
 

 

AVTALSNYTT mars 2022 
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)   
 
 

Förtydligande kring nåbarhet under fritid 
 
Det finns en uppfattning i organisationen att det föreligger en skyldighet att vara nåbar utanför 
ordinarie arbetstid och att denna skyldighet härstammar från medarbetarens anställningsavtal. 
Exempelvis användandet av larmlista som verktyg innebär inte att personalen är skyldig att vara 
nåbar. Parterna vill härmed förtydliga att om arbetsgivaren har behov av nåbarhet utanför ordinarie 
arbetstid ska arbetstidsregler enligt FM arbetstidsavtal användas, exempelvis beredskap. Det finns 
ingen grundläggande skyldighet att vara nåbar utanför ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet.  
 

Facklig tillhörighet är en känslig personuppgift 
 
Det har uppmärksammats att information om medarbetares facktillhörighet anges i fastställd 
listplanering som tillgängliggörs för medarbetare på OrgE. 
  
Enligt lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten (försvarsdatalagen) 
får FM behandla personuppgifter inom exempelvis det personaladministrativa området, om det är 
nödvändigt för att utföra myndighetens verksamhet. Det är viktigt att säkerställa att inte fler 
personuppgifter behandlas än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. 
Vid all personuppgiftsbehandling ska en bedömning göras om det går att utelämna personuppgifter. 
Av 2 kap. 15 § försvarsdatalagen framgår att uppgifter om medlemskap i fackföreningar är känsliga 
personuppgifter som endast får behandlas om det är absolut nödvändigt med hänsyn till ändamålen 
med behandlingen. 
  
I och med att information om medarbetares facktillhörighet är en förutsättning för att myndigheten 
ska uppfylla skyldigheten att förhandla arbetstider med arbetstagarorganisationen får det anses 
finnas stöd för att behandla uppgifterna. Det är dock viktigt att uppgifterna behandlas med stor 
aktsamhet och att behandlingen avgränsas till den absoluta nödvändiga behandlingen. Uppgifterna 
ska därför endast vara tillgängliga för arbetstidsplanerade chefer och inte kommuniceras med 
samtliga medarbetare. Detta föranleder att det för dessa chefer kommer att finnas flera listor som 
ska förhandlas med arbetstagarorganisationer. Fastställd lista med uppgift om facktillhörighet ska 
inte tillgängliggöras för medarbetare. Uppgiften om facktillhörighet ska därför tas bort innan 
fastställd lista kommuniceras genom att exempelvis sparas centralt under I: eller sättas upp på OrgE 
anslagstavla.  
 

 
 



 

 

Förtydligande uppkommet FM-dygn  
 
Parterna vill härmed förtydliga att ersättning för uppkommet FM-dygn inte kan kombineras med 
ersättning för OB. Vid uppkommet FM-dygn anses den arbetstid som ligger i lista vara fullgjord. 
Arbetstid som tidigare skulle berättigat OB-ersättning men som nu anses som fullgjord pga de 
uppkomna FM-dygnet ger således inte någon OB-ersättning. Ersättning som utbetalas endast för det 
uppkomna FM-dygnet. 
 
Ytterligare ett förtydligande gäller timme 1-6 vid uppkommet FM-dygn. Vid uppkommet FM-dygn 
utbetalas ersättning för timme 1-6 i enlighet med beräkning av övertidstillägg. Fortgår verksamheten 
längre än 6 timmar startar dygnskonstruktionen (24 h) från och med timme 7. De 1-6 timmarna 
utbetalas endast innan den första 24 h perioden startar vid en serie av på varandra följande 24 h-
perioder. 
 

Höjd ersättning måltider 
I Försvarsmakten bedrivs viss verksamhet på ett sådant sätt att medarbetaren inte kan svara för egen 
kost under arbetsdagen. Om arbete utförs på sådan tid och plats att medarbetaren inte har tillgång 
till ett uppvärmt utrymme för att värma mat som denne tagit med själv så ersätter arbetsgivaren i 
regel kostnaden för måltiden. Det gäller till exempel för underhålls- och reparationspersonal, vars 
verksamhet ofta utgörs av dagsresor där tillgången till service/tätort är begränsad. De som tillhör en 
sådan grupp kan få beviljat att köpa mat och få den ersatt av arbetsgivaren. Ersättningen har från 
den 1 januari 2022 höjts till 100 kr/dag, styrkt av originalkvittot. Observera även att ersättning för 
kost utgör en skattepliktig förmån. 
 
 
 
 
//Parterna på FM-nivå 
 

 


