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#försvaraförsvaret försvaraförsvaret.nu

Den svenska Medbestämmandelagen (MBL) garanterar att arbetstagare ska ha ett inflytande och en delaktighet i 
utvecklingen av sin arbetsplats och arbetsmiljö. I Försvarsmakten har Officersförbundet och arbetsgivarparten tecknat ett 
samverkansavtal som reglerar hur denna delaktighet ska fungera i praktiken. 

Avtalet tar upp samverkansfrågor, det vill säga alltifrån hur vi samverkar på försvarsmaktsnivå ner till formerna för APT och enskilda 
medarbetarsamtal. Då det inom Försvarsmakten finns stora variationer i hur verksamheten bedrivs på olika förband finns möjligheten att 
teckna samverkansavtal på förbandsnivå mellan respektive organisationsenhet och den lokala officersföreningen, så kallade förbandsavtal.

Sedan en tid tillbaka pågår förhandlingar om att teckna ett nytt samverkansavtal, detta arbete beräknas dock inte vara klart förrän tidigast 
till nästa sommar. Under tiden fortsätter det gälande samverkansavtalet att gälla, med vissa temporära särlösningar på central nivå. Under 
det att förhandlingar pågår förvaltar respektive lokalförening sina förbandsavtal på bästa sätt och det finns inga hinder att genomföra 
eventuella förändringar på lokalnivå om parterna är överens.

Vill du veta mer om vad som gäller kring delaktighet och medinflytande på just din arbetsplats, kontakta din lokala officersförening.

Samverkansavtalet – nyckeln till ditt inflytande 
på jobbet

Som medlem i Officersförbundet har du möjlighet att 
teckna mycket förmånliga person- och sakförsäkringar 
via vår samarbetspartner If. Men har du tänkt på att i 
takt med att ens livssituation förändras, förändras också 
försäkringsbehovet? 

När man flyttar ihop, köper ny bostad eller får barn är alla exempel 
på situationer när det är läge att se över sitt försäkringsskydd. 

Via webbplatsen if.se/officersforbundet kan du enkelt logga 
in med hjälp av mobilt BankID och göra förändringar i dina 
försäkringar. 

Det är lika onödigt att betala för låga premier och inte ha det skydd 
man behöver, som det är att betala mer än man har behov av. Så 
se till att besök dina försäkringssidor och 
uppdatera ditt försäkringsskydd. Du kan 
också kontakta If  på 0770–82 00 01.

Vet du egentligen vad som gäller om du flyttar ihop, gifter 
dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara 
knivigt. Därför kan nu Officersförbundet i samarbete med 
Folksam erbjuda en specifik juristförsäkring som ger en 
bra täckning för alla de juridiska frågor som kan dyka upp i 
privatlivet. 

Försäkringen är ett bra komplement till den gruppförsäkring du 
också kan teckna genom ditt medlemskap (se artikel härintill).
Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk 
rådgivning per år. 

Försäkringen innehåller även rättsskydd, Må-bra-rådgivning 
och hjälp vid ID-stöld. Du får även tillgång till en rad avtal för 
allehanda situationer som du fritt kan ladda ner. Kostnaden för 
försäkringen är 30 kronor per månad.

I dagarna kommer du som medlem att få ett brev från Folksam 
med mer information om juristförsäkringen. Håll utkik i 
brevlådan. Du kan också läsa mer på 
folksam.se/officersforbundet.
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