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Tidigare deltagare tycker 
 
”Mycket bra och levande kurs, gillar utöver tidigare punkter den öppna diskussionen 
genom hela utbildning.” 
 
”Högt i tak och långt till dörren. Brukar vara en floskel. Upplevde en sådan stämning vilket 
bådar för en bra utbildning.” 
 
”Bra jobbat! Det ni alla gör, gör skillnad för medlemmarna.” 
 
”Upplever att kursen gett mig mycket kunskap som jag inte hade innan så förhoppningsvis 
så kommer den kunskapen stärka mig i morgondagens möten med medlemmar!” 
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Lokala kurser 

Vad gäller när officersföreningen ska planera en lokal kurs? 
Lokala kurser kan antingen vara grundkurser för officersföreningens medlemmar eller utbildning för 
officersföreningens styrelse. Officersföreningen arrangerar dessa kurser själv. 
 
Officersföreningen kan vid genomförandet av en lokal kurs ta hjälp av den förbundsstyrelseledamot 
som är fadder för officersföreningen eller en ombudsman. 
 
Syftet med en lokal grundkurs är att ge medlemmarna fackliga grundkunskaper och information om 
officersföreningens organisation och arbetssätt, samt att ge en introduktion till Officersförbundets 
verksamhet.  
 
Lokal kurs kan även bedrivas i form av styrelseutbildning i syfte att höja kompetensen i 
officersföreningens styrelse inom ett eller flera områden.  
 
Underlag för lokal grundkurs finns på vår webbplats, du hittar länkar till materialet här: 
www.officersforbundet.se/kursmaterial. 
 
 
Exempel på kursinnehåll:  

• Arbetsmarknadens parter 
• Kollektivavtal vad är det? 
• Förbandsavtal 
• Grunder för samverkan 
• Arbetsliv, arbetsmiljö och skyddsombudsrollen 
• Mötesteknik 
• Facklig etik 
• Diskrimineringslagen 

 

Inför kurs 
I planeringen inför kurs ska officersföreningen: 

• Kontakta sin fadder i förbundsstyrelsen och samverka om lämplig tid och plats och 
kursinnehåll. 

• Orientera Officersförbundets kansli genom att skicka in program (preliminärt) och deltagarlista 
med personnr i god tid innan kursen påbörjas. 

 
När kansliet fått underlaget så kontrolleras program och deltagarförteckning. Därefter skickas en 
bekräftelse till den lokala officersföreningen att program och deltagarförteckning är godkänd. 
Observera att deltagare måste vara medlemmar i Officersförbundet för att officersföreningen ska få 
ekonomiskt bidrag för deltagaren. 

Efter genomförd kurs 
När kursen är genomförd ska officersföreningen skicka in blanketten ”Ansökan om bidrag till 
föreningskurs” (den finns på www.officersforbundet.se under Material – Blanketter - Kursblanketter) 
tillsammans med fakturor (kopior), slutligt program och slutlig deltagarförteckning till 
Officersförbundets kansli. 

Ekonomiskt bidrag 
Det ekonomiska bidrag som Officersförbundet, mot styrkta kostnader, utbetalar är: 

• Kurs med övernattning, högst 1 400 kr per deltagare 
• Kurs under en dag utan övernattning, högst 400 kr per deltagare 
• Administrativt bidrag på 3 000 kr per kurs (förutsätts vara lokalkostnader, litteratur 

motsvarande).  
 
Kostnader för medverkande fadder eller ombudsman ersätts av Officersförbundet, dessa kostnader 
ska tydligt markeras alternativt separeras på fakturaunderlaget. 
Kostnader utöver ovanstående ersätts inte av Officersförbundet. 
 

http://www.officersforbundet.se/kursmaterial
http://www.officersforbundet.se/
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Förbundskurser – centrala kurser 
 
Förbundskurser  
Varje år arrangerar Officersförbundet olika kurser som riktar sig till styrelseledamöterna i 
officersföreningarna. Förbundsstyrelsen fattar beslut om vilket kursprogram som ska genomföras 
kommande verksamhetsår. 

Förbundskurs 1 – del 1 & 2 
Förbundskurs 1, FK 1, är en facklig grundkurs uppdelad i två block om två dagar vardera. Bägge 
blocken vänder sig i första hand till styrelseledamöter eller blivande styrelseledamöter utan tidigare 
facklig erfarenhet som ska arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Deltagare bör ha gått 
lokal facklig grundkurs. 
 
FK 1, del 1 fokuserar på att ge deltagaren baskunskaper i fackligt arbete. Kursen innehåller bland 
annat utbildning i förbundets organisation, relevanta lagar och förordningar och information kring 
frågor som är aktuella för Officersförbundet. 
 
FK 1, del 2 fokuserar i hög utsträckning på avtalsutbildning. Vi går igenom och förklarar de vanligaste 
avtalen som reglerar vår verksamhet. Inriktningen för del 2 är rörlighets- och arbetstidsavtal, 
utlandsavtal samt ledighet, pension och försäkring. Denna kursdel är även öppen för första linjens 
chefer i Försvarsmakten, då en ökad kunskap på chefssidan kring våra avtal ökar möjligheterna till en 
väl fungerande samverkan ute på förbanden. 
 
Kursen genomförs tre gånger under 2020 – observera att kursen är uppdelad i två delar. 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista anmälningsdag 

Förbundskurs 1 (vår)  
– del 1  V2007 12-13 feb Quality Hotel Winn, Haninge 13 december 2019 

Förbundskurs 1 (vår)  
– del 2  V2010 4-5 mars Quality Hotel Winn, Haninge 31 januari 2020 

Förbundskurs 1 (höst) 
– del 1  V2036 1-2 sep Quality Hotel Winn, Haninge 29 maj 2020 

Förbundskurs 1 (höst) 
– del 2  V2039 22-23 sep Quality Hotel Winn, Haninge 21 aug 2020 

Förbundskurs 1 (vinter) 
– del 1 V2045 3-4 nov Quality Hotel Winn, Haninge 25 sep 2020 

Förbundskurs 1 (vinter) 
– del 2 V2049 2-3 dec Quality Hotel Winn, Haninge 23 okt 2020 

 
Förbundskurs 2 
FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av styrelse-
arbete och förhandlingar på lokal nivå. Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande 
kunskaper och färdigheter i förhandlingstaktik, förhandlingsteknik och samverkan. Kursen bygger till 
stor del på ”rollspel” där deltagarna själva ”spelar” representanter för arbetsgivare och arbetstagar-
organisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal inom Försvarsmakten. Kursdeltagarna ska ha 
genomfört FK 1. 
 
Kursen genomförs en gång under 2020. 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

Förbundskurs 2 V2040-42 6-13 okt 
(preliminärt) ESO  

29 maj 2020   
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Arbetsmiljökurs 
Personalbristen inom Försvarsmakten blir alltmer påtaglig, samtidigt som uppgifterna består eller 
utökas. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad kan vi som förtroendevalda och 
skyddsombud göra för att påverka arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg 
finns det? Vilket ansvar har chefen? Dessa och många andra frågor får svar under Officersförbundets 
arbetsmiljökurs som genomförs under tre dagar. Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom 
arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt dialog kring vardagsnära 
arbetsmiljöfall. 
 
Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare i samverkansgrupper och skyddskommittéer samt 
chefer. 
 
Kursen genomförs en gång under 2020.  
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

Arbetsmiljökurs  V2043 20-22 okt Quality Hotel Winn Haninge 18 sep 2020 

 

Kurs för ledamot i OrgE Personalförsörjningsnämnd (PFN) 
Kursen vänder sig till ledamöter i Personalförsörjningsnämnd vid förband. Målet med kursen är att ge 
deltagarna kunskaper om Försvarsmaktens personalförsörjning, Försvarsmaktens skolsystem, 
regelverk och styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll vid urval på lokal och 
central nivå. Kursen exemplifierar vilken metod som kan användas av fackliga ledamöter. Deltagarna 
har möjlighet att redovisa egna erfarenheter och därigenom sprida kunskap och erfarenheter från det 
lokala arbetet till övriga medverkande. 
 
Kursen genomförs en gång under 2020. 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

Kurs för ledamot i OrgE 
Personalförsörjningsnämnd 
(PFN) 

V2004 22-23 jan Quality Hotel Winn Haninge 13 dec 2019 

 

Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga 

Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad kunskap om rekrytering och Officersförbundets 
utbildningar samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter från olika officersföreningar. Vid 
kurstillfället inventeras också behovet av aktiviteter/material för att kunna utveckla rekryteringen av 
nya medlemmar.  
 
Kursen genomförs en gång under 2020. 
 

Kurs/konferens   Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

Kurs för utbildnings- 
och rekryterings-
ansvariga 

V2012 17-18 mars Quality Hotel Winn Haninge 14 feb 2020 
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Arbetsmiljörätt för chefer 
Den juridiska och straffrättsliga aspekten av arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en 
tydlig fråga för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar. Detta efter ett antal händelser som lett till 
straffrättsliga åtgärder mot våra medlemmar.  
Kursens målgrupp är Du som är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare eller blivande dito 
eller enhetschef motsv. som har delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med 
arbetsmiljöfrågor, eller Du som är intresserad av att utveckla dig inom arbetsmiljöområdet. 
 
Kursen genomförs två gånger under 2019. 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

Arbetsmiljörätt för 
chefer nr. 1 V2019 7 maj Quality Hotel Winn Haninge 3 april 2020 

Arbetsmiljörätt för 
chefer nr. 2 V2044 28 okt Quality Hotel Winn Haninge 25 sep 2020 

 

Kurs för kadetter 
Kursen vänder sig till medlemmar på SOU och OP. Kursens målsättning är att ge deltagarna ökad 
kunskap och förståelse om avtal och regler rörande anställningen i Försvarsmakten. Deltagarna ska få 
ökad kunskap och förståelse för studerandes inflytande och påverkan gentemot skolan. Deltagarna 
ska få ökad kunskap och förståelse för studerandes inflytande och påverkan inom Officersförbundet, 
främst genom ett studentråd. Vidare ska deltagarna ges verktyg för att själva kunna rekrytera nya 
medlemmar vid skolorna. 
 
Kursen genomförs två gånger under 2020. Tid och plats meddelas senare under året då särskild 
inbjudan skickas ut till kadetter, studentråd samt föreningar. 
 

OSA - från ord till handling! 
Tycker du att föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö ”OSA” är bra men svår att omsätta? 
Kränkningar och mobbning, hur tar man sig an dessa ärenden? Och var går egentligen gränsen 
mellan konflikt och kränkande särbehandling? 
 
Under två dagar får du som huvudskyddsombud, skyddsombud eller förtroendevald i styrelsen 
möjlighet att stöta och blöta dessa frågor under kansliets Patrik Larssons och Försvarsmaktens 
huvudskyddsombud Stefan Nilssons ledning. 
 
Sök inte kursen om du ser fram emot två dagars föreläsning med PowerPoint! Däremot, om du är 
nyfiken, diskussionsvillig och beredd att dela med dig av dina erfarenheter så kommer dagarna att ge 
dig verktyg och metoder som du kan ta med dig hem till förbandet. 
 
Kursen genomförs två gånger under 2020. 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

OSA-kurs nr.1 V2014 1-2 april Quality Hotel Winn Haninge 28 feb 2020 

OSA-kurs nr. 2 V2048 24-25 nov Quality Hotel Winn Haninge 16 okt 2020 
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Konferenser 

Avtals- och utbildningskonferens + ordförandekonferens 
Syftet med Avtals- och utbildningskonferenserna är att stärka samtliga officersföreningar genom 
information och utbildning som rör befintliga avtal, förbundsaktuella frågor, officers- 
föreningarnas roll i opinionsbildning, arbetsmiljö, Officersförbundets rekryteringsverksamhet, 
försäkringar samt skapa utrymme för att reflektera över rollen som förtroendevald.  
 
Varje förening kommer att erbjudas två platser vid konferenserna.  
 
Ordförandekonferens: Konferensen 5-6 februari efterföljs direkt av en ordförandekonferens och som 
pågår 6-7 februari. En deltagare per förening erbjuds plats.  
 
Skyddsombud: Vid konferensen 18-19 augusti kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna 
konferens kommer även ett skyddsombud per officersförening erbjudas plats.  
 
Kursen genomförs två gånger under 2020. 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotel Sista 
anmälningsdag 

Avtals- och 
utbildningskonferens nr. 1 V2006 5-6 feb Quality Hotel Winn Haninge 13 dec 2019 

Ordförandekonferens  
- genomförs i direkt 
anslutning till Avtals- och 
utbildningskonferens nr. 1 

V2006 6-7 feb Quality Hotel Winn Haninge 13 dec 2019 

Avtals- och 
utbildningskonferens nr. 2 V2034 18-19 aug Quality Hotel Winn Haninge 29 maj 2020 

 
 

Övrigt 

Pensionsföreläsning 
Under året finns möjlighet till en pensionsföreläsning på ca 2,5 timmar. Under föreläsningen får du 
bland annat information om hur man som yrkesofficer påverkas av höjningen av uttagsålder samt vad 
som händer med pensionen om man fortsätter jobba efter 61 års ålder? Föreläsningen genomförs vid 
cirka fem tillfällen efter dialog mellan lokalföreningar och kansliet. 

Styrelseutveckling 
Styrelseutveckling fortsätter under 2020 och syftar till att ge verktyg och möjligheter för styrelsen att 
utveckla det interna arbetet. Kursen genomförs vid cirka sex - sju tillfällen efter dialog mellan 
lokalföreningar och kansliet.  
 

Kursadministration 
Kursutbudet presenteras på www.officersforbundet.se under ”Kurser”. Officersföreningarna ska 
bekräfta och prioritera de som anmält intresse till kursen senast sista anmälningsdagen. Detta görs på 
sidan ”RMS” genom att söka fram de i föreningen som gjort en intresseanmälan till respektive kurs. 
Medlemmen får bekräftelse via e-post om deltagande några dagar efter sista anmälningsdag. 
Officersförbundet kansli meddelar även reserver samt icke antagna. Detta kan även ses av 
medlemmen på ”Min sida” under fliken ”kurser” samt av föreningen på sidan ”RMS”. 
 
 

http://www.officersforbundet.se/
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Kursplan 2020 
 

Kurs/konferens  Vecka Datum Hotell Sista 
anmälningsdag 

Arbetsmiljökurs nr. 1 V2043 20-22 okt Quality Hotel Winn 
Haninge 18 sep 2020 

Arbetsmiljörätt för chefer nr. 1 V2019 7 maj Quality Hotel Winn 
Haninge 3 april 2020 

Arbetsmiljörätt för chefer nr. 2 V2044 28 okt Quality Hotel Winn 
Haninge 25 sep 2020 

Avtals- och 
utbildningskonferens nr. 1 V2006 5-6 feb Quality Hotel Winn 

Haninge 13 dec 2019 

Ordförandekonferens  
- genomförs i direkt anslutning 
till Avtals- och utbildnings-
konferens nr 1 

V2006 6-7 feb Quality Hotel Winn 
Haninge 13 dec 2019 

Avtals- och 
utbildningskonferens nr 2 V2034 18-19 aug Quality Hotel Winn 

Haninge 29 maj 2020 

Förbundskurs 1, del 1 (vår) V2007 12-13 feb Quality Hotel Winn 
Haninge 13 december 2019 

Förbundskurs 1, del 2 (vår) V2010 4-5 mars Quality Hotel Winn 
Haninge 31 januari 2020 

Förbundskurs 1, del 1 (höst) V2036 1-2 sep Quality Hotel Winn 
Haninge 29 maj 2020 

Förbundskurs 1, del 2 (höst) V2039 22-23 sep Quality Hotel Winn 
Haninge 21 aug 2020 

Förbundskurs 1, del 1 (vinter) V2045 3-4 nov Quality Hotel Winn 
Haninge 25 sep 2020 

Förbundskurs 1, del 2 (vinter) V2049 2-3 dec Quality Hotel Winn 
Haninge 23 okt 2020 

Förbundskurs 2. *1 V2040-
42 

6-13 okt 
(preliminärt) ESO  

29 maj 2020   

Kurs för Kadetter ESO ESO ESO ESO 

Kurs för ledamot i OrgE 
Personalförsörjningsnämnd 
(PFN) 

V2004 22-23 jan Quality Hotel Winn 
Haninge 13 dec 2019 

Kurs för utbildnings- och 
rekryteringsansvariga V2012 17-18 mars Quality Hotel Winn 

Haninge 14 feb 2020 

OSA-kurs nr. 1 V2014 1-2 april Quality Hotel Winn 
Haninge 28 feb 2020 

OSA-kurs nr. 2 V2048 24-25 nov Quality Hotel Winn 
Haninge 16 okt 2020 

 
*1  Exakt tid och plats för Förbundskurs 2 meddelas senare 
*2  Vid konferensen 18-19 augusti kommer fokus att vara arbetsmiljö. Till denna konferens kommer 

även ett skyddsombud per officersförening erbjudas plats. 
*3  Kurs för kadetter meddelas exakt tid och plats senare. 
 
Patrik Larsson 
Ombudsman 
Ansvarig Officersförbundets kursverksamhet 
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OFFICERSFÖRBUNDET 
Box 5338, 102 47 Stockholm, Telefon 08-440 83 30  
E-post kansliet@officersforbundet.se, www.officersforbundet.se   

 
Diarienr: ÄRD-00671-P6C6C9 

 

mailto:kansliet@officersforbundet.se

	KURSER 2020
	Officersförbundets kurser 2020
	Lokala kurser
	Vad gäller när officersföreningen ska planera en lokal kurs?
	Inför kurs
	Efter genomförd kurs
	Ekonomiskt bidrag

	Förbundskurser – centrala kurser  Förbundskurser
	Förbundskurs 1 – del 1 & 2
	Förbundskurs 2

	Arbetsmiljökurs
	Kurs för ledamot i OrgE Personalförsörjningsnämnd (PFN)

	Kurs för utbildnings- och rekryteringsansvariga
	Arbetsmiljörätt för chefer
	Kurs för kadetter

	OSA - från ord till handling!
	Konferenser
	Avtals- och utbildningskonferens + ordförandekonferens

	Övrigt
	Pensionsföreläsning
	Styrelseutveckling
	Kursadministration
	Kursutbudet presenteras på www.officersforbundet.se under ”Kurser”. Officersföreningarna ska bekräfta och prioritera de som anmält intresse till kursen senast sista anmälningsdagen. Detta görs på sidan ”RMS” genom att söka fram de i föreningen som gjo...
	Kursplan 2020

