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Efternamn
Förnamn
Födelsedatum

SVENSSON
Robert Olof
2 september 1957

Utbildningar

2006-2007, Toppledarprogrammet Sveriges Kommuner och Landsting
1996-1998, Chefsprogrammet Försvarshögskolan (numera Högre
stabsofficersutbildning)
1993-1994, Stabsprogrammet Försvarshögskolan (numera Stabsutbildningen)

Arbeten

Okt 2011 – pågående, Förvaltningschef samhällsbyggnadsnämnden,
Simrishamns kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen innehåller
verksamheterna planer och exploatering, bygglov och MBK, gata- park och
hamn, fastighet med städ, vatten- och avlopp samt en stab. Förvaltningen
omfattar ca 65 medarbetare och omsätter ca 230 mnkr samt investerar för ca
50-75 mnkr/år.
2007- jan 2011, Förvaltningschef teknik- och servicenämnden, Marks
kommun. Teknik- och serviceförvaltningen innehåller fem sektorer och en stab.
Sektorerna ansvarar för VA- och avfallsverksamheten, gata- och
parkverksamheten samt kommunens lokalförsörjning, kost- och städförsörjning
och IT-, växel-, ekonomi- och löneförsörjning. Förvaltningen omfattar ca 400
medarbetare och omsätter ca 450 mnkr samt investerar för ca 50-100 mnkr/år.
2005-2006, Förvaltningschef kommunstyrelsen, Marks kommun.
Kommunledningskontoret omfattade verksamheterna utredning, kansli,
ekonomi, personal/lön, IT, information/vx, samt arbetsmarknadsåtgärder.
Förvaltningen omfattade ca 70 medarbetare och omsatte ca 70 mnkr samt
investerade för ca 10-20 mnkr/år.
2003-2005, Chef förbandsledningssektionen, grundorganisationens
marinavdelning, Högkvarteret. Ansvarig för Marinens verksamhetsstyrning.
Sektionen ansvarade för samordning och kvalitetsgranskning av samtliga
marinförbands verksamheter samt uppdrags/resursdialoger och
uppföljningar/utvärderingar.
2001-2003, Chef amfibiebataljonen Amf 4. Uppdraget omfattade utbildning av
ca 500 värnpliktiga/år och övning av krigsförbandet amfibiebataljon inför
nationella och internationella insatser.
2001, stf Chef J7 KFOR HQ MAIN (internationella högkvarteret för NATO:s
m.fl. insats i Kosovo). Uppdraget innebar personligt ansvar för Kosovo Forces
samlade erfarenhetsdatabas inklusive utvärdering och analys av operationer,
genomförande av övningar av Kosovo Forces brigader i Kosovo och
Makedonien samt genomförande av övningar av Kosovos nationella
”säkerhetsförband”. Som ställföreträdande chef för J7 ersatte jag
sektionschefen i Chefen för KFOR:s ledningsgrupp.
2000-2001, Chef planeringsavdelningen AMF 4. Ansvar för regementets
verksamhets- och ekonomistyrning.
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1998-2000, Avdelningschef Försvarshögskolans stabsprogram. Ansvarig för
Marinens utbildning av majorer/örlogskaptener.
1976-1996, Instruktör, plutonchef, handläggare, sektionschef och stabschef vid
KA Radarskola, KA 4 och MKV. Ansvar för värnpliktsutbildning,
officersutbildning, ekonomi- och verksamhetsstyrning på lokal och regional
nivå.
Övrigt

FM chefsutvecklingsprogram 2001-2004 inför befordran till nivå överste
innebärande särskild utbildning och prövning i freds- och krigsbefattningar.
Ordförandeskap i Brf Björkåsen och Södra Livereds samfällighetsförening.
Personlig beskrivning: generalist, kreativ, analytisk, mycket hög arbetsförmåga,
lojal, kommunikativ, tydlig och ”coachande”.
Valde 2005 att sadla om efter en nära trettio år lång karriär i Försvarsmakten.
En karriär som inneburit mycket breda erfarenheter inom många olika
befattningar varav flertalet i chefsroll. Från 2005 i kommunal tjänst som
förvaltningschef. Ett yrkesval som varit mycket stimulerande och utvecklande.
Mycket bred utbildning men med huvudsaklig inriktning ledarskap och
verksamhetsledning.

Kurser

Processledning, IHM Göteborg 2007
Verksamhetsledning, IHM Göteborg 2004
Diverse utbildningar i militär regi på chefsnivå, nationellt och internationellt

Språkutbildning IMPACT-01, talar, förstår och skriver engelska bra
IT

Mycket goda kunskaper

Fritid

Friskvård

Hemadress

Ullas Lyckas Väg 167, 428 33 KÅLLERED
telefon: +46 31 795 43 48
mobil: +46 414 819212
email: robert.svensson1@gmail.com

