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Lönesättande samtaL utvärderas

dags att anmäLa sig tiLL vårens förbundskurser

ny som chef i Lund

Förbundskurs 1, FK 1
Grundkurs för styrelseledamöter utan tidigare facklig erfarenhet som ska 
arbeta med lokala fackliga frågor på sina förband. Målet med kursen är 
att ge deltagarna grundläggande kunskaper i fackligt arbete. Kursdelta-
garna bör ha gått lokal facklig grundkurs. 
      Kursen äger rum 10 - 13 mars. Sista anmälningsdag är den 30 januari.

Förbundskurs 2, FK 2
Förhandlingskurs som vänder sig till förtroendevalda med erfarenhet av 
styrelsearbete och förhandlingar på lokal nivå. Målet är att ge deltagarna 
grundläggande kunskaper och färdigheter i förhandlingsteknik och 
samverkan. Kursen bygger till stor del på ”rollspel”. Kursdeltagarna ska 
ha genomfört FK 1.

Kursen äger rum 14 - 21 april. Sista anmälningsdag är den 19 februari.

Arbetsmiljörätt för chefer
Kursen tar upp juridiska och straffrättsliga aspekter av arbetsmiljölagstift-
ningen.

Kursens målgrupp är förbandschef, krigsförbandschef, ställföreträdare 
eller blivande dito eller enhetschef motsvarande som har delegerade ar-
betsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med arbetsmiljöfrågor, eller 
den som är intresserad av att utveckla sig inom arbetsmiljöområdet.

Kursen äger rum den 6 maj. Sista anmälningsdag är den 27 mars. 

Mer information och anmälan
Läs mer om förbundets kurser och anmäl dig på  
www.officersförbundet.se/facklig_utbildning

Lönerevision 2014 inom Försvarsmakten innebar en nyordning i 
och med att lönesättandesamtal infördes. Nu vill Officersförbundet 
och arbetsgivaren veta vad medarbetarna tycker om lönerevision 
2014. 

En enkät skickades igår, onsdagen den 21 januari, ut via mejl från 
arbetsgivaren. Genom att besvara enkäten har du möjlighet att beskriva 
din upplevelse av årets lönerevision. Enkäten är anonym och resultatet 

kommer inte att kunna spåras tillbaka till någon enskild person. Parterna 
kommer sedan gemensamt att gå igenom svaren i syfte att tillsammans 
förbättra förutsättningarna för nästa års lönerevision.   

Frågor
Frågor om enkäten kan skickas till lonerevisionsenkat@mil.se eller till din 
officersförening.

sacos stipendiefond
Det finns stipendier riktade till förtroendevalda och anställda inom Saco att söka 
för studier som främjar betydelsen av den fackliga verksamheten. Nytt för i år är 
att lokalt förtroendevalda kan söka. 

Sista ansökan är den 28 februari  för att få stipendium under 2015. 
Läs mer: www.saco.se/fackligt-arbete/om-saco/sacos-fackliga-stipendiefond/

Välkommen till Ny som chef  – lägg grun-
den för ditt ledarskap, ett seminarium som 
hjälper dig att se på dig själv och vad du 
vill åstadkomma som ledare.  

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbe-
fattning eller snart ska tillträda.

Föreläsning varvas med kortare uppgifter 
individuellt och parvis, för att konkretisera 
och fördjupa innehållet kopplat till deltagarnas 
vardag.  

Att vara ny i sin ledar- eller chefsroll är en 
spännande utmaning, men det innebär också 

att ställas inför nya situationer, krav och för-
väntningar att förhålla sig till och hantera.

Det här seminariet hjälper dig med:
Hur ser jag på mig själv och vad jag vill 
åstadkomma som ledare?
Skapa tydlighet och rätt förutsättningar 
för ditt ledarskap: inåt, uppåt, nedåt och 
utåt
Finn din inre kompass – värderingar, 
ambitioner, prestation, självkännedom, 
trygghet
Den nye ledarens viktigaste att-göra-lista 
– konkreta steg att börja med

•

•

•

•

Tid och plats
Den 19 mars kl 11:30 - 14:30 på Scandic Star, 
Glimmervägen 5. Anmäl dig  senast den 26 
februari.

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

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på www.saco.se. 
Du hittar mer information om seminariet och 
anmälningsformulär i kalendariet den 19 mars.
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I och med att det är nytt år så har också en del belopp justerats. 

Basbelopp  
Prisbasbelopp: 44 500 kronor,  
Förhöjt prisbasbelopp: 45 400 kronor och 
Inkomstbasbelopp: 58 100 kronor.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI 
Högst 333 750 kronor och lägst 10 680 kronor. 

Kostförmån 
Helt fri kost 215 kronor, middag 86 kronor, lunch 86 kronor och frukost 
43 kronor.

Höjd semesterlönegaranti 
Semesterlönegarantin höjs till 163 kronor/timme (1304 kr/dag). För 
en person som arbetar heltid är semesterlönegarantin för varje uttagen 
betald semestertimme skillnaden mellan 163 kronor/timme och det lägre 
belopp som är summan av (1/175 av den fasta lönen plus semestertillägg) 
x (40/arbetstagarens genomsnittliga veckoarbetstid). Eventuell semester-
lönegaranti betalas ut i samband med uttag av semester.

Resa med egen bil
Oförändrad från 2014, 18,50 kronor/mil

Bostadsförmån
Bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i:
Område   kr/månad  kr/år

Stor-Stockholm  97  1167

Stor-Göteborg  90  1085

Kommuner i övrigt med  
mer än 75 000 invånare 85  1022

Övriga kommuner  78  932

Bostad belägen utanför  
Stor-Stockholm och Stor- 
Göteborg samt utanför  
annan tätort och dess  
närområde  70  840

nya beLopp för år 2015

Traktamente Sverige
Oförändrat från 2014.

Nattraktamente Dag 1-90
(Del av dag där resan börjar 

efter klockan  
12 eller slutar före klockan 19.00)

Dag 1-90 
(Hel eller del av dag där resan 

börjar före klockan 12 eller slutar 
efter klockan 19.00)

Dag 91-

110 kr 220 kr 110 kr 154 kr

Reducering av traktamenten

Tillhandahållen måltid Dagtraktamente (220 kr) 
minskas med:

Dagtraktamente (110 kr) 
minskas med:

Reducerat dagtraktamente 
(154 kr) minskas med:

Frukost, lunch och middag 198 kr 99 kr 139 kr

Frukost 44 kr 22 kr 31 kr

Lunch och middag 154 kr 77 kr 108 kr

Lunch eller middag 77 kr 39 kr 54 kr

Välkommen till Akademikerkompetens kompetensdag i Västerås 
den 18 februari. Kompetensdagarna är en 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 Saco-
förbunden och bjuder på kvalitativa föreläsare. 

Under dagen i Västerås får du lyssna till:
Peter Östberg, “Ledarskap -konflikt - kreativitet”
Thomas Lundquist ”Tillsammans”

•
•

Cecilia Hedström “Om hur man tar sig vidare när livet förändras 
för alltid!” 
Kelly Odell ”Mänskligt ledarskap - 10 budord för den 
(o)fullständige ledaren”.

Anmälan och info
Mer information om dagen samt anmälningsformulär finns på  
www.akademikerkompetens.com. 

•

•

kompetensdag i västerås


