
OFFICERSINFO
NR 6 7 APRIL 2020 
INFORMATION TILL OFFICERSFÖRBUNDETS MEDLEMMAR 

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

Fredrik Hultgren 
Kommunikationschef/Pressansvarig 
08-440 83 30 
fredrik.hultgren[at]officersforbundet.se

#försvaraförsvaret försvaraförsvaret.nu

Förbundet säger upp 
chefsavtalet

Inställd kurs – 
Arbetsmiljörätt för 
chefer

Ändrat läge?

Vid månadsskiftet sade Officersförbundet upp 
Försvarsmaktens chefsavtal. Avtalet uppfattas som otydligt 
och leder till att förbundets chefsmedlemmar felaktigt 
inte tror sig vara berättigade till ersättningar och tillägg de 
faktiskt ska ha.

Redan 2007 konstaterades den lokala tillämpningen av 
Försvarsmaktens chefsavtal ogiltig och upphörde att gälla. 
Sedan 2008 har en övergångslösning varit gällande. Med flera 
nya arbetstidsavtal sedan dess, innebärande en förändrad 
begreppsvärld och andra ersättningsnivåer så uppfattats villkoren 
i avtalet väldigt otydligt av våra medlemmar. Situationen har enligt 
Officersförbundet lett till onödiga tvister, men framförallt att en 
uppfattning spridit sig att chefer inte har rätt till ersättningar för 
sådant som försvarsmaktsdygn, jour och beredskap.

- Officersförbundet upplever inte att Försvarsmakten tar frågan på 
särskilt stort allvar då man tillåtit villkoren att vara otydligt reglerade 
sedan 2008. För att nu sätta tryck i frågan har Officersförbundet, 
tillsammans med övriga berörda arbetstagarorganisationer, 
därför valt att inför årets avtalsrörelse säga upp Försvarsmaktens 
chefsavtal, säger Susanne Nyberg, förbundets förhandlingschef. 

Officersförbundets ambition är att anställningsvillkor och förmåner 
alltid ska vara reglerade i kollektivavtal som är tydliga med vad 
som gäller för de som omfattas av dem. Som läget är i dag anser 
Officersförbundet att chefsmedlemmar har blivit ekonomiskt 
lidande i onödan av formuleringar i det centrala chefsavtalet, 
vilket utgår från att lönen överenskommes i en långt gående dialog 
mellan arbetstagare och lönesättande chef. 

- Vi upplever att Försvarsmakten har svårt att förhålla sig till 
formuleringarna i det centrala chefsavtalet i sin lönesättning av 
chefer. Det centrala chefsavtalet är även framtaget för annan statlig 
verksamhet, mer av kontorskaraktär än den som Försvarsmakten 
ägnar sig åt och som våra andra avtal är anpassade till, säger 
Susanne Nyberg.

Intill dess att Officersförbundet och Försvarsmakten är överens om 
ett nytt chefsavtal gäller tillämpningen av det gamla. Uppsägningen 
får i nuläget därför ingen praktisk betydelse för de medlemmar 
som omfattas av det. En medlem som omfattas av chefsavtalet ska 
således fortsätta att begära ersättning för försvarsmaktsdygn, jour 
och beredskap när denne är beordrad till detta av sin chef. 
Vi återkommer om hur arbetet med ett nytt chefsavtal fortskrider 
och vilka effekter ett eventuell nytt avtal får.

Deklarationsfrågor?  
Kontakta Skatteverket
Så här års inkommer många frågor kopplade till 
deklarationen. Vår uppmaning är att vända er direkt till 
Skatteverket för svar.

Officersförbundet kan inte ge råd och stöd till sina medlemmar 
avseende skatte- och deklarationsfrågor. I alla frågor som rör din 
deklaration gör du bäst i att kontakta Skatteverket direkt. Du når 
Skatteverket på nummer 0771-567 567, eller via deras webbplats, 
skatteverket.se.

På grund av rådande läge har Officersförbundet beslutat att 
ställa in kursen ”Arbetsmiljörätt för chefer”, som skulle ha 
hållits den 7 maj.

Vår förhoppning i nuläget är att höstens kurstillfälle, 28 oktober, 
kommer att kunna genomföras enligt plan. Du anmäler dig till 
kursen på vår webbplats, officersforbundet.se/kurser

Har du flyttat, erhållit ny grad, skaffat ny e-postadress 
eller bytt arbetsplats? Glöm då inte bort att gå in på 
officersforbundet.se och ändra dina medlemsuppgifter.

För att du ska kunna få information från oss, betala rätt 
medlemsavgift och för att vi ska kunna nå dig om behovet uppstår 
är det viktigt att dina uppgifter i vårt medlemssystem är korrekta.  

Uppge helst din privata e-postadress, bland annat för att undvika 
mail som fastnar i brandväggar och dylikt. 

Så gå in på vår webbplats, logga in med BankId och klicka dig 
sedan in på Mina sidor för att göra dina ändringar. 

Tack för hjälpen. 


