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Spara semestern?
Hej! Jag planerar inför semestern och min chef  har sagt att 
jag måste ta ut tre veckors semester i juli, men jag vill hellre 
spara semester för en längre resa i höst. Kan han verkligen 
tvinga mig att ta min semester då?

Om du vill ha semester utanför ordinarie semesterperiod är 
det viktigt att vara ute i god tid med sin begäran. Det enda 
du egentligen har rätt att kräva när det gäller semester är fyra 
veckors sammanhängande ledighet i 
perioden juni–augusti. I övrigt är det 
arbetsgivaren som beviljar semester 
utifrån vad verksamheten tillåter. Skulle 
det vara så att du fått ett avslag på din 
semesteransökan men upplever det som 
att din frånvaro inte skulle få någon 
negativ inverkan på verksamheten kan 
det bli föremål för en MBL-förhandling. 
Kontakta din officersförening så kan en 
förtroendevald hjälpa till och ge råd om 
hur du går vidare.

Patrik Larsson, ombudsman

Fråga förbundet

Patrik Larsson

Rysslands invasion av Ukraina har förändrat omvärldsläget 
och det återstår att se hur kriget utvecklare sig och hur det 
påverkar övriga världen och vårt närområde. 

Med tanke på det förändrade läget så arbetar Försvarsmakten och 
Officersförbundet tillsammans med övriga fackförbund att se över 
arbetstidsavtalet kapitel 6 och hur det ska tolkas vid ÖB Givakt, 
Aktivering och särskild operation. Därför hittar du nu en FAQ i 
ämnet på Officersförbundets webbplats, officersforbundet.se/
avtal/fas

FAQ Arbetstidsavtal 
kapitel 6 – ÖB Aktivering, 
Givakt och särskilda 
operationer

PFN-KURS

Syftet med kursen är att ge utökade kunskaper om 
Försvarsmaktens personalförsörjning, skolsystem, regelverk och 
styrdokument inför urvalsarbete. Kursen belyser även fackets roll 
vid urval på lokal och central nivå och exemplifierar vilken metod 
som kan användas för fackliga ledamöter. Målgruppen är du som 
är ledamot i Personalförsörjningsnämnd vid OrgE (motsvarigheten 
till nominerings-, befordrings- och antagningsnämnd).

Tid och plats: 11-12 maj på Quality Hotel Winn i Haninge 
Sista anmälningsdag 8 april

Föreningskurs

If utvidgar hemför-
säkring för att hjälpa 
ukrainska flyktingar
Försäkringsbolaget If  som Officersförbundets har avtal med 
bland annat kring hemförsäkring har beslutat att utvidga just 
sin hemförsäkring.

– Vi vill på det här sättet stötta våra kunder som väljer att öppna 
sina hem och samtidigt försäkra oss om att flyktingarna får ett bra 
försäkringsskydd till dess att deras situation blir mer stabil. Vi vill 
att det ska vara enkelt för kunden att hjälpa till och det ska inte 
kosta något extra, förklarar Lise-Lotte Johansson, produktspecialist 
på egendomsförsäkring hos If.

Det utvidgade skyddet gäller för personer 
som ännu inte är folkbokförda i Sverige. 
Personer som upplåter bostad mot ersättning 
från exempelvis en kommun omfattas inte av 
skyddet.

Skyddet gäller i ett första steg i sex månader, till 15 september. 
Därefter görs en ny bedömning.
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Vad innebär löneväxling 
till pension 
– och är det för alla?

Hej! Jag betalar vanligtvis min medlemsavgift med 
pappersfaktura, men jag hittar inte fakturan. Hur gör jag för 
att betala avgiften i tid?

Om du loggar in på förbundets webbplats 
officersforbundet.se med BankID 
och klickar dig fram till ”Mina sidor” 
och ”Mina fakturor” kan du se dina 
betalningsuppgifter där. 

Vi skulle dock rekommendera att du via 
din internetbank betalar din avgift via 
autogiro eller e-faktura. Då slipper du det 
här problemet, du sparar också 10 kronor 
per faktura samt att det är bra för miljön!

Maria Jensfelt, kanslistöd

Borttappad faktura
Fråga förbundet

Maria Jensfelt

Genom en enskild överenskommelse med arbetsgivaren kan 
du som är statligt anställd och tillhör pensionsavtal PA 16 få 
möjlighet att växla lön eller semesterdagar till pension. 

Att löneväxla betyder att du avstår en del av din bruttolön för att 
avsätta dessa pengar till en pensionsförsäkring i stället. Dock så 
bör du endast göra detta om du efter växlingen fortfarande har en 
årsinkomst över 573 000 kronor (motsvarar snittlön på ca 47 800 
kronor i månaden) för innevarande år (2022). För sänker du din 
bruttolön under detta belopp så påverkar du i stället bland annat 
intjänandet till din allmänna pension negativt. Observera att taket 
och lönebeloppet ändras varje år och du behöver därför kontrollera 
detta innan du fattar ett beslut om löneväxling. 

På OFRs webbplats hittar du faktablad och checklista om 
löneväxling, ofr.se/document/ofrs-faktablad-lonevaxling-
statlig-sektor-2

Att tänka på:

• Vid löneväxling, se till att du fortsatt efter växlingen har en 
årsinkomst över 573 000 kronor (år 2022), då du annars 
riskerar påverka din allmänna pension men också ersättning 
vid sjukdom eller föräldraledighet negativt.  

• Vill du växla semesterdagar till pension? All sparad 
semester kan växlas, men enbart semester du har utöver 25 
dagar/200timmar i årssemester kan växlas. 

• Att växla lön eller semester till pension är något som du och 
arbetsgivaren måste komma överens om.

Föreningar, är ert 
årsmöte avklarat?
Om ni som lokalförening har genomfört årsmöte så påminner vi 
er om att ni behöver uppdatera era föreningsuppgifter i CRM. 

Att växla semester till pension innebär att värdet av den eller 
de semesterdagar (semestertimmar) du växlar in i stället betalas 
in till en pensionsförsäkring. Du kan omvandla både sparade 
semesterdagar och semesterdagar för innevarande år till pension. 
För årets semester gäller att du bara kan omvandla den semester 
du har utöver 25 semesterdagar eller 200 semestertimmar. 

Faktablad och checklista hittar du på OFRs webbplats,  
ofr.se/document/vaxla-semester-till-pension-enskild-
overenskommelse-inom-statlig-sektor/

Avtalsnytt - mars 2022
I Avtalsnytt hittar du information om vad som gäller vid nåbarhet, 
att facklig tillhörighet är en känslig personuppgift och om höjd 
ersättning vid måltider bland annat. 

Läs mer på vår webbplats, officersforbundet.se/avtal/fas 


