
AVTALSNYTT september 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. Inställt FM-dygn 
 

Om ett planerat FM-dygn ställs in innan det påbörjas ska arbetstiden som återstår hanteras enligt 
arbetstidsavalets punkt 4.3.3: 
 
”Om arbetsgivaren ställer in ett FM-dygn innan det påbörjats, bör den för berörd vecka planerade 
och återstående arbetstiden snarast läggas ut på ett för arbetstagaren normalt sätt inom 
arbetsområdet”. 
 
Parterna är eniga om att detta innebär att när ett FM-dygn ställs in ligger den planerade 
arbetstiden om 8 timmar fortsatt kvar på berörd dag. Ställs ett planerat FM-dygn in med kort 
varsel och det är mindre än 14 dagar (om mer än 14 dagar gäller ordinarie omplaneringsregler) 
kvar till att ändringen äger rum finns möjlighet att överenskomma med arbetstagaren om att den 
planerade arbetstiden (8 timmar) flyttas till en friplanerad dag då arbetstagaren normalt skulle 
arbetat om hen inte planerats delta i verksamheten som föranledde planeringen av FM-dygnet. 
Om arbetstiden flyttas till friplanerad dag efter överenskommelse mellan chef och medarbetare 
ska detta dokumenteras i lista. 

 
 

2. Avsättning av semester till pension 
 

Anställda i Försvarsmakten har möjlighet att ingå en enskild överenskommelse om att avstå 
semestertimmar mot inbetalning till tjänstepension. Att avstå semestertimmar som man inte tror 
sig komma att utnyttja är ett bra alternativ till ett reguljärt sparande av redan skattade pengar 
eller ett sparande via enskild överenskommelse (löneväxling) som många redan gör idag.  
 
Beräkningen av värdet av semestertimmarna görs på aktuell lön vilket innebär individuell lön och 
fasta lönetillägg, fasta löneavdrag och, i förekommande fall kalenderdagsavdrag. Eftersom värdet 
av semestertimmarna baseras på aktuell lön, där även löneavdrag ingår, kan en längre frånvaro 
påverka värdet av semestertimmarna som avsätts till pension. Uppstår en situation som 
föranleder en längre frånvaro, bör chef och medarbetare se över den enskilda 
överenskommelsen och överväga om avsättning under rådande situation fortsatt ska göras.  



Överenskommelse om engångsavsättning av sparad semester måste inkomma till FM HRC senast 
det datum som underlag ska vara inlämnade (normalt den 5:e varje månad) för att kunna 
hanteras samma månad, vilket innebär att det är aktuell lön den månad underlaget hanteras. Om 
överenskommelsen inkommer efter detta datum (normalt den 5:e) hanteras det på nästa 
månads lön.  

 
 

3. Jour 3.7.4 
 

Jour får tas ut med totalt 416 timmar per år, inklusive fullgjorda övertidstimmar.  Jour reglerad i 
arbetstidsavtalets punkt 3.7.4 kopplad till viss säkerhets- och övervakningsarbete får tas ut med 
ytterligare 484 timmar, totalt 900 timmar per år. I denna tillkommande kvot ska i förekommande 
fall även fullgjorda övertidstimmar ingå (för övertid gäller dock taket på 50 timmar per 
kalendermånad och 200 timmar per kalenderår).  För denna typ av jour finns inget maxtak per 
månad för uttag, arbetsgivaren har likväl att säkerställa arbetstagarens hälsa och säkerhet utifrån 
gällande arbetsmiljöregler. 

 
 
 

4. Chefsavtal 
 
Officersförbundet, Saco-S FM, Försvarsförbundet och Seko Försvar sade i våras upp det avtal som 
fastställer Försvarsmaktens chefskrets. Det är alltså detta avtal som styr vilka individer som ingår 
i chefskretsen, och därmed vilka individer som omfattas av det statliga chefsavtalet. 
Uppsägningen innebär i korthet alltså att parterna för närvarande för diskussioner om hur 
utformningen av chefskretsen skall se ut, och alternativa regleringar.  
 
Det nuvarande avtalet är alltjämt giltigt och påverkas inte så länge förhandlingarna pågår. 
Parternas förhoppning är att förhandlingarna skall vara slutförda under oktober månad och i 
samband med detta kommer i sådana fall mer information om de eventuella förändringar som 
en ny överenskommelse resulterar i. 

 
 
//Parterna på FM-nivå 
 
 
 
 
 

 


