
OFFICERSINFO
NR 8 30 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

Vad händer med 
avtalsrörelsen?
Coronakrisen har på många områden i Sverige påverkat 
tidplanen för kommande avtalsrörelse. På det statliga 
området fortlöper dock arbetet enligt plan, i nuläget.

Fackförbund och arbetsgivare har inom flertalet avtalsområden 
kommit överens om att förlänga, prolongera, nu gällande avtal. 
Detta kan komma att få konsekvenser även för det statliga området 
och Försvarsmakten, men i dagsläget har ingen överenskommelse 
om prolongering ingåtts mellan parterna 
inom staten.

- Statens avtal löper på fram till 
den sista september 2020. Vad som 
händer därefter blir i dagsläget bara 
spekulationer, så just nu  i dagsläget 
löper arbetet på utifrån samma plan 
som tidigare, säger Susanne Nyberg, 
Officersförbundets förhandlingschef. 
Detta innebär att yrkanden från 
respektive part överlämnas den 17 juni.  
I augusti påbörjas sedan de konkreta förhandlingarna. 

Analys och beredning av hur en eventuell fördröjning av 
avtalsrörelsen skulle påverka det statliga området pågår i dagsläget 
mellan arbetstagarorganisationerna, med ambitionen att bli överens 
med Arbetsgivarverket inom kort.

Träningsskor –  
vad gäller?
Efter att Officersförbundet påtalat HRC:s felaktiga tillämp-
ning av när ersättning för träningsskor kan utbetalas, har 
arbetsgivaren nu ändrat rutiner och skrivningar på Emilia.

Flera medlemmar har från HRC fått felaktig information om att 
det måste gå 24 månader mellan varje inköp av träningsskor. Detta 
är felaktigt. Avtalstexten lyder: ”Träningsskor som arbetstagaren 
inhandlar ersätts med ett belopp om högst 1 200 kr vartannat år.”
Du som enligt avtalet är berättigad till ersättning för träningsskor 
ska alltså få ersättning vartannat år, oaktat när på året inköpen 
gjorts. Det behöver inte ha gått 24 månader mellan inköpen. Om 
du exempelvis köpt skor i december 2019, kan du köpa ett nytt 
ersättningsberättigat par redan januari 2021.

Susanne Nyberg
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Trevlig valborg!
Vi passar på, med distansen i åtanke, att önska 
er alla en riktigt fin Valborgshelg. Ta hand om er 
och era nära.   

I november samlas över 100 förtroendevalda ombud från 
samtliga officersföreningar för att besluta om förbundets 
inriktning de kommande tre åren. Även du som enskild 
medlem kan då vara med och påverka förbundets utveckling.

Officersförbundets förbundsmöte hålls vart tredje år. Mötet 
bestämmer innehållet i förbundets fackliga program, stadgar samt 
budgeten för kommande verksamhetsperiod. Förbundsmötet 
väljer också ny styrelse, nya revisorer, valberedning och 
ersättningskommitté.

I år samlar vi all information om förbundsmötet på en särskild 
webbplats, of-forbundsmote.se.

Alla medlemmar kan 
skriva förslag, motioner, 
till förbundsmötet. Besök 
webbplatsen för mer information 
om hur du skriver en motion.

Läs även mer om förbundsmötet 
i kommande nummer av 
Officerstidningen, nr 3/2020.

Ny webbplats! 
of-forbundsmote.se

Sista sidan i detta nummer av Officersinfo är en platsannons 
där kansliet söker ny biträdande förhandlingschef. Skriv 
gärna ut annonsen och sätt upp på anslagstavlor på ditt 
förband. Eller sök själv kanske?
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Kämpa för dem som 
kämpar för Sverige
- Är du Officersförbundets nya biträdande förhandlingschef?

Vi söker dig som vill bidra till bra 
anställningsvillkor för den militära 
personalen.

Din främsta arbetsuppgift är att till-
sammans med förhandlingschefen 
driva och utveckla Officersförbun-
dets arbete med att förbättra våra 
medlemmars villkor på jobbet. Till-
sammans förhandlar och samverkar 
ni med företrädare för Försvars-
makten, FMV och andra närstående 
myndigheter där Officersförbundets 
medlemmar finns. 

Arbetet omfattar också nära kon-
takter med Arbetsgivarverket samt 
andra fackförbund, främst på det 
statliga området. I jobbet ingår ock-
så rådgivning och stöd till våra loka-
la officersföreningar samt utbildning 
av förtroendevalda. 

Du som söker ska ha:
• Ett starkt engagemang för och 

vilja att förbättra militär perso-
nals villkor 

• En förståelse för styrkorna med 
den svenska partsmodellen 

• En pedagogisk förmåga att 
förklara och utbilda i avtal och 
regler 

• Dokumenterad kunskap inom 
området anställningsvillkor

Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av arbete inom  

facklig organisation 

• Erfarenhet av arbete inom För-
svarsmakten eller närstående 
myndighet

För att lyckas med jobbet:
• Måste du vara intresserad av att 

hjälpa och stötta andra och att 
dela med dig av dina kunskaper 

• Ska du kunna uttrycka dig mycket 
väl i tal och skrift

Vi erbjuder en stimulerande miljö 
där du får möjlighet att utveckla dina 
kunskaper och ditt engagemang för 
våra medlemmar. 

Vi är idag 15 anställda på kansliet 
och har våra lokaler på Sturegatan 
15 i Stockholm.

Tillträde snarast efter överenskom-
melse. Anställningen är tills vidare. 
Det är möjligt att vara tjänstledig 
från din anställning i Försvarsmakten 
eller närstående myndigheter.

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av förbundsdirektör Peter Löfvendahl. Facklig representant är  
Conny Jansson, Saco-föreningen. Båda nås på telefon 08-440 83 30, Peter nås även på telefon 070-580 51 07.

Vi vill ha din ansökan snarast, dock senast 11 maj. Ansökan skickar du till kansliet@officersforbundet.se eller  
Officersförbundet, Box 5338, 102 47 Stockholm.

Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för all anställd militär personal samt  
för dig som studerar till yrkesofficer.


