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Regionens årsmöte
Vi genomförde regionrådet, region SjuHalls årsmöte, 18 april 2018 på Textile Fashion Center i Borås. Ledamöterna 
Mats Lidbeck och Pauline Pettersson avslutade sina uppdrag i regionstyrelsen och så gjorde även verksamhetsrevisor 
Lena Johansson. Lenas efterträdare är Andreas Larsson, förtroendevald på Ericsson AB. Någon månad efter genomfört 
regionråd fick ledamot Åke Lagnevall ett nytt arbete utanför Unionens organisationsområde och förste suppleant 
Jonas Eklund fick nu en ordinarie plats i styrelsen. 
På årsmötet uppmärksammades ombuden om att det fanns två nomineringar till fyra suppleantplatser, vilket innebar 
att det fanns ytterligare två suppleantplatser att tillsätta under verksamhetsåret. På styrelsemötet 7 juni valdes Reinhard 
Grote, i samråd med SjuHalls regionala valberedning, in som ny suppleant i regionstyrelsen. 

Mötestillfällen under 2018
Regionstyrelsen har haft 14 mötestillfällen under året och merparten av gångerna för ordinarie styrelsemöten. Utöver 
dessa har flera av ledamöterna medverkat i en kongresskola inför Unionens kongress hösten 2019. Styrelsen har även 
bjudit in till två medlemsmöten för val av ombud till regionrådet. Under året har det även skett ett antal träffar för de 
ledamöterna som engagerat sig i branschdelegationer för avtalsarbete, medverkan vid förbundsråd och medlemssemi-
narier och mycket annat. Anne Jagendal har ingått i styrelsen som regionens personalrepresentant och sekreterare. 

Revision
Camilla Ragnarsson, Ellos AB, revisor
Andreas Larsson, Ericsson AB, revisor
Helene Redig, Parker Hannifin AB, revisorssuppleant
Vakant, revisorssuppleant

Personal
Våra ombudsmän tillika regionala skyddsombud 
Said Andersson, Joakim Avikainen, Thomas Danielsson, Monica Edvinsson, Ingrid Gustafsson, Sara Heikkinen Breit-
holtz, Liza Hultcrantz, Ingrid Johansson (ombudsman chef), Helene Nordin, Ulrika Palm (från och med 16 april), 
Martin Tenbrink och Linda Segel.

Övrig personal
Regionchef Per-Anders Larsson, coach Enar Bonath och assistenterna Sara Coyne och Anne Jagendal. 

Förhandlingar/ Ärenden 
Regionens ombudsmän har under 2018 bistått medlemmar vid 542 förhandlingar och stöttat regionens klubbstyrelser 
vid 89 förhandlingar. 

Yttranden till Migrationsverket 
Från och med februari 2014 lämnar Unionen endast yttrande om arbetstillstånd för medborgare utanför EU/EES om 
arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal. Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal kryssar vi i underlaget med att 



Unionen avstår yttrande eftersom kollektivavtal saknas och skickar med information om fördelar med kollektivavtal. 
Under 2018 har region SjuHall registrerat 33 inkommande förfrågningar om arbetstillstånd. Antalet är beräknat enbart 
på de företag som finns i Unionens register sedan tidigare (till exempel då de omfattas av kollektivavtal).  Övriga för-
frågningar statistikförs inte på regionen.

Arbetsplatsbesök – det personliga mötet 
Unionen är sina medlemmar. Därför är det viktigt att vi är synliga och skapar goda relationer. Genom det personliga 
mötet får vi en dialog och vår förhoppning är att detta ska leda till nöjdhet och engagemang. Unionen arbetar bland 
annat för att öka medlemsvärdet, engagera medlemmarna, synliggöra medlemmarnas vardag på arbetsplatsen, stötta 
de förtroendevalda i det dagliga arbetet, bilda nätverk för erfarenhetsutbyte, bygga goda relationer mellan fackförbund 
och företag.
Vi har även under år 2018 delat in regionens arbete i geografiska områden när det gäller arbetsplatsbesök:

•	 Falkenberg och Varberg. 
•	 Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.
•	 Bollebygd, Borås och Mark. 

Regionens personal har gjort 345 arbetsplatsbesök varav 57 skrivbordsbesök/Unionen-tåg, en framgångsrik form av 
arbetsplatsbesök med ett systematiskt upplägg med personliga möten direkt vid de anställdas fysiska arbetsplatser. 

Arbetsmiljö 
Under året har regionkontoret hanterat frågor rörande sjukskrivning kopplat till arbetsmiljö, rehabilitering, arbetstid 
och arbetsskador. Fokus har varit rådgivning och stöd till våra förtroendevalda och medlemmar, men även 
arbetsgivarna har erhållit information. Regionen har stöd av försäkringshandläggare i samarbetsregionen Unionen 
Göteborg vad gäller fördjupade utredningar och överklaganden av arbetsskadeärenden. Regionens ombudsmän har 
gjort totalt 75 arbetsplatsbesök och hanterat 43 ärenden som regionala arbetsmiljöombud (RAMO).

Utbildning för arbetsmiljöombud
Thomas Danielsson, regionens egen handledare, genomförde Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö, med 
26 deltagare under våren och med 18 deltagare under hösten. SjuHalls förtroendevalda har även haft möjlighet att gå 
motsvarande kurs i Unionen Göteborg och i Unionen Skaraborg/Väst. 
Vi har även erbjudit påbyggnadskurser; Bättre psykosocial arbetsmiljö och Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling. 
Dessa lockade totalt 12 deltagare från SjuHall till Göteborg.

SAMOSA - Nätverk för arbetsmiljöombud och chefer
Under året har region SjuHall startat upp ett fördjupat arbetsmiljöarbete och projektledare är regionens egen arbets-
miljöspecialist Said Andersson. Projektet med namn SAMOSA ska verka för ökad samverkan i arbetsmiljöfrågor ute på 
arbetsplatserna och regionen bjuder in arbetsmiljöombud och chefer att medverka i lokala nätverk och utbildningsin-
satser. Said startade upp projektet med att bjuda in till korta informationsträffar under våren för att formera nätverken 
och fortsatte sedan med kunskapsfyllda nätverksträffar under hösten. Omkring 130 personer är med i nätverken och 
även chefer som inte är medlemmar i Unionen är välkomna att vara med. Deltagarna bestämmer själva vilket innehåll 
träffarna ska ha och hur ofta de vill träffas.  

Likabehandling 
På regionen finns alltid frågan om jämställdhet och likabehandling med i det dagliga arbetet ute på arbetsplatserna. 
SjuHalls regionstyrelse tog beslut om att medverka i Pride-paraderna i Borås och i Varberg. Vi medverkade sedan en-
bart i Borås-paraden då det tyvärr visade det sig att båda paraderna var inbokade 30 juni. Samordnare av SjuHalls 
medverkan i Borås Pride var, även i år, ombudsman Said Andersson.  
Under EuroPride lanserade Unionen boken ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger”, delade ut Unionens hbtq-pris, ar-
rangerade seminarier och hade över tusen deltagare i paraden.
Jämställdhet var en av frågorna som Unionen lyfte under Almedals-veckan, förutom ”Framtidens arbetsliv” och parts-
modellen.

Unionens likabehandlingsnätverk 
Förbundet har centralt ett likabehandlingsnätverk där förtroendevalda och representanter från regionkontoren ute i 
landet deltar. Region SjuHalls representanter är ombudsman Said Andersson och regionstyrelsens ledamöter Ove Jo-
hansson och Hans Lindau. Förutom att inspirera varandra i likabehandlingsarbetet, har även några i gruppen påbörjat 
motionsarbete till kongressen med syfte att Unionen ska fokusera ännu mer på likabehandlingsarbetet.



Kompetens och karriär 
Unionen erbjuder sina medlemmar ett antal olika karriärtjänster, både via webben och via personliga möten. Våra 
karriärtjänster innehåller bland annat karriärplanering via e-post, karriärcoachen, CV-guide, CV-granskning, Linke-
dIn-granskning, intervjuträning och rekryteringsrådgivning. 
Under 2018 har SjuHall erbjudit tre kurstillfällen av ”Att söka jobb” med coach Enar Bonath. Två av tillfällena blev 
tyvärr inställda, men 10 deltagare kom till aktiviteten i Borås.

Coachning för förtroendevalda 
Som ytterligare ett led i erbjudandet för förtroendevalda finns möjlighet att delta på följande kurser/aktiviteter; 
grupputveckling för klubbstyrelser, coachande förhållningssätt och individuell coachning eller gruppcoachning. 

Fackliga grundkurser 
Under hösten 2014 påbörjade region SjuHall, tillsammans med region Skaraborg/Väst och Göteborg, arbetet att ta fram 
ett gemensamt kursprogram för Västsveriges förtroendevalda. Det innebär i praktiken att sedan 2015 har hela 
Västsveriges kursutbud varit tillgängligt för samarbetsregionernas förtroendevalda mot att de tidigare endast varit 
hänvisade till fackliga kurser i den egna Unionen-regionen. 

•	 Facklig introduktion för arbetsplatsombud (en dag); vi har erbjudit kursen vid tre tillfällen varav ett i Varberg. 
Tyvärr kunde bara höstens tillfälle genomföras med totalt 10 deltagare i Borås. 

•	 Facklig grundkurs för förtroendevalda (tre dagar, som främst vänder sig till klubbföreträdare och arbetsplats-
ombud med fullt förhandlingsmandat); tre kurstillfällen med totalt 63 deltagare. Tillfället i Varberg lockade  
16 deltagare. 

•	 Nycklar i framgångsrik kommunikation (två halvdagar eller en heldag); ett tillfälle under hösten i Borås med 
totalt 13 deltagare. 

•	 Coachande förhållningssätt – för dig som förtroendevald (en dag); ett tillfälle i Borås och tyvärr fick det ställas 
in på grund av för få deltagare. 

•	 Med rätt att vara olika (en dag); ett tillfälle i Skövde och två tillfällen i Göteborg och totalt medverkade åtta 
förtroendevalda från vår region SjuHall.

I det västsvenska regionsamarbetet har vi även erbjudit endagskurserna Engagera flera och Inspiration för lokala 
valberedare. Utöver dessa finns centralt anordnade kurser som du kan hitta via unionen.se.

Fackliga fortsättningskurser 
Vi har erbjudit fortsättningskurser i det västsvenska samarbetet och i Unionen Göteborgs egna lokaler. Kursledarskapet 
har ombudsmännen i våra tre regioner delat upp sinsemellan.  

•	 Aktivt lönearbete (tre dagar); tre tillfällen där totalt tre av SjuHalls förtroendevalda medverkade.
•	 Lönekartläggning (en kursdag); tre tillfällen och totalt 10 anmälda deltagare från vår region.  
•	 Omorganisation MBL/LAS i praktiken (tre dagar); tre tillfällen med totalt 11 deltagare från region SjuHall.
•	 Träningsläger för förhandlare (tre kursdagar); ett tillfälle under 2018 och en klubbföreträdare medverkade från 

vår region.

Unionen Chef 
Som Sveriges största tjänstemannaförbund med regionkontor över hela landet kan Unionen i högre grad än något an-
nat fackförbund erbjuda chefer kompetens och ett personligt engagemang. I medlemskapet Unionen Chef erbjuder vi 
ett skräddarsytt medlemskap med bland annat facklig rådgivning, förhandlingshjälp, granskning av chefsavtal,  
ledarutbildning, seminarier och chefstidningen Chef & Karriär.
Eftersom närhet är ett av Unionens kännetecken finns även minst en ombudsman chef i alla våra 18 regioner. En  
ombudsman chef har fördjupade kunskaper om villkoren för chefer och ledare.  I vår region SjuHall är det Ingrid  
Johansson som är ombudsman chef och hon är kontaktperson för Unionen Chef tillsammans med ombudsman Sara 
Heikkinen-Breitholtz. 

Kurser och aktiviteter för region SjuHalls chefsmedlemmar 
Nedanstående fyra halvdagskurser ingår i basutbudet, har ett likvärdigt upplägg och är öppna för alla chefsmedlemmar 
verksamma i samarbetsregionerna SjuHall, Skaraborg/Väst och Göteborg: 

•	 Arbetsrätt för chefer; ett tillfälle på våren med 17 deltagare.
•	 Chefens arbetsmiljöansvar; två tillfällen, totalt 11 deltagare. För få anmälda till Varbergskursen.
•	 Hålla lönesamtal; ett av två tillfällen gick att genomföra, totalt 10 deltagare.  
•	 Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste verktyg; ett tillfälle på hösten med 16 deltagare.



Fler kurser och aktiviteter för regionens chefer: 
•	 Chef – det här behöver du veta om tjänstepension (två timmar); för få anmälda.
•	 Coachande förhållningssätt – för dig som chef (en dag); två tillfällen varav ett gick att genomföra, totalt 14  

deltagare i Varberg.
•	 Det nödvändiga samtalet, med föreläsare Jessica Sundgren från ALNA; totalt 10 deltagare.
•	 Effektiva möten – för dig som chef (halvdag); tillfället i Varberg blev inställt och till Borås blev det totalt nio 

deltagare.
•	 Effektivisera ditt arbete (halvdag); två tillfällen på hösten, totalt 25 deltagare. 
•	 Från fotbollsproffs till VD, föreläsare Matthias Svensson; totalt 23 deltagare.
•	 Håll koll på ledigheterna (halvdag); två tillfällen, totalt 11 deltagare. Tyvärr inställt i Varberg.
•	 Maxa snacket – led digitalt! Föreläsare Karin Zingmark; totalt 38 deltagare.
•	 Skapa ett hållbart ledarskap, föreläsare Catrin Wirfalk och Jenny Larsson; totalt 31 deltagare.

Totalt har 215 chefsmedlemmar varit på någon av SjuHalls chefsaktiviteter under 2018. Utöver det har även 24  
chefsmedlemmar åkt till andra Unionen-regioner för att vara med på chefsaktiviteter.
I region SjuHall har vi 2 669 registrerade chefsmedlemmar (december 2018). 

Marknadsföring och rekrytering 
Regionens tidning/nyhetsbrev 
Under första halvåret fick alla medlemsgrupper såsom studenter, yrkesverksamma medlemmar, egenföretagare och 
pensionär Unionen SjuHalls medlemstidning i pappersform. I det tryckta numret fick vi bland annat en sammanfatt-
ning av Unionens utvecklingsresa sedan starten i januari 2008 och att vår region SjuHall, under dessa 10 år, haft en 
medlemsökning från cirka 11 500 medlemmar till omkring 16 000 medlemmar i januari 2018. Från och med juni har 
regionen gått över till digitalt nyhetsbrev med utskick via mejl, som ett steg i arbetet för ett mer digitalt förbund. Vi har 
skickat ut ett nyhetsbrev i juni och ett i oktober.

Medlemsaktiviteter 
Även 2018 har vi haft förmånen att kunna bjuda in alla regionens medlemmar till fyra större kostnadsfria föreläsningar, 
under rubriken Unionen Spanar:

•	 ”Vi kommer att jobba i framtiden också, men med vad?” med Troed Troedsson, 72 deltagare i Sparbankshal-
len, Varberg.

•	 Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra?” med Nisse Simonsson, 403 deltagare på Navet Science Center i 
Borås.

•	  ”Vi kommer att jobba i framtiden också, men med vad?” med Troed Troedsson, 123 deltagare på Åhaga i  
Borås.

•	 ”Uppkopplad, avkopplad och konsekvensen av en tanke” med Johan Norén, totalt 175 deltagare i  
Sparbankshallen, Varberg. 

Medlemmarna har även fått möjlighet att gå kvällskursen Att prata för sin lön, 15 deltagare i Borås.

Medlemsantal SjuHall 31 december 
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Antal medlemmar 14 423 15 161 15 700 16 299 16 127 16 162
I antalet 16 179 (per den 31 december 2018) ingår yrkesverksamma och medlemmar som är egenföretagare. Lägger vi 
även till studenter och pensionärer blev vi 18 693 medlemmar i regionen. 

Medlemsantal förbundet 
Unionen, i sin helhet, hade 649 139 medlemmar i slutet av december 2017 om vi räknar in samtliga fyra medlems- 
grupper.  I slutet av år 2018 var motsvarande antal 664 464 medlemmar.

Unionen Egenföretagare 
I Unionens medlemskap för egenföretagare ingår ett brett utbud av skräddarsydda tjänster förutom de förmåner som vi 
erbjuder alla medlemmar. Sedan 2015 har drivningsansvaret för Unionen Egenföretagare i vår region SjuHall övergått 
till vår samarbetsregion Unionen Göteborg och kontaktperson är ombudsman Annika Andersson. Alla egenföreta-
gar-aktiviteter i Unionen Göteborg är även öppna för våra eget-medlemmar. I SjuHall har vi 2018 erbjudit aktiviteterna 
Kollega för en dag, försäkrings-informationen Tryggare kan egen vara samt Firmafest för egenföretagare. I samarbete 
med Nyföretagarcentrum kunde vi genomföra Firmafest med 10 deltagare, övriga tillfällen ställdes tyvärr in.
I Unionen SjuHall finns 241 medlemmar som är egenföretagare.



Studerandeverksamhet 
Medlemskapet i Unionen Student ger många förmåner direkt till studenten och man får också möjlighet till fördjupad 
information i vad ett fackligt medlemskap betyder senare i karriären. Den centrala delen av studerandeverksamheten 
har lagt vikt på att uppdatera medlemskapet från studerande till yrkesverksamt medlemskap vid utexaminering. Ge-
nom att bli medlem i Unionen Student under studietiden ska det vara enkelt och självklart att stanna kvar i förbundet 
som yrkesverksam.  Sedan 2015 har Unionens förbundskontor ansvarat för studerandeverksamheten även på regional 
nivå. Från och med 2017 har SjuHall tagit en mer aktiv roll i arbetet och med ombudsman Sara Heikkinen- Breitholtz 
som extra drivkraft.  
Utöver det centrala fältteamets aktiviteter på högskolan i Borås har Unionen SjuHalls ombudsman Sara Heikki-
nen-Breitholtz haft fyra föreläsningar på högskolan om den svenska modellen, arbetsrätten och Unionen. Hon har  
träffat studenter på Bygg-puben och medverkat, tillsammans med två andra Unionen-kollegor, på STARK-dagen på 
Borås högskola. Sara har föreläst dels för gymnasieelever på Ljud- och bildskolan i Borås dels för elever på Textilakade-
mien, men då tillsammans med kollegan Enar Bonath. Regionens personal har även medverkat vid två arbets- 
marknadsmässor i Varberg och två i Borås samt Drivhusets Days of Entrepreneurship.
Under året uppdaterades 164 studentmedlemmar till yrkesverksamma och totalt värvades 91 nya studentmedlemmar. 
I december 2018 hade SjuHall 706 medlemmar i Unionen Student.

Demokrati och facklig utveckling 
Förtroendevalda 
De förtroendevalda är navet i Unionens verksamhet. Deras kunskap och engagemang är avgörande för hur Unionen 
som fackförbund uppfattas på arbetsplatserna. 
För att uppmärksamma de förtroendevaldas engagemang på arbetsplatserna, har regionen bjudit in till klubbkonferen-
ser och träffar för arbetsplatsombud. Syftet med konferenserna är att ge möjlighet till kompetensutveckling och  
erfarenhetsutbyte samt att få aktuell information från Unionen. 

•	 Klubbkonferenser; en konferens i Örby (med busstransport från Falkenberg och Varberg respektive Ulrice-
hamn och Borås) lockade 68 deltagare totalt.  Punkterna på agendan var bland annat Startskott Avtal 2020 och 
Inflytande genom MBL.
Höstkonferens med avtalsskola (Avtalsrörelse 2020 – hur förbereder vi oss?) lockade 42 respektive 101  
deltagare med personalen inräknad. Båda klubbar och arbetsplatsombud var inbjudna.

•	 Träff för arbetsplatsombud; det kom nio arbetsplatsombud till vårens tillfälle i Borås och 11 deltagare till  
motsvarande kurs i Varberg. Ett ganska lågt deltagarantal med tanke på ämnen såsom fördjupning i kollektiv-
avtalen, Medbestämmandelagen och demokrati.
Höstens träff i Borås slutade med 10 deltagare. Flertalet av de som hade anmält sig till träffen i Varberg  
(inställd) valde att medverka på höstkonferensen med avtalsskola istället.

 
Unionen har sedan ett antal år så kallade Unionen-veckor för att synliggöra Unionens verksamhet lite extra ute på ar-
betsplatserna och i samhället i stort. Under veckorna 6 och 38 erbjuds extra synlighetsmaterial till våra förtroendeval-
da, Unionen syns lite extra i de olika medierna och ute på arbetsplatserna. Under dessa veckor har vi även 2018 bjudit 
in regionens förtroendevalda till intressanta föreläsningar.

•	 Vecka 6 bjöd vi in till frukostseminarium med rubriken ”Vad händer när chefen blir en app?” Tankesmedjan 
Futurions VD, Ann-Therese Enarsson, berättade om framtidens digitaliserade arbetsmarknad och utmaningar 
med teknik, demografi och värderingar. 

•	 Vecka 38 hade seminariet rubriken ”Källkritik – varför är det viktigt?” Malin Utter, som till vardags arbetar 
som adjunkt inom Bibliotekarieprogrammet på Borås Högskola, delade med sig av sin kunskap.

Strategi för ökat inflytande på arbetsplatsen 
Våra ombudsmän har regelbundna kontakter med klubbstyrelserna i regionen, allt med syfte att stärka och stötta de 
förtroendevalda i deras lokala arbete bland medlemmarna. Som en följd av dessa besök och tidigare kartläggning av 
behov och önskemål, har regionen fortsatt att erbjuda kortkurser/ moduler inom ämnesområdena lön, klubbarbete och 
värvning. Den sistnämnda modulen ger förtroendevalda möjlighet att lära sig varför det är viktigt att ställa frågan om 
medlemskap i Unionen och hur var och en kan medverka till att vi tillsammans blir ett ännu starkare Unionen.

•	 Arbetsmiljöombud  
Region SjuHall hade vid årets slut 275 arbetsmiljöombud, huvudarbetsmiljöombud samt suppleanter. Av dessa är 33 
helt nya arbetsmiljöombud och arbetar på företag utan klubb. 
Se även under rubriken Arbetsmiljö (sidan 2).



•	 Arbetsplatsombud 
Vi har även under 2018 arbetat strukturerat med arbetsplatsombuden. Samtliga arbetsplatsombud vars mandattid går 
ut, får en kontakt från regionkontoret för omval eller val av nytt ombud på arbetsplatsen. Alla nya arbetsplatsombud 
hälsas välkomna in i en så kallad välkomstkedja bestående av olika typer av kontakter under första tiden som förtroen-
devald. Kontakterna består i såväl besök, telefonsamtal som e-postutskick, allt för att ombuden ska få en naturlig  
kontaktväg till Unionen. Regionen har även som målsättning att besöka så många arbetsplatsombud som det går, för att 
få en bättre inblick i varje arbetsplatsombuds vardag. 
Vid årets slut hade SjuHall 328 arbetsplatsombud. Av dessa är 321 arbetsplatsombud med informationsansvar, fyra 
arbetsplatsombud med begränsat förhandlingsmandat (endast löneförhandling) och tre arbetsplatsombud med fullt 
förhandlingsmandat. 

•	 Klubbar och ombud till regionrådet
Under året beslutade sig medlemmarna vid företagen Speed Group, Star Trading, Netto, Gekås, Eton, New Bubb-
leroom, Nordomatic och Jobro, att bilda klubb. 
Regionens klubbar finns redovisade med klubbnamn och medlemsantal i slutet av denna verksamhetsberättelse. Där 
har vi även noterat det antal ombud, som varje klubb har rätt att välja för medverkan på regionens årsmöte (regi-
onrådet). Vattenfalls klubbsektion på Ringhals finns med i underlaget, men klubbens säte ligger i Stockholm. Våra 
ombudsmän ansvarar för ett visst antal klubbar var och stöttar upp exempelvis vid förhandlingar om omorganisation, 
men hjälper även till att inspirera och utbilda klubbens ledamöter.

Regionråd 
Regionrådet är regionens årsmöte. Här träffas representanter från regionens klubbar och övriga arbetsplatser för att 
diskutera regionens verksamhet och välja bland annat företrädare till regionstyrelsen. Alla medlemmar kan påverka 
Unionens verksamhet och enklast är att skriva en motion med tips och idéer till regionstyrelsen. Styrelsen kan sedan ta 
motionen vidare till regionrådet för att få ytterligare tryck i frågan.
Regionen SjuHalls årsmöte 18 april lockade 68 deltagare, varav 52 röstberättigade, till Textile Fashion Center i Borås. 
Mötet valde Patrik Johansson (tidigare klubbordförande på Ardagh Glass i Limmared och ordförande för regionens 
valberedning), till regionrådets mötesordförande. Gästföreläsare Marina Åman, Unionens 2e vice förbundsordförande, 
inledde mötet. Årsmötet avslutades med middag.

Förbundsråd 
Förbundsrådet är Unionens årsmöte. På årets ordinarie förbundsråd, 28 - 29 maj medverkade våra ombud regionord-
förande Gun-Britt Holmgren-Ivstedt, vice ordförande Peder Hjertén, Ove Johansson och Bertil Svensson. På plats var 
även Anders Wildt och regionchef Per-Anders Larsson.   
Det hade kommit in få motioner och även de olika valen var snabbt avverkade. Punkten med utmärkelser till förtroen-
devalda, som på ett eller annat sätt gjort en extraordinär insats, var mycket uppskattad. 
Andra dagen fanns möjlighet att lyssna på olika föreläsare om bland annat digitalisering, faktagranskning och framtids-
frågor.

Inför kongressen 2019
Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. Vart fjärde år träffas 260 ombud och beslutar om vad Unionen 
ska tycka, tänka och åstadkomma nästa kongressperiod. Yrkesverksamma, egenföretagarmedlemmar och studerande-
medlemmar kan bli utsedda till kongressombud och väljs på Unionens 18 regionråd året före kongressåret för att tidigt 
införlivas i, bland annat, remissarbete kring förbundets olika politiska plattformar.
Region SjuHalls årsmöte, den 18 april 2018, valde följande åtta personer att representera regionen på kongressen hösten 
2019; Gunilla Andersson (Kronans Droghandel Apotek AB), Peder Hjertén (Ericsson AB), Ove Johansson, Mats Lid-
beck (RISE Research Institutes of Sweden AB), Kicki Malm (Fristad Kansas AB), Joakim Rönnlund (AB Svensk  
Bilprovning), Bertil Svensson (RISE Research Institutes of Sweden AB) och Anders Wildt (Stora Enso Packaging AB).
Regionrådet valde även suppleanter till ombuden, att träda in i den ordning de valdes; Johan Eurenius, (VP Autoparts 
AB), Jonas Eklund (ICA-gruppen AB), Mikael Isaksson (Releasy Customer Management AB), Linda Ikatti (RISE  
Research Institutes of Sweden AB). Vi hade tre vakanser vid årsmötestillfället och dessa har efter det ökat till fyra vakan-
ser då förste suppleant Åke Lagnevall fått arbete utanför Unionens organisationsområde.

Avtalsrörelse och löneförhandlingar 
Avtalsrörelsen 2017 inleddes redan vid ett extra förbundsråd i september 2016 då det valdes ledamöter till branschde-
legationerna. De förtroendevalda i delegationerna har sedan aktivt arbetat med avtalsprocessen hela 2017, ihop med 
Unionens avtalsexperter och förbundsstyrelse. Unionen har återigen, tillsammans med Facken inom industrin, varit 
det förbund som sätter märket för svensk lönebildning. Totala värdet för detta avtal som sträcker sig fram till och med 
2019 blev 6,5 procent, varav 0,5 procent avser flexpension. 



Under 2018 har SjuHall bjudit in till avtalskonferenser; Startskott avtal 2020 på konferens för klubbrepresentanter och 
två tillfällen av Höstkonferens med avtalsskola, som var öppen för både klubbar och arbetsplatsombud. 
Den lokala löneutvecklingen i regionen påverkades även under 2018 av att flera på arbetsgivarsidan ser de omskriv-
na nivåerna, i de centralt tecknade avtalen, som ett tak för löneökningarna. Unionen-klubbarna runt om i regionen 
kämpar, i samverkan, för att få till bra lokala löneprocesser på sina företag. Många klubbar har sedan föregående år 
att hantera en övergång från traditionella pottavtal till processlöneavtal med de utmaningar som detta har inneburit. 
Flertalet klubbar vittnar om att deras arbetsgivare väldigt tidigt tittar på den angivna procentsatsen som egentligen 
endast ska tillgripas vid oenighet kring möjligt utfall. På vissa företag blev dock löneökningarna något högre, men 
genomsnittligt var utfallet ganska nära de centralt angivna procentsatserna.

Opinion och påverkan  
Regionalt arbete och samarbete i Västra Götaland 
Region SjuHall har fortsatt opinions- och påverkansarbetet genom stöd till medlemmar och förtroendevalda i sam-
hällspolitiska frågor. Borås Tidning och Hallands Nyheter har publicerat sammanlagt 16 av våra artiklar under 2018.  
I artiklarna har vi tagit upp ämnen såsom kompetensutveckling, studiesystemet, vobba, Metoo, jobbstress och 
jämställda löner samt SjuHalls arbetsmiljönätverk SAMOSA.
Regionstyrelsens Gun-Britt Holmgren-Ivstedt, Peder Hjertén och Bertil Svensson ingår i en opinionsbildningsgrupp 
tillsammans med kommunikatör Ingrid Johansson och regionchef Per-Anders Larsson. Gruppen medverkar i regional 
opinionsbildning och har ett visst arbete tillsammans med motsvarande grupper i Unionen Göteborg och Unionen 
Skaraborg/Väst. 

TCO Halland 
Joakim Rönnlund, som även ingår i SjuHalls regionstyrelse, har medverkat vid träffar med TCO Halland under 2018. 
Verksamhetens syfte är att, i angivna frågor, bidra till TCOs påverkansarbete lokalt och regionalt. TCO strävar efter 
samverkan mellan sina medlemsförbund, i syfte att visa att facket kan och vill förändras samt att göra TCO-förbunden 
till det självklara fackliga valet. TCO Halland har medverkat i olika aktiviteter, där medlemsförbundens representanter 
hade möjlighet att prata om sina hjärtefrågor.

Föreningen E-handelsstaden Borås 
Föreningens målsättning är att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav samt utveckla regionens position som 
ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt. Ytterligare 
viktiga frågor att arbeta med är forskning och logistik.
Regionstyrelsens Peder Hjertén och Hans Lindau har ansvarat för att medverka i de kostnadsfria föreläsningarna för 
medlemmar i E-handelsstaden Borås och att därefter förmedla information/nytänkande till övriga i regionstyrelsen. 
Några exempel på föreläsare/företag som medverkat under 2018; handelsforskaren Malin Sundström, PostNord,  
Bubbleroom, klädföretaget Aeryne och dess grundare Siri Vikman samt Sebastian Johansson från Apsis. 

Ung Arena 
Ung Arena är en samverkansgrupp i Unionen för unga medlemmar, som vill utbyta erfarenheter och samarbeta för att 
unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en hög facklig medvetenhet och reella möjligheter att påverka i för-
bundet. Varje höst bjuder samverkansgruppen in till stormöte, ofta med olika inspirerande workshops och  
föreläsningar samt för att välja ny styrgrupp. Två medlemmar från Unionen SjuHall var med på stormötet i november 
2018.

Nätverk för ungdomsombud  
Det har anordnats nätverksträffar även under 2018 med syfte att inspirera Unionens ungdomsombud i sitt fortsatta 
arbete och med möjlighet att byta erfarenheter sinsemellan samt att tillsammans med förbundsstyrelsen komma fram 
till riktlinjer för ungdomsombuden. Jonas Eklund och Mikael Isaksson, båda ungdomsombud i vår regionstyrelse, har 
medverkat för SjuHalls räkning.

Proteko - Nordiska textilakademin 
Stiftelsen Proteko med utbildningsdelen som numera heter Nordiska textilakademin, erbjuder yrkeshögskoleutbild-
ningar med inriktning mot textil, mode och konfektion. De erbjuder även korta webbutbildningar. Unionen SjuHall 
har en suppleantplats på ett TCO-mandat i stiftelsens styrelse och sedan hösten 2015 innehar regionstyrelsens ledamot 
Kicki Malm det uppdraget.



Försäkringsinformation 
Under året har Unionen SjuHall, i samarbete med PTK, genomfört försäkringsinformationer, fördelat enligt följande; 
•	 16 planerade aktiviteter, totalt 440 deltagare  
•	 17 efterfrågade arbetsplatsförlagda träffar, totalt 330 deltagare

Totalt 770 personer har tagit del av försäkringsinformationerna under 2018 i vår region och därtill tillkommer in-
dividuella besök samt information via e-post och telefon. Försäkringsinformatörerna Fredrik Asplund och George 
Chamoun, båda placerade på regionkontoret i Göteborg, har under året ansvarat för region SjuHalls information om 
pension och försäkring. 

Unionens Arbetslöshetskassa   
Enligt stadgarna för Unionens Arbetslöshetskassa ska dess styrelse bestå av sju ledamöter och fyra suppleanter. Dessut-
om tillkommer en ordinarie ledamot och en suppleant, som utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, samt 
en ordinarie ledamot och suppleant, som utses av personalen (totalt nio ledamöter och sex suppleanter). Även under 
2018 har Hans Lindau, (som är engagerad i både regionstyrelsen för Unionen SjuHall och i Unionens förbundsstyrelse), 
varit en av styrelseledamöterna i Unionens Arbetslöshetskassa. 
Vid arbetslöshetskassans regionala föreningsstämma, som hölls i anslutning till Unionen SjuHalls årsmöte 18 april 
i Borås, valdes Nina Talbrant (RISE Research Institutes of Sweden), Peder Hjertén (Ericsson AB) och Anders Wildt 
(Stora Enso Packaging AB), som ombud till arbetslöshetskassans ordinarie föreningsstämma. Stämman valde även tre 
ersättare; Gun-Britt Holmgren-Ivstedt (Jotex AB), Bertil Svensson (RISE Research Institutes of Sweden) och Monika 
Källerman (Nexans AB).
Till arbetslöshetskassans ordinarie föreningsstämma 1 juni, åkte Nina Talbrant och Anders Wildt tillsammans med 
Monika Källerman, som ersatte Peder Hjertén. Hans Lindau var också på föreningsstämman i sin roll som som ledamot 
i arbetslöshetskassans styrelse. På stämman tog ombuden bland annat beslut om att Svensk Handels Arbetslöshetskassa 
ska fusioneras in i Unionens Arbetslöshetskassa samt fastställde datum för en extra stämma  
25 oktober 2018 och nästa ordinarie föreningsstämma 16 maj 2019.

Seniorverksamhet 
Föreningen Unionen Seniorer SjuHall 
Följande aktiviteter har anordnats under året 2018.
17 januari - Resa till Gekås i Ullared med studiebesök och fri rundvandring i varuhuset. 24 deltagare. 
 
21 februari - Unionen seniorer SjuHalls årsmöte. Jim Thuresson föreläser om positivt ledarskap. Årsmötesförhandlingar 
samt avslutning med lunch på Restaurang 2a våning. 35 deltagare.
 
16 mars - Falkenbergsrevyn ”Hittepå”. Lunch på Sisi restaurang innan föreställningen. 43 deltagare.
 
24 maj - Studiebesök på Ringhals kärnkraftverk, Väröbacka och Derome trä och nostalgimuseum. 32 deltagare.
 
22 augusti - Seniorföreningens 50-års jubileum på restaurang Parasollen, Getterön Varberg. 52 deltagare. 
 
19 september - Samling vid Golfrestaurangen i Kråkered för lunch därefter studiebesök på Sobacken med guidad  
rundvandring. 42 deltagare.
 
19 oktober - Samling på restaurang Guldkanten för en enkel fika. Därefter Bäckängsskolan och föreställningen  
”Rivierans guldgossar” med Jan Hjalmarsson. 45 personer deltog.
 
8 november - Studiebesök på Blåkläder i Svenljunga med guidad rundvandring i företaget. Avslutning med lunch på 
Limmareds värdshus. 34 personer deltog.

Styrelsen har haft 10 möten under året. Gun-Britt Sääf och Birgitta Pretorius har representerat föreningen vid den 
årliga konferensen för Unionens seniorföreningar 15-17 maj. 

Medlemsantalet den 31 december 2018 var 258 personer. 
Regionstyrelsen har lämnat ett verksamhetsanslag till föreningen.



Med anledning av att Unionen SjuHall inte är en självständig juridisk person upprättas inte någon balansräkning för 
Unionen SjuHall, utan regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Det får även 
till följd att finansiella poster och skatt redovisas i den gemensamma resultaträkningen och regionens resultat ska  
avläsas under rubriken Rörelseresultat.

Revisorernas granskningsrapport 
Som valda revisorer av regionrådets årsmöte har vi granskat regionstyrelsens förvaltning vad gäller den genomförda 
verksamheten för år 2018.

Enligt vår bedömning har förvaltningen skett i enlighet med Unionens stadgar och är i överensstämmelse med kon-
gressens mål och förbundsstyrelsens ramar samt regionrådets årsmötesbeslut. Vi har inte granskat räkenskaperna.  
Ansvaret för granskningen av räkenskaperna har de av kongressen valda revisorerna.

Vi bedömer att Unionen SjuHalls verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

Vi föreslår därför

att regionrådet godkänner regionstyrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2018.

Borås den  27 februari 2019

Camilla Ragnarsson   Andreas Larsson 
Revisor     Revisor

…………………………………………………………………………………………………………….

 



Resultaträkning för Unionen SjuHall 2018
Intäkter 2018

Kkr
  
Övriga intäkter 381
Anslag 16 483
  
Summa Intäkter 16 863
  
Rörelsens kostnader  
  
Verksamhetskostnader* 3 185
Personalkostnader 12 215
Baskostnader 1 416

Summa rörelsekostnader 16 816
  
Rörelseresultat 

47
  
Finansiella poster 0

Resultat efter finansiella poster
Årets rörelseresultat 47

*Verksamhetskostnader

En starkare kraft 818
Ett bättre medlemskap 1 377
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad 19
En utvecklande organisation 972

Summa verksamhetskostnader 3 185

 



Slutord 
Som ordförande i regionstyrelsen för Unionen SjuHall har mitt år varit mycket givande och lärorikt. Jag är mycket nöjd 
med de olika nya samarbeten som skapats och möjligheten för de förtroendevalda att gå kurser över regionens gränser. 
Jag har även fått glädjen att möta och samtala med många av våra medlemmar vid olika tillfällen under året.

Avtal 2017 blev ett treårigt avtal som ingicks mellan arbetsmarknadens parter. Avtalet löper 2017-2020. Under 2018 har 
SjuHall bjudit in till avtalskonferenser; Startskott avtal 2020, en konferens för klubbrepresentanter och två tillfällen av 
Höstkonferens med avtalsskola, som var öppen för både klubbar och arbetsplatsombud. Det är viktigt att både väcka 
intresse och sprida kunskap för att kunna arbeta fram bra avtal i framtiden för Unionens medlemmar.

Unionens arbete med att driva och synas i branschfrågor har intensifierats under 2018 och vi är en viktig påverkansfak-
tor i politiska sammanhang. Under 2019 ska vi fortsätta arbeta med opinionsbildning inom flera olika områden. Ar-
betstidsfrågorna är fortsatt viktiga, dessutom driver vi frågan med framtida pensionsavsättningar. Det allmänna  
systemet och tjänstepensionen kommer inte att leverera det folk förväntar sig och det är oerhört viktigt att påverka på 
alla sätt vi kan. Den svenska modellen och kollektivavtalet kommer Unionen målmedvetet att fortsätta arbeta med. 

Omvärlden och arbetslivet är i ständig förändring. För att möta de utmaningar som detta för med sig är det viktigt att 
satsa på kompetensutveckling för våra medlemmar och arbeta för att öka möjligheterna för äldre arbetskraft. En viktig 
aspekt är hur våra medlemmar ska få möjlighet att kombinera arbetslivet och familjelivet med studier. Vi vill också nå 
våra medlemmar som saknar facklig representation på arbetsplatsen, både för att stärka dem och för att väcka deras 
engagemang. 

Min förhoppning är att Unionen under 2019 fortsätter att arbeta för att vara ett förbund som möter framtidens utma-
ningar och fortsätter förbättra våra medlemmars villkor och stöttar dem genom hela arbetslivet. Genom att fokusera  
på våra hjärtefrågor; Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb och Balans i arbetslivet, ser jag att vi kan nå dit. 
 
Tack alla kollegor i regionstyrelsen för ett fantastiskt arbete under året.
Stort tack till regionchefen och övrig personal för gott samarbete och support.
 
 
Borås i januari 2019 
 
Gun-Britt Holmgren-Ivstedt
Ordförande i regionstyrelsen Unionen SjuHall



Klubbar 31 december 2018 Ort Antal Ombud Övrigt
ABB AB/CGM Borås Borås 22 2

ABC Ventilationsprodukter Borås 25 2

Abetong Falkenberg 13 2

ACG Pulse Borås 15 2

Almedahls Kinna 19 2

Anticimex i Borås Borås 16 2

AP&T Automation & Tooling Blidsberg 96 3

AP&T Presses Tranemo 65 3

Ardagh Glass Limmared 47 2

Autotube Ulricehamn 19 2

Autotube Varberg 42 2

Bergman & Beving Ulricehamn 98 3

Blåkläder Svenljunga 59 3

Bolon Ulricehamn 39 2

Camfil Farr Power Systems CPS Borås 27 2

Carlsberg Sverige Falkenberg 172 4

CFG Consortio Fashion Group Borås 87 3

CJ Automotive Dalstorp 30 2

Core Link Falkenberg 39 2

Craft of Scandinavia Borås 34 2

Cycleurope Sverige Varberg 30 2

Derome Byggvaror Veddige 188 4

DHL Freight Borås Borås 13 2

Ecco Sverige Varberg 10 2

Ekonomipoolen i Mark Skene 8 2

Ellos Group Borås 310 6

Elmo Sweden Svenljunga 24 2

Emballator Ulricehamns Bleck Ulricehamn 36 2

Ericsson Borås 265 5

EsonPac Veddige 62 3

Essity Hygiene and Health Falkenberg 54 3
Eton Gånghester 51 3 Ny 2018

Eton Systems Gånghester 19 2

Flügger Bollebygd 35 2

FOV-Fabrics Borås 11 2

Fristads Kansas Borås 131 4
Gekås Ullared Ullared 58 3 Ny 2018

Gina Tricot Borås 100 3

H&M Hennes & Mauritz GBC Borås 261 5

Hagmans Industri Fritsla 32 2

Hanter Ingenjörsteknik Gånghester 22 2

Hemtex Borås 63 3

Holmgrens Bil Borås 9 2

Hultafors Bollebygd 44 2

Hööks Hästsport Borås Borås 30 2



ICA Borås 57 3

Inission Borås Sandared 17 2

Iro Ulricehamn 46 2

Jacobson, Oscar Borås 15 2

Jobro Sheet Metal Technology Ulricehamn 15 2 Ny 2018

Kasthalls Mattor och Golv Kinna 27 2

Kongsberg Automotive Ljungsarp 13 2

Kryss Invest Borås 12 2

LBC Borås Borås 16 2

Länsnykterhetsförbunden Borås 10 2

Markslöjd Kinna 20 2

Mastec Dalstorp 18 2

Mjöbäcks Entreprenad Mjöbäck 24 2

Mont Blanc Dalsjöfors 19 2

NetOnNet Borås 116 4
Netto Marknad Sverige Falkenberg 86 3 Ny 2018
New Bubbleroom Sweden Borås 36 2 Ny 2018

Nexans Sweden Grimsås 123 4

Nilson Group Varberg 87 3

Nly Scandinavia Borås 114 4

Nyce Solutions Nittorp 10 2

Parker Hannifin Borås 73 3

Parker Hannifin, SCS Borås 54 3

Precomp Solutions Ulricehamn 20 2

Primo Sverige Limmared 17 2

Pulsen Production Borås 71 3

Pulsen Retail Borås 34 2

Releasy Borås Borås 119 4

RISE Borås 452 7

Scania Sverige Borås 10 2

Schenker Borås Borås 26 2
Speed Group Borås 102 4 Ny 2018

Staples Sweden Borås 125 4
Star Trading Svenljunga 32 2 Ny 2018

Stora Enso Packaging Skene 32 2

Strängbetong Veddige 43 2

Sveba-Dahlen Fristad 61 3

Svedbergs i Dalstorp Dalstorp 49 2

Södra Cell Väröbacka 56 3

Teknos Tranemo 24 2

Tomal Vessigebro 23 2

Transcom Borås 256 5

Unident Falkenberg 38 2

Unigraphics Borås 17 2
Uniomatic (Nordomatic) Borås 26 2 Ny 2018

Unionen Borås Borås 15 2



Vagabond International Varberg 56 3

Varbergs föreningsråd Varberg 27 2

Varbergs Kusthotell Varberg 20 2

Vattenfall, klubbsektion Ringhals (klubb i Stockholm) Väröbacka 562 8

Vokes Air Svenljunga 29 2

Volvo Bussar Borås 55 3

VästkustStugan Mjöbäck 27 2

Älvsborgs Larmcentral Borås 13 2

Totalt 6 275 261



Vi har även erbjudit påbyggnadskurser; Bättre psykosocial arbetsmiljö och Arbetsmiljöperspek-
tiv vid förhandling. Dessa lockade totalt 12 deltagare från SjuHall till Göteborg.

SAMOSA - Nätverk för arbetsmiljöombud och chefer
Under året har region SjuHall startat upp ett fördjupat arbetsmiljöarbete och projektledare är 
regionens egen arbetsmiljöspecialist Said Andersson. Projektet med namn SAMOSA ska verka 
för ökad samverkan i arbetsmiljöfrågor ute på arbetsplatserna och regionen bjuder in arbetsmil-
jöombud och chefer att medverka i lokala nätverk och utbildningsinsatser. Said startade upp pro-
jektet med att bjuda in till korta informationsträffar under våren för att formera nätverken och 
fortsatte sedan med kunskapsfyllda nätverksträffar under hösten. Omkring 130 personer är med 
i nätverken och även chefer som inte är medlemmar i Unionen är välkomna att vara med. Delta-
garna bestämmer själva vilket innehåll träffarna ska ha och hur ofta de vill träffas.  

Likabehandling 
På regionen finns alltid frågan om jämställdhet och likabehandling med i det dagliga arbetet ute 
på arbetsplatserna. 
SjuHalls regionstyrelse tog beslut om att medverka i Pride-paraderna i Borås och i Varberg. Vi 
medverkade sedan enbart i Borås-paraden då det tyvärr visade det sig att båda paraderna var 
inbokade 30 juni. Samordnare av SjuHalls medverkan i Borås Pride var, även i år, ombudsman 
Said Andersson.  
Under EuroPride lanserade Unionen boken ”Arbetsplatser i regnbågens alla färger”, delade ut 
Unionens hbtq-pris, arrangerade seminarier och hade över tusen deltagare i paraden.
Jämställdhet var en av frågorna som Unionen lyfte under Almedals-veckan, förutom ”Framti-
dens arbetsliv” och partsmodellen.

Unionens likabehandlingsnätverk 
Förbundet har centralt ett likabehandlingsnätverk där förtroendevalda och representanter från 
regionkontoren ute i landet deltar. Region SjuHalls representanter är ombudsman Said Anders-
son och regionstyrelsens ledamöter Ove Johansson och Hans Lindau. Förutom att inspirera var-
andra i likabehandlingsarbetet, har även några i gruppen påbörjat motionsarbete till kongressen 
med syfte att Unionen ska fokusera ännu mer på likabehandlingsarbetet.

Kompetens och karriär 
Unionen erbjuder sina medlemmar ett antal olika karriärtjänster, både via webben och via per-
sonliga möten. Våra karriärtjänster innehåller bland annat karriärplanering via e-post, karriär-
coachen, CV-guide, CV-granskning, LinkedIn-granskning, intervjuträning och rekryteringsråd-
givning. 
Under 2018 har SjuHall erbjudit tre kurstillfällen av ”Att söka jobb” med coach Enar Bonath. Två 
av tillfällena blev tyvärr inställda, men 10 deltagare kom till aktiviteten i Borås.

Coachning för förtroendevalda 

www.unionen.se

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.


