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SkadeStånd för nekad  
utbildning

OfficerSförbundet på turné höSten 2015

I morgon, skärtorsdagen, stänger kansliet kl 11.30. Sedan är vi åter 
på plats som vanligt på tisdag den 7 april.

Saco anordnar ett seminarium om lönesättning för dig som är chef, 
fackligt förtroendevald, jobbar med HR-frågor eller är intresserad av 
chefskap och lönesättning.

När löner sätts lokalt och individuellt kan chefen använda lönen för att styra 
och motivera, medan medarbetaren ges möjlighet att argumentera för sin 
lön och karriärutveckling. Det ställer stora krav på den lönesättande chefen, 
och kräver också att det lokala facket, HR och ledningen samverkar med 
cheferna. Välkommen till ett seminarium om lönesättning på alla nivåer i 
organisationen - med chefen i centrum. 

Medverkande: Stig Blomskog, forskare i nationalekonomi, Charlotte 
Witt, förhandlingschef SSAB, tidigare personaldirektör på ÅF, Jaime Aleite, 
ombudsman Akademikerförbundet SSR, Håkan Regnér, nationalekonom 
och utredare, Saco, Karin Karlström, psykolog och utredare chefsfrågor, 
Saco.

Anmäl dig
Tid och plats:  21 april kl. 9-11.30 på  Saco, Lilla Nygatan 14 i Stockholm. 
Läs mer och anmäl dig på www.saco.se/lonesattning

Seminariet webbsänds också på www.saco.se/play. 

De officersföreningar som vill ha besök av ombudsmän och repre-
sentanter från förbundsstyrelsen under hösten ska anmäla intresse 
senast den 10 april. 

Ett turnébesök sträcker sig i regel från lunch till lunch och innehåller 
föreläsningar, workshops, medlemsfika, tipstävling, enskild medlemsin-
formation och besök i er verklighet Vid vissa datum finns det möjlighet 
till ett arbetsmiljömöte för skyddsombud och arbetsmiljöintresserade.

Tisdag 18 - onsdag 19 augusti
Måndag 14 - tisdag 15 september
Tisdag 3 - onsdag 4 november
Tisdag 10 - onsdag 11 november
Onsdag 18 - torsdag 19 november
Tisdag 15 - onsdag 16 december

Anmäl intresse för besök av Officersförbundet på turné någon av ovanstå-
ende datum till kansliet@officersforbundet.se.

kanSliet tar påSkledigt

Officersförbundet vann i dagarna en tvist som handlade om att ett 
skyddsombud hade nekats att delta i skyddsombudsutbildning. 
Försvarsmakten kommer att betala ut 15 000 i skadestånd till det 
enskilda skyddsombudet samt 15 000 till Officersförbundet.

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att få ledigt för att gå den 
utbildning som behövs för att fullgöra uppgiften som skyddsombud. 
Försvarsmakten medger de faktiska omständigheterna och att skyddsom-
budet hindrats i sin roll då han nekades genomföra utbildningen.

Officersförbundets medlem utsågs till skyddsombud förra våren 
och skulle ha gått en skyddsombudsutbildning under hösten. Den blev 

inställd på grund av besök av ÖB. Skyddsombudet 
blev sedan antagen till en utbildning i januari. Ett par 
veckor innan den skulle genomföras fick skyddsombu-
det veta av sin chef att han inte fick gå utbildningen 
eftersom ett annat möte ansågs viktigare.

– Det känns bra att vi fått ett avgörande som tydligt 
visar att arbetsgivaren inte kan sätta sig över medlem-
marnas lagliga rättigheter utan att det får kännbara 
konsekvenser, säger Pelle Avelin, ombudsman.

chefen Och löneSättningen

Pelle Avelin


