
Flera GSS/K har kontaktat förbundet 
rörande vad som gäller vid civila studier. Få 
GSS/K som avser studera verkar känna till 
möjligheten att vara tjänstledig för detta. 

Därför, vid studier: Sök tjänstledighet! Säg inte 
upp dig! Detta gäller självklart även yrkesof-
ficerare. Enligt tjänstledighetsförordningen har 
arbetstagare rätt till tjänstledighet för studier 
om man varit anställd hos samma arbetsgivare i 
minst sex månader. 

Inget samband med anställningen
Utbildningen behöver inte ha något samband 
med den anställning man har utan det är den 

enskilde som väljer vilken utbildning han/hon 
vill gå. 

Det finns ingen begränsning för hur lång 
tjänstledigheten kan vara utan tjänstledighet 
beviljas så länge som utbildningen kräver.

Kan skjutas upp
Arbetsgivaren kan skjuta på den begärda 
ledigheten i upp till sex månader. 

Efter studieledigheten är arbetstagaren 
garanterad att få samma eller likvärdiga 
arbetsuppgifter och anställningsvillkor som 
den skulle ha haft om den inte varit ledig.

Den som är tjänstledig kan även få 
reducerad medlemsavgift i Officersförbundet.
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Rätt till tjänstledighet  
föR civila studieR

deadline föR anmälan till höstens kuRseR
Kursplan 2015
Kurser/konferenser Vecka Tid Deadline för anmälan

förbundskurs 1:2 536 1 – 4 september 22 JUNI
Kurs för ledamot i orge personal-
försörjningsnämnd 537 9 – 10 september 22 JUNI

Kurs för utbildnings- och rekryte-
ringsansvariga 539 23 – 24 september 22 JUNI

arbetsmiljökurs 540 29 september – 1 oktober 22 JUNI

avtals- och utbildningskonferens 3  
(med huvudskyddsombuden)* 541 6 – 7 oktober 25 AUGUSTI

* Vid konferensen 6-7 oktober kommer fokus att vara arbetsmiljö. till denna konferens kommer även ett skyddsombud 
per officersförening erbjudas plats.

Officersförbundets aspirantförsäkring har 
förbättrade villkor från den första juni. 

Aspirantförsäkringen har nu höjda ersättnings-
nivåer men oförändrad premie. Livförsäkringens 
belopp har höjts till 6 prisbasbelopp (pbb), 
olycksfallsförsäkring har höjts till 50 pbb. 

Dessutom har försäkringen utökats med ett 
sjukkapital om 6 pbb. 

Aspirantförsäkringen är den försäkring som 
ingår i Officersförbundets studerandemedlemskap 
vilket kostar 100 kronor för hela studietiden. 

Fullständig information om samtliga 
försäkringar och försäkringsvillkor finns under 
Officersförbundets medlemsförsäkringar.

föRbättRad  
aspiRantföRsäkRing 
fRån föRsta juni

På grund av ledigheter inför midsommar 
har Officersförbundets kansli minskad 
bemanning under torsdagen. 

Den 18 juni, är både 
medlemsservice och 
medlemsstöd stängda. 

På måndag är 
kansliet åter normalbe-
mannat.

Kansliet önskar alla 
medlemmar en glad, 
solig och incidentfri 
midsommar!

lägRe kanslibemanning 
idag, 18 juni

Igår, den 17 juni debatterade Officers-
förbundet försvaret på SvD:s debattsida 
Brännpunkt. 

Huvudbudskapet i debattartikeln var att ett 
land med Sveriges geografiska läge och mili-
tärstrategiska situation borde ha ungefär ett 
dubbelt så stort försvar som dagens. 

– Om vi hela tiden utgår från den försvars-
volym vi borde ha blir det kanske lättare för oss 
att förstå och acceptera det desperata behovet av 
att finansiera den lilla förbandsvolym vi nu har, 
säger Lars Fresker, ordförande i Officersförbun-
det, om debattartikeln.

Dessutom togs tre olika utsagor upp som 
Officersförbundet anser står i vägen för en 
saklig debatt om Sveriges försvar.

Den första utsagan är den om att inget 
angreppshot föreligger i nuläget. 

Den andra var det faktum att vi de facto 
bygger ett försvar på att någon ska komma till 
vår hjälp vid angrepp när ingen annan part sagt 
att den ska göra så. 

Slutligen problematiserades även påståendet 
om att Sverige upplevt 200 år av fred. 

Läs hela texten på svd.se eller på Officersför-
bundets hemsida. www.officersförbundet.se

OfficeRsföRbundet i debatt  
på svd bRännpunkt


