
Officersförbundet har den senaste veckan 
jobbat intensivt för att stötta medlemmarna 
i Försvarsmaktens felaktiga hantering av 
semesterlönegarantin. 

– Igår, onsdag, backade Försvarsmakten och 
meddelade att de som fått en otillåten kvittning 
på 500 kronor eller mindre, ska få tillbaka och 
behålla de pengarna, säger Susanne Nyberg, 
Officersförbundets förhandlingschef.

Bakgrunden är att 5 700 anställda i För-
svarsmakten (FM) fått för mycket semesterlö-
negaranti utbetalt på juni-, juli- och augustilö-
nerna. När FM upptäckte detta genomfördes en 
felaktig kvittning på belopp om 500 kronor och 
mindre, för högre belopp sändes ett kravbrev. 

– Grunden är att en felaktigt utbetald lön 
ska återbetalas, och det finns tydliga regler om 
hur det ska gå till, som Försvarsmakten inte 
följt. Bland annat har man genomfört en otill-
låten kvittning för cirka 1 400 anställda och 
kravbrevet följer inte våra överenskommelser 
och juridisk praxis, säger Susanne Nyberg.

I kravbreven har bland annat uppgetts att 
FM ska överlämna skulden till Kammarkol-
legiet om den anställde bestrider den, vilket 
strider mot hur saken ska hanteras. För den 
som är medlem i ett fackförbund måste det 

först väckas en tvist med dennes fackliga orga-
nisation, innan Kammarkollegiet kontaktas. 
Den som medger återbetalning av en löneskuld 
ska dessutom, i normalfallet ha upp till sex 
månader på sig.

God tro
När Officersförbun-
det började granska 
ärendena upptäckte 
det att möjligen, 
under vissa omstän-
digheter, kan finnas 
grund för att hävda 
att förbrukade pengar 
använts i god tro. En 
korrekt bild av det 
juridiska läget har 
Officersförbundet beskrivit i en PM som finns 
på hemsidan. 

– Det är upp till varje medlem att bedöma 
om man använt pengarna i god tro. Vilka 
faktorer som kan ha betydelse för bedöm-
ningen finns beskrivet i vårt PM, säger Susanne 
Nyberg.

Enligt uppgifter till Officersförbundet har 
över två tusen anställda återtagit sitt kvittnings-
medgivande efter att förbundet påpekat felak-

tigheterna i hanteringen. Medlemmar som i 
god tro förbrukat pengarna och önskar bestrida 
kvittningen uppmanas att göra det så snart som 
möjligt för att möjliggöra för förbundet och 
Försvarsmakten att hantera ärendet. Meddela 
både HRC och din lokala officersförening.

Håll god ton i dialogen!
Försvarsmakten har påtalat för förbundet att 
några drabbade uttalat sig hotfullt eller otrevligt 
i sin konversation med HRC, något Officersför-
bundet så klart anser olämpligt.  

– Vi förstår att man kan bli rejält sur 
över hur Försvarsmakten hanterar sin lojalt 
arbetande personal, men uppmanar samtliga 
medlemmar att hålla en god ton i sin konver-
sation med medarbetarna vid HR-C, säger 
Susanne Nyberg.

Officersförbundet fortsätter att driva frågan 
om hanteringen av de som i god tro förbrukat 
pengarna, samt även att analysera den fortsatta 
hanteringen av den otillåtna kvittningen för 
belopp upp till 500 kronor. Ytterligare ett möte 
mellan Officersförbundet och Försvarsmakten i 
denna fråga är planerad till fredag denna vecka.

För fullständig information om vad som 
gäller, se www.officersforbundet.se och  
www.facebook.com/Officersforbundet

Den 22 september fattade Arbetsmiljö-
verket beslut om en helt ny föreskrift om 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4). Den börjar gälla i mars 2016.

Kortfattat så handlar föreskriften om att en 
arbetsgivare nu tydligare måste jobba med kun-
skapskrav och mål när det gäller den organisa-
toriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren 
ska också prioritera och tydliggöra arbetsupp-
gifter så att inte ohälsosam arbetsbelastning 
uppstår, beakta arbetstidens förläggning samt 

förebygga och hantera kränkande särbehand-
ling.

Värdefullt stöd
– I remissarbetet till föreskriften så var 

facken positiva och arbetsgivarna negativa. Vi 
på Officersförbundet välkomnar föreskriften.
Den kommer att ge oss ett värdefullt stöd i vårt 
arbete att påverka Försvarsmakten i balansen 
mellan uppgifter och resurser, säger Pelle Av-
elin, ombudsman.
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akademikerkompeteNs i luNd 13 oktober

Ny som chef i gävle 
deN 5 November

Välkommen till Akademikerkompetens 
kompetensdag i Lund den 13 oktober.

Kompetensdagarna är en kostnadsfri förmån för 
dig som är medlem i Officersförbundet.
Under en heldag får du kostnadsfritt kunskap 
och inspiration att ta med i ditt arbetsliv. 

Programmet är skräddarsytt för medlemmar 
inom Sacoförbunden och bjuder på kvalitativa 
föreläsare.

Under dagen i Lund får du lyssna till:

• Anitha Risberg, Arbetsliv och stress.
• Emilia Åhfelt, Dimitriadis, Värdegrund för
 att motverka kränkande särbehandling.
• Sofia Norberg och Georg Frick, Kränkning 
eller bara tjafs?
• Peter Wahlqvist, Den frivillige hamburga-
ren.

Anmälan och info: 
Mer information om dagen samt anmälnings-
formulär finns på akademikerkompetens.se.

Välkommen till ett inspirerande och mat-
nyttigt seminarium i Sacos regi i Gävle den 
5 november för dig som är ny i chefsrollen, 
eller kanske på väg att bli chef.

Föreläsare är Carl-Johan Wägner, coach och 
föreläsare inom bland annat beteendeanalys och 
teamutveckling med erfarenhet från närings-
livet, forskning samt som trafikledare på SL. 
Carl-Johan Wägner har mer än 20 års erfaren-
het av att utveckla nya chefer och ledare. 

Kostnadsfritt för dig som medlem
Seminariet är öppet för dig som har en chefs-
befattning eller snart ska tillträda. Du kan bara 
anmäla dig om du är medlem i något av de 
Sacoförbund som deltar i samarbetet. Du måste 
ange vilket förbund du är medlem i när du 
anmäler dig.

Tid och plats
Den 5 november klockan 11:30–14:30, Cla-
rion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle.

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på saco.se. Du 
hittar mer info och anmälningsformulär i ka-
lendariet. Anmäl dig senast den 22 oktober.
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