
Det andra steget är förhandlingar vid respektive myndighet om 
villkoren. När det gäller Försvarsmakten har vi redan påbörjat 
dessa för att inte tappa tempo. Dock är de till viss del beroende 
av förhandlingarna med AgV. Det är 
en helhet som ska hänga ihop innan vi 
är beredda att teckna avtal med AgV 
respektive Försvarsmakten. Vid övriga 
myndigheter har officersföreningarna 
kommit lite olika långt i förberedelserna. 

Viktigaste frågan i förhandlingarna 
med Försvarsmakten är lön, både 
löneökningar i år (RALS) och därutöver 
behovet av ytterligare minst 325 miljoner 
för att justera lönenivåerna för våra 
medlemmar. 

- Utgångsläget för förhandlingarna är inte det bästa. Så sent som 
innan sommaren fastställde Försvarsmakten en lönestruktur där 
vi är oeniga om hur våra medlemmars arbete värderas i lön. I 
tisdags yrkade man genom AgV på försämringar av villkoren. 
Försvarsmakten har nu en del att förklara för våra medlemmar 
samt komma till förhandlingarna med ett avsevärt positivare 
synsätt på hur medlemmarnas arbete ska värderas i lön avslutar 
Peter Löfvendahl 
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Nu startar avtalsrörelsen, Arbetsgivarverket - 
inga avtalade löneökningar
I våras flyttades starten för årets avtalsförhandlingar fram 
till hösten på grund av pandemin. I tisdags satte vi äntligen 
igång genom att yrkande om vad som behöver göras 
lämnades över till Arbetsgivarverket. Lön är den viktigaste 
frågan för Officersförbundet men också justeringar av 
pensionsavtal samt försäkringsskyddet vid internationell 
tjänstgöring är viktiga frågor.

Avtalsförhandlingarna med de statliga myndigheterna sker i flera 
steg. Första steget är att vi som en del av OFR S, P, O förhandlar 
med Arbetsgivarverket (AgV). Det steget startade i veckan när 
OFR S, P, O överlämnade våra yrkanden till AgV. De viktigaste 
yrkandena för Officersförbundet är att våra medlemmar ska få 
löneökningar, att medlemmar med 61 års pensionsålder ska ges 
möjlighet att förskjuta uttagstiden för intjänad ålderspension (jobba 
kvar efter 61 utan att förlora ekonomiskt) samt att ersättningar från 
privata försäkringar som inte faller ut på grund av att skadan skett 
vid internationell insats ska ersättas fullt ut av arbetsgivaren. 
 
Tillsammans med de andra fackliga förbunden inom OFR 
S, P, O yrkar vi på andra viktiga förändringar inom t.ex. 
områdena pension, andra anställningsvillkor, arbetsmiljö och 
anställningstrygghet. Hela vårt gemensamma yrkande kan du ta del 
av här officersforbundet.se/avtalsrorelse2020 (kräver inloggning 
med BankId).

Igår fick vi också AgV:s yrkande, tyvärr en lång lista från de statliga 
myndigheterna med försämringar. Till exempel vill de inte skriva 
avtal om vare sig individuella eller kollektiva löneökningar. De 
vill ta bort rätten till garanterad semester under juni – augusti 
samt rätten till ledighet med lön vid flytt och examen. Ytterligare 
försämringar som de vill göra är att ta bort rätten till ersättning för 
läkarvård och läkemedel. Listan på önskade försämringar är ännu 
längre och vi har inte efter en första genomläsning hittat något 
område där de vill göra förbättringar. AgV:s hela yrkande kan du 
ta del av här officersforbundet.se/avtalsrorelse2020 (kräver 
inloggning med BankId).

- Hur tänker myndighetscheferna och regeringen när man begär 
respektive tilldelar så snäva anslag att myndighetscheferna måste 
försämra för medarbetarna för att kunna bedriva verksamheten 
undrar Peter Löfvendahl, förbundsdirektör. 

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

Peter Löfvendahl



OFFICERSINFO
NR 16 25 SEPTEMBER 2020 
INFORMATION TILL OFFICERSFÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

Redaktion: Jennie Timgren 
Kommunikatör
08-440 83 30
jennie.timgren[at]officersforbundet.se

Peter Löfvendahl 
Förbundsdirektör 
08-440 83 30 
peter.lofvendahlat]officersforbundet.se

#försvaraförsvaret försvaraförsvaret.nu

Sida 2 av 2

Ny medarbetare på 
förbundets kansli
I början av september började ännu en kunnig kollega på 
Officersförbundet. 

Olle Löfmark är löjtnant som efter genomförd SOFU och civila 
studier har verkat på flertalet befattningar i Försvarsmakten med 
HR som röd tråd. Han kommer senast från Marinstaben där 
han tjänstgjorde som Personalchef  Marinen och Tf  HR-chef  
Marinstaben.

Som biträdande förhandlingschef  
kommer Olle att arbeta med förhandling, 
avtal och arbetsrätt och kliver nu rakt in i 
2020 års avtalsrörelse. 

– Jag ser verkligen fram emot att sätta 
mig in i Officersförbundets gedigna 
arbete för sina medlemmar. Jag har 
genom mina år i Försvarsmakten arbetat 
tätt med arbetstagarorganisationerna och 
sett de stora fördelar som förbundets 
arbete medför för både medlemmarna och 
för Försvarsmakten, säger Olle Löfmark.

Nya centrala 
skyddsombud
Samtliga arbetstagarorganisationer i Försvarsmakten, 
Officersförbundet, Försvarsförbundet, Saco-S och SEKO 
försvar har nu gemensamt utsett nya centrala skyddsombud. 

De centrala skyddsombuden ska vara en sammanhållande part 
i arbetsmiljöfrågor och samordna arbetet för organisations-
enheternas huvudskyddsombud. Uppdragen är på tre år och 
påbörjas den 1 november 2020.

- Det är ett steg framåt för att förbättra arbetsmiljön för de 
anställda i Försvarsmakten. Det kommer att öka vår uthållighet 
och förmåga att engagera oss i arbetsmiljöfrågor, säger Martin 
Sachs, ombudsman.

SO centralt
Ordinarie - Helena Bergli, HKV, Saco-S FM
Ersättare - Joakim Sundin, HKV, Officersförbundet

SO Armén
Ordinarie - Jens Zetterberg, K3, Officersförbundet
Ersättare - Stefan Nilsson, , FMTS, Officersförbundet

SO Flygvapnet
Ordinarie - Leif  Ljungkvist, F7, Officersförbundet
Ersättare - Peter Frankkila, F21, Officersförbundet

SO Marinen
Ordinarie - Mikael Lundström, 3.sjöstriflj, Officersförbundet
Ersättare - Åke Bergvik, Marinstaben, Försvarsförbundet

Fotografier på skyddsombuden hittar du på vår webbplats
officersforbundet.se/nyheter/2020/nya-skyddsombud

Förbundsstyrelsen 
2020-2023?
Vilka vill du se i Officersförbundets styrelse de näst-
kommande tre åren? Nu har du chansen att tycka till om 
remiss 3.

Remiss 3 innehåller nomineringar till förbundsstyrelsen och du kan 
vara med och påverka vilka dessa personer ska vara. Föreningarna 
ska i mitten av oktober lämna synpunkter och svar till valbered-
ningens nomineringar. Efter dialog med föreningarna och 
eventuella justeringar i remissen presenteras sedan valberedningens 
förslag under förbundsmötet i november.  Genom att läsa igenom 
remiss 3 och sedan prata med din förening kan du vara med och 
påverka föreningens svar inför valet under förbundsmötet. Du kan 
även ge förslag på person som inte finns med i dagsläget, men som 
du tror skulle passa som ledamot i förbundsstyrelsen.  

Senast den 16 oktober vill valberedningen ha svar från varje 
förening så än finns det tid att göra sin röst hörd. Du hittar remiss 
3 på of-forbundsmote.se/valberedning

Samtliga motioner och förbundsstyrelsens svar finns nu 
publicerade. 

Nu har samtliga motioner som lämnats in till förbundsmötet 
publicerats på vår webbplats of-forbundsmote.se/motion. Där 
finns också styrelsens kommentarer till varje motion och deras 
förslag om motionen ska bifallas eller avslås vid förbundsmötet.

Inkomna motioner till 
förbundsmötet 

Olle Löfmark


