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TvisT förhandlingsvägran  
avsluTad
Försvarsmakten ska betala 30 000 i skadestånd till Officersförbun-
det för försenade tvister.

I början av november påkallade Officersförbundet en tvisteförhandling 
för förhandlingsvägran eftersom det fanns ca 30 tvister sedan 2011 och 
2012 som Försvarsmakten varken återkommit i eller meddelat att de 
frånträtt förhandlingen. 

– Huvuddelen av dessa ärenden rör medlemmar som inte fått rätt 
ersättning utbetalad. Det gör att vi ser extra allvarligt på att tvisterna inte 
blivit lösta inom rimlig tid, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör.

Skadestånd för förhandlingsvägran
Officersförbundet yrkade skadestånd för förhandlingsvägran för dessa 
oavslutade tvister samt att ytterligare skadestånd skulle utbetalas ifall 
tvisterna inte är avslutade vid ett överenskommet datum.

 Den åttonde januari avslutades förhandlingen 
med Försvarsmakten. Officersförbundet tilldelas 30 
000 i skadestånd för försenade tvister. Försvarsmak-
ten ska också betala ytterligare 100 000 i skadestånd i 
fall kvarvarande cirka tio tvister inte är avslutade den 
14 februari 2014. 

Rätt ersättning till medlemmarna
– Det är bra att vi är överens om en ordning för hur 
tvister ska lösas. Utöver detta samlade skadestånd kan 
även de enskilda tvisterna leda till ytterligare skadestånd och  naturligtvis 
får de medlemmar som tvisterna omfattat rätt ersättning, avslutar Peter 
Löfvendahl.

Peter Löfvendahl

BETALD SEMESTER
UTAn koLLEkTivAvTAL   MED koLLLEkTivAvTAL
25 dagar    - 28 dagar t.o.m. 29 år,   
     31 dagar från 30 – 39 år   
     35 dagar fr.o.m. 40 år.

Du tjänar på kollektivavtal!
reglerad arbetstid och många andra förmåner gäller för dig tack vare att 
du tror på idén om att föra en gemensam talan för kollektiva lösningar. fler 
exempel hittar du på  
www.officersforbundet.se/om_forbundet

Insatstillägget för EUTM Somalia är 8900 kronor/månad från den första 
januari 2014 för roterande personal och från den första februari 2014 för 
personal som fanns på plats innan den första januari 2014.

insaTsTillägg EuTM soMalia
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I och med att det är nytt år så har också en del belopp justerats. 

Basbelopp  
Prisbasbelopp: 44 400 kronor,  
Förhöjt prisbasbelopp: 45 300 kronor och 
Inkomstbasbelopp: 56 900 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI 
Högst 333 000 kronor och lägst 10 656 kronor. 

Kostförmån 
Helt fri kost 210 kronor, middag 84 kronor, lunch 84 kronor och frukost 
42 kronor.

Höjd semesterlönegaranti 
Semesterlönegarantin höjs från 1250 kr till 1275 kr/dag. För en person 
som arbetar heltid är semesterlönegarantin för varje uttagen betald 
semesterdag skillnaden mellan 1275 kr och det lägre belopp som är 
summan av 4,6 procent av den fasta lönen plus semestertillägg. Eventuell 
semesterlönegaranti utbetalas i samband med uttag av semester.

Resa med egen bil
Oförändrad från 2013, 18,50 kronor/mil

Bostadsförmån
Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i:
Område   kr/månad  kr/år

Stor-Stockholm  95  1138

Stor-Göteborg  88  1059

Kommuner i övrigt med  
mer än 75 000 invånare 84  1004

Övriga kommuner  76  912

Bostad belägen utanför  
Stor-Stockholm och Stor- 
Göteborg samt utanför  
annan tätort och dess  
närområde  68  820

nya bElopp för år 2014

Traktamente Sverige
Oförändrat från 2013.

Dag 1-90
(Del av dag där resan börjar 

efter klockan  
12 eller slutar före klockan 19.00)

Dag 1-90 
(Hel eller del av dag där resan 

börjar före klockan 12 eller slutar 
efter klockan 19.00)

Dag 91- Nattraktamente

110 kr 220 kr 154 kr 110 kr

Reducering av traktamenten

Tillhandahållen måltid Dagtraktamente (220 kr) 
minskas med:

Dagtraktamente (110 kr) 
minskas med:

Reducerat dagtraktamente 
(154 kr) minskas med:

Frukost, lunch och middag 198 kr 99 kr 139 kr

Frukost 44 kr 22 kr 31 kr

Lunch och middag 154 kr 77 kr 108 kr

Lunch eller middag 77 kr 39 kr 54 kr


