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Uttag av kompensations-
ledighet Under 2015

Att hyra i andra hand kan vara ett alter-
nativ för den som tjänstgör på annan ort 
än hemorten.  Det gäller att se upp vid 
kontraktsskrivandet annars kan det bli en 
både kostsam och tråkig historia. Genom 
att upprätta ett hyresavtal, oavsett om du 
hyr eller hyr ut, är det lättare att undvika 
problem. Som medlem kan du kostnadsfritt 
teckna ett avtal på Avtal24.

Vare sig du ska hyra eller hyra ut en bostad är 
ett inledande viktigt steg att du som hyresgäst 
och din hyresvärd träffas. Boka en visning av 
lägenheten så att ni får tillfälle att stifta bekant-
skap med varandra. Som hyresgäst vill du se 
bostadens skick och få uppgifter om exempelvis 
hyresnivå, hyrestid, eventuella krav, att tillstånd 
finns för att hyra ut med mera. 

Referenser och deposition
Det är även viktigt att som hyresgäst ge ett 
gott intryck inför hyresvärden, ta därför gärna 

med en sammanställning med personuppgifter, 
inkomst, referenser som du kan överlämna vid 
visningstillfället. Var beredd på att hyresvärden 
vanligtvis kräver en deposition på minst en må-
nadshyra för att kunna kompensera eventuell 
skada på inventarier eller obetald hyra. 

Tillstånd behövs
Som uthyrare måste du först be om hyresvär-
dens eller föreningens tillstånd för att hyra ut. 
Är det bara ett rum som hyrs ut till en innebo-
ende behöver du inte tillstånd. 

Hyresvärden kan inte neka vid till exempel 
tillfälliga studier, arbete på annan ort, prov-
sammanboende, militärtjänstgöring, längre 
sjukhusvistelse eller annan rehabilitering. En 
bostadsrättsinnehavare kan även åberopa köp av 
lägenhet att använda efter sin pension. 

Olika regler
Det är en tydlig skillnad i regelverket för de 
som hyr ut sin hyresrätt i andra hand och för 

de som hyr ut sin bostadsrätt i andra hand. På 
Avtal24s hemsida kan du läsa mer om vad som 
gäller.

Kostnadsfria avtal 
Som medlem i Officersförbundet kan du kost-
nadsfritt skriva hyresavtal hos avtal24. 

För mer information:
mejla till officersforbundet@avtal24.se eller  
ring 0771-24 00 24 där jurister finns tillgäng-
liga för vägledning och rådgivning. 
Hemsida: https://avtal24.se/officersforbundet/

se till att inte göra fel vid andrahandsUthyrning

Arbetsgivaren kan inte tvångsutlägga sparade semesterdagar för 
att du har fler än 35 sparade dagar.

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar för ett 
visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande dagarna till ett 
senare semesterår. Men inte hur många som helst.

Hösten 2010 tecknades ett avtal för arbetstagare på det statliga områ-
det som innebär att man högst får ha 35 sparade semesterdagar.

Sista året då det är möjligt med fler än 35 sparade dagar
En övergångsbestämmelse ger dock den som redan hade fler än 35 dagar 
möjligheten att ta ut dessa så att man senast 2015-12-31 har max 35 
dagar sparad semester. 

Ingen kan dock bli tvingad av arbetsgivaren att ta ut semesterdagar för 
att komma ner i 35. Om de sparade dagarna är fler än 35 vid årets slut 
betalas s.k. ogulden semesterlön för det överskjutande antalet dagar.

sista året med fler än 35 sparade semesterdagar 

Det är många inom Försvarsmakten som 
har innestående kompensationsledighet 
från övningsdygn och övertid att ta ut. Den 
kompensationsbanken vill nu FM radi-
kalt minska då den låser upp ekonomiska 
medel. Under 2015 ska därför innestående 
kompledighet planeras ut så långt det är 
möjligt.

Målet är att all nyintjänad kompensationsledig-
het ska planeras ut i direkt anslutning till när 
den intjänats. Vidare ska även tidigare intjänad 
kompensationsledighet planeras ut under året. 
Upp till 32 timmar kan dock få sparas in i 
2016. Det finns inte någon formell rätt att spa-

ra kompensationsledighet på hög utan grunden 
är att sådan ledighet ska planeras och läggas ut 
i direkt/nära anslutning till intjänandet – vilket 
också framgår av arbetstidsavtalet.

Privatliv ska kunna planeras
– Planeringen av när kompensationsledigheten 
ska tas ut ska ske i dialog mellan den enskilde 
och dennes närmaste chef. Officersförbundet 
har ställt krav på att när uttag av kompensa-
tionsledighet nu planeras under året så måste 
våra medlemmar känna sig trygga i att de också 
kommer kunna vara lediga så som planerat, 
säger Conny Jansson, ombudsman.

Officersförbundet menar att den enskilde 

ska kunna planera sitt pri-
vatliv utifrån uppgjorda ut-
tagsplaner och hållas skadelös 
genom ekonomisk ersättning 
för eventuella resor eller 
dylikt som måste ställas in 
om kompensationsledigheten 
i ett senare skede återtas.

 – Det är också orimligt att lägga ut 
kompensationsledighet för vissa medarbetare 
om det medför att andra därmed måste arbeta 
övertid. Alternativa lösningar är då att ta bort 
verksamhet eller att göra undantag och tillåta 
någon att få ha fler än 32 timmar med sig in i 
2016, säger Conny Jansson.

Conny Jansson



OFFICERSINFO
Nr 6  19 Februari  2015 2(2)
InformatIon tIll offIcersförbundets medlemmar 

Nu startar vi chefsnätverk i Umeå och Göteborg Avsikten med 
nätverken är att ge dig som chef  ett forum för att bolla olika frågor 
som rör chefs- och ledarrollen oberoende av bransch och profes-
sion.

Chefsnätverken vänder sig till chefer med ett formellt personal- och 
arbetsgivaransvar och verksamhets- och ekonomiskt ansvar.

Officersförbundet, SRAT, Sveriges Arkitekter, Fysioterapeuterna, 
Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer är arrangörer.

Uppstartsträffar
Umeå, Folkets Hus den 24 mars  kl 17.00 - 19.00. Vi bjuder på kaffe 
och en matigare smörgås. 
Göteborg, Hotel Eggers den 25 mars kl 17.00 - 19.00. Vi bjuder på kaffe 
och en matigare smörgås. 

Under uppstarten diskuteras:
• När och var nätverket ska träffas 
• Ämne för första träffen
• Vem som vill vara samordnare för nätverkets första träff
• Hur ska nätverket fungera – konfidentialitet etc 

Anmäl dig till nätverket i Umeå senast den 14 mars och till nätverket i 
Göteborg senst den 15 mars  >>
 

Cirka sju dagar innan nätverksträffen får du besked om du har fått en 
plats eller ej.

Chefsnätverk startar i Umeå oCh göteborg

ny som Chef i göteborg
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 kommer att varvas med kortare 
uppgifter individuellt och parvis, för att kon-
kretisera 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 de 
principerna.

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 15 april klockan 11:30 - 14:30, Central-

•

•

•

•

huset Konferens, Nils 
Ericsonplatsen 4, Göte-
borg. Anmäl dig  senast 
den 25 mars.

Seminariet är kost-
nadsfritt eventuella övriga kostnader i samband 
med seminariet står du själv eller din arbetsgi-
vare för.

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på  
www.saco.se. Du hittar mer information om 
seminariet och anmälningsformulär i kalenda-
riet den 15 april.

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=41445F4A7547435C4B7940&EventId=464A5B467742415C4571
http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=41445F4A7547435C4B7940&EventId=464A5B467742415C4571

