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Pensionsseminarium

Tips till våra medlemmar - delta i SPV:s 
pensionsseminarium! Seminariet riktar sig till dig som 
arbetar som yrkesofficer tills du går i pension och som är 
född före 1988 och tillhör Avdelning 2.

Under seminariet ”Din pension – för dig som arbetar som 
yrkesofficer tills du går i pension” får du svar på vilka delar du har 
rätt till och om du behöver göra något, samt vad skillnaden är att 
ha en annan pensionsålder än 65 år och hur det påverkar. 

Datum & tid
Onsdagen den 9 februari kl.13.00-13.45
Onsdagen den 17 mars kl.10.00-10.45
Fler datum läggs upp efter 1 april

Du kan läsa mer samt länk till SPV på Officersförbundets webbplats:  
officersforbundet.se/pensionsseminarium-spv
 
Eller gå direkt till SPV för anmälan och information:  
spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/forsta-din-
tjanstepension/webbseminarier

Sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI)
Hej! Jag ska börja studera på Karlberg och undrar vad som 
gäller om jag blir sjuk under studierna? Jag var tidigare soldat 
om det spelar roll?

Sjukpenningsgrundade inkomst (SGI) är ett belopp som räknas 
fram av Försäkringskassan och som ligger till grund för hur 
mycket pengar du kan få om du till exempel blir sjuk eller ska vara 
föräldraledig. Beloppet baseras på vad du har haft för inkomst, men 
vad som räknas som inkomst är olika. Därför är det viktigt att du 
innan du påbörjar dina studier kontrollerar med Försäkringskassan 
om vad som gäller för just dig och din 
SGI. 

Det är också viktigt att du vet hur du 
eventuellt kan skydda din SGI. Det 
får till exempel inte finns några glapp 
i tiden där du varken har arbetat eller 
skyddat din tidigare SGI för i så fall kan 
du bli utan ersättning eller få mindre 
pengar. Så som sagt, hör av dig till 
Försäkringskassan och kontrollera med 
dem!

Elina Meyer, ombudsman

Fråga förbundet

Elina Meyer

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



Det har börjat två nya medarbetare på Officersförbundets 
kansli - Lars-Johan Nordlund och David Valentin Lidwall.

Lars-Johan är ombudsman med ansvar för chefsfrågor. Han är 
officer i flygvapnet i grunden och kommer senast från en tjänst 
som chef  för samverkansavdelningen 
på Försvarshögskolan med ansvar 
för samverkan och samordning med 
Försvarsmakten. Han har också arbetat 
som lärare i bland annat taktik och 
operationer på Försvarshögskolan och 
DOS/stabsofficer på Högkvarteret. Han 
har tidigare varit ledamot i OF HKV och 
både vice ordförande och ordförande 
i OF FHS. På fritiden umgås han med 
familjen, gärna i fritidshuset i Hälsingland 
och är intresserad av det mesta som har att 
göra med veteranbilar.

David Valentin Lidwall är också ombudsman med ansvar 
för förenings-och styrelseutveckling. Han är i grunden 
specialistofficer i marinen, men har också 
arbetat som politisk tjänsteman med 
ansvarig för kampanjer för Liberalerna 
i Stockholms län. David har också 
studerat och är halvvägs till en kandidat 
i mellanösternstudier vid Stockholms 
universitet. På fritiden reser han mycket 
med familj och vänner, är engagerad i 
Sjöofficerssällskapet och är intresserad av 
finansfrågor och sparande.

Välkomna till kansliet David och Lars-Johan!
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Nytt nummer av 
Officerstidningen  
i din brevlåda snart
I slutet av den här veckan landar årets första nummer av 
Officerstidningen. 

I det här numret berättar fältprosten Jenny Ahlén om hur hon 
leder militär själavård i Försvarsmakten. Du kan också ta del 

av två fördjupningar - en om 
trebefälsystemet - och en om 
enskild överenskommelse eller 
en så kallad 1,3:a. Läs dessutom 
förbundsordförande Lars 
Freskers senaste ledare!

I det här numret medföljer 
även årets Villkorsguide till 
dig som är yrkesverksam- eller 
studerandemedlem.  

Uppkomna övningsdygn
Stämmer det att det inte utgår övertidstillägg om C Insats 
fattar beslut om uppkommet FM-dygn?

Ja, det stämmer. Normalt så utgår 
övertidstillägg för timme 1-6 vid 
uppkommet FM-dygn. Detta gäller dock 
inte om ÖB eller C Insats fattar beslutet. 

Däremot gäller övriga ersättningar 
och kompensationsledighet enligt 
arbetstidsavtalet.

Martin Sachs, ombudsman

Fråga förbundet

Martin Sachs

Lars-Johan Nordlund

David Lidwall

Nya medarbetare på 
förbundets kansli


