
 

 

AVTALSNYTT juni 2020 
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. 
 
//Parterna i avtalsrådet (FM, OFR/O FM, OFR/S, SEKO Försvarsmakten, Saco-S FM)   
 

Villkor vid medicinsk repatriering  
 
Av 8 § i förordning (2010:65) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser 
framgår att ”vid sådan sjukdom eller skada som medför nedsatt arbetsförmåga under 
tjänstgöringstiden i insatsen har den anställde rätt till bibehållna anställningsförmåner. Denna rätt 
gäller fram till dess att tjänstgöringstiden i insatsen skulle ha avslutats”. Denna regel ligger till grund 
för den anställdes villkor vid en medicinsk repatriering.  
 
Lön och tillägg 
Vid medicinsk repatriering till Sverige har den anställde rätt till bibehållna förmåner fram till dess att 
tjänstgöringstiden i insatsen skulle ha avslutats. Det innebär att den anställde har rätt till i-lön x 1,3 + 
8 000 kr (faktorlön) samt utlandstillägget tjänstgöringstiden ut. Om arbetstagaren återgår till tjänst 
på ordinarie OrgE innan tjänstgöringstidens slut utbetalas istället i-lön från denna tidpunkt. 
 
Att arbetsgivaren inte betalar ut sjuklön/gör sjukavdrag under tiden för repatrieringen följer av 8 § i 
förordning (2010:65) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. Vid 
rehabilitering/arbetsträning i Sverige under planerad tjänstgöringstid i insatsen bibehåller 
arbetstagaren förmånerna (faktorlön samt utlandstillägg) och arbetsgivaren ska inte göra något 
sjukavdrag. Om sjukdom eller skada medför att arbetsförmågan fortsatt är nedsatt efter den sista 
planerade tjänstgöringsdagen, påbörjas arbetstagarens sjuklöneperiod. Detta förutsätter att 
arbetstagaren är anställd i Försvarsmakten även efter den planerade tjänstgöringens slut. 
 
Semester och leave 
De semesterdagar som är intjänade under utlandstjänstgöringen tillförs ordinarie årssemester. För 
direktrekryterade utbetalas den intjänade semestern i samband med att anställningen upphör, 
semesterersättningen baseras på den lön som gäller vid anställningens upphörande. 
 
Ev. kvarvarande leavedagar som tjänats in under utlandstjänstgöringen betalas ut med 3,3 procent av 
faktorlönen per dag. 
 
Om arbetstagaren återgår till tjänst i insatsområdet hanteras semester och leave enligt ordinarie 
rutin. 
 
//Parterna på FM-nivå 
 

 


