
 

 

AVTALSNYTT oktober 2021 
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 villkor vid medicinsk repatriering  
 
Medicinsk repatriering innebär att en arbetstagare under utlandstjänstgöring blir hemskickad till 
Sverige p.g.a. en skada eller sjukdom som medför en nedsatt arbetsförmåga. Av 8 § i förordning 
(2010:65) om försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser framgår att en anställd 
under medicinsk repatriering har rätt till bibehållna anställningsförmåner. Denna rätt gäller fram till 
dess att utlandstjänstgöringen skulle ha avslutats. Parterna har enats om en gemensam syn på villkor 
vid medicinsk repatriering. 
 
Anställningsförmåner 
Under medicinsk repatriering erhåller arbetstagaren i-lön multiplicerad med en faktor 1,3 samt ett 
belopp på 8000 kr per månad (faktorlön), utlandstillägg och i förekommande fall tillägg för hög 
tjänstgöringsfrekvens eller vakanstillägg. Insatstillägg erhålls ej. 
 
Insatsfrisk 
Om arbetstagaren friskförklaras och kan återgå till tjänst i insatsområden förläggs kvarvarande annan 
ledighet (leave) och semester som intjänats under utlandstjänstgöring och medicinsk repatriering i 
samband med hemrotation (RotN) från insatsområdet enligt ordinarie rutin.  
 
Sverigefrisk 
Om arbetstagaren friskförklaras för ordinarie tjänst i Sverige, förläggs (från dagen efter 
friskförklaring) kvarvarande annan ledighet (leave) och semester som intjänats under 
utlandstjänstgöring och medicinsk repatriering till faktorlön. Arbetstagaren erhåller i-lön vid återgång 
till ordinarie tjänst i Sverige. 
 
Fortsatt sjuk 
Om datum för planerad avslutad utlandstjänstgöring har passerat och arbetstagaren är fortsatt sjuk, 
ska återstående annan ledighet (leave) utbetalas med 3,3 procent av faktorlönen per dag. Semester 
intjänad under utlandstjänstgöring och medicinsk repatriering återgår till ordinarie semesterbank och 
kan förläggas vid senare tillfälle enligt ordinarie rutin. Arbetstagaren påbörjar sin sjuklöneperiod och 
sjukanmäls enligt ordinarie rutin. Underlag för beräkning av sjuklön är i-lön, eventuella fasta tillägg 
samt 0,38 procent av föregående års rörliga tillägg per dag. 
 
 
 
 



 

 

”UNDER KONTROLL” 

 
Parterna har under en längre tid diskuterat frågan om hantering av viss typ av skyddsvärd materiel 
under tjänsteresa. Arbetsgivaren har tillsammans med ATO kommit överens om en reglering som i 
korthet går ut på att en anställd som under tjänsteresa ansvarar för viss, i regel angiven, materiel har 
rätt till ersättning. Den tid som är ersättningsberättigad är sådan tid som ligger utanför arbetstid och 
restid (det vill säga lön eller restidsersättning betalas inte ut samtidigt som denna ersättning). 
 
Ersättningsmässigt erhåller individ motsvarande ersättning som vid beredskap. Notera dock att det 
inte rör sig om faktisk beredskap, utan att det enbart är ett sätt att fastställa tillämplig ersättning, 
samt att praktiskt redovisa tiden i Prio. Denna tid påverkar därför inte tillgängligt utrymme för 
beredskap enligt 3.9.5 i arbetstidsavtalet. De redovisade timmarna ska således inte ingå i 
beräkningen av antalet fullgjorda beredskapstimmar i detta hänseende. Parterna är medvetna om att 
det i det enskilda fallet kan behöva tas en diskussion om hur många timmar som egentligen är att 
hänföra till faktiskt genomförd beredskap och vad som "enbart" ligger som registrerade timmar, men 
uppfattningen är att detta med all sannolikhet inte ska leda till alltför stora utmaningar, då parterna i 
grunden delar synen att timmarna som ej är faktisk beredskap ska räknas bort. 
 
Denna nya reglering är endast avsedd för hantering av just den materiel som preciseras i 
uppräkningen och som enligt R SÄK ska hanteras "under kontroll". Behovet av denna reglering 
kommer främst utifrån de tjänsteresor som genomförs med exempelvis nycklar till en anläggning 
som är säkerhetsskyddsklassificerad. Återigen - denna reglering syftar endast till de strecksatser som 
tas upp i bestämmelsen och inte till andra närliggande områden som exempelvis vapen, där det finns 
annan reglering. Det är i sammanhanget viktigt att fortsätta använda de regler och riktlinjer kring 
planering och genomförande av tjänsteresor, och detta krav (hantering "under kontroll") bör nu vara 
ytterligare en del som berörs i samband med dialogen mellan chef och medarbetare.  
 
Ersättning för ovanstående förfogande ges från och med den 1 juli 2021. 
 
 

Flex 
 
Reglerna om flextid i arbetstidsavtalet innebär att medarbetare kan nyttja flextid om verksamheten 
så tillåter. I korthet finns möjlighet att flexa 1,5 timme före och 1,5 timme efter den planerade 
arbetstidens början samt 1,5 timme före och 3 timmar efter den planerade arbetstidens slut. Flex 
sker på medarbetarens eget initiativ och ska vara möjlig utifrån verksamheten, vilket innebär att 
medarbetare och chef behöver ha en nära dialog kring hur flextid nyttjas. Arbetsgivaren kan aldrig 
beordra en medarbetare att nyttja flextid – Om krav ställs av arbetsgivaren på arbete utanför 
ordinarie arbetstid finns istället möjlighet att beordra övertidsarbete. 
 
 

Anvisat boende 
 
På förekommen anledning vill parterna återigen trycka på informationsskyldigheten vid anvisat 
boende. Informationsskyldigheten innebär att lokal ATO alltid ska informeras innan chef anvisar 
boendet. Informationen till ATO ska innehålla anledningen till att boende anvisas samt på vilket sätt 
det anvisade boendet är ändamålsenligt. Informationen sker lämpligen i skrift. Även om det inte finns 
någon tydlig regel som anger med vilken framförhållning en sådan information ska lämnas, så bör 
arbetsgivaren eftersträva att information lämnas i så pass god tid att ett eventuellt behov av 



 

 

diskussion kring hanteringen också kan mötas. Vid FM-gemensam verksamhet kan information 
sändas direkt till ATO på Försmarsmaktsnivå. 
 
I sammanhanget konstaterar även parterna att regeln om anvisat boende i normalfallet hanterar 
arbetsgivarens möjlighet att, på gruppnivå, anvisa själva boendet vid tjänsteresa. Om arbetsgivaren 
har behov av nåbarhet utanför ordinarie arbetstid ska arbetstidsregler enligt FM arbetstidsavtal 
användas.  
 
 
 
//Parterna på FM-nivå 
 

 


