
Under förbundsmötet i förra veckan 
delgav överbefälhavare Micael Bydén 
att Försvarsmakten vid årsskiftet höjer 
ingångslönen för GSS från dagens  
18 000 kronor till 19 000 kronor. Men 
Officersförbundet tänker inte nöja sig 
med det beskedet.

– Vi kommer inte att nöja oss med  
19 000 kronor som lägstalön. Vårt yrkande 
på 20 500 kronor för soldater, sjömän 
och gruppbefäl kvarstår även i de fortsatta 
förhandlingarna med Försvarsmakten, säger 
Lars Fresker, förbundsordförande på Offi-
cersförbundet.

För officerare yrkar Officersförbundet att 
lägstalönen skall vara 25 000 kronor. 

Personalförsörjningen är avgörande
Officersförbundet påpekar att personal-
försörjningen är avgörande för Sveriges 
framtida försvarsförmåga. 
– Lönefrågan är akut och måste åtgärdas. 
Lönens betydelse för att rekrytera och be-
hålla personal måste bli en naturlig pusselbit 
i det pussel som behöver läggas för att skapa 
en stabil personalförsörjning. Här måste en 
attitydförändring till i Försvarsmakten.  
Vi kommer inte att nöja oss förrän vi får 
upp lägstalönerna för all militär personal, 
säger Lars Fresker.

Anmärkningsvärt låga
Under vintern fortsätter nu förhandlingarna 
med Försvarsmakten om bland annat löner. 
– Med den personalbrist som finns är det 

inte rimligt att ligga kvar på de här låga 
nivåerna, säger Susanne Nyberg, förhand-
lingschef  på Officersförbundet.

Ingångslönerna har inte höjts sedan 2012 
och redan i förra avtalsrörelsen yrkade  
Officersförbundet på höjda lägstalöner, 
vilket man inte fick igenom då.
 – Ingångslönerna är anmärkningsvärt 
låga. Mer arbete återstår och det gör vi vid 
förhandlingsbordet just nu, säger Susanne 
Nyberg.

Yrkandet från Officersförbundet finns i sin 
helhet på vår webbplats. Du kan logga in 
med BankId och läsa det här:
www.officersforbundet.se/avtalsrorelse2017
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Förbundsmötet 2017 If försäkringar
Under förbundsmötet blev Lars Fresker 
omvald till att fortsatt leda Officersförbundet 
som förbundsordförande under de 
nästkommande tre åren. Även en del nya 
styrelsemedlemmar blev invalda. 

Välkomna 
Vi önskar de nya ledamöterna Ulf  Hassgård, 
OF HKV, Klas Hellström, OF AMF, Kristina 
Lundström, OF TrängR, Mats Thuresson, Kfl 
OF, samt suppleanterna Malin Scharffenberg Kahlke, OF Bothnia,  
Johan Reispass, OF Södra Skåningarna,  
Klas Ahlqvist, OF Skaraborgarna samt Jan Möller, OF F 7, 
välkomna till förbundsstyrelsen 

Tack till
Vi passar självklart på att tacka de tidigare styrelseledamöterna  
Göran Carlsson, OF HKV, Per Jönsson, OF F 7,  
Niclas Schöld, OF Skaraborgarna, Josefina Åsemyr, OF Wanäs/K 3 
samt suppleanterna Thomas Johansson, OF Södra Skåningarna 
och Tomi Kovero, OF Bothnia, för ett gott arbete. 

I dagarna börjar försäkringsbreven angående 
gruppförsäkringen att skickas ut till er medlemmar. 

Tidigare har du fått ett ”uppsägningsbrev” samt ett 
”konverteringsbrev”, men nu skickas alltså försäkringsbreven ut 
till dig som är medlem i Officersförbundet.

Du kommer utöver detta försäkringsbrev, även att få ett 
välkomstmail från If  som bland annat innehåller en länk till  
Mina sidor på Ifs webbplats, där kan du ta del av ditt försäkrings-
brev digitalt. På Mina sidor kan du även byta betalsätt till 
autogiro eller e-faktura om du önskar. 

Har du frågor om dina försäkringar?
Behöver du kontakta If, så har de ett speciellt telefonnummer för 
Officersförbundets medlemmar. Så ring eller maila alltså inte till 
deras vanliga kundtjänst. 

Telefon: 0770–82 00 01 
E-post: officersforbundet@if.se

Lars Fresker


