
Som vi tidigare berättat om star-
tar snart Officersförbundet och 
sex andra akademikerförbund 
chefsnätverk på flera olika orter. 
Anmälan är nu öppen och det är 
dags att skicka in din intresse-
anmälan.

Chefsnätverken kommer att anord-
nas på sju olika orter: Stockholm, 
Göteborg, Uppsala, Malmö, Halm-
stad, Sundsvall och Norrköping.  
    Avsikten är att ge dig som chef  
ett forum för att bolla olika frågor 
som rör chefs- och ledarrollen. 
Eftersom ni som inbjuds är chefer 
inom ett stort antal branscher och 
professioner finns väldigt goda 

möjligheter till spännande utbyten 
av idéer och erfarenheter.

Chefsnätverket är exklusivt för dig 
som är medlem i förbundet och är 
chef  med personal-, arbetsgivar- 
ekonomi- och verksamhetsansvar. 

Anmäl senast början av mars 
Under mars är det uppstart för 
nätverk i Stockholm, Sundsvall, 
Norrköping, Malmö och Göteborg. 
Anmäl dig senast 3 mars respektive 
6 mars till dessa nätverk. 

På vår hemsida hittar du mer informa-
tion och länk till anmälningssidan. 

Det är ett nytt och bättre läge i 
de pågående avtalsförhandling-
arna. Parterna har nu gått från 
diskussion till förhandling. Det 
är dock för tidigt att uttala sig 
om vi kommer finna acceptabla 
lösningar. 

Som Officersförbundet tidigare 
informerat har det varit otydligt 
vilka lösningar som eftersträvats i 
avtalsförhandlingarna.  
     Diskussionerna har pendlat 
fram och tillbaka mellan olika 
ytterligheter som besparingar, 

uppsagda avtal, otidsenliga avtal, 
förändrade avtal, effektiva avtal. 

Lösningar börjat ta form 
Förra veckan var en intensiv för-
handlingsvecka och äntligen bör-
jade ett antal frågetecken att rätas 
ut. Då diskuterades inte ytterlighe-
ter utan istället påbörjades arbetet 
med att formulera lösningar. 
Lösningar där även de ekonomiska 
värdena och arbetstidsberäkningar 
börjar ta form. 

– I och med förra veckans arbete 

är vi nu inne i ett förhandlingsläge 
enligt min definition. Det vill 
säga man ger och tar, förändrar 
ett villkor 
men i stället 
förbättrar 
ett annat, 
säger Peter 
Löfvendahl, 
förbunds-
ordförande 
för Officers-
förbundet. 
 
Avtalen vi 

förhandlar om är arbetstidsavtalet, 
rörlighetsavtalet samt ÖVA. Även 
om vi nu kommit till ett förhand-
lingsläge är det för tidigt att uttala 
sig om vi i slutläget kommer över-
ens om nya avtal. Den 28 februari 
upphör nuvarande överenskom-
melse om att parterna inte ska säga 
upp några avtal. 

 – Det är ett pressat läge för båda 
parter. Men vi låter oss inte stressas 
av det. Varje förändring värderas 
noga för att helheten ska bli accep-
tabel, säger Peter Löfvendahl.    
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bättre läge i förhandlingarna

Peter Löfvendahl

anmäl dig till chefsnätverk

Steg ett är att gå förbundets 
arbetsmiljökurs. Och du har 
tur –  snart anordnas årets 
första kurstillfälle. Knip din 
plats genom att anmäla dig 
redan i dag.

Samtidigt som förbundets 
kampanj för att öka antalet 
skyddsombud är det nu dags 
att anmäla dig till årets första 
arbetsmiljökurs som genomförs 
i början av april.  
 
Blivande skyddsombud 
Kursen tar avstamp i lag- och 
avtalstexter inom arbetsmil-
jöområdet och en stor del av 
kurstiden ägnas sedan åt dialog 
kring vardagsnära arbetsmil-
jöfall.  
     Utbildningen riktar sig till 
skyddsombud, deltagare i sam-
verkansgrupper, skyddskom-
mittéer och chefer.  
     Vad kan vi som förtroende-
valda och skyddsombud göra 
för att påverka arbetsmiljön? 

Hur ska arbetsmiljöproblem 
tacklas och vilka verktyg finns 
det? Vilket ansvar har chefen? 
Dessa och många andra frågor 
får svar under kursen som 
genomförs under tre dagar i 
Stockholm.

Så här har en tidigare kurs-
deltagare sagt om kursen:

”En fantastiskt bra kurs 
med en röd tråd genom hela 
innehållet. Mycket bra att 
både få information men att 
också diskutera med gruppen 
som hjälp. Alla har olika 
bakgrund och olika erfaren-
heter. Detta är en kurs som 
alla, inte bara skyddsombud, 
borde gå.”

Den 28 februari är det sista 
anmälningsdag till arbetsmil-
jökursen. Som skyddsombud 
har du rätt till ledighet för att 
utbilda dig. Läs mer på www.
officersforbundet.se. 

vill du kunna påverka din 
arbetsmiljö? läs då detta: 


