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FAQ FM Arbetstidsavtal Del 6 (ÖB aktivering, ÖB Givakt och 
särskilda operationer) 

Denna FAQ är framtagen i dialog mellan parterna på FM-nivå. 
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1. Inledning 

Det finns en rad olika begrepp som kan förekomma under grundberedskapen så som ÖB 

aktivering, GIVAKT och operationer. Denna FAQ redogör för tillämpningen av del 6 i FM 

arbetstidsavtal som kan nyttjas vid av ÖB beslutade särskilda operationer, ÖB Givakt samt 

ÖB aktivering. 

Arbetstagarens säkerhet och hälsa ska så långt som möjligt tryggas mot bakgrund av gällande 

arbetsmiljöregler och Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner.  

1.1. När blir reglerna under del 6 tillämpliga? 

Regelverket i del 6 är tillämpligt när ÖB beslutat om en särskild operation, ÖB aktivering 

eller ÖB Givakt. Verksamhet som särskild operation och ÖB aktivering bedrivs i normalfallet 

med en utpekad del av Försvarsmaktens personal, och det är alltså endast denna personal som 

omfattas av del 6. Personal som inte är utpekad att ingå i den särskilda operationen/ÖB 

aktivering kan självklart utföra uppgifter som exempelvis stödjer operationen/arbetet under 

ÖB aktivering. Detta arbete utförs i sådana fall fortsatt utifrån reglerna i del 1-4 i FM 

arbetstidsavtal.  

Vid ÖB beslutad Givakt omfattas all Försvarsmaktens personal. 

Personal som är partiellt sjukskrivna eller partiellt lediga med stöd av lag kan inte 

arbetstidsplaneras enligt del 6 i FM Arbetstidsavtal av ÖB beslutad särskild operation, Givakt 

eller aktivering. För denna personal gäller fortsatt del 1-4 i FM arbetstidsavtal. 

2. Skyldigheter att tjänstgöra under ÖB aktivering, ÖB givakt 
eller särskild operation? 

2.1. Vilka skyldigheter att tjänstgöra har yrkesofficer, GSS/K och CVAT? 

Under grundberedskap är det anställningsavtalet som anger arbetsskyldighetens omfattning 

för YO, GSS/K, CVAT.  

 

Konsekvensen av att inte infinna sig för tjänstgöring som omfattas av arbetsskyldigheten kan 

vara uppsägning eller avsked till följd av arbetsvägran. Det åligger arbetsgivaren att 

tydliggöra vad arbetsskyldigheten innefattar när det kommer till om arbetstagaren behöver 

vara nåbar eller inte. Utöver detta finns det inga möjligheter för arbetsgivaren att vidta några 

andra åtgärder för att få arbetstagaren att komma till arbetet.   

 

2.2. Vilka skyldigheter att tjänstgöra har GSS/T? 

Under grundberedskap har GSS/T en arbetsskyldighet under tid som dem är inkallade för 

tjänstgöring. 

I normalfallet ska Försvarsmakten informera GSS/Tom tjänstgöring senast tre månader före 

tjänstgöringens början. Informationen om tjänstgöringen får lämnas senare om det finns 

särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara ÖB Särskilda operationer, Givakt och aktivering. När 

GSS/T är inkallad för tjänstgöring har han eller hon arbetsskyldighet och omfattas av samma 

kollektivavtal som övriga medarbetare. Det åligger arbetsgivaren att tydliggöra vad 

arbetsskyldigheten innefattar när det kommer till om arbetstagaren behöver vara nåbar eller 

inte. 
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Konsekvensen av att inte inställa sig för tjänstgöring som omfattas av arbetsskyldigheten kan 

vara uppsägning eller avsked till följd av arbetsvägran. Utöver detta finns det inga möjligheter 

för arbetsgivaren att vidta några andra åtgärder för att få arbetstagaren att komma till arbetet. 

2.3. Vilka skyldigheter att tjänstgöra har reservofficer (RO)? 

Reservofficerare har en arbetsskyldighet under tid som dem är planerade för tjänstgöring i 

tjänstgöringsplan (RO1). I fallet med tidsbegränsade anställningar (RO2/3) är det 

anställningsavtalet som anger arbetsskyldighetens omfattning. Upprättande av 

tjänstgöringsplan och anställningsbeslut för tidsbegränsad anställning kräver samtycke från 

reservofficeren. När reservofficeren tjänstgör enligt RO1, 2 eller 3 omfattas reservofficeren av 

samma kollektivavtal som övriga medarbetare. 

 

Arbetsgivare och reservofficer kan överenskomma om tjänstgöringsplan med kortare 

framförhållning än vad som framgår i kollektivavtal, förutsatt att båda parter är överens. 

Reservofficerare är även skyldiga att tjänstgöra när totalförsvarspliktiga är skyldiga att 

fullgöra beredskapstjänstgöring. 

 

Konsekvensen av att inte inställa sig för tjänstgöring som omfattas av arbetsskyldigheten kan 

vara uppsägning eller avsked till följd av arbetsvägran. Det åligger arbetsgivaren att 

tydliggöra vad arbetsskyldigheten innefattar när det kommer till om arbetstagaren behöver 

vara nåbar eller inte. Utöver detta finns det inga möjligheter för arbetsgivaren att vidta några 

andra åtgärder för att få arbetstagaren att komma till arbetet 

 

2.4. Vad gäller för skydd för anställning och vilka har rätt till detta? 

En RO har indirekt en författningsreglerad rätt till ledighet från sin ordinarie arbetsgivare för 

tjänstgöring i sin krigsbefattning (RO1), eftersom en reservofficer som tjänstgör i 

Försvarsmakten inte får sägas upp eller avskedas på grund av tjänstgöringen. 

GSS/T har enligt lagen om vissa Försvarsmaktsanställningar rätt till hel ledighet från sin 

civila arbetsgivare för tidvis tjänstgöring, samt ett skydd för den civila anställningen vid sådan 

tjänstgöring. 

Under grundberedskap har värnpliktiga skydd för anställning, vilket indirekt innebär rätt till 

tjänstledighet, när de kallas in för grundutbildning samt repetitionsutbildning. Rätten gäller i 

övrigt för beredskaps- samt krigstjänstgöring men är då istället aktuell under höjd beredskap. 

Även andra personalgrupper kan i vissa sammanhang ha motsvarande skydd. Hemvärns- och 

frivilligpersonal har det när de tjänstgör i en krigsorganisation.  

3. Arbetstid under ÖB aktivering, ÖB Givakt eller särskild 
operation 

3.1. Vad gäller kopplat till arbetstid? 

Arbetstagare som omfattas av del 6 i FM arbetstidsavtal är inte arbetstidsreglerad. Utöver 

ordinarie i-lön erhåller arbetstagaren ett tillägg per påbörjat dygn om 0,0099*i-lön+264 

kronor. Vid tjänstgöring på dag som är tjänstgöringsfri erhålls kompensationsledighet om 8 

timmar.  
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Den tid som är planerad i lista eller omplaneringslista anses som fullgjord. Om ingen lista 

eller omplaneringslista finns fastställd, inom exempelvis den särskilda operationen eller efter 

ska hänsyn tas till ett schema med normalarbetstid (mån-fre, 0730-1630) och verksamhet 

enligt del 6 ska avräkna, i normalfallet, 40 h/v i arbetstidsmåttet. Tjänstgöring på 

tjänstgöringsfri dag (lör-sön och helgdag) ger 8 h kompensationsledighet per tjänstgöringsfri 

dag. 

Tjänstgöring enligt ovan kan vara att arbetstagaren är nåbar under helgen eller helgdagen, 

vilket då berättigar till kompensationsledighetsintjänande. Ställs dock inget krav på nåbarhet 

under helgen eller helgdagen tjänas heller ingen kompensationsledighet in. Kravet på nåbarhet 

ska vara tydligt kommunicerad till medarbetaren.  

Del 6 gäller i beslutad tidsperiod och omfattar de arbetstagare som beslutats ingå i ÖB 

aktivering, ÖB Givakt eller särskild operation. Tillägget utbetalas löpande under tidsperioden 

och omfattar även tid som arbetstagaren befinner sig i hemmet för exempelvis återhämtning. 

Arbetsgivaren bör föra en kontinuerlig dialog med arbetstagare gällande dennes 

förutsättningar att ingå i särskild operation och bör ha ett flexibelt förhållningssätt där så är 

möjligt när svårigheter uppstår exempelvis kopplat till den anställdes familjeförhållanden. 

3.2. Hur ska chef tänka kring nåbarhet under återhämtning? 

Personal som arbetstidsplaneras enligt del 6 i FM Arbetstidsavtal är inte arbetstidsreglerad. 

Arbetsgivaren ska möjliggöra att ordinarie vilo-och skyddsregler efterlevs när så är möjligt. 

När så är möjligt kan personalen skickas hem för återhämtning i hemmet. Chef bör vid 

återhämtning bedöma om verksamheten har behov av att arbetstagaren är nåbar under tiden 

för återhämtningen. Om arbetstagaren ska vara nåbar eller ej ska tydligt kommuniceras innan 

arbetstagaren ska skickas på återhämtning. Om det uppstår oenighet gällande om 

arbetsgivaren begärt nåbarhet eller ej från arbetstagaren under återhämtning, bär arbetsgivaren 

ansvar och bevisbörda. Krav på nåbarhet under återhämtning på tjänstgöringsfri dag genererar 

kompensationsledighet enligt del 6 i arbetstidsavtalet.  

Om arbetsgivaren begär att arbetstagaren ska vara nåbar under återhämtning står denne till 

arbetsgivarens förfogande och kan kallas in för arbete. Chef bör ta hänsyn till respektive 

arbetstagares möjlighet till inställelsetid kopplat till resväg mm.  

Om arbetsgivaren har fastställt att arbetstagaren inte behöver vara nåbar under återhämtning 

befinner sig denna på vila. Arbetstagaren står under denna tid inte till arbetsgivarens 

förfogande och är inte skyldig att vara nåbar.  

Finns inget krav på nåbarhet generas inte kompensationsledighet. 

3.3. Gäller reglerna kring dygns-och veckovila? 

För personal som arbetstidsplaneras enligt del 6 i FM Arbetstidsavtal gäller inte övriga delar i 

detta avtal såsom exempelvis reglerna om dygns-och veckovila. 

Arbetstagarens säkerhet och hälsa ska så långt som möjligt tryggas mot bakgrund av gällande 

arbetsmiljöregler och Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner. Arbetsgivaren ska så långt det 

är möjligt följa FM regler om dygns-och veckovila. I det fall detta inte är möjligt ska 

arbetsgivaren säkerställa att arbetstagaren får erforderlig vila för att upprätthålla ett gott 
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stridsvärde över tiden. När så är möjligt kan personalen skickas hem för återhämtning i 

hemmet. 

3.4. Hur ska chef tänka kring återhämtning?  

Arbetstagarens säkerhet och hälsa ska så långt som möjligt tryggas mot bakgrund av gällande 

arbetsmiljöregler och Försvarsmaktens säkerhetsinstruktioner. Chef ska löpande göra 

tjänstbarhetsbedömning och säkerställa ett gott stridsvärde hos samtlig personal ingående i 

verksamhet under del 6 i FM arbetstidsavtal. Återhämtning under tjänstgöringsfri dag utan 

krav på nåbarhet berättigar inte kompensationsintjänande enligt del 6. Återhämtning under 

tjänstgöringsfri dag med krav på nåbarhet berättigar kompensationsintjänande enligt del 6. 

 

3.5. Vad gäller om arbetstagaren återhämtar sig i hemmet och sedan blir 
beordrad att inställa sig på arbetsplatsen tidigare än planerat? 

För personal som arbetstidsplaneras enligt del 6 i FM Arbetstidsavtal gäller inte övriga delar i 

detta avtal såsom exempelvis reglerna om planerad och uppkommen arbetstid. Ingen 

ersättning utbetalas om arbetstagare blir beordrad att inställa sig tidigare än planerat på 

arbetsplatsen, förutsatt att denne befinner sig under del 6 i FM arbetstidsavtal.  

Arbetsgivaren bör föra en kontinuerlig dialog med arbetstagare gällande dennes 

förutsättningar att ingå i särskild operation och bör ha ett flexibelt förhållningssätt där så är 

möjligt när svårigheter uppstår exempelvis kopplat till den anställdes familjeförhållanden. 

3.6. Vad gäller för arbetstagare som har förtroendearbetstid? 

Den ekonomiska ersättningen enligt del 6 i FM arbetstidsavtal utbetalas även till 

medarbetare/chefer som har förtroendearbetstid men som omfattas av särskild operation, ÖB 

givakt eller ÖB aktivering. Dessa ska efter tjänstgöring på dag som normalt sett är 

tjänstgöringsfri även medges samma återhämtning som arbetstidsreglerade 

medarbetare/chefer. Även efter det att verksamhet enligt del 6 avslutats och arbetstagare åter 

omfattas av del 1-4 i arbetstidsavtalet, bör återhämtning medges i samma utsträckning som för 

arbetstidsreglerade medarbetare/chefer. 

  

4. Ledigheter eller sjuk under givakt, ÖB aktivering och särskild 
operation 

4.1. Har arbetsgivaren rätt att ensidigt återkalla semester vid 
verksamhet som bedrivs som särskild operation, ÖB Givakt eller aktivering? 

Gällande semester så kan arbetsgivaren endast bryta semester ensidigt om synnerliga skäl 

föreligger. Med synnerliga skäl avses sådant som arbetsgivaren inte kunnat förutse och 

tillämpas väldigt restriktivt. I det fall ÖB fattar beslut om aktivering, givakt eller särskild 

operation kan det eventuellt föreligga synnerliga skäl och arbetsgivaren kan ha möjlighet att 

ensidigt återkalla semester. Arbetsgivaren ska dock så långt som möjligt undvika att återkalla 

redan beviljad semester. C OrgE har mandat att fatta beslut om att återkalla semester. Innan 

ett sådant beslut tas bör en dialog föras med FM HRC alternativt LEDS JUR. Fattas beslut om 

att återkalla semester ska detta förhandlas med ATO så snart situationen så tillåter. 
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4.2. Hur ska förläggning ske av den kompensationsledighet som tjänas 
in under tjänstgöringsfria dygn under del 6 i FM arbetstidsavtal? 

Kompensationsledigheten kan antingen planeras ut under den period som arbetstagaren 

befinner sig under del 6, på dag som inte är tjänstgöringsfri. Alternativt kan 

kompensationsledigheten planeras ut i direkt anslutning till att arbetstagaren återgår till 

ordinarie delar i arbetstidsavtalet. Arbetstagaren har under kompensationsledigheten ingen 

skyldighet att vara nåbar.  

Skulle chef ha behov av att inkalla arbetstagare som befinner sig under 

kompensationsledighet kan denne söka kontakt med arbetstagaren. Om chef kommer i kontakt 

med arbetstagaren har chef möjlighet att beordra arbetstagaren att inställa sig för arbete i 

enlighet med del 6 i FM arbetstidsavtal. Chef ska föra en dialog med arbetstagaren utifrån 

tjänstbarhetsbedömning och inställelsetid. 

Om chef beordrar inställelse någon gång under kompensationsledigheten så anses de 8h 

kompensationsledighet inte vara uttagna och ska planeras ut vid ett annat tillfälle, under eller 

efter exempelvis den särskilda operationen.  

Under kompensationsledighet inom ramen för arbete under del 6 erhåller arbetstagaren 

fortsatt tillägg enligt del 6. 

4.3. Vad gäller för arbetstagare som är ledig på deltid med stöd av lag? 

Arbetsgivare får inte arbetstidsplanera personal enligt del 6 i FM arbetstidsavtal om denne är 

partiellt sjukskriven eller partiellt ledig med stöd av lag. Dessa medarbetare kommer fortsatt 

att befinna sig under del 1-4 i FM arbetstidsavtal vid verksamhet som bedrivs som av ÖB 

beslutad särskild operation, ÖB aktivering eller givakt. 

4.4. Vad gäller för arbetstagare som är föräldraledig, ledig för vård av 
barn(VAB), studieledig eller annan tjänstledighet med stöd av kollektivavtal 
eller förordning? 

Arbetstagare som befinner sig under del 6 i FM Arbetstidsavtal har fortsatt rätt till 

föräldraledighet, ledighet för vård av barn (VAB), studieledighet eller annan tjänstledighet 

med stöd av kollektivavtal eller förordning. Under ledigheten kvarstår inte medarbetaren i 

verksamheten enl del 6 utan ska ansöka om ledighet enligt ordinarie rutin. Vid återgång till 

arbete behöver chef bedöma om medarbetaren ska återgå till arbetstid enl del 6. 

Om det däremot rör kortare frånvaro på grund av till exempel familjeskäl kan chef göra 

bedömningen att medarbetaren kvarstår under del 6 i FM arbetstidsavtal, trots kortare 

frånvaro. Denna frånvaro kan i detta fall hanteras inom ramen för återhämtning, medarbetaren 

ska i dessa fall inte ansöka om ledighet.  

4.5. Vad gäller om en arbetstagare blir sjuk om ÖB beslutar om givakt, 
aktivering eller särskild operation? 

Om en arbetstagare blir sjuk under arbete som omfattas av del 6 i FM arbetstidsavtal har 

denne fortsatt rätt att sjukanmäla sig vid sjukdom eller skada som medför nedsatt 

arbetsförmåga. Arbetsgivaren har dock ett utökat ansvar att löpande göra 

tjänstbarhetsbedömningar och säkerställa att arbetstagare får den återhämtning som krävs för 

att upprätthålla ett gott stridsvärde över tiden.  
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Arbetsgivaren kan ta stöd av Försvarshälsan vid löpande tjänstbarhetsbedömning av 

arbetstagaren för att avgöra när denne kan återgå till tjänst. Vid längre frånvaro kan 

arbetsgivaren fatta beslut om att arbetstagaren inte längre omfattas av särskild operation. 

Förklarande exempel 1, kortare sjukdom: Medarbetare 1 får en lättare diarré och medges av 

chef att återhämta stridsvärde i hemmet och återgår till operationen efter ett par dygn. Ingen 

sjukanmälan görs av den enskilde och den ekonomiska ersättningen fortsätter under 

återhämtningen. 

Förklarande exempel 2, medellång sjukdom: Medarbetare 2 bryter benet under pågående 

särskild operation. Dialog tas av chef med Försvarshälsan och individ. Utifrån denna dialog 

och individens arbetsuppgifter, fattar chefen beslut om individen kan fortsätta i operationen. 

Bedöms individen inte kunna utföra sina arbetsuppgifter den närmaste tiden kan individen 

inte kvarstå i operationen. 

5. Resor under ÖB aktivering, ÖB Givakt eller särskild operation 

5.1. Vad gäller för anställd personal när verksamhet genomförs på 
annan plats än ordinarie tjänsteställe? 

När arbetstagaren genomför arbete på annan plats är ordinarie arbetsplats är denne på 

tjänsteresa. Vid av ÖB beordrad givakt, aktivering eller särskild operation gäller fortsatt 

tillämpliga delar i Villkorsavtalet kap 10 samt FM Rörlighetsavtal såsom ersättning för resa, 

utbetalning av traktamente och ersättning för logi med mera.  

Reglerna avseende logitillägg gäller inte vid verksamhet som arbetstidsplaneras enligt del 6 i 

FM arbetstidsavtal. Inriktning ska vara att i möjligaste mån erbjuda boende enligt 

huvudregeln där arbetstagaren har dusch och toalett på rummet. 

Eftersom verksamhet under del 6 i arbetstidsavtalet inte är arbetstidsreglerad har arbetstagaren 

inte rätt till restidsersättning.  

Det finns inget stöd i avtal att utbetala ersättning för resa till ordinarie arbetsplats. 

5.2. Har arbetstagare rätt till fri kost under verksamhet där ÖB beslutat 
om aktivering, givakt eller särskilda operationer? 

Utifrån det som framgår i FM Rörlighetsavtal punkt 14 samt Försvarsmaktens riktlinjer om 

fria måltider ska arbetsgivaren i regel erbjuda arbetstagaren fri kost vid arbetstid enligt kapitel 

6. 

Fri kost förmånsbeskattas alltid i enlighet med av Skatteverket fastställd schablon. Om 

förhållanden är att likställa med de förhållanden som råder under förbandsövning i skog och 

mark eller för verksamhet som bedriv till sjöss på marinens båtar kan förmånsvärdet justeras 

nedåt med 50%. En sådan bedömning görs i varje enskilt fall utifrån de faktiska förhållanden 

som råder.  

6. Försäkring 

Ingen förändring i försäkringsskydd. Se emilia för mer information om försäkringar.  

 


