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Komplettering till särskilda förmåner vid grundläggande
officersutbildning inom Försvarsmakten

Svar före

(1 bilaga)

Referenser

1.

Officersförordning (2007:1268)
Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
Villkorsavtal & Villkorsavtal T
FM2016-10631:2 Särskilda förmåner vid grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten
e) Bilaga 1: särskilda förmåner vid tjänstledighet för utbildning (ibid.).
a)
b)
c)
d)

2.

Bakgrund

Utbildning som kan leda till anställning som yrkes- eller reservofficer regleras i
Officersförordning (2007:1268). I denna förordning regleras förmåner i 13 §, där
dagersättningen sätts till 140 kr och övriga förmåner i stort ska ansluta till förmåner till
totalförsvarspliktiga enligt Förordning (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. I
vissa fall kan särskilda förmåner vara applicerbara (se bilaga 1).
De utbildningar som detta beslut avser är sådana utbildningar som
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1. genomförs för att de ska kunna leda till en anställning som yrkesofficer eller reservofficer,
och
2. genomförs av någon som redan är arbetstagare i Försvarsmakten och genomförs som
grundläggande officersutbildning inom Försvarsmakten, med stöd av officersförordning
1
(2007:1268 ).
3.

Särskilda förmåner

3.1.

Tjänstgöringstid i Försvarsmakten

Med tjänstgöringstid i Försvarsmakten avses i detta sammanhang den sammanlagda
tjänstgöringstiden på militär befattning som t.ex;
-

Grundutbildning och repetitionsutbildning som värnpliktig
GMU
GU
AspU
KMU/FOK
GSS/K
GSS/T, aktiv tjänstgöringstid
Aktiv tjänstgöringstid i internationell militär insats
Anställd i strategisk reserv, beredskapssoldat – tid i tjänst räknas, ej tid i beredskap
Befälsförstärkningsavtalet (BFA)
Förstärkningssoldat (FA)
Gällande GSS/K

3.2.

Följande arbetstagare medges att genomgå utbildning syftande till anställning som
yrkesofficer med bibehållen lön. Detta inom ramen för tjänstledighet för studier med
2
bibehållen lön . Den lön som ersätts skall beräknas på maximalt 26 000 kr/mån.
Bruttolöneavdrag skall dock göras med 6 000 kr/månad då elev genomför utbildning enligt
officersförordningen (se bilaga 1), vilket innebär att den högsta lön som utbetalas är 20 000
kr/mån. Detta gäller:
1. Arbetstagare som är anställd som kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller
sjöman och som
a. varit anställd och genomfört aktiv tjänst i minst 48 månader.
b. vid utbildningens start innehaft någon av tjänstegraderna vicekorpral, korpral
eller sergeant, dvs. varit operatör eller gruppbefäl minst ett år.
 Härefter i detta beslut benämnd officersförordningen.
 9 kap. 4 § Villkorsavtal & Villkorsavtal T
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Gällande GSS/T och civila arbetstagare

3.3.

Dessutom medges följande arbetstagare genomgå utbildning till anställning som yrkesofficer
eller reservofficer inom ramen för bibehållen lön. Den lön som ersätts skall beräknas på
maximalt 26 000 kr/mån. Avdrag skall dock göras med 6 000 kr/månad då elev genomför
utbildning enligt officersförordningen (se bilaga 1), vilket innebär att den högsta lön som
utbetalas är 20 000 kr/mån (se bilaga 1). Detta gäller:
1. Arbetstagare som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjömän
och som
3
a. varit anställd minst 48 månader
b. varit i aktiv tjänst minst 36 månader under anställningen
c. vid utbildningens start innehaft någon av tjänstegraderna vicekorpral, korpral
eller sergeant, dvs. varit operatör eller gruppbefäl minst ett år.
2. Tillsvidareanställd civil arbetstagare som
a. genomfört GMU+FOK, GSS-utbildning, GU eller motsvarande utbildning i
Försvarsmakten
4
b. varit anställd (aktiv tjänstgöring) i Försvarsmakten under minst 48 månader
c. har relevant militär yrkesutbildning/yrkeskompetens inom arbetsområdet.

4.

Upphävande av beslut

Följande tidigare beslut i frågan upphävs genom detta beslut:
1. FM2015-352:1 Villkor vid genomförande av ASOU under år 2015-2016, daterat
2015-01-16.
2. FM2015-12713:1 Tillägg till beslut om villkor vid ASOU, daterad 2015-06-24
3. FM2016-10631:2 Särskilda förmåner vid grundläggande officersutbildning inom
Försvarsmakten, daterad 2016-05-26

5.

Beslutets giltighet

Detta beslut gäller fr.o.m. 2017-06-01. Beslutet i FM2016-10631:2 upphör gälla från samma
tidpunkt.
 Detta gäller den totala anställningstiden, oavsett om arbetstagaren först erhållit en tillsvidareanställning och
därefter varit tidvis anställd eller vice versa.
4
 Detta gäller den totala anställningstiden, oavsett om arbetstagaren först varit tidsbegränsat anställd och därefter
erhållit en tillsvidareanställning.
3
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Beslutet gäller även för officersaspiranter som redan tidigare har påbörjat SOU under
förutsättning enlig pkt 3.
6.

Ärendets handläggning

Denna skrivelse är gjord i samråd med HR-strateg Mats Geijer (LEDS PERS), Controller
Birgitta Nilsson och övlt Magnus Ståhl (PROD GEN) samt med öv Lars Hammarlund, Patrik
Elisson och Martin Kjell (PROD UTB).

7.

Beslut

Detta beslut har fattats av Brigadgeneral Anders Callert. I den slutliga handläggningen har
som föredragande varit Fljfv Martin Kjell, PROD UTB.

Callert, Anders
C FÖRBPROD
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.
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