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Semestertid är din tid

Sommartid på kansliet

Sparad semester –  
35 dagar gällerMånga av er har precis eller ska precis gå på välbehövlig och 

välförtjänt semester. För ett fåtal kan dock semesterplanerna 
plötsligt och oönskat ändras.

Skulle det vara så att arbetsgivaren ensidigt med kort varsel drar in 
eller ändrar semester som du fått beviljad/beslutad bryter detta mot 
semesterlagen och kan resultera i skadestånd för arbetsgivaren. 

Drabbas du av plötsliga beslut om ändrad eller indragen semester, 
där du själv inte är överens med arbetsgivaren, ska du alltid 
kontakta din lokalförening eller Officersförbundets kansli. 

Det finns begränsade möjligheter för arbetsgivaren att ändra 
beslutad semester, men då måste särskilda skäl föreligga. Du kan 
dock inte bara låta bli att komma till jobbet, även om ändringar i 
semestern sker plötsligt. Det kan i värsta fall ses som arbetsvägran. 
Så som sagt, kontakta alltid din förening om detta uppstår.

Fredrik Norén

Officersförbundet har uppfattat signaler om att 
Försvarsmakten vill få ner antalet sparade semesterdagar till 
30 dagar. Detta är i de allra flesta fall felaktigt.

Enligt kollektivavtalet mellan Försvarsmakten och 
Officersförbundet är 35 dagar det tillåtna taket för sparad 
semester.

Endast för de medlemmar som arbetar under Sjöarbetstidsavtalet 
är det sedan ett par år tillbaka 30 dagar som är taket för sparad 
semester. För övriga är taket som sagt 35 dagar, inget annat. 

Varje arbetstagare som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar 
för ett visst kalenderår får spara en eller flera av de överskjutande 
dagarna till ett senare semesterår.

Under sommaren har vi ändrade telefontider på kansliet.

Mån-fre 08:30-12:00

Lättast att komma i kontakt med kansliet är att skicka e-post, du 
når oss på kansliet@officersforbundet.se

Du kan även hitta svar på dina frågor på vår webbplats på sidan 
Råd och stöd. Kontaktuppgifter till oss hittar du på 
officersforbundet.se/kontakt.

Försvarsmakten har tvingats betala skadestånd till 
Officersförbundet då det vid tvisteförhandlingar konstaterats 
att arbetsgivaren brutit mot gällande kollektivavtal.

Efter en avslutad tvist rörande brott mot Försvarsmaktsavtal om 
villkor vid tjänstgöring i internationell insats ska Försvarsmakten 
betala 60 000 kronor i skadestånd till förbundet. Tvisten rörde 
medlemmar som tjänstgjort alltför lång tid utan hemresa vid insats 
i Mali. 

- Att vi vunnit denna tvist visar vikten 
av att följa våra kollektivavtal samt de 
överenskommelser vi gör i avtalsråd 
med arbetsgivaren, säger Fredrik Norén, 
biträdande förhandlingschef.

Förbundet har i närtid även vunnit tvister 
rörande övertidsuttag vid F 7 och F 17. 
Vid bägge dessa tvister utgår skadestånd 
till förbundet från Försvarsmakten.

Skadestånd till 
förbundet efter vunna 
tvister

Vi önskar er en glad sommar!
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Många frågor kring våra avtal och villkor kretsar i dag kring sådant 
som kan kopplas till coronapandemin. Ett samlat dokument, som 
kontinuerligt uppdateras, ger förhoppningsvis de svar du behöver. 

Dokumentet och övrig förbundsinformation med anledning av 
pågående coronapandemi hittar du på webbplatsen.
 
Läs mer på officersforbundet.se/fragor-svar-corona 

Officersförbundet  
och corona

Ert förbundsmöte – 
era beslut
Förbundsmötet är Officersförbundets högsta och viktigaste 
beslutande organ – och det kan vara ditt förslag som mötet 
röstar igenom och som anger förbundets riktning för 
framtiden. 

Officersförbundets förbundsmöte ska enligt nuvarande plan 
genomföras 10-12 november. Till följd av samhällssituationen är 
det ännu oklart exakt på vilket sätt mötet kan genomföras. Vad som 
däremot inte är oklart är att DU som medlem kan lämna förslag – 
motioner – på vad DU tycker förbundet borde arbeta med. 

Information om hur du skriver en 
motion finner du på vår webbplats 
för förbundsmötet:  
of-forbundsmote.se

Gör din röst hörd – skriv 
en motion!

Ny webbplats! 
of-forbundsmote.se

Är du medlem i Officersförbundet och ska påbörja 
officersutbildning (OP eller SOU) till hösten? Läs det här.

Som studerandemedlem betalar du bara 100 kronor i 
medlemsavgift – för hela studietiden. Därför är det viktigt att du 
som redan är medlem i Officersförbundet och nu ska börja studera, 
meddelar oss om dina nya förhållanden.

Du kan ändra medlemskategori på vår webbplats under Mina sidor.

Antagen till 
officersutbildning? 
Grattis!

Digital Avtals- och 
utbildningskonferens
Konferensen för lokalföreningar och skyddsombud i augusti 
har fått nytt datum för sista anmälningsdag. 

Som vi tidigare meddelat kommer höstens Avtals- och 
utbildningskonferens på grund av rådande samhällsläge, att 
genomföras digitalt samt kortas ner till en dag. 

Konferensen genomförs 18 augusti. Vi har flyttat fram sista 
anmälningsdag till 7 augusti. Läs mer och anmäl dig på vår 
webbplats, officersforbundet.se/kurser 
 
När: 18 augusti 2020 
Var: Digital mötesplats, mer info kommer 
Sista anmälningsdag: 7 augusti


