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Förbundet får ny 
kommunikationschef

Karriärutveckling  
för NBO-officerare

I början av oktober tar Jesper Tengroth över rollen som 
kommunikationschef  på Officersförbundets kansli. 

Efter många år som pressekreterare i Försvarsmakten kommer 
Jesper att vara ett bekant ansikte för de flesta av våra medlemmar. 
Han tar över uppdraget efter Fredrik Hultgren, som efter 
tre år på förbundet går vidare till en kommunikationsroll på 
Säkerhetspolisen.

- Vi kommer att ha stor nytta framgent av de förändringar som 
Fredrik genomfört, till exempel nytt rekryteringsmaterial, den 
pågående kampanjen #försvaraförsvaret och nya profilprodukter. 
Jag tackar Fredrik och önskar honom lycka till på nya jobbet. Passar 
också på att hälsa Jesper välkommen, säger Peter Löfvendahl, 
förbundsdirektör.

Försvarsmakten genomför nu en behovsanalys avseende 
framtida utbildningsplatser för yrkesofficerare. 

Inom ramen för detta ska varje OrgE analysera behov och 
utvecklingsplaner för samtliga NBO-officerare upp till OF 3,  
på individnivå. Detta ska vara klart till 
den 30 oktober. Medarbetarsamtalet ska 
vara verktyget för analysen.

- Denna analys kan naturligtvis få stora 
konsekvenser för många individer. Vi 
vill uppmana alla våra medlemmar som 
ingår i ovan nämnda personalkategori 
att omgående ta upp frågan med sin 
chef  och se till att medarbetarsamtalet 
verkligen genomförs, så att individens 
delaktighet kan garanteras. Ta kontakt 
med din lokalförening om du upplever osäkerhet eller behöver 
stöd i denna process, säger Peter Löfvendahl, förbundsdirektör.

Många frågor kring våra avtal och villkor kretsar i dag kring sådant 
som kan kopplas till coronapandemin. Ett samlat dokument, som 
kontinuerligt uppdateras, ger förhoppningsvis de svar du behöver. 

Dokumentet och övrig förbundsinformation med anledning av 
pågående coronapandemi hittar du på webbplatsen.
 
Läs mer på officersforbundet.se/fragor-svar-corona 

Officersförbundet  
och corona

Peter Löfvendahl

Som anställd i den statliga sektorn omfattas du av Avtal om 
ersättning vid personskada (PSA). 

Det är ett kollektivavtal som har slutits mellan Arbetsgivarverket 
och OFR/S,P,O (där Officersförbundet ingår), Saco-S och Seko. 
Avtalet kan komplettera ersättningar från Försäkringskassan och 
andra kollektivavtal till en anställd som råkar ut för en arbetsskada.

På Arbetsgivarverkets webbplats finns partsgemensam information 
om PSA och arbetsskador som kan vara nyttig för dig som anställd 
i Försvarsmakten att ta del av. arbetsgivarverket.se/psa-avtalet

Från och med 1 oktober 2020 är avgiften till Akademikernas 
a-kassa 140 kronor.

Orsaken till avgiftshöjningen är förbättrade villkor i försäkringen;
dagpenningtaket höjdes från 910 kr till 1200 kr av regeringen i mars
för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin
för individerna och samhället. Mer information hittar du på deras 
webbplats, akademikernasakassa.se/ny-avgift

Snart är det dags för Rals och det är viktigt att vi har rätt 
information eftersom statistiken är en del av underlaget i 
förhandlingarna med Försvarsmakten i oktober.

Gå därför in på /Mina sidor på vår webbplats och kontrollera att 
du är placerad på rätt förband senast 15 september 2020. 
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