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Nu i augusti är det sista anmälningsdag till flera av 
Officersförbundets kurser som främst vänder sig till 
förtroendevalda. Du kan läsa om alla kurser och anmäla dig 
på förbundets webbplats: www.officersforbundet.se/kurser.

Arbetsmiljökurs

förtroendevald: 
glöm inte bort att gå 
förbundets kurser!

Kursen tar avstamp i lag- och avtalstexter inom 
arbetsmiljöområdet och en stor del av kurstiden ägnas sedan åt 
dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.

Försvarsmaktens ekonomi stramas åt samtidigt som uppgifterna 
består. Påfrestningarna på arbetsmiljön ökar på många håll. Vad 
kan vi som förtroendevalda och skyddsombud göra för att påverka 
arbetsmiljön? Hur ska arbetsmiljöproblem tacklas och vilka verktyg 
finns det? Vilket ansvar har chefen? Det och många andra frågor 
får svar under Officersförbundets arbetsmiljökurs som genomförs 
under tre dagar. Utbildningen riktar sig till skyddsombud, deltagare 
i samverkansgrupper, skyddskommittéer och chefer.

Datum: 21-23 september. Sista anmälningsdag: 18 augusti.
Plats: Quality Hotel Winn, Haninge.

Förbundskurs 2
FK 2 är en facklig förhandlingskurs som vänder sig till 
förtroendevalda med erfarenhet av styrelsearbete och 
förhandlingar på lokal nivå.

Målet med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper 
och färdigheter i förhandlingstaktik, förhandlingsteknik 
och samverkan. Kursen bygger till stor del på ”rollspel” där 
deltagarna själva ”spelar” representanter för arbetsgivare och 
arbetstagarorganisationer. Spelet grundar sig på aktuella avtal 
inom Försvarsmakten. Kursdeltagarna ska ha genomfört FK 1 
(alternativt GIAA).

Datum: 11-15 oktober. Sista anmälningsdag 31 augusti.
Plats: Aronsborg, Bålsta.

Arbetsmiljökurs för 
chefer
Den juridiska och straffrättsliga aspekten av 
arbetsmiljölagstiftningen har de senaste åren blivit en tydlig fråga 
för Officersförbundet och våra chefsmedlemmar efter olika 
händelser ute på förband som lett till åtal för våra medlemmar.

Kursens målgrupp är Du som är förbandschef, krigsförbandschef, 
ställföreträdare eller blivande dito eller enhetschef  motsv. som har 
delegerade arbetsmiljöuppgifter eller på annat sätt arbetar med 
arbetsmiljöfrågor, eller Du som är intresserad av att utveckla dig 
inom arbetsmiljöområdet. I din anmälan ska du ange befattning 
och arbetsställe under övrigt.

Datum: 29 september. Sista anmälningsdag 20 augusti.
Plats: Quality Hotel Winn, Haninge.

Digital konferens
Den 31 augusti klockan 08.30-16.30 kommer förbundet ha 
en  digital konferens som komplement till en avtals och-
utbildningskonferens den 16-17 november. Den digitala 
konferensen vänder sig till förbundets lokalföreningar och 
aktuella frågor avhandlas. Länk till video kommer att skickas till 
föreningarna. Sista anmälningsdatum är 24 augusti. 
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Försvarsmakten har ingått en överenskommelse med Kammarkollegiet om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador 
orsakade av vaccin mot Covid-19. 

Överenskommelsen gäller utlandsstationerade anställda och deras medföljande familjemedlemmar och innebär att läkemedelsskador på 
grund av vaccin mot Covid-19 kommer att ersättas enligt samma villkor som gäller för den som omfattas av Läkemedelsförsäkringens 
skydd för vaccin i Sverige. Bakgrunden till den nya överenskommelsen är att Kammarkollegiet fick i uppdrag av regeringen att teckna 
överenskommelser med statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den 
utlandsstationerade arbetstagaren samt deras medföljande familjemedlemmar och som omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer 
för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA).

Ny överenskommelse om ersättning vid 
skador orsakade av vaccin mot Covid-19 för 
utlandsstationerad personal (URA och UVA)
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Under våren har Officersförbundet och Försvarsmakten 
diskuterat frågan om hantering av viss typ av skyddsvärd 
materiel under tjänsteresa. Nu har parterna kommit 
överens.

I korthet betyder det att en anställd som under tjänsteresa 
ansvarar för viss typ av skyddsvärd materiel har rätt till 
ersättning. Du är ersättningsberättigad för tid utanför arbetstid 
samt restid och motsvarar ersättningen vid beredskap. 
Ersättningen gäller endast den materiel som enligt SÄKR ska 
hanteras under kontroll och som tas upp i överenskommelsen. 

Mer information hittar du på förbundets webbplats: www.
officersforbundet.se.

Nytt avtal om ersättning 
vid tjänsteresa
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Kämpa för dem som 
kämpar för Sverige

Är du Officersförbundets biträdande förhandlingschef?

     Vi söker nu till vårt team Förhandling och samverkan en vikarie för vår biträdande förhandlingschef. Vi söker dig som   
      vill vara med och utveckla villkoren för våra medlemmar. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med   
      förhandlingschefen samt ombudsmän. Tillsammans förhandlar och samverkar ni med företrädare för    
      Försvarsmakten, FMV och andra närstående myndigheter där Officersförbundets medlemmar finns.

      Du som söker ska ha
• Ett starkt engagemang för den militära personalen och viljan att förbättra militär personals 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.
• Förmågan att kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, vilket är en förutsättning för arbetet.

      Du bör ha erfarenhet av
• Arbete inom facklig organisation.
• Arbete inom Försvarsmakten eller närstående myndighet.

 
      Vi erbjuder

• En stimulerande miljö där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och ditt engagemang för våra medlemmar.
• Vi är idag 18 anställda på kansliet och har våra lokaler på Sturegatan 15 i Stockholm.

Du har möjlighet att vara tjänstledig från din ordinarie anställning i Försvarsmakten eller närstående myndighet. Vi 
har viss möjlighet att hjälpa till med boende och det är även möjligt att delvis arbeta hemifrån. Anställningen är ett 
föräldravikariat med tillträde snarast till och med sommaren 2022.

       Om ansökan och kontaktuppgifter
       För mer information, kontakta förbundsdirektör Peter Löfvendahl 070-580 51 07. Ansökan skickar du till 
       peter.lofvendahl@officersforbundet.se snarast. Ansökningarna behandlas löpande och    
       vikariatet kan tillsättas innan sista ansökningsdag.


