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Unionen Värmlands regionråd 2020
Regionrådet är Unionen Värmlands årsmöte och äger i år rum den 22 april 
2020. Här möts valda ombud för att bland annat utse regionstyrelse, revisorer, 
ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

I det här häftet kan du läsa om hur du påverkar Unionen Värmland och om 
vilka val som kommer göras på det kommande regionrådet.  

Du som valts till regionrådsombud är viktigt att du deltar på mötet, eftersom 
det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som 
ska leda Unionen Värmland. Därför är detta dokument även en kallelse till dig.

Tid 
Onsdagen den 22 april 2020, kl 17.00 (- ca 20.00) 

Plats 
Pga coronaviruset: Digitalt via länk - även valbart att delta över telefon. 
Mer information och länk sänds till de som anmält sig, se anmälan nedan. 

För vem 
Du som är vald som regionrådsombud * 

Frågor om regionrådet besvaras av 
Magnus Hildebrand, regionchef Unionen Värmland; 
magnus.hildebrand@unionen.se eller 054-17 70 11 

Frågor om motioner till regionrådet besvaras av 
Thomas Andersson, regionstyrelseordförande Unionen Värmland; 
thomas.p.andersson@teliacompany.com 

Frågor om nominering besvaras av 
Maria Andersson, sammankallande i valberedningen; 
valberedning.varmland@unionen.se  

Anmälan 
senast den 13 april på www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter, sök Regionråd 

* Alla medlemmar är välkomna att delta på videomötet, men endast regionråds-
ombuden har rösträtt.
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KALLELSE TILL REGIONRÅDSOMBUD 
- och dess suppleanter

Anmälan: nedan

mailto:magnus.hildebrand%40unionen.se?subject=
mailto:thomas.p.andersson%40teliacompany.com?subject=
mailto:valberedning.varmland%40unionen.se%20?subject=
https://www.unionen.se/kurser-och-aktiviteter/regionrad-arsmote/2020-04-22-karlstad-2689901
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Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (före-
slå) personer till de olika uppdragen, 
till exempel styrelseordförande, 
ledamot, revisor med flera. 

Så fungerar demokratin i Unionen
Regionstyrelsen läser igenom alla 
motioner och lämnar ett yttrande 
över varje motion. I yttrandet finns 
även regionsstyrelsens förslag till 
vilket beslut de tycker regionrådet 
ska fatta om motionen. 

Senast 14 dagar före årsmötet 
skickar alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrel-
sens yttrande till regionråds-
ombuden.

På regionrådet debatterar ombuden de 
motioner som inkommit och beslutar om 
alla motioner. Ombuden tar även del av 
valberedningens förslag till förtroende-
valda och väljer sedan sina företrädare 
som ska leda regionen kommande verk-
samhetsår. Ombuden väljer även en ny 
valberedning som ska ta fram förslag till 
förtroendevalda till nästa års regionråd.

Inför regionrådet skickas 
valberedningens förslag ut 
till alla regionrådsombud.

Valberedningen tar emot 
alla nomineringar och jobbar 
med att ta fram ett förslag. 
Valberedningen pratar med 
kandidater för att bilda sig 
en uppfattning om alla som 
blivit nominerade.

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in 
motioner (förslag). Dessa  
diskuteras och beslutas på  
regionrådet.

Regionstyrelsen är UnionenVärmlands högsta företrädare mellan regionråd.  
Regionstyrelsen leder regionen och ansvarar för att företräda Unionen och regio-
nens medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verksamhet, budget och bemanning 
inom de ramar som förbundets valda nationella organ anger och följer sedan upp 
regionens verksamhet. Regionstyrelsen följer sedan upp regionens verksamhet.  

Regionstyrelsen har även ansvar för regionens demokratiska processer och dialog. 
Ungdomsombud tillvaratar unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrel-
sen. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer, valberedning, ungdoms-
ombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud och ombud till a-kassans stämma.
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Dagordning
11 upprop
12 årsmötets stadgeenliga kallande
13 fastställande av dagordning
14 val av

– ordförande för mötet
– sekreterare
– två justerare som tillsammans med mötesordföranden 

justerar protokollet
– rösträknare
– regionrådsutskott

15 motioner till regionstyrelsen under året
16 motioner till förbundsrådets årsmöte
17 motioner och förslag till regionrådet
18 ersättningar och arvoden
19 regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
10 revisorernas granskningsrapport
11 ansvarsfrihet för regionstyrelsen
12  fastställande av antal (ojämnt)* styrelseledamöter och suppleanter 

(minst tre**) för dessa
13 val av

– Fyra regionstyrelseledamöter för två år
– Fyra suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid

valet
– Ett ungdomsombud för ett år
– En revisor för två år
– Två revisorssuppleanter för ett år
– Tre ombud till förbundsrådet för ett år
– Tre suppleanter till dessa för ett år

14  fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och eventella 
suppleanter för dessa

15 val av
– ledamöter i valberedningen för två år
– eventuella suppleanter för ett år

16 presentation av Regionstyrelsen 2020
17 avtackningar
18 mötets avslut 

* Här räknas även regionordförande in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal ledamöter
inkl regionordförande.
**  Val av antalet suppleanter i regionstyrelsen beror på vad mötet beslutat under punkt 12.
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Val av mötesfunktionärer
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så  
kallade mötesfunktionärer. Det är regionrådsombud som har särskilda 
uppdrag under själva regionrådet.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga nominerade.  
Under mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och 
föreslå dem istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte före-
slå andra kandidater än de som finns angivna här.

Valberedningens förslag 

Ordförande för mötet
Pelle Winbladh Regionstyrelseordförande i Unionen Bergslagen, 

Relacom AB

Sekreterare för mötet
Carina Möller   Unionen Värmland

Två justerare (som jämte mötesordförande kommer att justera protokollet) 
Lars Börjesson   Tieto Sweden Support Services AB
Linnea Hjalmarsson  ArcelorMittal Construction Sverige AB

Två rösträknare (är ibland samma personer som väljs som justerare) 
Lars Börjesson   Tieto Sweden Support Services AB
Linnea Hjalmarsson  ArcelorMittal Construction Sverige AB

Övriga nominerade 
-
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Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskott väljs på mötet och är en grupp regionsrådsledamöter 
som under hela mötet tar emot nomineringar samt föreslår vilka som ska 
vara valberedare för regionen kommande år. Utskottets förslag till valbered-
ning presenteras på regionrådet i samband med valen.  

Nomineringsblankett finns längst bak i detta dokument. 

Valberedningens förslag 
Valberedning för Unionen Värmland 

xxx 

Övriga nominerade 
xx
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Motioner
Motioner till förbundsråd 2020 
 
I enlighet med stadgarna § 9.6 mom 2 finns här de motioner som inkommit 
till förbundsråd 2020, med förbundsstyrelsens förslag till yttranden. 
 
Dessa kommer att föredras vid Unionen Värmlands regionråd 22 april 2020 
av Unionen Värmlands regionstyrelse. Mötets delegater beslutar yrka bifall 
eller avstyrka.

Motionernas nummer och rubriker på nästa sida.  
 
Samtliga motioners innehåll inklusive förbundsstyrelsens yttrande finns på 
länken här:  
  
https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Motioner%20F%C3%B6r-
bundsr%C3%A5d.pdf

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Motioner%20F%C3%B6rbundsr%C3%A5d.pdf
https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Motioner%20F%C3%B6rbundsr%C3%A5d.pdf
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Unionenklubben SVT Stockholm 
1. Alla ska ha rätt till en betald friskvårdstimme 
 
Medlem Unionens Teknikerråd Sydväst 
2. 48 timmars veckovila 
 
Unionenklubben SVT Stockholm 
3. Arbetsverktyg för klubbar 
 
Medlem Uppland 
4. För en rättvis behandling på arbetsplatsen vid 
rehabilitering av psykisk ohälsa 
 
Medlem Sydväst 
5. Livslångt lärande — Genom fortbildning 
 
Medlem Göteborg 
6. Pension + A-kassa 
 
Medlem Värmland 
7. Permission för egen 50-årsdag oavsett veckodag 
 
Medlem Sydväst 
8. Slå vakt om folkrörelsens alkoholkultur 
 
Medlem  
9. Sjukförsäkring urholkar välfärden 

Motioner
— fortsättning från föregående sida
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Värmlands högsta företrädare mellan regionråd. 
Regionstyrelsen leder regionen och ansvarar för att företräda Unionen och 
regionens medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verksamhet, budget och 
bemanning inom de ramar som förbundets valda nationella organ anger och 
följer sedan upp regionens verksamhet. 

Regionstyrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen har 
även ansvar för regionens demokratiska processer och dialog. Ungdomsombud 
tillvaratar unga Unionen-medlemmars intressen i regionstyrelsen. Förutom 
regionstyrelsen kan du också välja revisorer, valberedning, ungdomsombud i 
regionstyrelsen, förbundsrådsombud och ombud till a-kassans stämma. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra 
kandidater än de som finna angivna här.  

Valberedningens förslag

Ordinarie ledamöter
1. Jessica Södersten - Nya Wermlandstidningen AB, Karlstad    omval 2 år 
2. Sadeta Andersson - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn  omval 2 år
3. Jan Gustavsson - Valmet AB, Karlstad    omval 2 år 
4. Jolanta Wozniak - Nordic Paper Bäckhammar AB    omval 2 år 

Suppleanter
1. Linda Svärd Schönnberg - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall    omval 1 år 
2. Håkan Holmer - Keolis Sverige AB, Karlstad    omval 1 år 
3. Magnus Karlsson - Cygate AB, Karlstad    omval 1 år 
4. Christer Fahlén - Opus Bilprovning AB, Kristinehamn     nyval 1 år 
Ungdomsombud
1. Daniel Alm - StrongPoint AB, Grums    omval 1 år 

Övriga nominerade 
-
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Nuvarande regionstyrelse  
Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till. 

Ordförande   Mandatperiod t.o.m.      
Thomas Andersson - Telia Sverige AB, Karlstad               2021.04 

Ordinarie ledamöter
Jessica Södersten - Nya Wermlandstidningen AB, Karlstad 2020.04 
Mattias Wall - Radix  Kompetens AB, Karlstad  2020.04 
Sadeta Andersson, Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2020.04 
Jan Gustavsson - Valmet AB, Karlstad 2020.04 
Kristina Rosenberg - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall 2021.04 
Niklas Sandberg - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad 2021.04  
Sofia Blixt - AB Byggbeslag, Karlstad 2021.04 
Hans-Ove Eriksson - Uddeholms AB, Hagfors  2021.04 

Suppleanter
Jolanta Wozniak - Nordic Paper Bäckhammar AB, Kristinehamn 2020.04 
Linda Svärd Schönnberg - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall  2020.04 
Håkan Holmer - Keolis Sverige AB, Karlstad  2020.04 
Magnus Karlsson - Cygate AB, Karlstad 2020.04 

Ungdomsombud
Daniel Alm - StrongPoint AB, Grums 2020.04
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsen verksamhet och föreslår regionrådet att 
till eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå  
dem istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra 
kandidater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag

Ordinarie
1. Mikael Jonsson Stora Enso Skoghall AB     omval 2 år

Suppleanter
1. Dan Eriksson  Securitas Sverige AB omval 1 år 
2. Per Hallström  CGI Sverige AB  omval 1 år 

Övriga nominerade 
-
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Nuvarande revisorer
Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till. 
Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du  
kan nominera samma person till flera olika poster. 

Ordinarie  Mandatperiod t.o.m. 
Mikael Jonsson - Stora Enso Skoghall AB, Skoghall  2020.04 
Tomas Carlsson - Svensk Mediakonsult i Karlstad AB 2021.04  (sammankallande) 

Suppleanter
Per Hallström - CGI Sverige AB, Karlstad  2020.04 
Dan Eriksson - Securitas Sverige AB   2020.04
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Val av förbundsrådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud från 
hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättelse och 
diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även ledamöter 
till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar med pensions-
frågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och samverkansrådet 
PTK. Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet en särskild funktion då det 
sätter upp mål och riktlinjer inför kommande avtalsförhandlingar. Förbunds-
rådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*. 
Unionen Värmland har tre ordinarie ombud och tre suppleanter i 
förbundsrådet. Alla poster har en mandatperiod på 1 år. 

*Branschdelegation utses av förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor. 
Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför avtalsförhandling-
ar om nya kollektivavtal.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag

Ordinarie
1. Thomas Andersson Telia Sverige AB  omval 1 år 
2. Jessica Södersten Nya Wermlands Tidning AB   omval 1 år 
3. Sadeta Andersson Nordic Paper Bäckhammar AB omval 1 år 

Suppleanter
(i rangordning)
1. Hans-Ove Eriksson Uddeholms AB  omval 1 år 
2. Sofia Blixt AB Byggbeslag   omval 1 år 
3. Kristina Rosenberg Stora Enso Skoghall AB omval 1 år 

Övriga nominerade
-
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Förslag till ersättningar & arvoden 
för verksamhetsåret 2020
Valberedningens förslag till rese- och mötesersättningar samt arvoden för Unionen Värmland.

 
Arvodena är kopplade till prisbasbeloppet (pbb*), som nu är 47 300,00kr  
 
STYRELSEARVODEN 
Regionordförande       0,3 14 190,00kr 
Vice        0,2 9 460,00kr 
Ordinarie ledamot, suppleanter och ungdomsombud   0,1 4 730,00kr 

För fullt arvode krävs minst 70 procents närvaro vid regionstyrelse- och arbetsutskottsmöten. 
Vid närvaro mellan 50 till 70 procent utfaller ett arvode i proportion till närvaron. 
Vid närvaro understigande 50 procent utfaller inget arvode utöver mötesarvode. 

Revisor (förtroendevald)                   0,03   1 419,00kr 
Suppleant (förtroendevald)                   0,02    946,00kr 
Samt 0,025 PBB per tjänstgjord revisionsdag                 0,025    1 182,50kr

MÖTESARVODEN                     0,01     473,00kr

Gäller för: 
– Valberedning 
– Regionstyrelse och övriga förtroendevalda som deltar i arbetsgrupper och beredningsorgan

För att mötesarvode ska utbetalas krävs bevistat och protokollfört/minnesantecknat mötesprotokoll.

Arvoden utbetalas för: regionstyrelsemöten, valberedningsmöten, möten där man representerar  
Unionen Värmland. 
Arvoden utbetalas inte för: Uppdrag på förbundsnivå, då man får annan ersättning för detta,  
(exempelvis på uppdrag: kongress, förbundsråd, A-kassa).  

 
Ersättningar 
1. Ersättning för kostnader i samband med resor (reseersättning och traktamente) utbetalas 
enligt av Unionen fastställda regler.  
2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas efter att verifierat ledighetsintyg inkommit.

Utbetalning 
Arvoden utbetalas normalt en gång per år efter regionrådets årsmöte. 
Ersättningar utbetalas efter att reseräkning eller ledighetsintyg inkommit och godkänts.
 
Karlstad den 26 februari 2020  

Valberedningen 

* http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsument-
prisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2020/* https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/
pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2020/

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2020/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2020/
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Presentation valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region-
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning. 
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger 
inte fram ett förslag på ny valberedningen men kan ta emot nomineringar 
som sedan lämnas till regionrådsutskottet. 

 
Befintlig valberedning

Sammankallande     Mandatperiod t.o.m.
Maria Andersson - Resia AB, Karlstad        2021.04

Ledamöter
Lars Börjesson - Tieto Sweden Support Services AB, Karlstad       2021.04
Vakant         2020.04 

15
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Dagordning A-kassestämma 
 
- för Unionen region Värmland den 22 april 2020 
 

Val till A-kassans ordinarie föreningsstämma 3 juni och extrastämma den 19 
november 2020.

11 mötets öppnande 
12 upprop 
13 mötets behöriga kallande 
14 fastställande av dagordning  
15 val av mötesordförande 
16 val av mötessekreterare 
17 val av två justerare tillika rösträknare 
18 information från a-kassan 
19 val av 
 - två ordinarie ombud till Unionens a-kassestämma för ett år * 
 - två suppleanter till Unionens a-kassestämma för ett år, infaller i    
    nämnd ordning * 
10 avslutning 
 
 
 
 
 
* Endast medlemmar i Unionens a-kassa kan väljas. 
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Val av ombud till a-kassans stämma
På Unionen Värmlands a-kassemöte väljer du vilka ombud som ska föra  
din talan på Unionens rikstäckande a-kassestämma*. De valda ombuden 
träffas sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till styrelsen och 
fastställa budget. 

Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (Tre ordinarie och tre 
suppleanter) står i tur att avgå. 

*Alla som är medlemmar i Unionens A-kassa bjuds in till valet av stämmo- 
ombud till a-kassan, även om de inte är medlemmar i Unionen.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandi-
dater än de som finna angivna här. 

 
Valberedningens förslag

Ordinarie
1. Hans-Ove Eriksson Uddeholms AB     omval 1 år 
2. Niklas Sandberg Tieto Sweden Support Services AB  omval 1 år

Suppleanter

(i rangordning)
1. Sadeta Andersson Nordic Paper Bäckhammar AB  omval 1 år 
2. Christer Fahlén Opus Bilprovning AB, Kristinehamn  omval 1 år

 
Övriga nominerade
-
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Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har  vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Den passar utmärkt för 
dig som är nyvald som ombud, men även för dig som varit med ett tag men 
som inte vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens lokala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet 
och har kallelsen gått ut i tid senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Är ni redo att köra?

Vi inleder förhandlingarna. Nu kör vi!

Jag föreslår följande propositionsordning Ska vi ta och besluta i den här ordningen?

Är det mötets mening att... Är alla här överens?

Någon däremot? Är ni riktigt säkra? Säg nej annars!

Jag har inga fler på talarlistan Har alla fått säga det de vill?

Är debatten avslutad? Har alla pratat klart?

Kan mötet gå till beslut? Ska vi klubba det här?

Beslutar mötet i enlighet med förslaget? Ska vi göra som det står i förslaget?

Beslutar regionrådet bifalla valberedningens förslag? Ska vi välja de som  
valberedningens föreslår? 

Beslutar regionrådet avslå valberedningens förslag? Ska vi inte välja just de här, 
utan bestämma att vi väljer några andra?

Jag finner att mötet beslutat godkänna... Då säger vi så, vi är nöjda med det här 
och behöver inte prata mer om det.

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Nu får ni allt räkna rösterna!

Jag föreslår röstning med handuppräckning Ska vi räcka upp handen när vi  
röstar, eller?

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi börja jobba?

18



19

Nomineringsblankett  
till regionrådet 2020

Nominering av kandidater till regionrådsutskott till regionrådet och valbered-
ning för Unionen Värmland  
 
 
Nominerad kandidat 

Namn:       

Personnummer:       

Adress:       

E-post:       

Telefon:       

Mobil:       

Arbetsplats:       

Ev. nuvarande förtroendeuppdrag: 
      

  
Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

Nomineras till:        Ordinarie  Suppleant 

 
Motivering till nomineringarna:  
      

 

 

Nominering inlämnad av 
Namn:       

Tel dagtid:       Mobil:       

E-post:       

 

Skriv sakligt varför du  
nominerar personen. Lyft gärna  

fram tidigare erfarenheter och egen-
skaper som är till nytta för uppdraget. 

Undvik dock att skriva privat eller 
allt för personlig information om den 
nominerade då nomineringstexten  

kan komma att bli publik. 
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Unionen är Sveriges största fackförbund. Hos oss är alla tjänstemän 
i det privata arbetslivet välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både 
egenföretagare och studenter. Vår vision är att tillsammans skapa 
framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. 

 




