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Året som gått

Hur sammanfattas ett år som 2019 bäst? Det har varit ett intensivt år med många händelser, aktivi-
teter och möten. I januari blev vår tidigare regionchef tjänstledig för en pröva sina vingar som egen 
företagare och några månader senare sa hon upp sig och detta har inneburit att regionkontoret, 
under året, haft en tillförordnad regionchef.  Rekryteringsprocessen för att hitta och tillsätta en ny 
regionchef påbörjades efter sommaren och var vid årets slut fortfarande inte avslutad.   

Kongress
Våren präglades mestav förarbete inför 2019 års kongress med ett flertal möten för hantering av 
remisser rörande såväl ekonomi som handlingsprogram och plattformar för jämställdhet, likabe-
handling och avtalspolitik. Kongressen 2019 hölls på Malmö Live mellan 6 och 11 oktober.  

Regionråd
Regionrådsmöte hölls på St. Gertrud i Malmö 11 april. 153 medlemmar deltog och Conny Knudsen 
valdes om som ordförande. 

Avtalsrörlse
Avtalsrörelsen 2020 inleddes med avtalskonferenser i regionen. Här samlades medlemmarnas 
förslag kring förbättringar av kollektivavtalen in och diskuterades. Förbundsrådet för avtalsfrågor 
genomfördes den 17-18 juni i Stockholm och under detta togs inriktningsbeslut för den kommande 
avtalsrörelsen och närmare 200 motioner med förslag till förbättringar för våra kollektivavtal 
behandlades. Det förrättades även val till förhandlingsdelegationerna. 

Regionstyrelsens arbetsgrupper har även under 2019 arbetat inom Unionens viktiga fokusområden:

Kompetens ger kraft: Näringslivet och arbetslivet är i ständig förändring. Det kräver medarbetare 
som har rätt kompetens vid rätt tillfälle och som är trygga nog att byta jobb när man vill eller 
måste. Kompetensutveckling gagnar inte bara de anställda utan också arbetsgivarna.

Fler och bättre jobb: Fler och bättre jobb handlar om att högre löner, bättre villkor och ökad välfärd 
skapas genom ekonomisk tillväxt och företag som är globalt konkurrenskraftiga. Då behövs också 
investeringar i infrastruktur, forskning och andra innovationsstödjande insatser liksom kompetenta 
medarbetare.

Balans i arbetslivet: De flesta tjänstemän trivs på sina arbeten men många är stressade av jobbet. 
Stora förändringar i arbetslivet, främst till följd av teknikutveckling, har medfört ett gränslöst ar-
betsliv med otydliga gränser mellan arbete och fritid.
Förutom dessa fokusområden har regionstyrelsen en arbetsgrupp som arbetar med att förbättra 
och utveckla regionrådet.

Conny Knudsen Anders Sjöstrand  Madelene Cannerhagen
Ordförande Unionen Sydväst 1:a vice ordförande Unionen Sydväst 2:a vice ordförande Unionen Sydväst
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Conny Knudsen Tieto Sweden

Vice ordförande 
Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset 
Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB

Ledamöter
Kenneth Straschko  Tetra Pak Processing Equipment AB 
Charles Björklund Wise IT Konsult AB  
Jessica Andersson Systembolaget AB  
Paulina Olsson DSV Road AB   
Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB 
Marie Koraeus Eldh Öresundsbro Konsortiet  
Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin AB  
Maria Hansson Folkuniversitetet  
Jonas Weiger Ikea Svenska försäljning AB  

Suppleanter
Hasan Mosaddegh Egenföretagare
Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions AB
Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel AB
Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby AB
Peter Almqvist IKEA Inter AB

Ungdomsombud
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation(USA) Filial Sverige

Revisorer
Jani Rutanen Ericsson AB   
Karl-Henry Boo Höganäs Sweden AB

Suppleanter
Sam Kamber Studerande
Runar Schmidt Höganäs AB
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Valberedning
Sammankallande
Peter Ellström Schenker AB

Ledamöter
Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB  
Camilla Lundberg Studerande   
Albin Hermansson Schneider Electric Buildings AB 
Robert Svensson Malmö 

Suppleanter
Nina Grönkvist Axis Communications AB 
Malin Jönsson DSV Road AB 

Kongressombud 
Bengt Andersson  Besikta Bilprovning AB
Berne Svensson  Sigma Connectivity AB
Bror Garcia Lantz  Alfa Laval Lund AB
Carina Ekstrand Hansen  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
Charles Björklund  Wise IT Konsult AB
Conny Knudsen  Tieto Sweden AB
Eva Sonesson  IKEA AB
Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby AB
Hasan Mosaddegh Egenföretagare
Jessica Andersson  Systembolaget
Jessica Sanden  Telia Sonera Sverige AB
Johan Löfgren  Xelent Office Sweden AB
Jonas Weiger  IKEA  AB
Karl-Henry Boo  Höganäs AB
Kenneth Straschko  Tetra Pak Processing Equipment AB 
Lisbeth Larsson Tetra  Pak Packaging Solutions AB
Lotta Karlin  McNeil AB
Madelene Cannerhagen  Saint Gobain Ecophon AB
Mahomood Baddat  Språkservice
Margreth Derle  NE Nationalencyklopedin AB
Maria Hansson  Folkuniversitetet
Marianne Johansson  Telia Sverige AB
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Marie Koreus Eldh  Öresundsbro Konsortiet
Mikael Tomas Pedersen  Assemblin Ventilation
Niclas Ellberg  Martin & Servera Restauranghandel
Paulina Ohlsson  DSV Road
Per Fryking  Ericsson AB
Peter Ellström  DB Schenker AB
Peter Ohlsson  Höganäs AB
Pia Grönsund  Folkuniversitetet
Ralph Schmidt  Personalrepresentant, Unionen Sydväst
Robert Svensson  Studerande
Rolf Karlén Bjärekraft
Sanna Karlsson  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
Stefan Nilsson  Consafe Logistics AB
Susanne Backe  EON AB

Ombud till förbundsråd 
Conny Knudsen Tieto Sweden AB
Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset
Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB
Charles Björklund Wise IT Konsult AB
Jessica Andersson Systembolaget AB
Jonas Weiger IKEA Svenska försäljning AB
Kenneth Straschko  Tetra Pak Processing Equipment AB
Marie Koraeus-Eldh Öresundsbro Konsortiet 
Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB
Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin AB
Maria Hansson Folkuniversitetet
Paulina Olsson DSV Road AB
Hasan Mosaddegh Egenföretagare
Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions AB
Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel AB
Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby AB
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation(USA) Filial Sverige
Peter Almqvist IKEA Inter AB

Suppleanter
Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB
Joakim Olofsson Dagab Inköp & Logistik AB
Martin Fridehjelm Kemira Kemi AB
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Ralph Schmidt Unionen Sydväst
Rolf Karlén Bjärekraft AB
Emma Wahlgren Systembolaget AB
Camilla Lundberg Studerande
Berne Svensson Sigma Connectivity AB
Peter Sternskog Kuehne + Nagel AB

Beredningsutskott
Victoria Kirchhoff  Egmont Publishing

Marianne Johansson  Telia Sverige AB
Martin Fridehjelm  Kemira Kemi AB

 

Regionstyrelsens övriga uppdrag inom Unionen
Madelene Cannerhagen
2:e vice ordförande i Branschdelegationen Industri Industriarbetsgivarna
Gruv, Massa- & Papper, Sågverk, Byggnadsämnesförbundet och SVEMEK
Ledamot i A-kassans styrelse.

Margareth Derle
Ordförande i Branschdelegation Almega Tjänste- och Media
Ledamot i Unionens nationella valberedning
Likabehandlingsnätverk central

Conny Knudsen
Ledamot i Branschdelegation IT, Teknikkonsult & Telekom
Ledamot TCO Skåne
Ledamot TCO Halland
Ledamot Inter-Regional Trade Union Council Öresund
Ledamot Övervakningskommittén i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
TRR:s referensgrupp

Anders Sjöstrand
Ordförande i Branschdelegation Organisationer

Charles Björklund
Ledamot i Nationella valberedningen
Ledamot i Unionens A-kassas valberedning
Ledamot i Unionens IT-referensgrupp

Maria Hansson
Ledamot i Branschdelegation Organisationer
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2018 2019 Utfall +/-

Yrkesverksamma 68 939 70 855 +1916

Egenföretagare-medlemmar 1 254 1 300 +46

Chefsmedlemmar 10 821 11 105 +284

Studentmedlemmar 5 481 5 530 +49

Klubbar 289 285 -4

Precis som tidigare år under kongressperioden 
har vi under 2019 år haft fyra verksamhetsområ-
den att utgå ifrån:

•  Starkare kraft
•  Bättre arbetsliv och arbetsmarknad
•  Bättre medlemskap, och
•  En utvecklande organisation
I vårt målstyrningsarbete har vi fokuserat på att 
fler medlemmar skall omfattas av inflytande-
former, mer specifikt fler klubbar och att våra 
förtroendevalda skall ha ökade möjligheter att 
agera i sitt uppdrag. I övrigt har vi också fokuse-
rat på att öka antalet medlemmar.

Antalet medlemmar
Medlemsutvecklingen under 2019 har på många 
sätt varit fantastisk. Ett strukturerat och enga-
gerat arbete av såväl anställda som förtroende-
valda har lett fram till att vi ökat antalet yrkes-
verksamma plus Eget-medlemmar från 70 193 
till 72 199. Vi har också ökat antalet chefsmed-
lemmar från 10 822 till 11 106. Andelen av våra 
nya medlemmar med högskoleutbildning har 
under året varit i snitt 39,5 procent. Vi överträf-
fade därmed våra årsmål med råge. 

Fler medlemmar skall omfattas av  
inflytandeformer
Antalet företagsklubbar i regionen minskade 
från 289 till 282 stycken. Samtidigt ökade vi 
från 69 till 72 riksklubbar. Antalet medlem-
mar med klubb ökade också från 24 078 till 
24 115 och antalet arbetsplatser med klubb 
ökade från 1321 till 1335 stycken. Vi ökade också 
andelen medlemmar som omfattas av lokal 
facklig organisation (LFO) från 49,5 till 50,5 
procent. Våra förtroendevalda anser också att 
de har goda möjligheter att agera i sitt upp-
drag;55 procent har svarat 8-10 på denna fråga. 
Sammanfattningsvis har vi nått våra högt upp-
satta mål inom detta område.

Kollektivavtal
En viktig del av arbetslivet, kanske den vikti-
gaste medlemsförmånen, är kollektivavtalet. 
Skillnaden är enorm om du har eller inte har 
kollektivavtal. Avtalet ger möjlighet till påver-
kan, trygghet och inte minst ekonomiska förde-
lar. Under året har vi ökat antalet arbetsplatser 
med kollektivavtal från 6 329 stycken till 6 424 
stycken. Vi har ökat antalet avtal netto med 98 
stycken. Vi har därmed nått våra mål i detta  
viktiga arbete.

Demokrati 
I april genomfördes regionens årsmöte med 
stort deltagande, där sedvanlig årsmötesforma-
lia hanterades. Troed Troedsson föreläste om 
”Framtidens fackförbund” och det genomfördes 
en workshop om framtiden. 
Regionstyrelsen var i maj månad på team-
building för att skapa förutsättningar för ett 
framgångsrikt styrelsearbete. Under början 
på oktober arrangerades Unionens kongress i 
Malmö där det togs beslut om handlingspro-
gram, plattformar och en ny ekonomimodell. 
Regionstyrelsen var väl förbered och represente-
rade regionens medlemmar och förtroendevalda 
på ett mycket bra sätt.   

Opinion och påverkan 
Att bilda opinion och påverka är en viktig del 
av vår verksamhet och sker på olika sätt, bland 
annat i media. Under året har vi haft 78 införda 
artiklar. Vi har också varit intervjuade i Radio P4 
Malmöhus. Dessutom har vi haft ett stort antal 
aktiviteter för påverkan och opinionsbildning för 
såväl politiker som näringsliv.  
I samarbete med Media Evolution Center, 
(MEC), har vi haft medlemsaktiviteter inom 
bland annat  ”Unionen spanar”, en aktivitet med 
tydligt framtidsperspektiv.

Magnus Sjöholm
Tf. regionchef Unionen Sydväst 

Medlemsantal

Unionen Sydväst i siffror
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Engagemang
Under 2019 fortsatte arbetet med att öka 
antalet förtroendevalda och klubbar med ett 
fortsatt fokus på just klubbar. Arbetet med att 
få till klubb ute på arbetsplatserna har till stor 
del grundat sig på vår befintliga process där 
vi aktivt jobbar med att stötta arbetsplatsom-
bud med informationsmandat i deras fackliga 
roll. Genom att på olika sätt bidra med stöd 
genom kontakt och utbildningar har vi haft 
som mål att uppmuntra och underbygga ett 
befintligt fackligt engagemang. Vår förhopp-
ning har varit att på detta sätta bidra till att 
engagemanget ska växa sig större och leda till 
att man vill bilda klubb på arbetsplatsen för att 
få till stånd ett större inflytande. 

Fördelarna med lokal klubb är många för 
såväl våra medlemmar som för arbetsgi-
vare.  En klubb har helt andra möjligheter att 
bedriva fackligt arbete genom att själv kalla 
till förhandling i olika frågor. Det innebär att 
klubben kan agera proaktivt och strategiskt i 
olika frågor och bedriva ett långsiktigt påver-
kansarbete. Vid större förändringar är det de 
som är i verksamheten som bäst kan se hur 
det kommer att påverka organisationen. Det 
innebär stora möjligheter att påverka så att 
förändringar genomförs på bästa sätt. En lokal 
klubb ger också helt andra möjligheter att 
arbeta med lönefrågor och vara en aktiv part 
vid lönerevisionen.  

Lokal klubb ger också fördelar åt arbetsgiva-
ren som genom lokala förhandlingar och  
samverkan får en större legitimitet åt sina 
beslut, en snabbare beslutsprocess och en tidig 
förankring av beslut och förändringar bland 
sina anställda. Tillsammans med arbetsgiva-
ren kan klubben skapa en gemensam målbild 
vad gäller exempelvis god arbetsmiljö och 
goda resultat. En bra arbetsmiljö leder ofta till 
en högre produktivitet och lägre kostnader i 
form av till exempel lägre sjukskrivningstal

Målsättning
Under 2019 hade Unionen Sydväst som mål 
att bilda 20 nya klubbar, något vi inte riktigt 
nådde upp till i och med att ökningen slutade 
vid 17 nya klubbar. Antalet medlemmar som 
omfattades av lokal facklig organisering (LFO) 
har dock stigit. När vi inledde 2019 uppgick 
antalet medlemmar som omfattades av LFO 
till 30 174. Vid årets slut hade siffran stigit till 
31 412, en ökning med totalt 1 238 medlemmar. 

Inför 2019 var målsättningen att vi skulle 
genomföra 500 kontakter med arbetsplats-
ombud med informationsmandat under året; 
vi genomförde 329 kontakter. Anledningen 
till att vi inte nådde vårt mål fullt ut var att vi 
under året identifierade ett vikande underlag 
och därför istället prioriterade att genomföra 
besök på arbetsplatser med syfte att få till fler 
förtroendevalda men även fler medlemmar 
och klubbar. Vårt mål var att genomföra 400 
arbetsplatsbesök och vi gjorde 559 besök, ett 
resultat på +159 besök över målet.

FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtalets roll
Kollektivavtalet (KAV) är Unionens viktigaste 
verktyg för att förbättra och värna medlem-
marnas anställningsvillkor. Kollektivavtalet 
ger en praktisk och bra anpassning till företa-
gets verksamhet. Förutom att skapa konkur-
rensneutralitet mellan olika företag när det 
gäller personalkostnader, ger ett kollektivavtal 
också enkla, rättvisa och verklighetsanpas-
sade regler för företagens personalpolitiska 
verksamhet. I och med att parterna tecknar 
ett kollektivavtal tar de också ett gemensamt 
ansvar för att lösa de konflikter som kan upp-
stå, utan att behöva anlita advokater och det 
allmänna rättsväsendet.

Kollektivavtalet fungerar som ett skydd för 
arbetstagaren. Det tillåter inte att arbetsgiva-
ren kommer överens med klubben eller en 
enskild anställd om sämre villkor än de som 

En starkare kraft för ökat inflytande
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anges i kollektivavtalet - om det inte särskilt 
framgår av avtalet att det är möjligt att göra 
det (dispositiva delar). Däremot finns det 
oftast inget i tjänstemännens kollektivav-
tal som hindrar de lokala parterna från att 
komma överens om bättre villkor än de som 
anges i avtalet, d v s avtalet är ett minimiavtal, 
som lägger ett gemensamt golv att stå på för 
tjänstemännen på företaget.

Tecknande av nya avtal
I Sydväst har vi målmedvetet arbetat med att 
öka antalet medlemmar som omfattas av kol-
lektivavtal genom att värva medlemmarpå 
arbetsplatser där det redan finns kollektiv-
avtal, men främst genom att försökateckna 
så många nya avtal som möjligt. Detta har vi 
gjort genom att, bland annat, organisera oss i 
en grupp som särskilt fokuserat på den upp-
giften- kollektivavtalsgruppen eller förkortat 
KAV-gruppen.

Målet för gruppen har för 2019 varit att teckna 
200 nya avtal som ska omfatta minst 500 
fler medlemmar än den 31 december 2018. 
Resultatet blev, när vi också räknar in arbets-
platser som gått med i olika arbetsgivarorga-
nisationer och även så kallade automatgene-
rerade avtal, att vi under året tecknat 471 avtal 
som omfattar 509 fler medlemmar. 
En helt fantastisk måluppfyllelse. Vad är då 
hemligheten bakom framgången? I första 
hand är det gruppens fokusering på just 
kollektivavtalstecknande som gett resultat. 
Gruppens engagemang i arbetet har gett, och 
ger fortfarande, resultat. Att se arbetet som ett 
ständigt lärande där gruppens medlemmar 
hela tiden delar med sig av sina erfarenheter 
och aktivt arbetar med feedback och lärande-
loop leder uppenbarligen till framgångar.

I regionen blev det 931 fler medlemmar som 
omfattas av kollektivavtal och vi tecknade 98 
avtal netto under året. Det är inget resultat 
som kollektivavtalsgruppen har kunnat uppnå 
av egen kraft utan där är resultatet beroende 
av att våra andra fokusgrupper värvar med-
lemmar på arbetsplatser där det redan finns 
kollektivavtal.

Att notera här är att trots att vi tecknade 471 
avtal under året blev slutresultatet ”endast” 
98 stycken netto. Det innebär att vi tappade 
380 avtal under samma period. Vad beror då 
detta på och kan vi påverka utflödet? Svaret 
är att i de allra flesta fall kan vi inte påverka 
de avtal som försvinner ut. Det beror oftast på 
att arbetsplatser läggs ner, går i konkurs, flyt-
tar till annan ort, slås ihop med andra företag 
eller köps upp. Det finns inga exempel på att 
någon arbetsplats sagt upp ett gällande avtal 
p.g.a. ideologiska eller ekonomiska skäl.

Att företag omfattas av avtal med fackliga 
organisationer är en viktig del i den svenska 
modellen och är en förutsättning för att 
arbetsmarknadens parter ska kunna behålla 
inflytandet över vilka villkor som ska gälla på 
svensk arbetsmarknad. Den svenska modellen 
är dessutom en del i vårt demokratiska sam-
hälle där kollektivavtal på arbetsplatser där 
Unionen har medlemmar är en pusselbit. Den 
andra pusselbiten är det individuella medlem-
skapet i en facklig organisation och engage-
manget i det lokala fackliga arbetet. Först när 
dessa kriterier är uppfyllda (arbetsgivare och 
anställda) kan vi kalla oss demokratiska. I vart 
fall i ett arbetsmarknadspolitiskt perspektiv.  

Aktiviteter från KAV-gruppen
Vi har genomfört ett stort antal aktiviteter 
under året, bland annat följande:

- Drygt 800 förhandlingar

- Drygt 200 arbetsplatsbesök

- 10 000-tals kontakter med medlemmar, 

- Varit med och utformat Unionens nya pro-
cess för kollektivavtalstecknande

- 10 000-tals kontakter med medlemmar, 
arbetsgivare, företag och organisationer.

- Seminarier och utbildningar på temat ”kol-
lektivavtal” – allmänna och företagsanpassade.

- Deltagit vid Unionens synlighetsveckor 
(”Unionenveckorna”, vecka 6 och 38).

- Lämnat ett stort antal tips till andra grupper, 
främst gällande rekrytering av förtroende-
valda och värvning av nya medlemmar
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- Samarbetat över gränserna med övriga grup-
per i ett antal ärenden och aktiviteter.

- Samarbetat med andra fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer med syfte att teckna 
kollektivavtal.

Årets jobbhjältar
Unionen delar årligen ut tre stycken natio-
nella utmärkelser till en individ eller en grupp 
förtroendevalda under rubriken ”Årets jobb-
hjältar”. De tre utmärkelserna är Årets eldsjäl, 
Årets uppstickare och Årets nytänkare och 
för 2019 kom glädjande nog två av pristagarna 
från vår region.

Åres eldsjäl – en utmärkelse som delas ut till 
en engagerad förtroendevald som outtröttligt 
gör ett fackligt arbete utöver det vanliga – 
delades ut till Jenny Sjöholm, Peab Support i 
Ängelholm. I kategorin Årets uppstickare – 
som delas ut till någon som nått framgång i en 
facklig fråga på kort tid – uppmärksammades 
Albin Rosberg, Verisure Innovations i Malmö.

Kollektivavtal
Mål för 2019 Uppnått 2019

Nya avtal +200 +471

Medlemmar som 
omfattas av de nya 
avtalen

+500 +509

REGIONSTYRELSENS ARBETE INOM ”EN 
STARKARE KRAFT FÖR ÖKAT INFLYTANDE”

Engagerad ung medlem
En prioriterad målgrupp för återväxt och repre-
sentation inom förbundet är medlemmar under 
35 år. Under året har utbildningen ”Arbetslivet 
för dig under 35” genomförts. Kursen som tar 
upp frågor om lagar och avtal men även hur allt 
hänger ihop. Det är en ögonöppnare för många 
och kursen hålls alltid på en lördag eftersom 
den riktar sig till de medlemmar som ännu inte 
fått en förtroenderoll och därför inte har rätt 
enligt förtroendemannalagen att få ledighet 
under arbetstid beviljad. Vi har även arrang-
erat andra riktade events som varit ämnade att 
belysa vikten av ett fackligt engagemang och 
dessutom skapa en kunskapshöjning kring den 
svenska partsmodellen och vikten av kollektiv-
avtal.

Regionstyrelsens ungdomsombud har varit 
aktiv i det nationella nätverket som arbetar med 
frågor som berör yngre medlemmar. I nätverket 
samordnas de frågor som nätverket vill lyfta och 
driva. Mycket av arbetet fokuserar på att tydlig-
göra den roll ungdomsombuden har och hjälpa 
varandra i rollen som ungdomsombud. Att till-
sammans dela hur den lokala verksamheten ser 
ut i fokus på unga medlemmar för att på bästa 
sätt kunna representera de unga medlemmarna.

På eventet It’s your future, som riktade sig till 
yngre engelskspråkiga medlemmar och hölls i 
Malmö, var ungdomsombudet närvarande och 
nätverkande och två från regionstyrelsen höll 
föredrag.

Regionstyrelsen hade en representant på 
Nationella Ung Arena som hölls i november 
på konferensanläggningen Aronsborg utanför 
Stockholm. I två dagar diskuterades bland annat 
arbetsrätt, kollektivavtal och balans i arbetslivet 
utöver den sedvanliga mötesformalia som stor-
mötet ska innehålla. En viktig del av Nationella 
Ung Arena är att yngre medlemmar ges möj-
ligheten att nätverka utanför sin profession, 
sitt företag och sin yrkesroll. På detta sätt stöds 
den fackliga sammanhållningen i förbundet på 
nationell nivå.

Årets eldsjäl 
Jenny Sjöholm, Peab
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Opinionsbildning och varumärkesbyggande
Under året har ordinarie opinionsbildare 
gått på föräldraledighet och det dröjde något 
innan det blev klart med en vikarie. Denne 
var dock på plats i mitten av april och verk-
samheten kunde fortskrida i något sånär ordi-
narie omfattning. Detta innebar fortsatt fokus 
på politiker och näringsliv och aktiviteter som 
bidrar till att stärka varumärket Unionen. 

Mer konkret har vi under året arrangerar 
diverse arrangemang där fokus har varit 
relevant innehåll och relationsbyggande till 
beslutsfattare och aktörer inom olika sektorer. 
I juni arrangerade vi årets första Unionen  
Spanar där Tobias Degsell föreläste kring 
att det trots teknikens framfart ändå behövs 
människor för att skapa framtiden.

I augusti stod Unionen Sydväst som värd för 
ett välbesökt frukostseminarium vid Media 
Evolutions internationella arrangemang The 
Festival i Malmö. Tillsammans med före-
trädare från Lunds universitet och företaget 
Odd Company spanande vi kring “The Ever-
Changing Working Life”.  
Månaden efter arrangerade vi ytterligare ett 
Unionen spanar under rubriken ”Bestäm 
dig”, vilket följdes upp av ännu en framtids-
spaning i november kring framtidens arbets-
plats. Vid detta tillfälle samarbetade vi med 
Fastighetsägarna Syd och Skanska Öresund. 

Samma månad genomförde vi också ett stu-
diebesök på PwC Malmö för att få veta mer 
om arbetsgivarnätverket MINE (Mentorship. 
Inspiration. Networking. Education) som 
arbetar för ökad mångfald och inkludering  
till gagn för företagsutveckling och affärsnytta. 
Med på studiebesöket hade vi politiker från 
både socialdemokraterna och liberalerna  
samt tjänstemän från Region Skåne och 
Malmö stad.

Vi bjöd även ner Unionens chefsekonom 
Katarina Lundahl till Malmö där hon presen-
terade en skånsk variant på Unionens kon-
junkturprognos i december. Detta evenemang 
livesändes på Facebook vilket möjliggjorde 
för bland annat våra regionala riksdagsleda-
möter att följa presentationen. Av det fyrtiotal 
åhörare som lyssnade på plats fanns bland 
annat representanter från Handelskammaren, 
Øresundsinstitutet och Arbetsförmedlingen.

Premiummedlemskap hos Media Evolution
Under året har kommunikations- och opi-
nionsgruppen vid Unionen Sydväst arbetat 
vidare med att utveckla vår positionering hos 
Media Evolution (MEC) i Malmö. Fokus för 
samarbetet under 2019 har varit att fördjupa 
vår närvaro där så att vi blir ett känt och upp-
skattat varumärke i communityn. Av denna 
anledning – men också på grund av MEC:s 
geografiska placering och den goda service de 
erbjuder – har flertalet av de event som nämns 
ovan förlagts dit.  
I vårt medlemskap står vi värdar för konceptet 
Brekafast with new friends, som samlar Syftet 
är att vid varje tillfälle samla medlemmar från 
Media Evolutions community och på ett mer 
informellt vis för att synlig göra oss och knyta 
nya kontakter. Detta har varit mycket uppskat-
tat och har genererat i flera företagsbesök. 

Vi är dock medvetna om behovet av att 
verka även på andra orter varför vi kommer 
att söka strategiska samarbeten i Lund och 
Helsingborg under 2020. Detta arbete har 
redan inletts avseende Lund genom samtal 
med Skånemotors Johan Wester.

Press och media
Med en tillförordnad regionchef och en vika-
rierande opinionsbildare har ambitionsnivån 
avseende publicerade debattartiklar och 
insändare fått sänkas något för andra halvan 
av året. Ändå visar statistik att Unionen 
Sydväst var den region som hade näst flest 
publicerade artiklar och med störst räckvidd 
bland Unionens regioner under den aktuella 

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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perioden, vilket är glädjande (källa: Unionen i 
medierna: juni-november 2019).

Med en tillförordnad regionchef med ordi-
narie hemvist i annan region har opinions-
bildaren fått ersätta denne som representant 
i samverkansorganen IT-kompetens Skåne 
respektive Teknikcollege Skåne. Deltagandet 
där har emellertid inte enbart handlat om 
att ersätta regionchefen utan lika mycket 
om att inventera behovet och nyttan av att 
delta i dessa organ. Inom ramen för detta har 
en samverkansinventering gjorts bland alla 
anställda vid Unionen Sydväst vilket vi kom-
mer att arbeta vidare med 2020.  

Även under detta år har opinionsbildare och 
kommunikatör erbjudit medieträning till för-
troendevalda, exempelvis i Helsingborg när 
huvudarbetsmiljöombuden (HAMO) samla-
des för gemensam utbildning i andra frågor. 
Kriskommunikation och medieträning på 
mer individuell nivå blev dessutom aktuellt 
vid två tillfällen under året, detta då dels ett 
globalt företag och dels en större idrottsklubb 
blev föremål för Unionens men också medias 
granskning. Genom tät dialog mellan berörda 
och fastställda rutiner internt löstes detta på 
ett bra sätt.

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl presenterade en 
skånsk variant på Unionens konjunkturprognos 

Studiebesök på PwC Malmö för att få veta mer om arbets-
givarnätverket MINE (Mentorship. Inspiration. Networking. 
Education) 

Framtidsspaningen Unionen Spanar, här kring fram-
tidens arbetsplats. Vid detta tillfälle samarbetade vi 
med Fastighetsägarna Syd och Skanska Öresund.
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR I  
MIN BRANSCH
Industrinatten
Vi deltog vid Industrinatten 2019 vilken i år 
genomfördes den 22 oktober på Slagthuset i 
Malmö. Där mötte vi många nyfikna högsta-
die- och gymnasie elever. Totalt välkomnades 
cirka 1 200 besökare och ett 60-tal utställare 
fanns på plats.

Vad är Industrinatten?
Industrinatten är en kraftsamling för att 
visa upp våra industriföretag och underlätta 
företagens framtida rekrytering. För 
ungdomar på väg ut i olika studie- och 
yrkesval är Industrinatten många gånger 
den första kontakten med en arbetsmarknad 
som idag har en fantastisk bredd av olika 
yrkesroller och branscher.

Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata 
med representanter från industrin och ställa 
frågor direkt till olika medarbetare som– 
”vad innebär det att arbeta här?”, ”Vilken 
utbildning krävs?”, ”Kan man få praktik hos 
er?”.

För företagen är Industrinatten ett tillfälle att 
visa den bredd av spännande framtidsjobb 
som industrin kan erbjuda. Här kan man 
lyfta fram nya produkter, avancerad teknik, 
schyssta arbetsmiljöer och, inte minst, visa 
på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är 
framtidens kompetenta medarbetare!

 

UNIONEN FÖRBÄTTRAR VILLKOREN PÅ MIN 
ARBETSPLATS 
Arbetsmiljöverksamhet i Sydväst
Under 2019 har regionkontorets ambition 
varit att genomföra 500 stycken Regionala 
arbetsmiljöombuds(RAMO)–aktiviteter, 
det vill säga arbetsplatsbesök och relaterade 
ärenden. När vi summerar året ser vi att 
antalet genomförda aktiviteter landade på 
613 stycken. De arbetsmiljöproblem vi kom-
mer i kontakt med handlar om arbetsbelast-

ning, mobbing, trakasserier, kränkningar samt 
hot- och våldssituationer. där vi upplever en 
ökning. 

När det gäller hög arbetsbelastning och kränk-
ningar ser vi att det främst är kvinnor som 
kontaktar oss, vilket kanske inte helt speglar 
hur situationen ser ut på arbetsplatserna: vi 
uppfattar det som att det finns ett stort mör-
kertal bland män. För att motverka arbets-
miljöproblem lägger vi ner väldigt mycket 
tid på att dels arbeta förebyggande genom 
branschvisa arbetsplatsbesök och dels genom 
att besöka de arbetsplatser där arbetsmiljöpro-
blem uppmärksammats. 

RAMO-verksamheten har förutom RAMO-
ärenden och besök innehållit följande utbild-
ningar:

•  Bättre arbetsmiljö (BAM), (8 st)

•  Bättre psykosocial (2 st)

•  Riskbruk i arbetslivet (2 st)

•  Arbetsmiljökonferens (Malmö),

•  Nätverksträffar för huvudskyddsarbetsmiljö- 
    ombud (HAMO), (2 st), samt

•  Ett flertal företagsförlagda RAMO-
utbildningar samt arbetsmiljöutbildning för 
chefsmedlemmar. 

Vi har dessutom påbörjat arbetet med att stötta 
våra arbetsmiljöombud (AMO) genom per-
sonliga möten så att de ska känna sig trygga 
och få större möjlighet att agera i sitt uppdrag. 
Vi har under året även lagt ner väldigt mycket 
tid på att stötta dessa och våra klubbars ordfö-
rande. 

I syfte att internt ytterligare öka kompeten-
sen kring arbetsmiljö hade vi som ambition 
att samtliga ombudsmän under 2019 ska ha 
genomgått enskilda arbetsmiljöutbildningar 
samt genomfört minst tre RAMO-aktiviteter. 
När vi summerar året kan vi konstatera att två 
av tre ombudsmän har genomfört detta vilket 
vi är väldigt nöjda med.
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Arbetsmiljökonferens 
I det regionala arbetsmiljöombudetsarbets-
uppgift ingår att skapa kunskap för arbets-
miljöombuden om aktuella ämnen som berör 
själva arbetsmiljön.  Vi vet också att nätver-
kande är efterfrågat och utöver den utbil-
dande delen fyller vår arbetsmiljökonferens 
ett sådant syfte. Under 2019 genomförde vi en 
heldags arbetsmiljökonferens på Marina Plaza 
Hotel i Helsingborg. Temat för konferensen 
var dels en fortsättning på fjolårets tema ”Må 
bra på och av sitt arbete” och dels på det nya 
temat ”Mångfald och jämställdhet”. Annica 
Ollerstam från regionkontoret inledde dagen 
med föreläsningen ”Lite stress för man väl 
tåla” som handlar om stress, utbrändhet och 
vägar tillbaka till ett balanserat liv. Därefter 
lyssnade vi på Jonas Helgesson som föreläste 
om ”Ett CP-skadat arbetsliv” för att avsluta 
med Ulrika Ahlqvist och ”Låt din hjärna 
blomma”. På konferensen deltog abetsmiljö-
ombud, chefer, arbetsplatsombud, represen-
tanter från klubbar och regionstyrelseledamö-
ter. Totalt deltog 155 personer. 

Konferensen genomfördes under den europe-
iska arbetsmiljöveckan som alltid hålls i okto-
ber, då vi under samma vecka arrangerade 
fyra olika frukostseminarier i Helsingborg och 
Malmö på temat arbetsmiljö.

REGIONSTYRELSENS ARBETE INOM 
”ETT BÄTTRE ARBETSLIV OCH EN BÄTTRE 
ARBETSMARKNAD”
För att en organisation ska förbli demokra-
tisk krävs att medlemmarna kan göra sin röst 
hörd. Dels behövs medlemmar som berättar 
vad de vill och dels behövs de som driver frå-
gorna till alla medlemmars gagn. Därför har vi 
inom Unionen Sydväst en medlemsinflytande-
grupp med syftet att främja engagemang och 
gynna möjligheten att påverka. Eftersom detta 
år har varit ett kongressår och även ett år inför 
avtalsrörelse har fokus legat på att stötta och 
hjälpt till med formulerandet av motioner och 
att synliggöra de viktiga datum som gäller för 
inskick till de olika instanserna. 

De motioner som kom in diskuterades med 
region Småland och region Sydost för att se 
vilka frågor som vi alla tycker är viktiga att 
driva på förbundsråd, kongress och regionalt. 
Regionstyrelsen själv skickade in motioner 
som är extra viktiga för vår region, som till 
exempel extra semestervecka och arbetstids-
förkortning. 

Arbetsmiljökonferensen hölls i Helsingborg 
den 24 oktober. Det är med stor tydlighet att 
det är ett omtyckt arrangemang med många 
besökare. Anställda och representanter för 
regionstyrelsen bar denna gång svarta t-shirts 
som uppmanade besökarna att ställa frågor till 
dem. Detta ersatte de tidigare använda borden 
för de olika arbetes och ämnesområdena. Mats 
Pahlman, ombudsman på Unionen, gjorde ett 
utmärkt arbete som konferencier under mötet.

Det genomfördes tre mycket intressanta före-
läsningar under dagen. Unionens egen coach 
Annica Ollerstam talade det högaktuella 
ämnet stress. Under en mycket tänkvärd före-
läsning talade Jonas Helgesson, om ”Ett CP 
bra liv. Med mycket humor tog han upp bland 
annat frågorna om självkänsla och inklude-
ring. Ulrika Ahlqvist fick de församlade att 
förstå att hjärnan utvecklas under hela livet 
och hjärnans kemi. ”En skrattande hjärna är 
en samarbetsvillig hjärna”

Arbetsmiljökonferensen 2019 som hölls på Marina Plaza i 
helsingborg. På scen var inga mindre än Jonas Helgesson,  
Annica Ollerstam och Ulrika Ahlqvist.
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Ett bättre medlemskap
FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DE FÅR BRA 
STÖD OCH SERVICE
Försäkringsinformation
Inom Unionens försäkringsinformations-
verksamhet (Finfoverksamheten) finns det 21 
medarbetare. 19 stycken arbetar som regionala 
försäkringsinformatörer och finns på våra 
regionkontor runt om i landet. I Sydväst har 
vi två FINFO, Jonas Andersson och Jessica 
Rundgren

Unionen arbetar aktivt med att förbättra med-
lemmarnas försäkringsskydd och målet är att 
påverka lagstiftning, utveckla kollektivavta-
len samt erbjuda förmånliga försäkringar till 
medlemmarna. Unionen bedriver informa-
tionsverksamhet för att öka medlemmarnas 
medvetande, intresse och kunskap om sina 
pensioner och försäkringar.

Unionen Sydväst har under året erbjudit 
försäkringsinformation i form av planerade 
föreläsningar samt efterfrågade arbetsplatsför-
lagda föreläsningar på olika teman:

•  Unionen förklarar - pension, försäkring och 
    trygghet i arbetslivet

•  Unionen förklarar - gör rätt val idag och  
    påverka din pension 

•  Unionen förklarar - uttag av pension,  
    planera och maximera

•  Tiotaggare – vilken är din bästa pensions 
    lösning?

•  Singel, sambo, gift - vem får dina pengar  
    den dagen du dör?

•  Chef - det här behöver du veta om tjänste 
    pension

•  Avtalsmiljonär eller fattigpensionär?

Totalt har cirka 3 000 personer tagit del av 
försäkringsinformationen under 2019.

 

Unionen Egenföretagare
2019 fick vi en ny ansvarig för Unionen 
Egenföretagare, Anna Sjöberg Petersson, som 
tog över den 1 juni efter Mikael Gudmundsson 
som då gick i pension.

Det var ett framgångsrikt år. Medlemsbasen 
passerade för första gången 10 000 medlem-
mar på nationell basis. I Sydväst låg vi i topp 
med en ökning på 56 egenföretagare till totalt 
1 310 st. Målet var att öka med 30.

Samarbetspartners
Samarbetet med Nyföretagarcentrum fortsät-
ter utvecklas och vi har gjort ett flertal aktivi-
teter tillsammans med högt engagemang och 
högt deltagarantal. Under året har kontakter 
även tagits med Nyföretagarcentrum i Halland 
och ett samarbete inleds där på allvar under 
2020. Unionen Sydväst representerar fortsatt i 
Nyföretagarcentrum Öresunds styrelse vilket 
är mycket fruktsamt och skapar bra synlig-
het för Unionen. Under 2019 har vi även 
inlett samarbete med nätverken Englaverket 
i Ängelholm och Business Port Staffanstorp. 
Detta är två etablerade och synliga nätverk på 
sina respektive orter som vi tror kommer öka 
vår medlemsbas ytterligare framöver.

Aktiviteter
Under våren 2019 erbjöd vi en seminarie-
serie för våra medlemmar i Malmö, Lund 
och Helsingborg på temat stress, ett viktigt 
och relevant ämne. Föreläsare var Unionen 
Sydvästs coach Annica Ollerstam. Under hös-
ten var temat professionellt nätverkande och 
hölls av vår nya samarbetspartner Englaverket. 
Båda seminarieserierna var mycket uppskat-
tade. I november kunde vi bjuda våra egen-
företagare på en riktig storföreläsning med 
Annica R Malmberg på temat Tändvätska. 
En riktig inspiration och injektionskick som 
avslutades med en trevlig After Work för de 
120 medlemmar som var på plats. 
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Nyheter

Under hösten har ett arbete gjorts kring möj-
ligheterna att arbeta mer strukturerarat med 
medlemmarna som ett nätverk. Vid en sonde-
ring så har intresset bedömts som mycket högt 
och därför kommer vi under 2020 att sjösatta 
två nätverk för våra medlemmar, ett i Malmö 
och ett i Helsingborg.

Syftet är att medlemmarna ska arbeta struktu-
rerat med att hjälpa varandras verksamheter 
att utvecklas.

En Advisory board har skapats under hösten 
2019 bestående av egenföretagaremedlemmar 
som vi upplever är ambassadörer för medlem-
skapet. Dessa kommer vi att träffa fyra gånger 
per året och de kommer att hållas uppdaterade 
kring medlemsrelaterade nyheter, testa idéer 
och ges förhandsinformation kring spännande 
aktiviteter som är på gång.

En grupp har skapats för Unionen 
Egenföretagare Sydväst på LinkedIn.  I grup-
pen delas inspiration och erfarenheter i rollen 
som egenföretagare.

Unionen Chef 
2019 var ett starkt rekryteringsår för Unionen 
Sydväst. Sammanlagt anslöt fem nya krafter 
till gruppen som arbetar med Unionen Chef. 
Teamet är nu komplett och sammanlagt 12 
stycken, inklusive gruppchef, arbetar nu 
för utvecklingen av våra chefsmedlemmar i 
Sydväst.

Vi fortsätter att växa och med 284 nya med-
lemmar så var det vid december månads 
utgång 11 106 chefsmedlemmar totalt i 
Sydväst.

Utbudet har fortsatt varit omfattande under 
2019. Vi levererar med hög kvalitet kompe-
tensutveckling, möjlighet till nätverkande 
och personlig utveckling. För att nå ut till och 
erbjuda våra chefsmedlemmar både möjlighet 
att fylla på med nya kunskaper och möjlighet 
till nätverkande, har vi erbjudit ”Affärslunch 
för chefer”. Lunchmötena har genomförts 
vid fyra tillfällen under 2019 och har inne-
hållit dagsaktuella och framtidsorienterade 
ämnen, bland annat stress, LinkedIn som 
rekryteringsverktyg samt hur leda genera-
tion Z. Affärsluncherna är uppskattade och 
alltid fullbokade. I samarbete med Lund 
University Commissioned Education (LUCE) 
och Arbetsmiljöhögskolan har vi än en gång 
drivit ”Ledarskap i förändring – numera kall-
lat Ledarskapsarenan ”med sex föreläsningar 
under året, www.ledarskapsarenan.se. Här får 
våra medlemmar ta del av ledande ledarskaps-
forskning av hög kvalitet

Chefsgruppen har under 2019 genomfört 
ett stort antal föreläsningar på teman som 
arbetsrätt, ledighetslagar, löne- och utveck-
lingssamtal och arbetsmiljö. Vi har dessutom 
företrätt ett stort antal chefsmedlemmar i för-
handlingar under året. Till det kommer även 
föreläsningar och aktiviteter som genomförts 
tillsammans med våra samarbetspartners.

Utöver basutbudet har två nyheter arbetats 
fram under 2019. Under hela hösten mark-
nadsfördes och planerades för uppstarten av 
Unionen Mentorprogram, ett 6 månader långt 
program där chefsmedlemmar fick möjlig-
heten att söka till programmet som mentorer 

Anna Sjöberg-Pettersson bör-
jade under 2019 som ansvarig 
för Unionen egenföretagare. 
Hon kom närmast från EFL 
Executive Education i Lund. 
Under höste hann hon ordna 
med både föreläsningar och 
starta upp ett nätverk för just 
Egenföretagarmedlemmarna
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eller adepter. Ett 90-tal ansökningar kom in 
och efter en matchningsprocess fick slutligen 
34 deltagare en efterlängtad plats, 17 mentorer 
och 17 adepter. Gruppen träffas sammanlagt 6 
tillfällen under våren 2020 innan det är dags 
för diplomering i juni.

Vi genomförde även den nya utbildningen 
ditt hållbara ledarskap, en lärandeprocess i 5 
moduler som skapar insikt och ger verktyg 
kring stress och mental träning. Intresset var 
stort och ett 60-tal sökte till utbildningens 20 
platser. Utvärderingarna var fantastiska och en 
ny omgång är redan planerad.

Unionen Chef är samarbetspartner till ett nät-
verk som heter Teknikkvinnor Chef. Under 
året hölls fyra stycken nätevkerksträffar för 
just kvinnor som är chefer i teknikbranchen. 
Vid träffarna har man fått lyssna på olika 
relaterade ämne och framförallt fått byta erfa-
renheter med varandra. Det har varit mycket 
uppskattat av deltagarna.

Gruppen ser fram emot att leverera fortsatt 
värde för våra chefsmedlemmar under 2020!

Coachverksamheten
Coachverksamheten i region Sydväst arbetar 
med utbildningar, föreläsningar och individ-
coachning. Under det gångna året har fokus 
främst varit på föreläsningar, både planerade, 
öppna utbildningar och efterfrågade som 
anpassats till medlemmar på företag.

Våra utbildningar ”Medvetet ledarskap” och 
”Coachande förhållningssätt” har fortsatt 
erbjudits till både chefer och förtroende-
valda vid samma tillfälle, med intentionen 
att öka arenorna för samverkan. Båda utbild-
ningarna är efterfrågade och framgångs-
rika. Under året har vi kört utbildningen 
”Kompetensinventering”, vilken är en utbild-
ning som riktar sig till samtliga

medlemmar. Vi har dessutom fortsatt att leve-
rera skräddarsydda företagsföreläsningar uti-
från efterfrågan, behov och nuläge.

Föreläsning med Linnéa Claeson
I maj anordnade vi en föreläsning för alla 
medlemmar en föreläsning som handlade om 

att våga stå upp och hjälpa andra med ingen 
mindre än Linnéa Claeson.  Med hennes 
inspirerande föreläsning ”Dödshot och glitter” 
pratade Linnéa, både högt och lågt om ämnen 
som civilkurage, sexuella övergrepp, hur por-
ren har påverkat oss, assholesonline och ass-
holes ute på gatorna. Med humor och tanke-
väckande insikt berättade hon hur vi ska våga 
stå upp för det vi tror på och om att hjälpa 
någon som behöver dig. Föreläsning drog fullt 
hus på Moriskan i Malmö.

FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE FÅR 
DET STÖD DE BEHÖVER I SITT UPPDRAG

Klubbar
Under 2019 har arbetet med förbundets för-
troendevalda haft högsta prioritet. Över stora 
delar förbundet minskar antalet förtroende-
valda och tyvärr även i Sydväst. Det som kan 
konstateras är att det inte minskar i antalet 
medlemmar som omfattas av klubb utan det 
är antalet klubbar som minskar. Hur går dessa 
siffror ihop? Det är flera klubbar som upp-
hör som går upp i en riksklubb, den klubben 
räknas som klubb i den region där klubben 
har säte. Som exempel kan en klubb upp-
höra i Sydväst och ingå i riksklubb med säte i 
Göteborg, då omfattas medlemmarna fortsatt 
av klubb men räknas som klubb i Göteborg. 
Vi har en stor utmaning att vända trenden 
och vi har flera initiativ inför 2020 som ska bli 
spännande att följa. För vår region innebär det 
att vi under året minskat från 289 till 282 klub-
bar.  Riksklubbar som har säte i Sydväst har 
ökat från 69 till 72 klubbar. Antal medlemmar 
som omfattas av klubb har ökat från 24 078 till 
24 115 och antalet arbetsställen som omfattas 
av klubb har ökat från 1321 till 1335 i regionen. 
Så sammantaget kan väl konstateras att det 
trots minskat antal klubbar omfattas både fler 
arbetsplatser och medlemmar av klubb jäm-
fört med 2018.
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Workshop årmöte
Vi har fortsatt arrangera workshops för 
klubbarna som en förberedelse inför års-
mötet. Dessa har arrangerats i Malmö och 
Helsingborg med 20 deltagare. Förberedelser 
inför årsmötet med inbjudan, dagordning, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse 
samt revisionsberättelse. Genomgång av dag-
ordning och hur val ska förrättas med vote-
ring, sluten omröstning osv. Vi ser att kvalitén 
på klubbarnas årsmöten blir bättre med bra 
struktur på planeringen. 

Klubbträffar
Varje år anordnar vi halvdagsträffar för de för-
troendevalda i klubbarna med olika aktuella 
teman. Detta är bra tillfällen för de förtroen-
devalda att dels få mer kunskaper men också 
att dela erfarenheter med förtroendevalda från 
andra klubbar. Under 2019 valde vi att även 
bjuda in arbetsmiljöombuden till en av träf-
farna för gemensamt erfarenhetsutbyte. Det 
absolut populäraste temat var löneförhandling 
men även att förhandla med arbetsmiljöper-
spektiv lockade sammantaget 331 deltagare. 

- Mars/april: Den perfekta löneförhandlingen

- Maj/juni:  Hur skapas engagemang

- Sep: Förhandla med arbetsmiljöperspektiv

- Nov: Ledighetslagarna 

FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE 
HAR MÖJLIGHET ATT AGERA I SITT UPPDRAG

Valberedningar
Som ett led i att engagera och inspirera val-
beredare samt att utbilda dem har vi fortsatt 
med våra fyra frukost moduler i Malmö och 
Helsingborg. Modulerna har tagit upp såväl 
vikten av lokalt fackligt arbete som praktiska 
tips om hur man kan arbeta i uppdraget. 
Förändringen har haft bra genomslag och vi 
kommer att fortsätta konceptet under 2020.  

Vi har även en årsplan om hur vi kommunice-
rar till alla regionens valberedare, något som 
fallit väl ut då det är fler valberedare som väl-
jer att ta kontakt med oss för att få stöd i sitt 
uppdrag.

Revisorer
Nytt för i år har vi också börjat kommunicera 
med revisorerna, de har fått en påminnelse 
om att det är dags att påbörja uppdraget, med 
i utskickat var också en mall så att de enkelt 
kunde slutföra sitt uppdrag.

GUKS (Grupputveckling för klubbstyrelser)
Under 2019 har GUKS genomförts med fyra 
klubbstyrelser. Det har spänt från riksklub-
bar på internationella koncerner till styrelser 
på lokala familjeföretag. En bra spegling av 
Unionens medlemskår och dess förtroende-
valda. Urvalet sker i dialog med klubbansva-
riga ombudsmän som ser ett utvecklingsbehov 
för både styrelsen och det företag/organisation 
som de representerar. Uppföljning på GUKS 
sker med varje styrelse och i den processen är 
det fokus på vad respektive styrelse är i behov 
av för att kunna driva sitt arbete framåt. 

Vi erbjuder även ett GUKS som innebär 3 
moduler à 3 timmar vardera. Det har vi gjort 
för att ge de klubbstyrelser som inte kan åka 
på internat chansen att få samma utvecklings-
möjlighet.

Detta år har vi arbetat mer med behovsanpas-
sade insatser. Då sätter vi samman ett anpassat 
paket utifrån en behovsinventering som sker i 
dialog med coach och klubbstyrelse.  
Exempel på ett sådant arbete kan vara att ta 
fram en verksamhetsplanering, jobba fram 
ramar, tänka kring teambuilding och lik-
nande. Även hjälpa till att lägga en strategi  
för medlemskommunikation och värvning av 
nya medlemmar. 
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REGIONSTYRELSENS ARBETE INOM ”ETT 
BÄTTRE MEDLEMSKAP”
Vi som arbetar i Regionstyrelsen Sydväst har 
olika bakgrund och fackliga erfarenheter. Våra 
ambitioner är att utvecklas i vårt uppdrag för 
att kunna arbeta för och förbättra villkoren för 
alla medlemmar i vår region. För att få ökad 
förståelse för hur nära sammankopplad demo-
kratin och den fackliga rörelsen är, bestämde 
vi oss för att genomföra ett studiebesök till 
Europeiska Solidaritets Centrum i Gdansk, 
Polen. 

Under studiebesöket fick vi veta mer om 
Solidaritets (Solidarność) historia, om den 
polska vägen till demokrati och om de kom-
munistiska regimernas fall i Östeuropa. I 
korthet inleddes började allt  sommaren 1980 
som ett allmänt missnöje med landets eko-
nomi och en rad protester utlöstes runt om i 
landet, samtidigt som olika strejker bröt ut. 
Leninvarvet i Gdansk blev centrum för protes-
terna och Lech Walesa utsågs till strejkledare 
och språkrör. De strejkande krävde att få för-
handla direkt med regeringen samt att debat-
ter skulle direktsändas i TV för att minska 
regimens möjlighet att manipulera vad som 
sades och krävdes. Kraven var bland annat 
högre lön, bättre pension, kortare arbetstider 
med mera. På grund av det massiva folkliga 
stödet och solidariteten mellan medlemmarna 
i Solidaritet förlorade regeringen förhandling-
arna och de flesta kraven godtogs. 

Den 13 december 1981 utlyste emellertid 
den polska regimen undantagstillstånd och 
protesternas slogs ner med militärens hjälp. 
Solidaritetsrörelsen fortsatte dock sin kamp 
och tvingade regimen att återuppta en dia-
log med rörelsen och slutligen legalisera 
Solidaritet efter kampanjer av passivt mot-
stånd, bojkottaktioner, demonstrationer samt 
underjordisk press- och informationssprid-
ning. I förlängningen ledde detta till att de för-
sta fria valen inom det s.k. östblocket kunde 
hållas i juni 1989. 

Vi åkte alla hem med förnyade kunskaper  
och insikter om vad fackligt arbete kan leda 
till: solidaritet, gemenskap, frihet, jämlikhet 
och demokrati!

Regionstyrelsen på studiebsök på Europeiska Solidaritets 
Centrum i Gdansk, Polen
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Översikt   
År: 2019 Kostnadsställe: 101 -Sydväst   
Konto Utfall 2019 December Ack tkr Budget 2019 Ack tkr
Summa intäkter 67 455 66 999
Verksamhetskostnader -12 329 -11 376
Personalkostnader -57 763 -59 880
Baskostnader -6 872 -6 518
Summa rörelsekostnader -76 965 -77 773
Rörelseresultat -9 510 -10774
Utnyttjande av kapital 12 % 14 %
Summa resultat från finansiella poster -1
Resultat efter finansiella poster -9 510 - 10 774
Årets resultat -9 510 -10 774

Verksamhetskostnader
År: 2019 Kostnadsställe: 101 – Sydväst   
Verksamhetskostnader Utfall 2019 December Ack tkr Budget 2019 Ack tkr
En starkare kraft -3 652 -3 562
Ett bättre medlemskap -1 965 -2 658
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -1 781 -2 006
En utvecklande organisation -4 930 -3 150
Verksamhetskostnader -12 329 -11 376

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2019
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Granskningsrapport

Till Regionrådet för Unionen Sydväst 2020

Som valda revisorer av representantskapets årsmöte har vi granskat regionens verksamhet för 
2019 i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.

Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaper har de av  
kongressen valda revisorerna.

Vår granskning har utgått från de beslut kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd 
och regionstyrelse fattat.

Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och 
beslut fattade i Unionen. 

Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Malmö mars 2020

Karl-Henry Boo Jani Rutanen
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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Slutord från regionstyrelsen

Våra anställda inom regionen har återigen lagt ned ett entusiastiskt och engagerat arbete. 
Regionstyrelsen tackar för alla insatser. Tillsammans gör vi regionen till det den är.
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Företag Ort Antal

ABB AB Swedewater Unionenklubb Landskrona 30

ABB Malmö Boplatsgatan Malmö 99

Academedia Syd Malmö, Unionenklubb Malmö 39

Addera IT AB Unionenklubb Ängelholm 21

AFRY Syd Unionen Malmö 345

Agility AB, Unionenklubben Helsingborg 19

Ahlsell Sverige AB, Unionenklubben Malmö 205

Air Liquide Gas AB Malmö 63

Akademiska Hus Lund 18

Akzo Nobel Deco Sverige AB Malmö 230

Albany International AB Halmstad 47

Alfa Laval i Lund Lund 298

Alfdex AB Landskrona 31

Aller Media, Unionenklubben Malmö 47

Allergon AB, att Susanna Lundh Ängelholm 19

Anticimex AB, Unionenklubben Malmö 58

Anticimex Halmstad Halmstad 28

Anticimex Lund Unionenklubb Lund 21

Anticimex, Unionenklubben Helsingborg 49

Arjo Huntleigh, Unionenklubb Malmö 60

Arkitektkopia AB Unionenklubb Malmö 9

Assemblin Ventilation AB, Unionenklubben Malmö 50

Atea i Malmö, Unionenklubben Malmö 166

Atos unionen Klubb Hörby 45

Automationspartner i Helsingborg Ramlösa 29

Aveva AB Malmö 38

Axess Logistics Unionenklubb Halmstad 52

Axfood Närlivs Skåne, Unionenklubben Malmö 32

Axis Communications AB Unionenklubb Lund 557

Barsebäck Kraft AB, Unionen klubb Löddeköpinge 32

BCS AB, Unionenklubb Malmö 29

Klubbar i Unionen Sydväst
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2019
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Företag Ort Antal

BE Group Unionenklubb Malmö 40

Beijer Malmö, Unionenklubben Malmö 66

Benzler AB Helsingborg 24

Berendsen Textil Service AB Limhamn 157

Bibliotekstjänst, Unionenklubben Lund 24

Bil-Bengtsson AB Ystad 32

Bildeve Unionenklubb Helsingborg 36

Bil-Månsson, Unionenklubb Ängelholm 21

Bilprovningen, Unionenklubben Sydväst Malmö 32

Bioinvent International AB Lund 14

Bjäre Kraft Ekonomisk förening Båstad 39

Blinkfyrars Unionenklubb Staffanstorp 19

BLS Ystad, Unionenklubben vid Ystad 49

Boliden Bergsöe AB Landskrona 16

Bonnier News Syd Malmö 100

Boost By FC Rosengård Unionenklubb Malmö 19

BorgWarner PowerDrive Systems Unionenklubb Landskrona 91

Bring Frigoscandia AB Helsingborg 165

Båstad-Gruppen AB Unionenklubben Ängelholm 12

Calderys Nordic AB, Unionenklubben vid Höganäs 33

Capgemini Sverige AB Malmö 160

Carlsson & Möller AB Helsingborg 19

Casino Cosmopol AB, Unionenklubben Malmö 47

CC Höganäs Byggkeramik AB Ekeby 35

CE Engineering Unionenklubb Malmö 18

Celanese, Unionenklubben vid Perstorp 26

Celsa Steel Service AB Halmstad 28

CG Drives & Automation Sweden AB Helsingborg 25

CGI Sverige Malmö,Unionenklubben Malmö 267

Clariant Plastics & Coatings Unionenklubb Malmö 26

Clemondos Unionenklubb Helsingborg 27

Cloetta Sverige AB, Unionen-klubben Malmö 151

Comfort Audio AB, Unionenklubben Halmstad 36
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Företag Ort Antal

Conmodo AB, Unionenklubben Malmö 34

Consafe Logistics Lund 100

Continental Foods Sweden AB, Unionens klubb Lund 25

Convergys International Nordic AB Helsingborg 139

Copenhagen Malmö Port AB, Unionenklubben Malmö 29

Creacon Hk Unionenklubb Halmstad 17

Data Ductus South Unionenklubb Malmö 13

DBSchenker AB, Unionenklubben Helsingborg 31

Dekra Industrial Malmö 53

Den Gröna Unionenklubben Helsingborg 19

DHL Express (Sweden) AB, Unionenklubben Helsingborg 89

DHL Freight, Unionenklubben Malmö 71

DHL Global Forwarding, Unionenklubben Helsingborg 25

Diab Unionenklubb Laholm 60

Din Bil AB, Unionenklubben Malmö 135

Din Bil Helsingborg, Unionenklubben Helsingborg 40

Doro AB Unionenklubb Malmö 45

Draftit AB Unionenklubben Arvika 27

DS Smith Packaging Unionenklubb Malmö 13

DSV Landskrona, Unionenklubb Landskrona 305

E.ON Energilösningar AB, Unionenklubben Malmö 188

E.ON Sverige Koncerndelsklubb Malmö 91

Eaton Holec  AB, Unionenklubb Malmö 4

Egmont Publishing AB, Unionen-klubben Malmö 52

Enercon Energy Converter AB, Unionenklubben Malmö 22

Ericsson Lund, Unionenklubben Lund 140

Esab  AB Perstorp 19

European Spallation Source ESS Unionenklubb Lund 96

EWP Unionenklubb Landskrona 27

Faiveley Transport Nordic Unionenklubb Landskrona 59

FedEx Malmö Unionen Klubb Limhamn 41

FESTO AB Malmö 45

Fiedler & Lundgren Unionenklubb Malmö 36

Findus Sverige Unionenklubb Malmö 84
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Företag Ort Antal

Flexilast Unionenklubb Eslöv 14

Flextrus AB Lund 49

FOJAB Arkitekter, Unionenklubben Malmö 9

Folkuniversitetet, Unionenklubben Lund 77

Formox AB, Unionenklubben Perstorp 37

ForSea, Unionenklubben Helsingborg 42

Freedom Finance, Unionenklubb Ängelholm 86

Gambro Lundia AB Lund 114

GDL Transport AB Helsingborg 56

Gelita Sweden AB Klippan 39

Getinge Sterilization AB Getinge 171

Gleerups Utbildnings AB Malmö 31

Gnotec Sweden AB Kinnared 38

Great Security Unionenklubb Lund 64

Grönt är skönt Unionenklubb Teckomatorp 22

Gunnar Karlsen Sverige Unionenklubb Eslöv 15

H1 Communication AB Unionenklubb Helsingborg 15

Hafa Bathroom Group AB Halmstad 27

Haldex Brake Products Landskrona 65

Halmstads Fastighets  AB Halmstad 45

Heatex klubben Malmö 23

Heléns, Unionenklubben Halmstad 75

Helsingborgs Hamn AB, Unionenklubben Helsingborg 35

HemoCue AB Ängelholm 85

HIT Cluben Malmö 26

HMS, Unionenklubb Halmstad 98

Honeywell safety Products Unionenklubb Helsingborg 8

Hotel Tylösand, Unionenklubben Halmstad 21

HSB Skåne Lund 54

HSB Unionenklubb Malmö 55

Höganäs AB Höganäs 151

Höganäs Borgestad AB Bjuv 27

ICA Sverige AB, Unionenklubben Helsingborg 210

Icopal AB Malmö 56
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Företag Ort Antal

Iduna Butikschefer Malmö 59

IF Friskis & Svettis, Unionenklubben Malmö 19

Ikaros Cleantech Unionenklubb Oxie 12

IMAB, Unionenklubben Halmstad 19

Individuell Människohjälp, Unionenklubben Lund 47

Inission, Unionenklubben Malmö 14

ISS Fascility Services, Unionenklubben Lund 6

JBT FoodTech Unionenklubben Helsingborg 116

Jeld-Wen Sverige AB Åstorp 41

KB Components Örkelljunga 37

KB TA YA Unionenklubb Malmö 40

Kiiltoclean, Unionenklubben Malmö 9

Kiwa Inspecta AB Unionenklubb Malmö 38

KLS Ugglarps AB, Unionenklubben Hörby 28

Knapp AB, Unionenklubben vid Åstorp 50

Kockum Sonics AB Malmö 16

KONE AB Malmö 24

KW Bruun Autoimport AB Peugeot Sverige Unionen-
klubb

Malmö 42

Küehne & Nagel AB, Unionenklubben Malmö 16

Lantmännen ek för Unionenklubb Malmö 175

Lantmännen Maskin AB Malmö 89

Lindab AB Unionenklubb Båstad 163

Lokaltidningen Mediacenter Unionenklubb Arlöv 35

LRF Konsult, Unionenklubben Laholm 17

Magle Chemoswed AB Malmö 19

Malmö Live Konserthus, Unionenklubben Malmö 20

Marco AB Ängelholm 26

MariboHilleshög Research Unionenklubb Landskrona 27
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Företag Ort Antal

Martin & Servera Logistik Halmstad Halmstad 62

Martin & Servera Unionenklubben i Sydväst Malmö 45

McNeil AB, Unionenklubben Helsingborg 163

Mercedes-Benz Sverige AB Malmö 131

Metso Minerals i Trelleborg, Unionenklubben Trelleborg 49

National Gummi AB Halmstad 35

Nederman, Unionenklubben Helsingborg 91

Neisa Service Malmö Unionenklubb Malmö 28

NE-klubben vid NE Sverige AB, Unionenklubben Malmö 19

Nestlé Sverige AB (Administrationklubben) Helsingborg 57

Nestlé Sverige AB (Säljarklubben) Helsingborg 47

New Yorker KB, Unionenklubben Malmö 17

Nitator i Oskarström AB Unionenklubb Oskarström 25

Nocas Security Unionenklubb Malmö 8

Nordic Sugar Unionenklubb Eslöv 23

Note Lund AB, Unionenklubben Lund 11

NSR AB och NSR Produktion AB Helsingborg 43

O Kavli Eslöv Unionenklubb Eslöv 12

Oatly AB Unionenklubben Landskrona 70

Online Fulfillment Sverige AB Lund 56

Orkla Foods Sverige AB Malmö 229

Parajett Landskrona 21

Peab Koncernens Unionenklubb Förslöv 864

Perstorp AB Perstorp 208

Plastal Sverige AB Unionenklubb Simrishamn 40

Polarn O. Pyret (butikschefer) Malmö 8

PolyPeptide Lab.AB, Unionenklubben Limhamn 112

Procurator AB Malmö Unionenklubben Malmö 65

Puma Nordic AB Helsingborg 26

Purac AB, Unionenklubben Lund 41

Pågen AB Malmö 132

QPharmas Unionenklubb Malmö 68

Rantzows- Simab Sport Unionenklubben Hjärnarp 29
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Företag Ort Antal

Rechon Life Science Unionenklubb Limhamn 32

Recipharm Höganäs Unionenklubb Höganäs 12

Rejlers Syd-Väst Unionenklubb Malmö 96

Repligen Sweden Unionenklubben Lund 37

Resurs Bank, Unionenklubben Helsingborg 211

Retlog AB, Unionenklubben Halmstad 49

Riksbyggen ek. för, Unionenklubben Helsingborg 32

Riksbyggen, Unionens fackklubb för södra Skåne Malmö 82

Saab Kockums Unionenklubb Malmö 127

Saba Fresh Cuts AB Helsingborg 12

Saint Gobain Sweden AB Billesholm 66

Saint-Gobain Ecophon AB Hyllinge 122

Saki Klubben Svedala 16

Samres AB, Unionenklubben Helsingborg 14

Sandvik SRP AB Svedala 126

Scanfil Vellinge AB Vellinge 37

Schenker Dedicated Services, Unionenklubb Malmö 27

Schenker-Malmö, Unionenklubben Malmö 120

Schneider Electric Building AB Malmö 54

Securitas Götaland, Unionenklubben Malmö 92

Sensus Unionen Skåne-Blekinge, Unionenklubb Malmö 14

Sigma Connectivity, Unionen-klubb Lund 65

Siwertell AB, Unionenklubb Bjuv 71

Skanem Skurup AB Skurup 14

Skyddsjouren i Ängelholm, Unionenklubben Ängelholm 11

Skånemejeriers Unionenklubb Malmö 133

Skånes Idrottsförbund i Malmö, Unionenklubben Malmö 26

Skånska Energi AB Unionenklubb Södra Sandby 17

SMP Svensk Maskinprovning AB Alnarp 41

Smurfit Kappa Sverige Eslöv 68

Sony Mobile Communication AB  Unionenklubben Lund 345

Sony Nordic Lund Unionenklubb Lund 57

SOS Alarm, Unionenklubben Malmö 60
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Företag Ort Antal

SOS centralen Halland, Unionenklubben Halmstad 32

Springhill, Unionenklubben Helsingborg 44

Språkservice Sverige Unionenklubb Malmö 98

Stadex AB, Unionenklubben på Malmö 21

Stiftelsen AF-Bostäder Lund 21

Stora Enso Hylte AB Hyltebruk 73

STR Service AB Landskrona 16

Studentlitteratur AB Lund 74

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge Unionenklubb Malmö 29

Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne Unionklubb Lund 38

SVAR Lifescience/Wieslab AB Malmö 37

Swegon AB Unionenklubb Tomelilla 22

SWEP Internationals Unionen-klubb Landskrona 105

Södra Hallands Kraft Unionenklubb Laholm 16

Tic Tandteknik i centrum AB Unionenklubb Malmö 75

Tietoklubben Syd Malmö 129

TM Helsingborg AB Unionenklubb Helsingborg 66

TNT Sverige, Unionenklubben Helsingborg 103

Tools Syd AB, Unionenklubben Lund 15

Transwaggon AB, Unionenklubben Helsingborg 19

Trelleborg AB, Unionenklubben Trelleborg 99

Trioplast Landskrona AB Landskrona 19

Tunstall AB Unionenklubb Malmö 56

Tylö, Unionenklubb Halmstad 22

Unify Communications AB Unionenklubb Malmö 10

Unionen Sydväst Malmö 70

Unionenklubb vid BRIO Koncernen Malmö 37

Unionen-klubben DFS Malmö 27

Unionenklubben inom E.ON Energidistribution Malmö 235

Unionenklubben på Tetra Pak Lund 1486

Unionenklubben Sydkraft AB Malmö 34

Unionenklubben vid Volvo Truck Center Sweden AB Malmö 12

Unionenklubben, Kemira Kemi AB Helsingborg 66

Unionens Tekniker Råd Lomma 339



32

Företag Ort Antal

Unique Dental AB i Ystad Ystad 45

Univar  AB Unionenklubb Malmö 78

Upfield SU Helsingborg, Unionenklubb Helsingborg 13

UPS Sweden Malmö-Sturup Unionenklubb Malmö-Sturup 24

Vallberga lantmän, Unionenklubben Vallberga 16

Watski AB Malmö 13

Vattenfall Vindkraft Klagshamn Unionenklubb Klagshamn 7

Verisure Malmö Unionenklubb Malmö 91

Vestas Northern Europe AB, Unionenklubben Malmö 78

Weum Gas AB Unionenklubb Malmö 29

White Arkitekter AB Malmö 13

White Arkitekter AB, Unionenklubben Halmstad 2

Viktväktarna Unionenklubb Malmö 27

Visma Enterprise / Labs, Unionenklubben Ängelholm 241

Volvo Powertrain Malmö 13

WSP Unionen Helsingborg Helsingborg 50

WSP Unionen Malmö Malmö 129

XXXLutz Filial Unionenklubb Malmö 18

Yves Rocher Suede AB, Unionenklubben Helsingborg 36

Zumtobel Group Unionenklubb Landskrona 36

Öresundsbron, Unionenklubben Malmö 65

Österlenmejeriet AB Unionenklubben Tomelilla 27
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347
aktivitetstillfälle

6 424
arbetsplatser 

med kollektivavtal

50,5%
av medlemmarna 
omfattas av LFO

70 855
Yrkesverksamma 

medlemmar

11 105
Chefsmedlemmar

1 300
Egenföretagar- 

medlemmar
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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. 


