
Officersförbundet har vid flertalet tillfällen uppmärksammats 
på att tillämpningen av beredskap varierar mellan olika  
Org E. I syfte att förtydliga har förbundet lyft frågan i 
avtalsråd. 

Vi är nu överens med Försvarsmakten att om en medarbetare är 
planerad i arbetstidslista, med beredskap måndag – söndag, så 
ska medarbetaren erhålla beredskapsersättning för hela perioden 
och inte enbart under helgen, vilket vi sett ett antal exempel på. 
Avser beredskapen enbart lördag – söndag skall detta framgå av 
arbetstidsplaneringen (listan). 

En annan fråga som aktualiserats är skillnaden mellan jour och 
beredskap. Officersförbundets grunduppfattning har alltid varit att 
det är inställelsetiden för att utföra arbete som är avgörande för när 
jour skall tillämpas.

Ett exempel är när en individ bär med sig en kryptomobiltelefon. 
Kravet på individen kan vara att kunna upprätta ett hemligt 
samband på 15 minuter, det vill säga att utföra arbete.  
 
Officersförbundet har även kommit överens med Försvarsmakten 
om att det är just tidskravet på 15 minuter som gör att jour 
tillämpas i detta fall, även om inställelsetiden 
till arbetsplatsen är satt till två timmar. 

– Vi ser positivt på att FM nu förtydligat 
instruktionen om när och hur personal 
ska sättas i jour eller beredskap. Detta ger 
en tydligare följsamhet med avtalet och 
bättre förutsättningar för våra medlemmar 
säger Fredrik Norén, ombudsman på 
Officersförbundet.

OFFICERSINFO
NR 3 9 MARS 2018 
INFORMATION TILL OFFICERSFÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Redaktion:

Förtydliganden kring jour- och beredskap

Jennie Timgren 
Kommunikatör
08-440 83 30
jennie.timgren@officersforbundet.se

Fredrik Hultgren 
Kommunikationschef/Pressansvarig 
08-440 83 30 
fredrik.hultgren@officersforbundet.se

Lars Fresker om FM:s 
budgetunderlag 

Arbetsmiljökurs Ändra betalningsätt för 
dina försäkringar

Ny som förtroendevald?
Kika på en film!

Sista dagen att anmäla sig till vår Arbetsmiljökurs är nu på 
onsdag 14 mars. Snabba på och anmäl dig till kursen, det 
kommer att vara värt det, både för dig och dina medarbetare.

Utbildningen riktar sig till dig som är skyddsombud, deltagare i 
samverkansgrupper, skyddskommittéer och till chefer.

Datum: 17-19 april 2018
Plats: Quality Hotel Winn, Haninge, Stockholm
Anmälan och läs mer: www.officersforbundet.se/kurser

På Ifs webbplats kan du välja mellan autogiro eller e-faktura 
för att betala dina försäkringsfakturor.

Logga in på ’Mina sidor’ på Ifs webbplats och under rubriken 
’Betalningar’ kan du sedan välja betalningssätt. Har du frågor, 
kontakta Ifs kundjtänst så hjälper de dig..
www.if.se/officersforbundet

För den som är ny i rollen som lokalt fackligt förtroendevald 
har Saco, där Officersförbundet ingår, tagit fram en 
introduktionsfilm till uppdraget. 

Syftet med filmen är att den ska ge en första överblick innan 
det är dags att gå en grundkurs via det egna Sacoförbundet, i 
Officersförbundets fall Förbundskurs 1. Projektgruppen för lokalt 
förtroendevalda, bestående av representanter från förbunden, har 
bidragit med underlag och synpunkter. Dessutom är innehållet i 
filmen granskat av Sacos jurister. 

Filmen hittar du här 
www.saco.se/fortroendevald/filmer

I förra veckans debattartikel i Svd kommenterade 
förbundsordförande Lars Fresker Försvarsmaktens 
budgetunderlag. 

”I såväl budgetunderlag som i Försvarsmaktens övriga 
lägesbeskrivningar förekommer orden ”personalförsörjning” 
och ”utmaning” konsekvent sida vid sida. Men någon 
ekonomisk beskrivning av hur dessa ”ut maningar” ska åtgärdas 
står inte att finna. Vi menar att beskrivningen av personalläget 
som ”utmanande” är missvisande, och i det närmaste en 
skönmålning av läget. Personalförsörjningen är inte en 
”utmaning”, den är en akut krisfråga för Försvarsmakten och 
måste hanteras därefter.” 

Läs hela debattartikeln på vår webbplats  
www.officersforbundet.se/nyheter/2018/personalfragan-en-
akut-kris-for-forsvaret/

Fredrik Norén

https://www.officersforbundet.se/kurser/
https://www.if.se/privat/partner/officersforbundet
https://www.saco.se/fortroendevald/filmer/
https://www.officersforbundet.se/nyheter/2018/personalfragan-en-akut-kris-for-forsvaret/
https://www.officersforbundet.se/nyheter/2018/personalfragan-en-akut-kris-for-forsvaret/

