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Officersförbundet söker 
kOmmunikatör/redaktör
Du kommer att ingå som en del i förbun-
dets informationsavdelning som består av 
två personer.

I uppgifterna ingår journalistiskt textproduk-
tion till förbundets tidning Officerstidningen, 
samt att bedriva kommunikation med förbun-
dets medlemmar och lokalföreningar, hantera 
webbadministration, rekrytering, profilproduk-
ter och även viss trycksaksproduktion. 

Officersförbundet är ett fack- och yrkesför-
bund som organiserar 13 500 heltidstjänstgö-
rande officerare, sjömän och soldater i Försvars-
makten. Det består av 31 lokalföreningar och 
leds av förbundsstyrelsen. 

Du kommer att vara anställd på förbundets 
kansli vilket stödjer förbundsstyrelsen och 
lokalföreningarna i deras arbete. Informa-
tionsavdelningen består, förutom av dig, av en 
informationsansvarig/chefredaktör. Du kommer 
även att samarbeta mycket med kansliets om-
budsmän och förbundets förtroendevalda.

Kvalifikationer
• Vi ser att du har bakgrund både av arbete som 
kommunikatör och av journalistisk textpro-
duktion. 
• Du bör både vara självgående och ha god 
förmåga av att arbeta i grupp.

Meriterande
• Erfarenhet av Försvarsmakten/försvarsfrågor
• Erfarenhet av arbete inom medlemsorganisa-
tioner. 
• Erfarenhet av fackligt arbete

Då Officersförbundets kansli har en majo-
ritet av anställda av manligt kön ser vi gärna 
kvinnor som sökande. Vi är idag 13 anställda 
och har våra lokaler på Sturegatan i Stockholm.

Tillträde så snart som möjligt. Anställningen 
är en tillsvidareanställning som inleds med en 
provanställning.

Mer information
Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av 
förbundsdirektör Peter Löfvendahl.

Facklig representant är Daniel Skoglund, 
SACO-föreningen. Båda nås på telefon 08-440 
83 30, Peter nås även på telefon 070-580 51 
07.

Ansökan
Skicka din ansökan senast den 22 februari till 
kansliet@officersforbundet.se eller till:
Officersförbundet, Box 5338, 102 47 Stock-
holm.

PersOnalförändringar 
På kansliet
Carina Viklund tillträder tjänsten som as-
sistent till medlems- och försäkringsservice den 
1 februari 2016. Elisabeth Andersson avslutar 
sin anställning som redaktör/kommunikatör 
31 januari 2016.

Tjänsten som redaktör/kommunikatör är utlyst 
(se annons till vänster) och rekrytering pågår.

Påminnelse: 
Förbundskurs 1
sista anmälningsdag 27 
januari

Sista dag för anmälan till Förbundskurs 1 
som hålls den 8-11 mars på Quality Hotel 
Globe i Stockholm är 27 januari. 

kurs För utbildnings- 
och rekryteringsansva-
riga
sista anmälningsdag 3 
Februari
Sista dag för anmälan till kursen för utbild-
nings- och rekryteringsansvariga som hålls 
den 17-18 mars på Quality Hotel Globe i 
Stockholm är 3 februari.

Mer info och anmälan 
För anmälan och mer information, maila 
till kansliet@officersforbundet.se.
Läs gärna mer på vår webb.

För våra medlemmar som är chefer erbju-
der vi nu möjligheten att delta i uppstar-
ten av chefsnätverk på sju orter runt om i 
landet under mars och april 2016.

Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö där 
vi startar två chefsnätverk per ort, startar vi upp 
på fyra nya mindre orter: Jönköping, Karls-
krona, Västerås och Östersund. 

Avsikten är att ge dig som chef ett forum för 
att bolla olika frågor som rör chefs- och ledar-
rollen. Eftersom ni som inbjuds är chefer inom 
ett stort antal branscher och professioner finns 
väldigt goda möjligheter till spännande utbyten 
av idéer och erfarenheter.

För dig som chefsmedlem
Chefsnätverket är exklusivt för dig som är 
medlem i Officersförbundet och chef med 
personal-, arbetsgivar- ekonomi- och verksam-
hetsansvar. Arrangörer är Fysioterapeuterna, 
Jusek, Naturvetarna, Officersförbundet, SRAT, 
Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer i 
samarbete inom ramen för Saco.

Mer information och anmälan
Mer information med tid och plats samt hur 
du anmäler dig kommer framöver men notera 
gärna datumen i din kalender redan nu. 

För mer information, kontakta gärna om-
budsman Mikael Boox, e-post: mikael.boox@
officersforbundet.se eller via telefon 08-440 83 
30.

Ort  Uppstartsdatum
Stockholm 10 mars 2016
Jönköping 15 mars 2016
Östersund 17 mars 2016
Malmö  5 april 2016
Karlskrona 5 april 2016
Västerås  6 april 2016
Göteborg  27 april 2016

uPPstart av nya chefsnätverk 2016

Det finns platser kvar på Sacos seminarium Ny 
som chef, den 25 februari i Göteborg, klockan 
11.30-14.30. OBS! Sista anmälningsdag är 11 
februari.

Föreläsare är Bengt Kallenberg som är civilin-
genjör och arbetar med ledarskapsutveckling, 
coaching, grupputveckling, karriärfrågor, 
seminarier och författande. Han har många års 
erfarenhet från egna chefs- och ledarpositioner 
inom både större och mindre företag.

För mer information samt anmälan, se kalenda-
riet på saco.se.

Påminnelse: ny sOm chef, 
götebOrg 25 februari

https://www.officersforbundet.se/medlemskap/kurser-och-utbildningar/
http://www.saco.se/nyheter--debatt/kalender/2016/februari/ny-som-chef---goteborg/?epieditmode=true
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traktamente sverige
Oförändrat från 2015.

Nattraktamente Dag 1-90
(Hel eller del av dag där resan 

börjar före klockan 12 eller slutar 
efter klockan 19.00) 

Dag 1-90
(Del av dag där resan börjar 

efter klockan 12 eller slutar före 
klockan 19.00)

Dag 91-

110 kr 220 kr 110 kr 154 kr

Reducering av traktamenten

Tillhandahållen måltid Dagtraktamente (220 kr) 
minskas med:

Dagtraktamente (110 kr) 
minskas med:

Reducerat dagtraktamente 
(154 kr) minskas med:

Frukost, lunch och middag 198 kr 99 kr 139 kr

Frukost 44 kr 22 kr 31 kr

Lunch och middag 154 kr 77 kr 108 kr

Lunch eller middag 77 kr 39 kr 54 kr

I och med att det är nytt år så har 
också en del belopp justerats.

Basbelopp
Prisbasbelopp: 44 300 kronor. 
Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kronor.
Inkomstbasbelopp: 59 300 kronor.

Premien för sjukvårdsförsäkringen:  
300 kronor per månad.

Sjukpenninggrundande inkomst, SGI
Högst 332 200 kronor.
Lägst 10 700 kronor. 

Kostförmån
Helt fri kost 220 kronor, middag 88 
kronor, lunch 88 kronor och frukost 44 
kronor.

Traktamente Sverige (oförändrat)
Dag 220 kronor.
Natt 110 kronor.

Resa med egen bil (oförändrat) 
18,50 kronor/mil.

Höjd semesterlönegaranti
Semesterlönegarantin höjs till 167,10 
kronor/timme (1 336,80 kronor/dag).

För en person som arbetar heltid är 
semesterlönegarantin för varje uttagen 
betald semestertimme skillnaden mellan 
167,10 kronor/timme och det lägre 
belopp som är summan av (1/175 av 
den fasta lönen plus semestertillägg) x 
(40/arbetstagarens genomsnittliga vecko-
arbetstid). 

Eventuell semesterlönegaranti betalas 
ut i samband med uttag av semester.

Justerade belOPP 2016
bostadsFörmån 

bostadsförmånsvärdet beräknat per kvadratmeter bostadsyta i:

Område   Kr/månad Kr/år
stor-stockholm  98  1182

stor-Göteborg  92  1106

Kommuner i övrigt med 
mer än 75 000 invånare 88  1052

övriga kommuner 79  942

bostad belägen utanför 
stor-stockholm, stor-
Göteborg samt utanför 
annan tätort och dess 
närområde  71  854


