
Hallå där, Pelle Avelin, 
ombudsman på Officersför-
bundet med särskilt ansvar 
för arbetsmiljöfrågor. 

Skyddsombudskampanjens mål 
med 500 ombud nåddes i början 
av juni. Hur känns det?  
– Kanon! Officersföreningarna 
har varit flinka med att hitta nya 
skyddsombud men även att 
registrera sedan tidigare utsedda 
skyddsombud i medlemsregistret. 
Jag är glad för att vi lyckats sätta 
ljuset på det viktiga skyddsom-
budsuppdraget. 

Vad innebär det här för kam-
panjen?  
– Kampanjen fortsätter! Målsätt-
ningen är att alla våra medlem-
mar ska ha en direktaccess till ett 
skyddsombud som lever och verkar 
i den vardagliga verksamheten 
24 timmar om dygnet. Och om 
skyddsombudet är föräldraledig, 
sjuk eller på tjänsteresa så ska det 
finnas en ersättare i dennes ställe. 
Och där är vi nog inte riktigt än. 

Kanske läge att spänna bågen till 
750 skydds-
ombud till 
årets slut?

Vad har för-
bundet fått 
för respons 
på kampan-
jen?  
– Skydds-
ombuden 
uppfattar jag 
känner sig sedda och uppmärk-
sammade. Även om vissa med 
Summerburst-tävlingen tyckte att 
det hade varit bättre att uppmärk-
samma de som redan utsetts som 
skyddsombud istället för att ge pris 
till den som inte gjort nåt än. Jag 
har förståelse för den synpunkten 
men syftet med tävlingen var att 
hitta ytterligare kandidater bland 
våra medlemmar till att bli skydds-
ombud.

Hur fortsätter kampanjen resten 
av året?  
– Det är fortfarande ojämnt mel-

lan föreningar kring hur de lyckas 
med att engagera medlemmarna 
som skyddsombud. Vissa förening-
ar har nog slagit i taket vad avser 
behovet av skyddsombud. De har 
tillsammans med de övriga facken 
ett tillräckligt antal. Medan andra 
föreningar har väldigt svårt att 
hitta intresserade. Från förbunds-
styrelsens och kansliets sida ska 
vi under hösten försöka att stödja 
dessa föreningar så att de kommer 
några kliv framåt. 

Varför behöver Officersförbun-
det fler skyddsombud?  
– Verksamheten i Försvarsmak-
ten är i många fall riskfylld och 
bedrivs dygnet runt. Varje skada 
som inträffar drabbar inte bara 
den skadade utan också verksam-
heten, kollegorna som får dra ett 
tyngre lass men även samhället i 
stort i form av vårdkostnader. Så 
om det finns fler som kan hålla ett 
vakande öga på arbetsmiljön tjänar 
alla på det. Sen tror jag att chefer-
nas situation också underlättas om 
de har kompetenta skyddsombud 

att bolla risker och riskminime-
rande åtgärder med. Och om det 
behövs kan skyddsombuden med 
stöd av lag begära åtgärder för 
att komma tillrätta med en risk i 
verksamheten. 
Om man blivit skyddsombud 
och behöver lära sig mer om ar-
betsmiljöfrågor, hur gör man då?  
– Fack och arbetsgivare har ett 
gemensamt ansvar för att utbilda 
skyddsombuden. Officersförbun-
dets andra arbetsmiljökurs för året 
går i slutet av november. Sök alla 
intresserade!  
 
Han fortsätter:  
 
– Jag vill också slå ett slag för 
Partsrådets arbetsmiljöutbild-
ningar! De håller hög kvalitet och 
förslagsvis gör skyddsombudet 
och chefen gemensam sak och 
går utbildningen tillsammans. Se 
Officersförbundets eller Partsrådets 
hemsida för när och var kurserna 
går. Skön sommar alla skyddsom-
bud, avslutar Pelle Avelin. 
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nya insatstillägg klara
Försvarsmakten har nu beslutat 
om nya insatstillägg. 

Ett insatstillägg baseras på insat-
sens mandat, intensitet, hot och 
umbäranden. Insatstilläggen gäller 
från 2017-04-01. Sänkta insatstil-
lägg träder i kraft för personal 

som påbörjar tjänstgöring i insats-
området från och med 2017-08-
01. För personal stationerad i Bag-
dad är insatstillägget gällande från 
2017-01-01.Officersförbundet och 
övriga arbetstagarorganisationer 
i Försvarsmakten har samverkat 
beslutet i enighet. 

sommartider på kansliet
Officersförbundets kansli har öppet under hela sommaren, däre-
mot är bemanningen begränsad under vissa tidsperioder. 

Du kan självklart nå kansliet på telefon eller mejla till kansliet@officers-
forbundet.se. Den personal som är i tjänst kommer att sträva efter att 
hantera ditt ärende så fort som möjligt. 

Trevlig sommar önskar vi på kansliet! 


