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Den första januari nästa år kommer priserna på 
medlemsförsäkringar hos If  att öka. I dagarna kommer 
därför de medlemmar som har försäkring hos If  att få nya 
försäkringsbrev med information om vad prisökningen innebär.

De senaste åren har Officersförbundets medlemmar och 
försäkringstagare råkat ut för fler olycksfall och skadekostnaderna 
har därför ökat. Dessutom har det så kallade prisbasbeloppet, 
som ligger till grund för hur hög ersättningen ska bli, höjts. När 
prisbasbeloppet höjs gör även kostnaden för försäkringen det. Med 
andra ord har försäkringskostnaden ökat, men så har även värdet 
på försäkringen.

Försäkringen är fortfarande prisvärd, det finns få likvärdiga 
försäkringar som ger ett sådant omfattande skydd vid insats i krigs- 
eller krigsliknande arbetsförhållanden som Officersförbundets 
medlemsförsäkring. Detta skydd gäller även vid så kallade 
risksporter, exempelvis bergsklättring och fallmskärmshoppning, 
vilket få andra liknande försäkringar inkluderar.

För mer information om vad prisändringarna innebär läs här: 
https://www.if.se/privat/partner/officersforbundet/startpage

För mer information om bakgrunden till prisändringarna lär här: 
https://www.if.se/privat/partner/officersforbundet/forsakringar/
personforsakring/nya-villkor

Om du har fler frågor ber vi dig kontakta If:
https://www.if.se/privat/kundservice

Förändrade 
försäkringspremier 

Avtalsförhandlingarna pågår alltjämt. Det övergripande 
statliga avtalet går ut den sista november och 
förhandlingarna pågår in i det sista. 

-Vi är beredda att jobba under helgen, säger Officersförbundets 
förhandlingschef  Susanne Nyberg. 

Sedan mitten av den här veckan 
har parterna, OFR-O och 
Arbetsgivarverket, börjat ta sig an 
de svårare frågorna som RALS och 
villkorsavtal. 

-Det vore skönt om avtalet blev klart 
innan det gamla går ut i nästa vecka, 
Men det går inte utesluta att det blir en 
prolongering eller medling.  

I förhandlingarna med Försvarsmakten har det varit paus en tid 
men kommande vecka återupptas förhandlingarna och Susanne 
Nyberg är beredd på hårda tag. 

-Ja, det är svårare än det varit de senaste åren med Försvarsmakten 
vad gäller RALS. Och det är anmärkningsvärt, måste jag nog säga. 
Politikerna har pekat ut riktningen – Försvarsmakten ska växa. Det 
kommer man inte klara av utan våra medlemmar och då är det 
märkligt att man inte är beredd att betala för det, säger Susanne 
Nyberg.  

Avtalsförhandlingarna:
”Svårare än det varit 
tidigare”

Susanne Nyberg

Följ oss på sociala medier

Rättlse: I en tidigare version av Officersinfo 
uppgavs fel nummer av nyhetsbrevet. 


