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#försvaraförsvaret försvaraförsvaret.nu

Med det sista nyhetsbrevet 
inför sommaren så passar 
vi på att önska er en glad 
sommar och en riktig skön 
semester!

Är du nyanställd i Försvarsmakten? Grattis till ett fantastiskt 
jobb! Försvarsmakten kommer att lära dig allt du behöver 
veta och mer därtill för att lösa dina arbetsuppgifter, men 
information om arbetsrätt och dina villkor är det ofta lite 
sämre med. 

Därför har Officersförbundet producerat en kort onlineutbildning 
med det viktigaste du behöver veta när det kommer till saker som 
anställningsförhållanden och 
rättigheter och skyldigheter i 
arbetslivet. 

Utbildningen tar inte mer än 
tio minuter, men vi kan lova dig 
att du kommer att ha betydligt 
bättre kolla på vad som gäller 
för dig som arbetstagare i 
försvaret när du jobbat dig 
igenom den. 

Du hittar kursen på 
valkommentillarbetslivet.se 
eller gå vidare via vår webbplats, 
officersförbundet.se/kurser.

Ny på jobbet?  
Ge oss tio minuter!

Sedan fyra veckor tillbaka driver förbundet kampanjen 
#försvaraförsvaret – utan människor inget försvar. 
Kampanjen har fått en hel del uppmärksamhet och 
hundratusentals svenskar har tagit del av våra budskap.

Kampanjens syfte är att uppmärksamma våra politiker på behovet 
av lönesatsningar på militär personal. Genom annonser i utvalda 
medier, men framförallt via sociala mediekanaler sprider vi 
vårt budskap. Inläggen i sociala medier är de mest spridda som 
förbundet någonsin gjort och gensvaret har varit mycket positivt. 

Hjälp gärna till genom att besöka Officersförbundets 
plattformar på Facebook, Instagram och Twitter och gilla, 
dela och kommentera våra inlägg. Besök även webbplatsen 
försvaraförsvaret.nu och ta del av våra budskap.

#försvaraförsvaret – 
kampanjen rullar på
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Skadestånd för brott 
mot Rörlighetsavtalet

Förbundet i 
Almedalen 2019
Vid årets politikervecka i Visby finns Officersförbundet 
naturligtvis på plats för att diskutera den militära 
personalens villkor och löner med våra beslutsfattare. I år 
samarbetar vi även med en rad andra organisationer för att 
lyfta försvars- och säkerhetsfrågorna.

Officersförbundet kommer under Almedalsveckan att 
genomföra ett seminarium på temat personalförsörjning. 
Representanter från Försvarsberedningen och försvarsutskottet 
kommer under en paneldebatt på onsdag morgon, den 3 juli, 
att diskutera vägar för att komma tillrätta med pågående och 
kommande personalkris.

Seminariet arrangeras inom ramen för samarbetsforumet 
”Säkerhet & Försvar: Arena för öppen debatt”. Arenan är 
ett samarbete mellan Folk och Försvar, Försvarshögskolan, 
Sveriges veteranförbund, Kungliga krigsvetenskaps akademin, 
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté och 
Officersförbundet. Genom projektet ”Försvar och säkerhet: 
Arena för öppen debatt” samlar vi seminarier på temat 
krisberedskap, försvar och säkerhet i Almedalen.

Många som nyligen avslutat sin grundutbildning har valt 
att ta anställning i Försvarsmakten. Vi kan under våren 
och sommaren i och med detta hälsa flera hundra nya 
medlemmar hjärtligt välkomna till förbundet!

Våra nya medlemmar får bland annat ett välkomstbrev från kansliet 
när de ingår medlemskap, men alla ni aktiva och förtroendevalda 
ute på föreningarna får gärna hjälpa till med att få dem att känna 
sig välkomna i vårt förbund. 

Så passa på att både hälsa våra nya medlemmar välkomna och 
samtidigt jobba vidare för att motivera de kollegor som ännu inte 
gått med i Officersförbundet att teckna medlemskap.
Ju fler vi är, desto starkare blir vi!

Välkomna till 
Officersförbundet!

Vid en nyligen avslutad tvisteförhandling fastslogs att 
arbetsgivaren vid F 17 har brutit mot informations-
skyldigheten inför användning av anvisat boende. 

Då arbetsgivaren nyttjar möjligheten med anvisat boende 
ska, enligt Rörlighetsavtalet, arbetstagarorganisationen alltid 
informeras om detta. Detta hade inte skett i det aktuella fallet 
och Försvarsmakten ska på 
grund av avtalsbrottet utbetala 
ett skadestånd om 10 000 
kronor till Officersförbundet. 

Utöver detta förbinder sig 
Försvarsmakten att genomföra 
en informations- och 
utbildningsinsats avseende 
informationsskyldigheten i 
Rörlighetsavtalet till chefer vid F 17.


