
Under hösten har covidrestriktionerna fasats ut, men nya restriktioner kan åter komma att införas. 
I dagsläget har regeringen fattat beslut om att arrangörer av allmänna tillställningar och sammankomster med över 100 
deltagare ska kunna kräva vaccinationsbevis mot covid-19, men gäller det även Försvarsmaktens interna tillställningar? 
Förbundets förhandlingschef  Susanne Nyberg reder ut frågetecknen. 

Försvarsmaktens interna tillställningar omfattar inte möjligheten att ställa krav på att anställda ska uppvisa vaccinationsbevis mot 
covid-19.  

– Anställda kan istället påverkas av regeringens beslut i egenskap av besökare på en allmän tillställning eller sammankomst eller vid 
tjänstgöring vid en allmän tillställning där arrangören ställer krav på vaccinationsbevis, men i övrigt gäller de vanliga rutinerna för att 
säkerställa just en säker arbetsmiljö för alla som arbetar i Försvarsmakten, säger Susanne Nyberg. 

De vanliga rutinerna innebär att arbetsgivaren tillsammans med 
skyddsorganisationen i sitt systematiska arbetsmiljöarbete gör 
en riskbedömning av smittorisken i de olika arbetsmomenten 
i verksamheten. Krav på riskbedömning förekommer i flera 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Grundkraven finns i 
föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
Regler om riskbedömning inriktade på smittrisker finns i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4). 
 
Arbetsmiljöarbetet ska ske i fyra steg. Arbetsmiljön ska undersökas, 
sedan ska man bedöma och skriftligt dokumentera riskerna. 
– Utifrån riskerna ska man sedan vidta åtgärder, samt kontrollera att 
åtgärderna har haft önskad verkan. Allt för att ingen anställd ska bli 
sjuk, skadas eller dö på jobbet, säger Susanne Nyberg.   

Eftersom smittspridningen av covid-19 förändras över tid kan det naturligtvis komma nya restriktioner som påverkar anställda 
i Försvarsmakten. Du kan läsa uppdaterad information om de bestämmelser och riktlinjer som finns på förbundets webbplats, 
officersforbundet.se/fragor-svar-corona
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Covid-19 uppdatering

Underhållsarbete på 
våra servrar 

Påminnelse till alla 
officersföreningar

Ikväll fredag 3 december till lördag förmiddag 4 december 
genomför vi underhåll på våra servrar.

Det innebär att du inte kan logga in på vår webbplats fredag  
klockan 17:30 till klockan 11:00 lördag förmiddag. Behöver du 
komma åt webbsidor bakom inlogg eller komma in på Mina sidor 
ber vi dig att återkomma efter det. 

Efter ralsen är det nu dags att uppdatera lönerna i CRM.

En liten påminnelse till alla officersföreningar att det är dags att 
uppdatera lönerna i vårt system, bland annat för att medlemmarna 
ska få rätt medlemsavgift framöver. Dock inte ikväll eller lördag 
förmiddag, med hänvisning till den blå rutan här bredvid. :)
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Du vet väl om att du under 
Råd och stöd på vår webbplats hittar 
svaret på många av de frågor du kan 
tänkas ha om avtal, arbetstid, ledighet  

eller pension bland annat. 
officersforbundet.se/rad-och-stod

Få information och nyheter snabbare.  
Följ oss i sociala medier.

Kansliets öppettider 
under jul och nyår

Under julledigheterna har kansliet ändrade öppettider. 

Kansliets telefon är stängd 22 december–2 januari, samt 5–7 
januari. 

Den 10 januari gäller återigen vanliga öppettider,  
tisdag-torsdag 08.30-11.30, samt 12.30-15.30. 

Om du har frågor om anställnings- och arbetsvillkor kontaktas 
Rådgivning och om du har frågor om ditt medlemskap så 
kontaktas Kanslistöd - båda på telefon 08-440 83 30. 

Snart närmar sig sista anmälningsdagen till nästa års första 
kurser. Du som är förtroendevald, passa på att anmäl dig nu. 

Officersförbundets grundkurs i avtal - och 
arbetsrätt (GIAA) 
För dig som vill ha utökade kunskaper om både arbetstidsavtal 
och rörlighetsavtal. Vänder sig även till 1:a linjens chefer i FM.
Kurstart 1 feb - 3 feb 2022
Sista anmälningsdag: 15 december

Arbetsmiljökurs
Vi går igenom lag- och avtalstexter inom arbetsmiljö samt för 
dialog kring vardagsnära arbetsmiljöfall.
Kursstart 25 jan - 27 jan 2022  
Sista anmälningsdag: 15 december

Läs mer om kurserna på vår webbplats,  
officersforbundet.se/kurser

Sista anmälningsdagen 
till förbundets kurser


