

Tydliga villkor och bra förmåner är något koncernen har som 
grund för alla medarbetare. Det ger en trygghet som visar 
sig i god trivsel, fina utvecklingsmöjligheter och stabilitet. Vi 
följer i mångt och mycket Innovationsföretagens kollektiv- 
avtal och i vissa fall har vi till och med bättre förmåner.

För att ge en bild av vad man som anställd har för villkor och 
förmåner har vi i denna skrift sammanställt de huvudsakliga 
delarna ur personalhandboken. Om du har några frågor kan 
du alltid vända dig till rekryterande chef eller till HR så hjälper 
vi dig.
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”Brandskyddslaget är en riktigt 
bra arbetsplats med mycket 

kunskap och en öppen familjär 
stämning där alla känner att 

de tillför något.”
- Lars Hellman, Brandskyddskonsult och Gruppchef. Medarbetare sedan 2015.
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Föräldraledighetstillägg är något som erbjuds 
vid anställning från första dagen. Beroende av 
hur länge man har varit anställd kan det ge upp 
till 90 procent av din ordinarie lön i upp till 6 
månader.

Tjänstepension och avtalsenliga försäkringar 
tecknas för samtliga anställda. Pensions- 
avsättning görs med 4,5 procent av månads-
lönen upp till 7,5 inkomst-basbelopp och 30 
procent av månadslönen överstigande 7,5 
inkomstbasbelopp. Individuell rådgivning 
erbjuds via vår pensionsrådgivare Söderberg & 
Partners.

Vår arbetstid är 40 timmar/vecka och arbets-
sättet präglas av frihet under ansvar. Det 
bygger på ett förtroende mellan oss och dig 
och där du själv ansvarar för att arbetsupp- 
gifterna utförs i tid och med kvalitet.

Överenskommelse om bonus regleras i respek-
tive anställningsavtal och ansluter till det för 
varje företag gällande bonussystem för konsul-
ter och chefer. När man går in i bonussystemet 
blir man samtidigt övertidsavlöst, och man äger 
fritt att disponera sin arbetstid.

Vårt semesterår är kalenderår, dvs. 1 januari 
t. o. m. 31 december. Vi tar ut semester 
samma år som vi tjänar in den. För intjänade 
semesterdagar utgår semesterlön om 0,8 %. 
Huvudregeln är 25 semesterdagar. 

Vi har ett antal lediga dagar och halvdagar 
utöver semesterledighet. Exempelvis har vi 
halvdag före röd dag, fredagen efter Kristi 
himmelsfärd är helt ledig samt nyårs-, jul- och 
midsommarafton är helt lediga. 

Övriga villkor såsom traktamente, reseersätt-
ningar hanteras enligt gällande skatteregler. 

Permission är ledighet utan löneavdrag och 
vad som gäller för det framgår av personal-
handboken. 

Behöver du terminalglasögon bidrar vi med 
en viss kostnad för bågar samt erforderliga 
kostnader för glas och synundersökning.
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Vi tycker att det är viktigt att vi rör på oss i 
olika former. Det stärker oss både fysiskt och 
mentalt. Därför erbjuder vi våra medarbeta-
re friskvårdsbidrag upp till 5.000 kr/år som 
kan användas till olika aktiviteter såsom gym, 
simning, massage m.m. Vi följer Skatteverkets 
regler vad som definieras som friskvård. Vi 
sponsrar även lagtävlingar om några skulle  
vilja samla ett gäng och delta i exempelvis 
Vårruset eller liknande. 

Vi erbjuder även en sjukvårdsförsäkring hos 
EuroAccident – Privat Access Silver. Den ger 
snabb tillgång till privat läkarvård och/eller 
rehabilitering. 

Hälsoundersökningar erbjuds vartannat år 
och varierar beroende av individens ålder. 

Samtliga anställda har obligatorisk sjukför- 
säkring enligt ITP i Euro Accident, TFA – arbets-
skadeförsäkring i Fora och TGL tjänstegrupp-
livförsäkring.

Vi erbjuder även frivilliga gruppförsäkringar 
via Söderberg och Partners. 

Vid olika tillfällen under året anordnas gemen- 
samma sociala aktiviteter på respektive  
kontor och vi genomför även studieresor för 
hela koncernen med regelbundenhet.
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FÖRMÅNER TILL DIG 
SOM ANSTÄLLD
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Brandskyddslaget AB
Långholmsgatan 27
102 73 Stockholm

08-588 188 00
info@bsl.se

brandskyddslaget.se


