
På vissa förband förekommer att Försvarsmak-
ten försöker kombinera semester och nationell 
insatsberedskap, eller beredskap. Det är inte 
möjligt. Har du semester är du ledig. 
Det är semesterlagen som styr ledigheten. Den 
innebär att om du har semester ska du vara 
ledig och behöver inte anpassa din verksamhet 
utifrån Försvarsmaktens behov. 

Det finns endast ett undantag från denna 
regel och det är om du ingår i ett förband med 
hög internationell insatsberedskap (R10). I 

dessa fall utgår en beredskapsersättning om 
5500 kronor per månad.

Planera och rapportera
Officersförbundet är väl medvetet om att 
Försvarsmakten uppfattar sig pressat och ser 
svårigheter med att ha den personella närvaro 
under ledigheterna som man skulle önska. 

– Det handlar om att planera ledigheterna 
klokt, men också om att acceptera vad lag och 
avtal säger och planera verksamheten utifrån 

det. Om myndigheten följer den linjen även 
när man skickar underlag till regeringen kom-
mer politikerna att få en tydlig bild av hur 
underdimensionerad Försvarsmaktens personal 
är för de anbefallda uppgifterna, säger Peter 
Löfvendahl. 

Officersförbundet anser det uppenbart att 
personalen måste få möjlighet att vara ledig och 
återhämta sig, tillsammans med vänner och 
familj, utan att känna kontinuerlig press att 
behöva kunna inställa sig till tjänstgöring. 
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avgjort: FörSvarSmaktenS  
huvudSkyddSombud är behörig
Frågan om Försvarsmaktens huvudskyddsom-
bud (FM HSO) är nu avgjord. FM HSO är 
behörig, skriver Arbetsmiljöverket i sitt beslut. 
FM HSO har därför även rätt att göra en så 
kallad 66a-begäran till Arbetsmiljöverket. 

– Detta är ett glädjande beslut då det ger 
legitimitet både åt FM HSO och den centrala 
arbetsmiljökommittén, säger Peter Löfvendahl. 

Arbetsmiljöverket skriver vidare i sitt beslut 
att man inte anser att det finns någon anled-
ning för verket att ge Försvarsmakten ett förbud 
eller något föreläggande om att genomföra de 
åtgärder som FM HSO krävt i sin 66a-begäran 
till verket. 

Beklagar del av beslut
Arbetsmiljöverket skriver även att det finns 
brister i Försvarsmaktens systematiska arbets-
miljöarbete, men att verket inte kan utesluta att 

myndighetens planerade åtgärder får effekt. 
– Vi beklagar att Arbetsmiljöverket avslog 

själva sakframställan med motivet att det pågår 
en översyn av FM:s systematiska arbetsmiljöar-
bete. Ett föreläggande om en bortre tidsgräns 
för arbetet skulle understödja vår strävan att få 
till förbättringar, säger Peter Löfvendahl.

Officersförbundet hoppas nu att Försvars-
makten på allvar vill börja samarbeta med 
skyddsorganisationen i att se till att det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet blir bättre. 

– Vi får signaler från olika förband att 
personal-, tids- och materielbrister gör att det 
genas i kurvorna. Målet för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är att minska risken för 
allvarliga skador och dödsfall, samt även minska 
risken för att personal blir utbrända till följd av 
arbetsbelastningen, säger Peter Löfvendahl.

På www.officersforbundet.se kan du ta del 
av Arbetsmiljöverkets beslut.

nu kan du välja  
att Få e-Faktura
Betalar du idag via pappersfaktura? Anmäl 
dig till e-faktura! Du slipper fakturaavgiften 
och slipper knappa långa OCR-nummer. 
Gå in på din internetbank och anmäl dig!

Med e-faktura spar Officersförbundet samtidigt 
kostnader för papper, kuvert och porto. Till-
samman gör vi också miljön en tjänst!

Om någon annan betalar
Om någon annan i hushållet betalar dina 
Officersförbundsfakturor så kan den göra det 
fortsättningsvis även med e-faktura. Gör då 
så här: Den som betalar fakturorna får i sin 
internetbank anmäla sig för e-faktura från Of-
ficersförbundet. 

I anmälningsformuläret i banken får hen 
skriva ditt namn och personnummer.

Läs mer på Officersförbundets hemsida 
under www.officersforbundet.se/e-faktura
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