
ÖB dagorder ger resultat! 

Parterna på myndighetsnivån har tillsammans tecknat en överenskommelse rörande ett andra steg 

inom ramen för ÖB dagorder. Steg ett togs i samband med RALS 22. Det andra steg som nu tagits är 

utverkat inom ramen för arbetet med ÖB dagorder och innebär en satsning på verksamhetsintensiv 

verksamhet. Ersättningen för vissa tillägg inom ramen för FM arbetstidsavtal och FM avtal om lön har 

ökats. Det här sker inom ramen för satsningar inom personalområdet och är inte den sista, utan en 

av flera kommande satsningar. Dessa satsningar kommer att ske framöver, i takt med att FM tillförs 

en ökad ekonomi. 

Detta andra steg omfattar from 230101: 

 

Förändringarna gäller även för de medarbetare som omfattas av Sjöarbetstidsavtalet, TSFE bilagan 

och Skonertavtalet. Dessa avtal består av andra typer av tillägg som parterna i respektive avtal nu 

erhåller ekonomi för att omhänderta. Nivån på dessa tillägg kommer det att komma mer information 

om efterhand som parterna i dessa avtal blir klara.  

”Som företrädare för arbetstagarorganisationerna vet vi att högre lön och bättre villkor är det som 

våra medlemmar helst vill ha. Därför är det glädjande att vi tillsammans med arbetsgivaren tagit ett 

gemensamt steg att realisera andemeningen i ÖB-dagorder. Vi ser nu positivt på att fortsätta denna 

resa tillsammans med arbetsgivaren säger samtliga ATO” 

”Det känns bra att vi med kort varsel kunnat utverka ett bra och substantiellt andra steg inom ramen 

för Överbefälhavarens inriktning – säger FM TF Förhandlingschef. Dessutom vill jag passa på att säga 

att det känns väldigt produktivt med det goda samarbetet mellan oss parter. Vi har tillsammans 

lyckats leverera i såväl pressade situationer som pandemin och med en mer långsiktig inriktning inom 

ramen för satsningar inom personalområdet. ” 

God jul och gott nytt år önskar Försvarsmakten, Officersförbundet, Försvarsförbundet, Saco-s FM och 

Seko. 

Nuvarande värde Värde from 230101

FMDygn 1050/1350/1650 1300/1700/2000

OB 20/60/90 30/80/120

Jour 60/120/180 90/180/270

Beredskap 30/60/90 45/90/135

Uppk Jour 300 450

Uppk Ber 400 600

omplantgg 800 1200

Amröjtgg 215/740/1270 320/1100/1900

Dyktgg 1600 2400


