
En dom på onsdagen i Arbetsdomsto-
len, AD, skapar otydlighet kring för-
säkringar och ersättningar vid skador i 
internationella insatser, vilket Officers-
förbundet beklagar. 

– Gårdagens dom medför att vi kom-
mer att lägga in ett yrkande i den statliga 
avtalsrörelsen rörande försäkringsfrågor vid 
internationella insatser. När du tjänstgör 
för Sverige i krisområden måste det vara 
tydligt vad som gäller om du skadar dig, 
säger Lars Fresker, ordförande i Officers-
förbundet. 

Officeren som domen berör skadades i 
Afghanistan 2008 i samband med röjning 
av oexploderad ammunition. Officeren le-
ver efter röjningsolyckan med 23 procents 
invaliditet. 

Enligt Officersförbundets tolkning innebär 
ett kollektivavtal från 2006 att staten till 
fullo ska ersätta skadade för de privata 

försäkringar som inte faller ut till följd av 
force majeure. 
Arbetsdomstolen har beslutat att Officers-
förbundets tolkning är fel. Enligt domen 
är det upp till arbetsgivaren att besluta om 
någon ersättning 
alls ska betalas ut.

– Den som tjänst-
gör får med den 
nya tolkningen 
jättesvårt att veta 
hur den ska ut-
forma sitt privata 
försäkringsskydd 
för olyckor och 
dödsfall, säger Lars 
Fresker. 
 
 
Förbundet återkommer med information om 
vad som gäller kring avtalet om ersättning 
vid olycksfall och dödsfall vid internationella 
insatser under nästa vecka. 
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Förbundsstyrelsen har nu fattat beslut om 
samtliga propositioner inför Förbundsmö-
tet. Propositionerna finns på hemsidan, 
samt har skickats ut till Officersförening-
arna på förbanden.

Delar av innehållet i propositionerna beskrevs 
i förra numret av Officerstidningen (nummer 
3/2017). 

Propositioner, samt instruktioner för hur 
du som medlem skriver motioner, finns även 
att ladda ned på hemsidan under https://www.
officersforbundet.se/forbundsmote-2017. 

Förbundsmötet 2017 kommer att genom-
föras på Scandic Infra city, norr om Stock-
holm. 

Alla förbundsmötes- 
propositioner klara

Valberedningens arbete med att 
förbereda förslag till Officersför-
bundets styrelse för de kommande 
åren pågår för fullt.

Valberedningen har justerat och 
uppdaterat förslaget till ledamöter i 
remiss 2 utifrån inkomna remissvar. 
Valberedningen saknar fortfarande 
tillräckligt antal nominerade till ersätt-
ningskommittén. I det andra förslaget 
till förbundsstyrelse har ett nytt namn 
tillkommit och ett tagits bort. Den 
andra remissen har skickats till samtliga 
Officersföreningar, den kan även läsas 
på Officersförbundets hemsida. 

Svar på denna remiss ska lämnas 
senast 22 juni 2017. 

Valberedningens 
andra remiss ute

Du som medlem har möjlighet att skicka motioner till förbundsmötet.  
 
De ska skickas till den Officersföreningen där du är medlem. Officersföreningarna ska 
skicka vidare inkomna motioner tillsammans med föreningens yttrande över dem till 
förbundsstyrelsen senast 14 augusti. På Officersförbundets hemsida finns alla instruk-
tioner och mallar du behöver kring hur du ska agera om du vill motionera.

motionera inför  
förbundsmötet!

Stefan är vinnaren i 
skyddsombudstävling
Vinnaren i Skyddsombudstävlingen är utsedd. 
Stefan Andersson, utbildningsbefäl och nytt 
skyddsombud på Helikopterflottiljen i Linköping, 
är den som tillsammans med en vän fick en helg på 
Summerburst i Stockholm.

Hans motivering till varför skyddsombud behövs, 
och som gjorde att juryn valde honom till vinnare i 
tävlingen, lyder: ”Jag behövs för att tillse att mina chefer gasar 
verksamheten på rätt sätt och tillse att arbetsdag blir glädjedag 
för mina kolleger. Jag skall även tillse att arbetstagaren fullföljer 
sina plikter så att uppdraget skyddsombud inte klingar illa. Jag 
ser min uppgift som ett stöd till både chefer och anställda.”

Grattis Stefan! Hur känns det 
att vinna?
–  Det känns jättekul. När man 
skickar in till såna här tävlingar så 
känns det inte som att man har så 
stor chans att vinna, så det blev 
en glad överraskning, säger Stefan 
Andersson.

Hur kom du på att du skulle bli 
skyddsombud?
– Jag har brunnit för den typen 
av frågor den senare delen av min karriär, kan man säga. 
På min nya arbetsplats dök det upp en möjlighet att bli 
skyddsombud och då anmälde jag mitt intresse och blev 
sedan vald.

Något särskilt område som du är intresserad av?
– Jag har tidigare upplevt att det har varit dålig kunskap 
om arbetsmiljöfrågor, och att man inte har vetat om 
sina skyldigheter och rättigheter. Mycket i mitt jobb 
handlar om de säkerhetsregler som finns kopplat till 
den militära verksamheten, där ser jag att det är min 
uppgift att påtala dessa så att de följs. Att reglerna inte 
följs handlar nog mest om okunskap. Man vet inte om 
att man gör fel. Jag vill som skyddsombud vara en del 
i planeringen så att chefen upplever att jag kan vara 
ett stöd i stället för någon som bara säger emot. Jag 
vill agera i förebyggande syfte och bromsa där det inte 
funkar, säger Stefan Andersson. 

Tack till alla er som deltog i tävlingen! 

Lars Fresker


