
Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga spa-
rade semestertimmar för att du har fler än 
280 timmar sparad semester (motsvarande 
35 dagar).

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 160 
timmar betald semester (motsvarande 20 dagar) 
för ett visst kalenderår får spara överskjutande 
timmar till ett senare semesterår. Men inte hur 
många som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för arbets-
tagare på det statliga området som innebär att 

man högst får ha 280 timmar sparad semester.

Sista året
En övergångsbestämmelse ger dock den som 
redan hade fler än 280 timmar möjligheten att 
ta ut dessa så att man senast 2015-12-31 har 
max 280 timmar sparad semester.

Ingen kan dock bli tvingad av arbetsgivaren 
att ta ut semester för att komma ner i 280 tim-
mar. Om de sparade timmarna är fler än 280 
vid årets slut betalas så kallad ogulden semester-
lön för det överskjutande antalet timmar.
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ArbetsgivAren kAn inte tvångs-
utläggA spArAd semester

skyddsombuden firAs idAg 

prenumererA på ChefsnyheternA från sACo
påminnelse - ny som 
Chef i gävle

Behöver du hålla dig uppdaterad och få till-
gång till ny kunskap, men har svårt att få tid 
till omvärldsbevakning? Gör som 5 000 andra! 
Prenumerera på Chefsnyheterna från Saco. 

Chefsnyheterna kommer ut varannan fredag 
och innehåller senaste nytt om chefer och ledar-
skap, ofta med anknytning till aktuell forsk-
ning. Det kostar ingenting och du får gärna 
tipsa vänner och kollegor också. Anmäl dig på 
saco.se/prenumerera.

Det finns platser kvar på Sacos seminarium 
Ny som chef  den 5 november i Gävle, 
klockan 11.30-14.30. OBS! Sista anmäl-
ningsdag är 22 oktober.

Föreläsare är Carl-Johan Wägner, coach och 
föreläsare inom bland annat beteendeanalys och 
teamutveckling med erfarenhet från näringsli-
vet, forskning samt som trafikledare på SL. För 
mer information samt anmälan, se kalendariet 
på saco.se.

Välkommen till ett inspirerande och 
matnyttigt seminarium i Sacos regi den 19 
november för dig som är ny i chefsrollen, 
eller kanske på väg att bli chef.

Föreläsare är Karin Karlström, leg. psykolog 
och utredare av chefsfrågor på Saco, samt Jaime 
Aleite, författare och ombudsman på Akade-
mikerförbundet SSR som bland annat föreläser 
om löneprocessen vid individuell lönesättning.

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för 
dig som har en chefsbefattning 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 19 november klockan 11:30–14:30, 
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

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 5 november.

21 oktober är Skyddsombudens dag. Det är 
103 år sedan som skyddsombuden infördes 
och det uppmärksammas av bland annat 
Saco som tidigare idag anordnade en före-
läsning där 90 personer deltog.

– Inom Försvarsmakten finns det omkring 400 
skyddsombud som är utsedda av Officersför-
bundets olika officersföreningar. De utför ett 
oerhört viktigt arbete och förtjänar verkligen att 
uppmärksammas, säger Pelle Avelin, ombuds-
man på Officersförbundet.

Ordförande Lars Fresker instämmer:
– Arbetsmiljö är en av de grundläggande 

fackliga frågorna. Våra skyddsombud arbetar 
ofta i det tysta och uppmärksammas sällan för 
sina insatser. Därför vill vi idag rikta ett stort 
tack till alla er som engagerar er!

Viktigt med erfarenhetsutbyte
På Officersförbundets initiativ finns nätverk av 
huvudskyddsombud inom de olika arenorna. 
Dessa nätverk är viktiga för kompetensutveck-
ling och för att ta tillvara erfarenheter från 
varandra.

– Ett femtontal huvudskyddsombud deltog 
vid förbundets senaste Avtals- och utbildnings-
konferens för två veckor sedan. Det är givande 
att träffas och lyfta upp gemensamma frågor 

och utmaningar som kan 
hanteras av skyddsombuden 
och föreningarna tillsam-
mans, säger Pelle Avelin.

Lämnade in en 66a-begäran
Försvarsmaktens huvud-
skyddsombud Stefan Nilsson deltog också på 
konferensen. I september lämnade han in en 
begäran till Försvarsmakten om utredning av 
myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete, 
en så kallad 66a-begäran. 

Försvarsmakten valde dock att inte gå 
huvudskyddsombudet till mötes och enligt 
gällande rutin för ett 66a-förfarande har Stefan 
Nilsson gått vidare med begäran till Arbetsmil-
jöverket.

Se föreläsningen på Saco Play
Dagens Saco-föreläsning handlade om Arbets-
miljöverkets föreskrift Organisatorisk och social 
arbetsmiljö som börjar gälla den 31 mars nästa 
år. Föreläsningen finns tillgänglig på Saco Play.

– Föreskriften lovar gott. Men det är när 
den är omsatt till konkreta åtgärder som den 
gör nytta för våra medlemmar. Vägen dit är inte 
spikrak och skyddsombuden är viktiga samver-
kansparter i omsättandet, avslutar Pelle Avelin.

ny som Chef i mAlmö

fortsAttA förhAnd-
lingAr: semesterlöne-
gArAntiskulden
Förbundet fortsätter att förhandla med 
Försvarsmakten gällande semesterlönega-
rantiskulden.

Sedan senaste Officersinfo har förbundet haft 
ytterligare möten med FM där semesterlönega-
rantiskulden diskuterats. Förbundet jobbar på 
och hoppas kunna presentera ett resultat inom 
kort.

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