
Elisabeth Andersson –  
Ny redaktör/kommunikatör
Elisabeth Andersson började den 24 au-
gusti sin tjänst som redaktör/kommunika-
tör på Officersförbundet kansli. 

Elisabeth har bland annat journalistutbildning 
i bagaget och kommer 
närmast från Stock-
holm vatten, men 
har tidigare jobbat på 
medlemsorganisation 
med en struktur som 
liknar Officersförbun-
dets. 

– Officersförbun-
det är en väldigt spän-
nande organisation att 
arbeta i. Medlemmar-
nas arbetsfält är även 
det mycket intressant att få jobba med. Vikten 
av ett försvar har ju blivit väldigt tydligt de 
senaste åren, säger Elisabeth Andersson

Susanne Nyberg blir 
ny förhandlingschef
Susanne Nyberg tar över efter Niklas 
Simson som förhandlingschef  för Officers-
förbundet. 

Hon har sedan 2007 jobbat med fackliga frågor 

lokalt inom Kustflottans OF, samt suttit i 
Förbundsstyrelsen sedan 2008. I samband med 
tillträdet på tjänsten lämnar hon sitt förtro-
endeuppdrag i förbundsstyrelsen samt som 
ordförande i Kustflottans OF. Hon inledde sin 
militära bana som värnpliktig radiosignalist på 
robotbåten Ystad, fortsatte sedan som officer 
inom samband och artilleri ombord på korvet-
ter innan hon växlade över till Human Re-
source. Hon har även studerat personalledning, 
juridik och ekonomi 
på civil högskola. 

– Det är tuffa för-
handlingar som ligger 
på bordet just nu och 
jag ser det som en 
stor och spännande 
utmaning att ta över 
dessa. Jag tror även 
att jag med min bak-
grund och erfarenhet 
kan tillföra ett nytt 
perspektiv i de pågå-
ende diskussionerna vi har med arbetsgivaren!

Susanne kommer inledningsvis vara för-
handlingschef inom OFR O FM område, det 
vill säga den lokala nivån (försvarsmyndighe-
terna och lokalföreningarna). 

Avseende den centrala nivån, OFR O, 
kommer Susanne inledningsvis vara biträdande 
förhandlingschef. Förhandlingschef för OFR 
O kommer Kerstin Persson vara och succesivt 
lämna över till Susanne. 

Kerstin har tidigare varit förhandlingschef 
för Vårdförbundet. Kerstin är anställd på 50 % 

fram till och med 30 juni 2016 och påbörjar sin 
anställning den sjunde september.

Niklas Simson lämnar tjänsten som för-
handlingschef  på Officersförbundet för 
att istället börja som förhandlingschef  på 
Polisförbundet. 

– Efter sexton år på Officersförbundet 
kändes det som dags att testa något nytt. När 
så denna tjänst dök upp kändes det rätt att 
ta chansen. På min nya tjänst kommer jag 
att kunna nyttja 
mina kunskaper om 
förhandlingar inom 
statlig sektor, men 
i en ny verksamhet, 
vilket ska bli spän-
nande. Jag vill dock 
passa på att tacka 
alla medlemmar och 
förtroendevalda som 
jag har haft kontakt 
med genom åren för 
en mycket rolig och 
utvecklande tid, säger Niklas Simson. 

Han tillägger att han dock fortfarande kom-
mer att kunna jobba för samma övergripande 
mål då Officersförbundet och Polisförbundet 
förhandlar tillsammans inom förhandlingsorga-
nisationen OFR (Offentliganställdas förhand-
lingsråd.)

Välkommen till Akademikerkompetens 
kompetensdag i Gävle den 15 september. 
Kompetensdagarna är en kostnadsfri 
förmån för dig som är medlem i Officers-
förbundet.

Under en heldag får du kostnadsfritt kunskap 
och inspiration att ta med i ditt arbetsliv. 
Programmet är skräddarsytt för medlemmar 
inom Saco-förbunden och bjuder på kvalitativa 
föreläsare.

Under dagen i Gävle får du lyssna till:
Elin Bergman& Ann-Charlotten Mellquist, 

Cirkulär ekonomi
Cecilia Hed Malmström, Vi är varandras 

arbetsmiljö
Peter Östberg, Ledarskap -konflikt – krea-

tivitet 
Thomas Lundqvist, Tillsammans  

Anmälan och info: Mer information om dagen 
samt anmälningsformulär finns på www.akade-
mikerkompetens.se. 
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AkAdemikerkompetens i Gävle

personAlförändrinGAr på kAnsliet

Välkommen till ett inspirerande och 
matnyttigt seminarium för dig som är ny i 
chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef. 

Föreläsare är Lotta Fogel med lång erfarenhet 
av ledarskap inom såväl näringsliv, offentlig 
förvaltning som utbildning.

Lotta Fogel är examinerad lärare, beteende-
vetare, licensierad relationspedagog och certi-
fierad coach. Dessutom är hon utbildad i UGL, 
Klart ledarskap samt certifierad handledare i 
Utvecklande Ledarskap av Försvarshögskolan.

Seminariet är öppet för dig som har en 
chefsbefattning eller snart ska tillträda. Du kan 
bara anmäla dig om du är medlem i något av 
de Sacoförbund som deltar i samarbetet. Du 
måste ange vilket förbund du är medlem i när 
du anmäler dig.

Tid och plats: 21 oktober, 11:30 - 14:30,  
Hotel President, Vattengränden 11,  
Norrköping

Mer info och anmälan
Du anmäler dig till seminariet på www.saco.se.

Du hittar mer info och anmälningsformulär 
i kalendariet den 21 oktober. 

ny som chef i norrköpinG

5 november: Gävle  
19 november: malmö
27 november: stockholm

Kommande  
chefsseminarium 

Elisabeth Andersson

Niklas Simson

Susanne Nyberg

AkAdemikerkompetens 
i stockholm, 21 september
Akademikerkompetens  genomför en kom-
petensdag i Stockholm den 21 september. 

För anmälan, samt  mer info om program, tid 
och plats se:  
www.akademikerkompetens.se. 

Niklas Simson  
till polisförbundet


