
Officersförbundet och Försvarsmakten har 
nu kommit överens i tvisten om semesterlö-
negarantin. 

En förlikning har ingåtts som innebär att 
bestridda skulder upp till och med 6000 kronor 
avskrivs. Har du en skuld över 6000 kronor ska 
hälften av det överskjutande beloppet betalas 
tillbaka.  

Om du har en bestridd skuld över 6000 har 
du också möjlighet att avvisa förlikningen och 
få individuell prövning av ditt ärende. 

Brev på posten
Officersförbundet kommer nu att skicka ut ett 
brev till de cirka 150 medlemmar som har be-
stridit sin skuld och har en skuld överstigande 
6000 kronor. De som accepterar förlikningen 
ska ange det på den svarstalong som finns i 
brevet. Svarstalongen kan även skrivas ut på 
Officersförbundets hemsida. 

Antingen skickar du den per post till kans-
liet, eller så scannar du in en underskriven ta-
long och mejlar till kansliet@officersforbundet.
se. Skriv gärna Svar om förlikning - semester-
lönegaranti i ärenderaden.

För att Officersförbundet ska veta vilka 
ärenden som återstår är det viktigt att du tar 
ställning till förlikningslösningen senast den 
13 juni. 

– Det har varit en lång process med många 
möten mellan oss och Försvarsmakten som lett 
fram till denna lösning. Vår förhoppning är 
att utbetalningar av löner och ersättningar ska 
fungera bättre i framtiden, samt att lönespeci-
fikationerna ska bli enklare att läsa, säger Peter 
Löfvendahl.

Vad händer om jag inte accepterar?
För de som inte accepterar förlikningen 
kommer Försvarsmakten att begära tvist med 
Officersförbundet på hela skuldsumman och 
varje ärende kommer att förhandlas individuellt 
utifrån rådande praxis, se text till höger. 

Även semesterlönegarantiskulder för de 
anställda som ej bestritt sin skuld, utan betalat 
dem, efterskänks i enlighet med förlikningen. 
Officersförbundet har endast koll på de skulder 
som bestritts av medlemmar. Försvarsmakten 
kommer att hantera de skulder som redan kvit-
tats och kommer att informera om det. 
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Frågor och svar:
Vem ska jag kontakta om inte nedanstående 
svar besvarar mina frågor?

Svar: Ring Officersföreningen på ditt 
förband. De har sammanhållna listor på de som 
bestridit. 

Vad händer nu om jag har en skuld över 6000 
kronor
Svar: Officersförbundet har koll på de medlem-
mar som bestridit sin skuld. Vi kommer att 
gå ut till de cirka 150 medlemmar som har en 
bestridd skuld på över 6000 kronor. De 150 
kommer att få ett brev där de kommer att få 
ta ställning till om de accepterar förlikningen 
eller om de vill ha en individuell förhandling 
rörande sin skuld. 

Jag bestred aldrig min skuld, men ni skriver att 

jag ska få tillbaka i enlighet med förlikningen. 
Vad händer nu?
Svar: Officersförbundet har inga uppgifter på 
de skulder som inte bestridits. Försvarsmakten 
kommer att informera berörda om hur och när 
de avser betala tillbaka obestridda skulder. 

Jag har slutat jobba i Försvarsmakten men var 
medlem i Officersförbundet när det skedde. 
Vad händer nu?
Svar: Om du bestred och var med i Officersför-
bundet kommer du att få tillbaka dina pengar. 
Tillvägagångssätt för de som inte bestridit 
kan Försvarsmakten svara på. Ring HR-C för 
kontroll. Det kan dock vara poäng att vänta 
några dagar så att FM hinner sprida info om 
förlikningen i HR-spåret. 

- läs mer i officersförbundets Pm: Hantering av löneskuld
- ladda ned svarstalong (kommer även att sändas ut till den adress du angett i förbundets medlemsregister). 
- uppdatera medlemsuppgifter, (inklusive adress).

Länkar

Grundprincipen är att felaktigt utbetald lön 
eller ersättning ska betalas tillbaks, men 
det finns en undantagsregel och det är om 
mottagaren har mottagit pengarna i god 
tro och förbrukat dem. Vad som gäller styrs 
av kvittningslagen (1970:215). 

Om du hävdar god tro måste arbetsgivaren ta 
de skäl du anför i beaktande. Det går inte att 
ge några fasta beloppsgränser för god tro. Allt 
beror på samspelet mellan nedanstående fyra 
faktorer: 

1. Med god tro menas att den anställde tagit 
emot och konsumerat det felaktigt utbetalda 
beloppet utan att ha insett eller borde ha insett 
att det var fråga om en felaktig utbetalning.

2. Beloppets storlek spelar roll. Vid stora 
belopp anses det allmänt att du borde ha rea-
gerat. Vid mindre belopp är förståelsen större 
för att du kan ha uppfattat utbetalningen som 
korrekt. Gränsen för större och mindre belopp 
är flytande och beror på punkt 3 nedan. 

3. Den tredje faktorn är i vilken mån din 
lön brukar variera över tid. Beloppsgränsen kan 
bli högre för den som periodvis har haft mycket 
övningsdygn/sjödygn eller andra ersättningar, 
eller haft mycket korrigeringar på sin lönespe-
cifikation, jämfört med den som huvudsakligen 
jobbar raka kontorstider. 

4. Möjligheten för individen att ha tillgång 
till sin lönespecifikation under den period som 
en felaktig utbetalning gjort påverkar också 
bedömningen 

För den som inte accepterar den nu gjorda 
förlikningslösningen kommer Försvarsmakten 
att begära tvist på hela beloppet. Tvisteför-
handlingen kan sluta med något av följande 
alternativ: 

• att FM återkallar hela eller delar av fordran 
• att en överenskommelse träffas med facket 

och den enskilde om återbetalning, 
• oenighet. Vid oenighet återstår för FM att 

väcka talan i domstol efter att tvisteförhand-
lingen formellt avslutats. 

vad inneBär  
god tro?

https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/materiel--avtal/foldrar-och-rapporter/pm_stod-vid-hantering-av-loneskuld_officersforbundet-2015.pdf
https://www.officersforbundet.se/globalassets/pdfer/materiel--avtal/blanketter/semesterlonegarantin/infobrev-semlonegaranti-till-of.pdf
https://www.officersforbundet.se/logga-in/?noaccess=true&returnurl=%2fmina-sidor%2f

