
AVTALSNYTT januari 2020 
Inledning: 
Detta dokument är ett partsgemensamt överenskommet sätt att sprida de tolkningar/styrningar som 
parterna enas kring inom ramen för ett avtalsråd och i förekommande fall förhandlingar. Parterna 
träffas ungefär var fjortonde dag i detta avtalsråd för att försöka bena ut och komma överens om 
tolkningar av smått och stort som uppstår när avtalen tillämpas. Tanken är att sprida ny information 
via detta avtalsnytt som mailas till HR-chefer och ATO och/eller läggs ut på samarbetsyta ”chefer i 
FM”. Tolkningarna skrivs också in i FAQ eller blir till egna avtal/protokoll som når ut i organisationen 
via VIDAR. 
 
Avtalsnytt är parternas gemensamma syn på en specifik fråga vilket ger respektive part på 
organisationsenhetsnivå en ökad tydlighet. 
 
//Parterna i avtalsrådet (FM, OFR/O FM, OFR/S, SEKO Försvar, Saco-S FM)   
 
 

1. Ändringar rörlighetsavtal samt uppdaterade råd 
 

 
Ändringar i rörlighetsavtalet 
 
Parterna har enats om att göra vissa ändringar i FM rörlighetsavtal. Ändringarna redovisas nedan och 
träder i kraft 1 februari 2020. 
 
Anvisat boende 
Om arbetsgivaren vid tjänsteresa anvisar boende inom 50 km från tjänsteställe/bostad (närmaste 
färdväg) erhålls ett logitillägg om 500 kr per natt. Logitillägget om 400 kr per natt finns fortsatt kvar 
för anvisat boende på plats mer än 50 km från tjänsteställe/bostad. 
 
Jour under tjänsteresa 
Vid boende i jourrum under tjänsteresa vid verksamhet enligt 3.7.4 i arbetstidsavtalet (exempelvis 
IBSS, VB, incidentberedskap, luft- och sjöbevakning, räddningstjänst m.m.) erhålls ett logitillägg om 
200 kr per natt. 
 
Restidsersättning 
Restidsersättning utbetalas inte för resa till och från verksamhet som omfattas av FM avtal om villkor 
vid idrottsverksamhet inom Försvarsmakten (idrottsavtalet). 
 
Bilersättning 
Om arbetstagaren har ett medgivande av arbetsgivaren att köra egen bil vid tjänsteresa erhåller 
arbetstagaren 13 kr/mil. För varje passagerare höjs ersättningen med 1 kr/mil. Ersättningen är 
skattepliktig.  
 
Utöver ovanstående betalar Försvarsmakten 18.50 kr/mil vid tjänsteresa med egen bil, denna 
ersättning är skattefri. 
 
Arbetstagare som veckopendlar eller är på förrättning har efter varje fullgjord arbetsvecka rätt till en 
fri hemresa. Om egen bil bedöms vara det lämpligaste färdmedlet ersätts resan med 13 kr/mil, denna 
ersättning är skattepliktig. 



Nya råd till rörlighetsavtalet 
 
Parterna har tillsammans arbetat fram nya råd till rörlighetsavtalet. Råden beskriver tydligare vad 
som gäller vid bland annat tjänsteresa och pendling. Råden publiceras i samband med detta 
avtalsnytt. 
 

 
2. Nytt ro-avtal 

 
 
Som vi tidigare har informerat om har parterna kommit överens om ett nytt kollektivavtal rörande 
anställningsvillkor för reservofficerare. Avtalet gäller från och med 1 januari 2020. Nedan kommer en 
kort sammanfattning av villkoren. 
 

- Tjänstgöring som reservofficer indelas i: 
 

o Tjänstgöring inom ramen för tillsvidareanställningen, vilken benämns RO1. Denna 
tjänstgöring är kopplad till reservofficerens krigsbefattning, vilket innebär den 
befattning där reservofficeren är krigsplacerad. Tjänstgöring som RO1 är också 
kopplad till den utbildning och kompetensutveckling som är nödvändig för innehavd 
krigsbefattning, eller för krigsbefattning som reservofficeren planeras mot. 

 
o Tjänstgöring inom ramen för en tillkommande, tidsbegränsad anställning, vilken 

benämns RO2 eller RO3 (nuvarande ”3/8-anställning”). 
 

 Tjänstgöring som RO2 är kopplad till reservofficerens aktuella krigsuppgift. 
Med krigsuppgift avses till exempel att vara pansarskytteplutonchef, 
stridsledningsbefäl, eller att vara stabsofficer etc. Tjänstgöring som RO2 ska 
bidra till ökade kunskaper och färdigheter mot individens krigsuppgifter. 
Tjänstgöring som RO2 bör även tillämpas när reservofficeren tjänstgör som 
exempelvis instruktör vid utbildning av värnpliktiga eller motsvarande, vilket 
också kan ske under reservofficerens första tjänstgöringsår. Det första 
tjänstgöringsåret kan också genomföras i en internationell militär insats. 
 

 Tjänstgöring som RO3 är inte kopplad till reservofficerens krigsuppgift, men 
alltjämt till dennes bredare roll som befäl i Försvarsmakten. 

 
- Tjänstgöring som RO1-3 kan i förekommande fall ske internationellt. 

 
- Oaktat tjänstgöringsform (RO1-3) anses reservofficerens tjänsteställe vara bostaden. 

 
- Tjänstgöring som RO1 skall planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare och 

redovisas i en tjänstgöringsplan. Planerad tjänstgöring i tjänstgöringsplanen är preliminär, 
vilket medför att förändringar kan ske på initiativ av antingen arbetsgivaren eller 
arbetstagaren. Ömsesidig bundenhet uppstår när arbetstagaren skriftligen har bekräftat en 
av arbetsgivaren upprättad och översänd tjänstgöringsorder. Arbetsgivaren bör eftersträva 
att iaktta viss angiven framförhållning vid utskick av tjänstgöringsorder (fem månader vid 
längre tjänstgöring, samt tre månader vid kortare tjänstgöring). 
 

- En i vissa avseenden förenklad systematik kommer att gälla för lönebildningen: 
 



o Arbetsgivaren kommer årligen att räkna upp den lön reservofficeren erhåller för 
tjänstgöring inom ramen för RO1. Denna uppräkning är kopplad till den årliga RALS-
processen. En förändring kan även aktualiseras om reservofficeren byter (placering) 
befattning, om detta motiveras av den nya befattningens krav på ansvar och 
svårighetsgrad. Om en sådan värdering leder till att lönen höjs, sker uppräkning av 
denna nya lön tidigast efter ett år. 
 

o När reservofficeren anställs för RO2 eller RO3-tjänstgöring skall lön bestämmas 
utifrån den befattning som reservofficeren skall tjänstgöra i. Inför en sådan 
tjänstgöring skall en lön överenskommas mellan arbetsgivare och arbetstagare och 
utgå bland annat utifrån befattningens krav på ansvar och svårighetsgrad. 
Reservofficeren omfattas av lönerevision efter minst nio månaders tjänstgöring med 
oförändrad lön. Dessförinnan skall reservofficeren i förekommande fall inte ingå i 
beräkningsunderlaget 

 
 
Mer information om detta kommer att publiceras på emilia under Arbeta i FM samt i kommande 
Handbok Pers T och finns även att tillgå i ATO:s kanaler. 
 
 
 
//Parterna på FM-nivå 
 
 
 
 
 

 


