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Långdragna tvister Lösta
Fyrtiotre tvister som pågått under en längre tid utan att någonting 
hänt har nu äntligen blivit lösta.  I många fall har inte bara med-
lemmarna fått upprättelse och den ersättning de har rätt till utan 
Försvarsmakten har också betalat ut skadestånd till förbundet och 
berörd officersförening i 17 av dessa tvistefall.  

– Sedan 2011 har tvisteförhandlingar med Försvarsmakten kommit att 
dra ut på tiden allt mer. Då vi uppfattade situationen som ohållbar i slu-
tet av förra året valde vi att den 5 november påkalla tvisteförhandling för 
förhandlingsvägran i de tvisteförhandlingar som då i vissa fall hade pågått 
i mer än två år, säger Niklas Simson, Officersförbundets förhandlingschef 

Förklaringar men inga ursäkter
Resultatet av tvisteförhandlingen om förhandlingsvägran blev att För-
svarsmakten konstaterade att man visserligen hade förklaringar till varför 
hanteringen kommit att dra ut på tiden, men att man inte hade några 
ursäkter. Därför kom parterna överens om ett skadestånd om 30.000 
kronor och därutöver ett vite om 100.000 kronor som skulle falla ut 
till förbundet om Försvarsmakten inte före den 14 februari 2014 hade 
fullgjort sina åtaganden i tvisteförhandlingarna.

När vi nu passerat den 14 februari kan vi konstatera att åtgärden att 
påkalla tvisteförhandling för förhandlingsvägran har fått önskat resultat. 
Försvarsmakten har fullgjort sina åtaganden och sammanfattningsvis är 
resultatet följande:

Sedan den 5 nov 2013 då förbundet påkallade tvisteförhandlingen 
om förhandlingsvägran och fram till den 14 februari 2014 har vi 
slutfört 43 tvister.
Av de 43 tvisterna fick Försvarsmakten betala skadestånd i 17 fall. 
Beloppen varierar mellan 5.000 kronor och 95.000 kronor. Den 
totala summan uppgår till 380.000 kronor.
Totalt har ca 950 medlemmar berörts direkt av tvisterna och några 
av resultaten är:

vFörsvarsmakten hade i samband med byte av befattning sänkt 
lönen för fyra medlemmar med mellan -1.076 kr/mån och -1.400 
kr/mån. Då Försvarsmakten inte kunde visa att lönesänkningen 
följt regelverket får medlemmarna behålla sina tidigare löner.

vEfter tjänsteresa och övning fick ca 20 medlemmar rätt till 
traktamente, förrättningstillägg och logitillägg istället för endast 
fri mat, fritt logi och tjänstgöringstillägg om 62 kr/dygn. Något de 
tidigare nekats.

vEn medlem fick sin sparade semester utbetald som kontant 
ersättning inför pensionsavgång, vilket Försvarsmakten tidigare 
nekat.

vTvå medlemmar fick övertidsersättning om 8.635 kronor respek-
tive 9.309 kronor efter en utrikes tjänsteresa, vilket Försvarsmak-
ten tidigare nekat.

 vAv en medlem begärde Försvarsmakten återbetalning av medföl-
jandetillägg och utlandslön om 8.977 kronor. Då Försvarsmakten 
inte kunde styrka hur skulden hade uppkommit avskrevs den.

•

•

•

vTre medlemmar hade felaktigt hanterats 
som direktrekryterade vid en internationell 
militär insats. Efter tvisten fick två av dem 
ytterligare 17.477 kronor och en av dem 
ytterligare 13.454 kronor i ersättning.

vElva medlemmar fick inte sin jourersätt-
ning som varierade från ca 16.000 kronor 
till ca 31.000 kronor utbetald. Efter att 
föreningen begärt utbetalning fick de 
slutligen utbetalt, dock 4 månader för sent. 
Försvarsmakten fick därför betala 95.000 kronor i skadestånd till 
förbundet.

vEn medlem fick ersättning för endagsförrättning och årskort 
på SL till ett värde om totalt 28.100 kronor som Försvarsmakten 
tidigare nekat.

vTvå medlemmar fick ersättning för uppkommen insats om 2.000 
kronor respektive 4.000 kronor som Försvarsmakten tidigare 
nekat. 

vFörsvarsmakten hade krävt återbetalning av reseförskott för nio 
medlemmar med belopp mellan 220 kronor och 3.279 kronor. Då 
det visade sig att Försvarsmakten gjort återkraven för sent avskrevs 
ärendena.

v Cirka 70 medlemmar fick ersättning för övertid istället för mål-
tidsuppehåll samt logitillägg efter genomförd högvaktstjänstgöring 
som Försvarsmakten tidigare nekat. Därutöver fick Försvarsmakten 
betala 40.000 kronor i skadestånd till förbundet.

v 47 medlemmar fick rätt till logitillägg efter en tjänsteresa som 
Försvarsmakten tidigare nekat. Därutöver fick Försvarsmakten 
betala 10.000 kronor i skadestånd. 

Samtliga 43 tvister är slutligt justerade i protokoll, men det kommer ta 
ytterligare några veckor innan HKV har hunnit delge berörda förband. 
Kansliet bevakar att så sker och delger berörda föreningar efterhand.

– Förutom de medlemmar som berörts direkt av dessa tvister berörs 
naturligtvis indirekt alla medlemmar då tvisteförhandling är ett sätt att 
bevaka att våra  kollektivavtal tillämpas på ett korrekt sätt, säger Niklas 
Simson.

Sammanställning på hemsidan
För tillfället förs ett femtontal tvisteförhandlingar där tvisten har 
uppkommit antingen 2013 eller 2014. Nyligen avslutade och pågående 
tvister finns sammanställda i ett dokument på officersforbundet.se under 
rådgivning/tvister. Observera att du måste vara inloggad för att ta del av 
informationen.

Niklas Simson
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ny som chef i LuLeå
Ny i chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef ? Välkommen till 
seminariet Coachande kommunikation- för öppenhet, energi & 
resultat! 

Du får en överblick av den nya sortens kommunikation för ledare och 
chefer. Att utveckla, förnya och förädla sin förmåga att kommunicera 
som coachande ledare skapar många aha-upplevelser och insikter som 
leder till kraft och arbetsglädje i organisationen. Seminariet arrangeras av 
Officersförbundet tillsammans med Saco och andra Sacoförbund.

Ur innehållet:
• Det coachande förhållningssättet
• Vilka resultat vill du ha - hur säkerställer du det?
• Samtalsmetodik!
• Emotionell intelligens i praktiken

• Hur regleras spänning och kon- 
 flikt mot resultat?

• Hur utvecklas verksamheten framåt?

Tid och plats: Elite Stadshotell, Storgatan 15, Luleå den 24 april, 
klockan 09 - 13.

Anmäl dig på Sacos webbplats,   
http://www.saco.se/Kalendariet/2014/april/ny-som-chef-lulea/ senast den 
4 april. 

Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt eventuella övriga kostnader i 
samband med seminariet står du själv eller din arbetsgivare för.

Fler seminarier
Senare under våren arrangeras seminariet också i Malmö den 8 maj.

KolleKtivavtalet ger dig ersättning när  
du jobbar över
 
Vid enkel övertid får du ett tillägg  som motsvarar din I-lön/94 och vid kvalificerad 
övertid får du ett tillägg som motsvarar din  I-lön/72. Utan kollektivavtal får du ingen 
extra ersättning när du jobbar övertid.

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

höjt LånebeLopp i medLemsLån
Swedbank har höjt lånebelopp med 50 000 
kr till totalt 300 000. 

Swedbank erbjuder medlemslån utan krav på 
säkerhet, räntan är låg jämfört med övriga blan-
cokrediter på marknaden och inga avgifter till-
kommer (effektiv ränta 5,75%).  I lånet ingår 
ett försäkringsskydd utan extra kostnad, dels ett 
livskydd som löser lånet i händelse av dödsfall 
och dels ett betalskydd som ger ersättning för 

lånekostnaden vid sjukdom och arbetslöshet. 
Både försäkringarna är s.k. gruppförsäkringar 
och erbjuds alla låntagare mellan 18-64 år, 
ingen individuell prövning krävs.

Förändrade avgifter
Avgifterna vid höjning av befintligt lån har 
ändrats något, vid höjning av befintligt lån 
inom 3 år från föregående lånetillfälle kostar 
det 650 kr (tidigare 600 kr) vid ansökan vid ett 

kontor. Ansöker du  via internet eller telefon är 
det avgiftsfritt (tidigare 100 kr). Sker ansökan 
efter 3 år utgår ingen avgift.

Vid mindre kreditbelopp är en Medlems-
kontokredit ett alternativ. Det är en kredit som 
kopplas till ditt lönekonto i banken . Medlem-
skontokrediten kostar endast ränta du utnyttjar 
krediten.

Läs mer om bolånet på officersförbundet.se 
under medlemskap/medlemsförmåner.
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