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Ombud till Unionens A-kassestämma 
Mandattid 1 år 
5 ledamöter, plus erforderligt antal suppleanter, suppleantinträde sker i turordning. 
 
 
Ordinarie      
Ann-Louise Dunklint, Tamro      
Katti Skärhult, Schenker       
Marie Ingvarsson Morten, Volvo Personvagnar 
Mats Hagman, Saab 
Truls Johannessen, Borealis 
 
 
Suppleanter 
Johan Svedberg, Volvo Information Technology 
Cecilia Alehammer, SAS Ground Handling Sweden 
Anne Kaudern, AstraZeneca 
Mats Henning, Volvo Lastvagnar 
Mikael Hansson, AstraZeneca 
Kenneth Lund, Borealis 
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell 
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Dan Bergsten heter jag. Gick i veckan facklig grundkurs i göteborg. Är med i klubbstyrelse för 
cactus utilities i mölndal. 
 
Det här går min motion ut på: 
Jag önskar att unionen skall erbkuda och tillhandahålla advokatförsäkring. Under min tid 
som medlem i industrienergi, jobbade i Norge, erbjöds just en sådan till priset av 
59kr/månad. En kollega använde den vid en tvist med en granne. Vederbörande sade sig 
vara fantastiskt nöjd med den tjänsten och tryggheten. Vill minnas att ett par kollegor var 
med i facket enbart av den anlednignen. 
Här finns info om den: 
https://www.industrienergi.no/nyheter/advokat-overtar-ansvaret-a-gi-medlemene-
advokathjelp-privatlivet-utvider-tilbudet/ 
 
Jag menar att detta vore en fenomenal tjänst att erbjuda, för att inte nämna hur potentiellt 
effektivt vid rekrytering av nya medlemmar. 
 
Mvh Dan Bergsten 
 

https://www.industrienergi.no/nyheter/advokat-overtar-ansvaret-a-gi-medlemene-advokathjelp-privatlivet-utvider-tilbudet/
https://www.industrienergi.no/nyheter/advokat-overtar-ansvaret-a-gi-medlemene-advokathjelp-privatlivet-utvider-tilbudet/


Motion 
Till  Regionstyrelsen Unionen Göteborg och årsmötet 2018 
  
Rubrik: 
  
Fler möten med Regionrådsombuden i Unionen Göteborg 
  
Unionen Göteborg bör ordna ett antal samlingar med regionrådsombuden för Unionen Göteborg 
mellan årsmötena för att dela med sig av aktuell facklig information som berör Unionen, regionen 
och våra medlemmar. Detta för att skapa större delaktighet och inspirerar till mer engagemang. 
  
Man kan lämpligen bjuda in alla regionrådsombud. 
  
Sådana samlingar möjliggör regelbunden dialog mellan regionrådsombuden och regionstyrelsen. 
Kan vara av enklare karaktär för att inte driva upp kostnaderna. 
Kan vara av enbart informativ och rådgivande karaktär - såvida inte regionstyrelsen önskar 
ta upp beslutspunkter och stadgarna tillåter detta och anger formerna. 
  
Några gånger per år vore trevligt att samlas, utöver själva årsmötet. 
  
På en sådan samling kan t ex detta tas upp: 
Progress avseende mål o handlingsplaner 
Regionstyrelsen presenterar nya planer 
Dialog med Regionstyrelsen och regionrådsombuden inför viktiga beslut och inför centrala rådslag 
och kongress 
Intressanta föredragshållare kan bjudas in – relaterat till viktiga frågor för fack och näringsliv i 
regionen 
Dialog och diskussion mellan oss regionrådsombud. 
  

Jag föreslår att: 
-          Regionstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med motionens andemening 

genomföra 

t ex samlingar med Regionrådsombuden i Unionen Göteborg i syfte att skapa mer 
delaktighet. 

  
Per-Erik Jörgensen 
Regionrådsombud för Unionen klubben på SAAB  Göteborg 
  
  
  
Regionstyrelsens yttrande: 
Som regionrådsombud är man vald av sin klubb att företräda denna vid regionens Regionråd dvs 
primärt årsmötet. Om klubb finnes på arbetsplats är det alltså i huvudsak denna som ska vara basen 
för det fackliga arbetet och som har ansvaret för att ordna förmöten för sina regionrådsombud med 
syfte att skapa delaktighet. 
Vår region erbjuder idag ett antal möjligheter att möta båda förtroendevalda och medlemmar i en 
rad olika sammanhang, bland annat ordnas i år ett flertal frukostseminarier (Unionen spanar), 
utbildningar samt branschträffar. Det är genom dessa det skapas delaktighet i regionens verksamhet. 
 
Med detta som bakgrund föreslår Regionstyrelsen Göteborg regionrådet besluta 
att anse motionen besvarad. 
 
 



Motion FR2018-01   

Lajla Dahlsjö, Volvo Group IT 
Göteborg 

En stor del av Unionens medlemmar arbetar inom bil/lastbilsindustrin inom olika varumärken. 

Det vore naturligt att ha ett medlemserbjudande kopplat till den industri som dominerar 

Unionen. 

Leasingavtal finns i stort sett hos för alla bilmärken.  Villkoren skiljer sej betydligt beroende 

på vilket märke man väljer, och vad som ingår i leasingpriset är inte alltid helt solklart. Det är 

lätt att bli pålurad funktioner och kostnader man inte räknar med. 

 

Bakgrund / Anledning: 

Det blir allt vanligare att man leasar en bil istället för att köpa den, beroende på att: 

 Man har inte råd att köpa en ny bil 

 Man har inte möjlighet till tjänstebil 

 Tjänstebil är ett dyrt alternativ idag 

 Man är inte kreditvärdig på ett avbetalningsköp 

 Ingen kontantinsats eller låneskuld, och alla sparpengar finns kvar 

 Man är osäker på vad som ska gälla framöver betr miljövänligt bränsle 

 Man vill ha en pålitlig bil som inte är äldre än 3 år 

 Man pendlar långa sträckor och andrahandsvärdet sjunker för mycket vid köp 

 Man vill ha ett bekymmersfritt bilägande 

 Man vill ha en säker bil, dessa kostar oftast mer än mindre säkra bilar 

 

Jag föreslår  

Att  Unionen förhandlar fram ett förmånligt privatleasingavtal med en eller flera 

biltillverkare för Unionens medlemmar. 

 

Alla Unionens medlemsförmåner och tjänster utgår från förbundets värderingar och uppgift 

att förena och företräda medlemmarna samt att tillvarata och främja fackliga, ekonomiska, 

sociala och yrkesmässiga intressen på alla nivåer. Nya medlemsförmåner ställs i relation till 

detta, till våra hjärtefrågor och förbundets vision samt från insikter om vad medlemmarna har 

för behov och förväntningar på oss som fackförbund.  

 

I Unionen finns mandat att fatta beslut om medlemsförmåner och medlemserbjudanden hos 

förbundsstyrelsen och ytterst kongressen. Förbundsrådet fattar som praxis inte beslut i frågor 

som rör medlemserbjudanden eller på annat sätt beslut som påverkar medlemskapet som 

sådant.  

 

Under 2018 kommer styrelsen att ha fördjupade diskussioner rörande ramarna för 

medlemserbjudandet och i den diskussionen kommer motionens att-satser och förslag att 

diskuteras. Utifrån detta är styrelsens förslag att motionen anses besvarad. 

 



Marie Torstensson 
Småland 



Marie Torstensson 
Småland 



Unionen-klubben på Tieto i Karlstad 
Värmland 



Unionen-klubben på Tieto i Karlstad 
Värmland 



Unionen-klubben på Tieto i Karlstad 
Värmland 



                Kristina Björk 
                Stockholm 



                Kristina Björk 
                Stockholm 



      

 
 
 
Regionstyrelsen Värmland 
Värmland 

Enligt Migrationsverkets statistik har de senaste tre åren har ca 220.000 nyanlända kommit till 

Sverige av olika anledningar, de flesta som asylsökande. Det finns ett stort behov att 

introducera dem till det svenska samhället och att lära dem vad den svenska modellen innebär 

och hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Vi kan även vittna att många arbetsgivare har 

svårt att finna kompetent arbetskraft och vi har en stor grupp nyanlända som många gånger 

står långt från arbetsmarknaden. Här kan Unionen göra en viktig insats samtidigt som vi har 

en stor rekryteringspotential av nya medlemmar. 
 

Regionkontoren får ofta förfrågningar att vara föreläsare till just nyanlända om den svenska 

modellen under deras SFI-undervisning. Vi konstaterar att regionerna inte har resurser att 

möta upp det stora behovet att ta dessa uppdrag att introducera den svenska modellen och den 

svenska arbetsmarknaden. Unionen som Sveriges största fackförbund borde ta ett större 

ansvar att informera om den svenska modellen och att vara ett stöd för att vi gemensamt får ut 

de nyanlända på arbetsmarknaden, men resurserna saknas ofta för att möta upp antalet 

förfrågningar. 
 

Vi ser även att många som kommer till Sverige behöver stöd att validera sin kompetens, 

erfarenhet och utbildning. Unionen kan även här vara en hjälpande hand att få igång och 

informera om vikten om validering och hur det kan gå till . 
 

Att Regionkontoren tillförs medel för att kunna svara upp mot det stora antalet förfrågningar 

att introducera den svenska modellen och hur det svenska arbetslivet fungerar i samband med 

att nyanlända genomgår SFI-undervisning.  
 

 

 

 

Regionstyrelsen i Värmland lyfter en väldigt viktig fråga både för närtid men även för 

framtiden då många av de som kommit till Sverige de senaste åren är på eller på väg ut på 

arbetsmarknaden. Att människor i Sverige oavsett vem de är eller var de kommer från får 

kunskap om arbetsmarknaden och partsmodellen är viktigt både för Unionen som fackförbund 

för att organisera målgruppen men även för individen. Att få kunskap om vilka demokratiska 

rättigheter och möjligheter som finns för individen själv och tillsammans med andra inom 

facket är grundläggande för att individen ska kunna få inflytande över sin arbetssituation och 

kunna kräva sin rätt.  

 

Unionen är sedan flera år engagerade i ett gemensamt skolinformationsprojekt, Arena 

Skolinformation, tillsammans med andra fackförbund inom alla centralorganisationer. 

Projektet har varit väldigt framgångsrikt i att öka kännedom och kunskap om svenska 

partsmodellen och arbetsmarknaden och en av anledningarna till detta är att förbunden samlat 

sina resurser för att tillsammans åstadkomma så stor skillnad som möjligt. Unionen deltar 

aktivt både i det löpande arbetet men även i specifika projekt. Unionen deltar bland annat 

mycket aktivt i Arena Skolinformations referensgrupp där vi tillsammans med andra 

fackförbund inom LO, TCO och Saco arbetar med ett utbildningsprojekt riktat mot nyanlända.  



      

 

 

 

Syftet är att gemensamt arbeta fram ett undervisningsmaterial för nyanlända som handlar om 

svensk arbetsmarknad och hur den fungerar. Genom projektet har alla fackförbund goda 

möjligheter att på ett relevant och lättbegripligt sätt redogöra för den svenska partsmodellen 

och fackförbundens roll samt rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden. Materialet 

kommer att vara på lättläst svenska så att fler har möjlighet att ta del av innehållet. Materialet 

kommer att marknadsföras för att användas i den ordinarie SFI-undervisningen.  

 

På samma sätt arbetar Arena Skolinformation med skolinformationsmaterial kring bland annat 

jämställdhet, arbetsmarknaden, partsmodellen och arbetsmiljö med målgruppen 

gymnasieelever. Projektet är väldigt framgångsrikt och framförallt framgångsrikt för att det 

använder resurser smart. Att besöka en skolklass eller klass i SFI kan vara ett viktigt besök, 

men det blir på många sätt ett besök som avbrott från andra delar av utbildningen. Genom att 

undervisningsmaterial Unionen varit del av att ta fram används direkt i undervisningen 

integrerar vi facket, fackets roll och den svenska partsmodellen i kursplanen och det blir en 

del av utbildningen snarare än ett enskilt besök.  

 

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det på längre sikt innebär en större återverkan än 

enskilda besök inom skolan eller SFI och det är ett mycket mer effektivt sätt att använda 

förbundets personella resurser. Förbundsstyrelsen förstår tanken att det personliga mötet 

skapar en närhet och att det skapar intresse hos mottagaren. Förbundsstyrelsen ser samtidigt 

att arbetet som är påbörjat bättre svarar upp mot behovet som finns. Förbundsstyrelsen vill 

dock framhålla att besök vid SFI-undervisning från regionkontor självklart kan fortsätta. Det 

ena utesluter inte det andra. Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsrådet beslutar 

beakta motionen.  
 

Förbundsrådet föreslås besluta 

att anse motionen besvarad. 

 



Arvoden och ersättningar – Unionen Region Göteborg  
Nytt förslag för år 2018-2019  
 
Förslag på arvoden som är kopplade till det statliga PrisBasBelopp (PBB) som gällde vid 
årsmötet. (45.500)  
 
 
 
Styrelsearvoden  
Regionordföranden ½ PBB 22.750kr per år. 
AU-ledamot 1/5 PBB 9.100kr per år. 
Ordinarie ledamöter, suppleanter och ungdomsombud 1/8 PBB 5.688 kr per år. 
För fullt arvode krävs minst 75 procents närvaro vid regionstyrelse- och 
arbetsutskottsmöten. Vid närvaro understigande 75 procent utfaller ett arvode i 
proportion till närvaron.  
Vid längre ersättande (mer än 3 månader) då vice ordförande ersätter ordförande, eller 
ledamot ersätter ordinarie AU-ledamot skall arvodet omräknas proportionellt. 
 
Revisorer 1/20 PBB 2.275kr per år. 
För revisorerna och revisorssuppleanter utbetalas också mötesarvode för två bevistade 
och protokollförda regionstyrelsemöten.  
Mötesarvoden 1/200 PBB 228kr per möte Gäller för:  
- valberedning,  

- förtroendevalda utanför RS vars deltagande/representerande beslutats i 
Regionstyrelsen.  
 
Ersättningar  
1. Ersättning för kostnader i samband med resor utbetalas enligt av Unionen fastställda 
regler.  

2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas efter att verifierat ledighetsintyg 
inkommit.  

3. Ersättning för utlägg för trängselskatt ersätts med ett schablonbelopp, 30kr per dag.  
 
Utbetalning  
Arvoden utbetalas normalt en gång per år efter regionrådets årsmöte.  
Ersättningar utbetalas efter att reseräkning eller ledighetsintyg inkommit och godkänts. 
 
 
 
 
 
 
 
Göteborg 2018-03-26 
Valberedningen / Truls Johannessen 
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Unionen Göteborg
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Unionen har under flera år haft en positiv 
medlemsutveckling, och så även under 2017. I 
Göteborg ökade vi med 560 medlemmar och det 
gjorde att vi vid årsskiftet var 70 486 
yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar i 
regionen. 

Nya medlemmar har hela tiden tillkommit och detta 
även i grupper som av många fackförbund har ansetts 
vara svåra att värva, såsom ungdomar och högskole-
utbildade. Detta har inneburit att medlemsantalet 
stadigt har ökat vilket har gett Unionen styrka i avtals-
förhandlingarna och ett ökat politiskt inflytande. Men 
även om 2017 innebar en ökning av medlemsantalet så 
har samtidigt andelen medlemmar som valt att lämna 
oss ökat. Pension, byte av fackförbund eller åsikten att 
Unionen driver frågor som inte är relevanta för just 
dem är anledningar som vi möts av. Så även om vi ökar 
i medlemsantal så visar det att vi aldrig kan slå oss till 
ro. Vill vi vara ett stort och starkt förbund, även under 
de kommande åren, måste vi ständigt våga utmana 
oss själva och omvärlden. Som förtroendevalda och 
anställda i förbundet måste vi våga och vilja utvecklas 
för att möta medlemmarnas behov och önskemål. 

Alla vill vi att man som medlem i Unionen ska känna att 
förbundet driver viktiga frågor och att den verksamhet 
som bedrivs är intressant, stimulerande och viktig. 
För att uppnå dessa mål och dessutom finna vägar för 
att påvisa nyttan av medlemskap och medlemskapets 
värde har därför en viktig del av regionens verksamhets-
planering hösten 2017 ägnats nytänkande och 
utveckling.

Samarbetet med Skaraborg/Väst och Sjuhall har under 
året fortskridit och den stora vinsten är framförallt 
att fler kurser har kunnat hållas som planerat när 
tre regioner kunnat anmäla deltagare. Att vi är tre 
regioner som delat på kurserna har också inneburit att 
kursutbudet kunnat breddas vilket är väldigt roligt att 
konstatera.

Under året har vi hållit flera frukostmöten under namnet 
Unionen spanar, det vill säga frukost följt av någon 
intressant och spännande föreläsning. Dessa möten har 
blivit en succé då många uppskattar möjligheten till 
såväl andlig som själslig spis och ändå hinna med en full 
dag på jobbet. Vår förhoppning är att dessa ska kunna 
utvecklas ytterligare och fortsätta vara en uppskattad 
medlemsförmån.

Göteborg sjuder av aktivitet och hela staden är idag en 
stor byggarbetsplats vilket under 2017 skapat arbete för 
många av Unionens medlemmar, inom bygg, transport 
och delar av handeln. Samtidigt har industrin i vår 
region, med Volvo i spetsen, visat gammalt gott slag 
vilket tryggat och skapat en stor mängd arbetstillfällen 
för våra medlemmar inom de flesta av våra branscher. 
2017 har totalt sett lagt en stark grund inför Unionens 
jubileumsår, 2018, året då Unionen fyller 10 år.

Som traditionen numera bjuder vill vi avslutningsvis 
framföra vårt stora tack till alla er medlemmar, 
förtroendevalda och anställda för ert arbete och allt ert 
engagemang under året som gått – tack!

Anders Holger Nilsson Pierre Svensson 
Regionstyrelsens  Regionchef 
ordförande  

Året som gått

2017 2016 2015 2014  2013

Yrkesverksamma medlemmar 69 447 68 888 65814 62919 59 058
Antal klubbar 294 299 304 301      299
Studerandemedlemmar 6 822 6 390 6199 5857   5 552
Egenmedlemmar 1 039 1 038 964 825      674
Chefsmedlemmar 9 477 9 259 8975 8384   7 833

Unionen Göteborg i siffror
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En starkare kraft
Att vara en stark kraft på svensk arbetsmarknad 
handlar om att ständigt utveckla medlemmarnas 
möjlighet att påverka utvecklingen av sina 
villkor och anställningsförhållanden. Inom 
verksamhetsområdet En starkare kraft ligger 
mycket av arbetet med förbundets strategiska 
inriktning – att skapa ett organiserat inflytande 
på alla nivåer genom fler medlemmar, fler 
förtroendevalda och fler kollektivavtal. 

Kollektivavtalstecknande
Andelen av regionens medlemmar som omfattas av 
kollektivavtal är relativt konstant genom åren. Under 
2017 ökade antalet medlemmar som omfattas av 
kollektivavtal med 550 st.

Att teckna kollektivavtal är ett långsiktigt och 
tålamodskrävande arbete där vi bland annat jobbar 
strategiskt på utvalda företag för att nå resultat. Vi tog 
omtag i detta arbete under hösten 2017 och det kommer 
fortlöpa under kommande år. I nuläget omfattas 35 
företag av denna satsning där vi arbetar och agerar för 
att teckna avtal.

Lokal facklig organisation
Vi har fortsatt arbetat med att få fler förtroendevalda och 
under året har det valts 197 nya arbetsplatsombud och 
332 nya arbetsmiljöombud. 

Medlemmar på arbetsplatser runt om i regionen har 
bildat nya klubbar, både på arbetsplatser där det tidigare 
funnit arbetsplatsombud och där det inte funnits någon 
lokal facklig organisation. Det har även avregistrerats ett 
antal klubbar under året och antalet klubbar i regionen 
var därför 294 st vid årsskiftet. 

Värvning
När vi summerar 2017 har Unionen Göteborg 70 486 
medlemmar (yrkesverksamma och egenföretagare) 
vilket är 560 fler medlemmar än 2016. En utmaning 
under första delen av året har varit höga utträden efter 
kampanjen då nya medlemmar erbjöds 12 månaders 
medlemskap kostnadsfritt. 
 
Regionkontoret har arbetat med att främst göra 
arbetsplatsbesök för att få fler medlemmar och därmed 
öka inflytandet och engagemanget på arbetsplatserna 
i regionen. Totalt registrerades 1 406 arbetsplatsbesök. 
Dessutom har förtroendevalda gjort ett fantastiskt jobb 
med att öka medlemsantalet på sina arbetsplatser genom 
olika aktiviteter, såsom information till nyanställda, 
samtal och föreläsningar. Vi kan konstatera att den 
mest lyckade metoden för att värva nya medlemmar 
och få nöjdare medlemmar är när vi kan göra så 
kallade skrivbordsbesök/unionentåg. Det innebär 
att förtroendevalda tillsammans med personal från 
regionkontoret går runt på arbetsplatsen och pratar med 
personer vid deras arbetsplatser. Detta skapar mycket 
engagemang och nyfikenhet.

Under sommaren ställde vi upp ett unionentält på fem 
platser i centrala Göteborg för att synliggöra Unionen 
och uppmärksamma vikten av att vara nedkopplad från 
jobbet under semestern för att få återhämtning. 
 
Även under 2017 har Unionen kraftsamlat kring två så 
kallade unionenveckor för att öka synligheten för våra 
frågor. Under den första unionenveckan fokuserade 
regionkontoret på två av regionens största klubbar; AB 
Volvo och Volvo PV där förtroendevalda och anställda 
på regionkontoret gjorde skrivbordsbesök. Under 
den andra unionenveckan fokuserade vi på att värva 
medlemmar på klubbar och företag på Lindholmen.  
Ett stort antal klubbar och arbetsplatsombud använder 
unionenveckan för att synliggöra Unionen på 
arbetsplatsen och lyfta fram allt det viktiga arbete som 
görs. Totalt värvades 700 nya medlemmar under båda 
unionenveckoperioderna (v5-7, v37-39). 
 
Under året har vi fortsatt med föreläsningsserien 
Unionen Spanar. Precis som tidigare år är tanken att 
belysa olika delar av framtidens arbetsliv så att både 
medlemmar och blivande medlemmar blir bättre 
rustade för morgondagens arbetsliv. Det har också 
gett oss en möjlighet att träffa personer som kanske 
från början inte känt till vad Unionen jobbar med för 
frågor. Vi har valt föreläsare som pratar om ett snävare 
ämne för att locka andra målgrupper än tidigare och 
vi har haft föreläsningar om allt från engagemang till 
plattformsekonomi. Dessa har varit uppskattade och 
utvärderingarna har gett höga omdömen.
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Unionen Student 
Under 2017 har Unionen Student varit med på 11 
mässor, 7 infobord och inte mindre än 20 event under 
insparken i augusti! Några av aktiviteterna som vi var 
med på är arbetsmarknadsdagar, campusvandringar och 
lunchföreläsningar. Vårt mål för året var att värva  1 100 
nya studerandemedlemmar  och resultatet blev totalt 
1 121 nya medlemmar.

Vi har även fortsatt våra samarbeten med Chalmers 
Johanneberg, Chalmers Lindhomen samt 
Handelshögskolan. Vi ingick även i ett samarbetsavtal 
med personalvetetarstudenterna på Göteborgs 
Universitet.  

Unionen Chef
Inom Unionen Chef har vi vidareutvecklat arbetet 
med att erbjuda ett bra medlemskap för våra 
chefsmedlemmar. Vi har hjälpt klubbar hos bland 
annat AB Volvo och GP med verksamhet för 
chefsmedlemmar. För Lindexs butikschefer har vi 
hjälpt till att starta en renodlad butikschefsklubb. Vi 
har tagit fram kompletterande synlighetsmaterial med 
lokala varianter och skickat fyra digitala nyhetsbrev till 
chefsmedlemmarna.  

Under 2017 ökade vi med 218 nya chefsmedlemmar 
till totalt 9 477. Unionen Chef i Göteborg arrangerade 
23 aktiviter med sammanlagt 500 deltagande chefer, 
och vi får ett högt nöjdhetssnitt på utvärderingarna. 
Våra chefsmedlemmar har främst haft ett behov av 
rådgivning, förhandling och granskning av avtal. 

Unionen Egenföretagare
Under 2017 har vi arrangerat seminarier och workshops 
samt medverkat och synts på mässor och andra arenor 
där många egenföretagare deltar. På våra seminarier 
har bland annat Wrebit berättat om fördelarna med att 
redovisa och fakturera enkelt via en app och Samuel 
West berättade om sitt museum för misslyckande. Vi 
körde just denna föreläsning på engelska då vi fått 
förfrågningar om det. 

Vi vill underlätta för våra medlemmar i vardagen och för 
företagandet i regionen på sikt. Det har vi bland annat 
gjort genom en inspirationskväll under hösten ”Så får du 
fler och bättre affärer”, där vi samlade ett antal partners 
till oss och Nyföretagarcentrum, som deltagarna har 
nytta av. Avtal 24, Skatteverket, Unionen Egenföretagare 
och Mercuri (Sälj) föreläste och det uppskattades mycket 
av deltagarna. Gott om tid till mingel var det under 
kvällen också. Året avslutades med en firmafest där 
”Fler affärer med digital marknadsföring” var ämnet för 
kvällen. Linn Lindström lärde oss hur vi kan tänka kring 
digital marknadsföring. 

Det vi ser är att deltagarantalet ökar generellt på våra 
aktiviteter och att deltagarna är nöjda.

Ett bättre medlemskap 

För att fler medlemmar ska rekommendera 
ett medlemskap är det nödvändigt att de 
upplever att de får bra stöd och service och 
anser att medlemskapet är prisvärt. För att fler 
förtroendevalda ska vara nöjda i sitt uppdrag 
krävs att de får det stöd de behöver och att de 
har möjlighet att agera i sitt uppdrag. Inom detta 
verksamhetsområde inryms allt det förbundet, 
anställda och förtroendevalda, gör i fråga om 
medlemsservice - rådgivning, förhandlingsstöd, 
coachning osv. 

Förhandlingsverksamheten
Regionkontoret hade under året 3 074 registrerade 
förhandlingar, jämfört med 2 895 förhandlingar under 
2016. Vi hade ca 330 besök till besöksjouren under 2017, 
vilket är en ökning jämfört med 2016. 

Våra medlemmar är nöjda med den service och 
stöttning som de får i samband med förhandlingar enligt 
de mätningar som görs och vi försöker att hela tiden ha 
fokus på att medlemmen ska bli nöjd i samband med 
förhandling. Denna fråga har mycket hög prioritet och 
vi arbetar kontinuerligt med detta. 

Medlemsaktiviteter
För att stötta arbetssökande medlemmar har vi söka 
jobb-seminarier fokuserade på ansökningshandlingar 
och intervjusituationen. Vi har även en facklig kurs för 
unga medlemmar i syfte att öka intresset för att åta sig 
ett fackligt uppdrag på den egna arbetsplatsen. Våra 
aktiviteter för de olika målgrupperna är uppskattade och 
utvärderingarna har gett höga omdömen. 
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Vår stora medlemsaktivitet med Linnea Claesson gav 
ett fantastiskt gensvar och ca 800 personer anmälde 
sig på några dagar till de 300 platserna. Som tur var 
gick det att utöka till 500 platser så att fler medlemmar 
kunde få komma och lyssna när Linnea pratade om 
likabehandling under seminarierubriken Dödshot och 
Glitter. 

Kursverksamheten
Under 2017 har vi genomfört 40 kurstillfällen för 
förtroendevalda med totalt 696 deltagare. Vi har färre 
tillfällen jämfört med 2016 men lika många deltagare, 
och det beror bland annat på att vi har utökat antal 
platser på några kurstillfällen. Vårt nöjdhetsmål nåddes 
då över 90 % av kursdeltagarna i utvärderingarna 
svarade att de kommer att ha stor nytta av det som de 
lärt sig på kursen i sitt fackliga uppdrag. 

Alla fortsättningskurser genomförs numera i samarbete 
med våra grannregioner Unionen SjuHall och Unionen 
Skaraborg/Väst och hålls i Göteborg. 

Stöd till förtroendevalda
Det har varit fortsatt fokus på att förbundet ska ha de 
bästa och nöjdaste förtroendevalda under 2017 och 
många av regionens aktiviteter syftar till att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för dem som är 
förtroendevalda att verka i sitt uppdrag. Under 2017 
prövade vi att fokusera lite mer på 17 utvalda klubbar för 
att se om vi tillsammans kunde göra förflyttningar och 
utveckla den fackliga verksamheten.

Som ett led i att ytterligare stärka de förtroendevalda 
inför årsmötet 2018 har det tagits fram en handbok, 
”Handbok för årsmötesordförande”, som innehåller tips 
och idéer för att få till ett bra årsmöte.

För att öka delaktigheten under avtalsrörelsen infördes 
återkommande Skype-möten för klubbar som är 
verksamma inom handeln. Syftet var att skapa en 
möjlighet för klubbarna att få den senaste informationen 
och ställa frågor. Det var även ett bra sätt att snabbt ge 
återkoppling till förhandlingsdelegationen i vissa frågor.

E-postadressen klubb.goteborg@unionen.se används allt 
oftare av våra klubbar. Tanken med ”klubblådan” är det 
ska underlätta för klubbarna att snabbt få hjälp vid till 
exempel förhandlingsärenden.

Vi har även arbetat med att systematisera kontakterna 
med arbetsplats- och arbetsmiljöombuden. Alla nya 
arbetsplatsombud med informationsmottagarmandat 
har under 2017 fått ett välkomstsamtal och, några 
månader senare, ett uppföljningssamtal. Samtalen 
syftar till att ombuden ska få viktig information och 

att det skapas goda förutsättningar för att komma 
igång i uppdraget. Samtliga arbetsplatsombud med 
informationsmottagarmandat, vars mandatperiod gått 
ut, har fått ett samtal där vi lyfter frågan om de ställer 
upp för omval, om någon annan är intresserad av att ta 
över uppdraget eller om det kan vara aktuellt att bilda 
klubb. 

Arbetsmiljöombud som är nya i rollen har 
kontaktats, antingen av regionkontoret eller av 
huvudarbetsmiljöombudet om ett sådent finns på 
arbetsplatsen.  Även dessa samtal syftar till att ombuden 
ska få viktig information och goda förutsättningar för att 
komma igång i uppdraget.

Likabehandlingsnätverket i regionen har träffats 
två gånger under 2017. Syftet med träffarna är 
bland annat erfarenhetsutbyte och att diskutera 
likabehandlingsfrågor. Nätverket har också bjudit in alla 
förtroendevalda till två inspirationsföreläsningar. Vårens 
inspirationsföreläsning handlade om att öka förståelse 
genom Marcus Nilssons föreläsning ”Kultur och 
religionsmöten på arbetsplatsen”. Höstens föreläsning 
med Susanne Fransson från Göteborgs Universitet 
handlade om nyheter i diskrimineringslagen, framförallt 
aktiva åtgärder, men också om sexuella trakasserier som 
var högaktuellt med tanke på #metoo-upproret. Vid 
ytterligare två tillfällen har likabehandlingsnätverket 
ordnat seminarier och bjudit in alla förtroendevalda för 
att lära sig mer om lönekartläggning , HBTQ-frågor och 
hur det går till att skapa en inkluderande arbetsplats. 

Införandet av en ny intern process för att säkra upp och 
tydliggöra erbjudandet till förtroendevalda påbörjades i 
slutet av 2017. Göteborgskontoret ingår i en pilot för att 
utvärdera arbetssättet.

Coachning
För att stötta förtroendevalda i deras uppdrag och 
utveckling har vi bland annat aktiviteter såsom 
coachande förhållningssätt och coachande handledning. 
Vi har genomfört grupputveckling för klubbstyrelser 
(GUKS) på 5 st klubbar i regionen. Under året har även 
11 förtroendevalda valt att använda möjligheten till 
individuell coachning. I coachningsutbudet ingår även 
aktiviteter för chefsmedlemmar, till exempel coachande 
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förhållningssätt och seminarierna Medvetet ledarskap 
och Utveckla ditt ledarskap som chef. 

Vi har fortsatt vårt samarbete med TRR och Sensus. 
Tillsammans med Sensus utvecklar vi vårt erbjudande 
till förtroendevalda genom att bland annat använda 
de resurser och den kompetens som finns i deras 
organisation till exempel i olika föreläsningar. I 
samarbete med TRR erbjuder vi ett utbud för utvecklig 
av våra förtroendevalda i situationer av omställning. 

Försäkringsinformation
Våra föreläsningar handlar om pensioner och 
kollektivavtalade försäkringar och vi har under 2017 
även tagit fram föreläsningar 
på engelska. Vi bjöd in till 30 
planerade föreläsningar samt 
besökte olika företag och höll 
46 efterfrågade föreläsningar.  
Tillsammans med besök på 
kontoret träffade vi under 
2017 ca 3 000 tjänstemän 
(3 700 st 2016). 

Ett bättre arbetsliv och 
en bättre arbetsmarknad  

Unionens devis är att allt kan bli bättre. Många av 
förbundets medlemmar har det ganska bra på sina 
arbetsplatser men vi strävar efter att förbättra 
villkoren i arbetslivet ytterligare. Det handlar om 
att flytta fram positionerna såväl på arbetsplatser 
som på arbetsmarknaden i stort. För att vara 
ett relevant och starkt fackförbund krävs att vi 
driver frågor som är viktiga för medlemmarna, att 
medlemskapet gör skillnad i vardagen och att vi 
tillsammans bidrar till ett bättre arbetsliv och en 
bättre arbetsmarknad. 

Avtalsrörelse och avtalsimplementering
Avtalsrörelsearbetet under 2017 koncentrerades till 
principöverenskommelsen om flexpension inom 
tjänstesektorn. Arbetet med detta inledes i slutet av 
2016. I början av 2017 handlade det främst om att skapa 
engagemang bland medlemmar på arbetsplatser inom 
Almegaområdet. Detta engagemang behövdes i de 
förhandlingar som pågick och som avsåg att skapa ett 
avtal med utgångspunkt i principöverenskommelsen. 

Vi hade bland annat en träff med förtroendevalda där 
förbundsordförande Martin Linder deltog.  I februari var 
ett avtal om flexpension inom tjänstesektorn klart och 
de vanliga avtalförhandlingarna inleddes. Avtal inom 
industrin var klart till den siste mars och det så kallade 
märket var satt. 

Inom Almegaområdet fokuserades arbete inledningsvis 
på att besöka arbetsplatser och klubbar för att informera 
om flexpension. Detta arbete fick dock ändra karaktär 
och inriktades under hösten på att bemöta den ibland 
felaktiga och otydliga information om möjligheten 
att avstå flexpension som vissa företag hade gått 
ut med. Höstens arbete inleddes även med en stor 
konferens på Post Hotel. Blanda annat deltog Unionens 
förhandlingschef och ca 100 förtroendevalda från olika 
avtalsområden.

Opinionsbildning 
Opinionsbildningsarbetet under de första månaderna 
av 2017 koncentrerades till Facebook på grund av 
resursbrist. Arbetet kom sedan igång på allvar under 
senvåren och vi fick debattartiklar publicerade i GT, 
ETC och Metro och fick även uppmärksamhet för vår 
sommarkampanj i P4 Göteborg.

Vi har fortsatt att utveckla innehållet på vår regionala 
facebooksida med bland annat video, livesändningar 
och riktade kampanjer under exempelvis Internationella 
egenföretagarveckan och Europeiska arbetsmiljöveckan. 
Som en del i opinionsbildningsarbetet började vi också 
arbeta med storytelling på Facebook, där vi utifrån 
exempel från verkligheten lyfte fram fackets viktiga roll. 
Detta visade sig vara mycket framgångsrikt med hög 
räckvidd och interaktion. 

I november arrangerade vi en presentation av Unionens 
konjunkturprognos tillsammans med vår chefsekonom 
och parter från arbetslivet samt politiker. Denna blev 
mycket uppskattad och kommer att få en fortsättning. 

Regional arbetsmiljöverksamhet
En stor del av regionkontorets vardagsfrågor handlar om 
arbetsmiljö. Allt ifrån individärenden rörande fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö till arbetsplatsbesök för att stötta 
medlemmar, arbetsmiljöombud och arbetsgivare i frågor 
som rör arbetsmiljön. 

Regionkontorets ombudsmän är tillika regionala 
arbetsmiljöombud och gör regelbundet besök på olika 
arbetsplatser i regionen för att kontrollera och följa upp 
arbetsmiljön. Under året genomfördes 181 sådana besök 
och 169 arbetsmiljöärenden hanterades, vilket innebär 
något färre besök men fler arbetsmiljöärenden än året 
innan.
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Det betyder att vi ständigt måste arbeta för att utveckla 
och effektivisera vår verksamhet. Från kongressen fick 
vi uppdraget att minska våra kostnader per medlem 
med 0,5 %. Årets ekonomiska resultat visar att vi klarade 
det målet och höll oss till 97,5 % av anslaget, allt enligt 
det regelverk som kongressen fastslog. Vi kartlade våra 
inköp, vilket resulterade i att vi centraliserade inköpen 
av förtäring till kurser och aktiviteter, dels för att hålla 
kostnaderna nere och dels för att ha en leverantör som 
arbetar hållbart.

Unionen ska vara en attraktiv arbetsplats och under 
2016 införde vi en ny medarbetarundersökning som 
visar NMI (nöjd medarbetarindex). Undersökningen 
jämförs bland över 30 000 tjänstemän över hela landet. 
I mätningen hösten 2016 blev vårt NMI 79,9 % vilket 
anses vara ett bra resultat. Under hösten 2017 ökade 
detta till 83,4 % och det anses vara ett mycket bra 
resultat.

En del i arbetet med att vara en utvecklande organisation 
består i att vi varje år har individuella utvecklingssamtal 
för att ta fram planer för kompetensutveckling på grupp- 
och individnivå. Under 2017 planerade vi bland annat in 
gemensamma kompetensutvecklingstimmar i samband 
med våra APTer för att höja medarbetarnas kompetens 
inom specifika områden. Varje arbetsgrupp hade även 
egna utvecklingsinsatser under året, en del löpande på 
gruppmöten och del i extern regi som ett led i grupp- 
och verksamhetsutveckling.

Vi hade, med våra mått mätt, en relativt stor personal-
omsättning under 2017 på grund av pensionsavgångar 
och att några medarbetare som sökt sig till andra 
arbetsgivare eller till andra tjänster inom Unionen. Detta 
innebar att vi rekryterade nya kompetenser till oss med 
följden att det lagts en del tid på introduktions- och 
ombudsmannautbildning.

Vi erbjuder medarbetarna friskvård bland annat i form 
av en gemensam friskvårdstimma i veckan. Dock uppger 
en del medarbetare att de har problem med axlar och 
rygg i medarbetarundersökningen varför vi i arbetet 
med friskvård under 2018 fortsätter att adressera den 
problematiken. 

Hållbarhet
Under 2017 ökade vi vårt fokus på hållbarhetsfrågor. 
I syfte att få inspiration och kunskap i detta är vi 
medlemmar i CRS Västsverige. Målen för vårt 
hållbarhetsarbete är att vi minskar vår miljöpåverkan, 
främjar andra organisationer och företag som arbetar 
hållbart, mår bra på och av jobbet på vår arbetsplats och 
känner stolthet över vår arbetsplats. Detta försöker vi 
uppnå bland annat genom att göra miljömedvetna val 

Vi har genomfört fem utbildningar i bättre arbetsmiljö 
(BAM) samt en fördjupningskurs i psykosocial 
arbetsmiljö och en i att förhandla för bättre arbetsmiljö. 
Vi har dessutom haft flera utbildningar om föreskrifterna 
om Organisatorisk och social arbetsmiljö för både 
arbetsmiljöombud och chefsmedlemmar och genomfört 
arbetsplatsförlagda föreläsningar om balans i livet. 
Flera fördjupningsutbildningar för alla förtroendevalda 
har haft arbetsmiljöinriktade tema, bland annat 
kränkande särbehandling och arbetstid. Det är främst 
arbetsmiljöombud som kommer på dessa, men vi ser en 
poäng i att bjuda in alla förtroendevalda.

Under året har regionkontoret deltagit i Skyddsväst, en 
nätverksgrupp för huvudarbetsmiljöombud i regionen 
som själva bestämmer vilka bolag som ska ingå. Två 
konferenser för huvudarbetsmiljöombud i regionerna 
har anordnats tillsammans med Unionen SjuHall och 
Unionen Skaraborg/Väst. 

Vi kan konstatera att antalet arbetsmiljöombud 
minskat något under året, men att de ombud som finns 
företräder ett stort antal medlemmar. Att öka antalet 
medlemmar som omfattas av lokal facklig organisation 
är alltid en prioriterad fråga och så även under 2017. Vi 
vet att möjligheten att påverka ökar om vi har kunniga 
arbetsmiljöombud och ett fungerande arbetsmiljöarbete 
på arbetsplatsen.

Antal arbetsmiljöombud totalt: 1 057 st (2016: 1 130 st)
Nya arbetsmiljöombud: 332 st (2016: 350 st)

En utvecklande 
organisation
De övergripande målsättningarna för 
verksamhetsområdet En utvecklande organisation 
är att Unionen är en organisation i utveckling och 
bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. 
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kring våra resor och matinköp, välja miljödiplomerade 
leverantörer med kollektivavtal, samarbeta med 
handelshögskolan kring praktikanter och Göteborgs 
universitet kring mentorskap för studenter och 
arbeta systematiskt med 
kompetensutveckling, 
arbetsmiljö och friskvård 
internt. Vi är fortfarande i 
början av vårt arbete med 
hållbarhetsfrågor så i vissa delar 
handlar om att hålla i det vi gör 
och i vissa delar om att flytta 
fram positionerna och göra 
mer.

Demokrati
Året inleddes med att regionstyrelsen gick TCOs 
utbildning i europafrågor. Utbildningen innehöll 
bland annat en väldigt nyttig och inspirerande resa 
till Europaparlamentet och besök på LO/TCOs 
Europakontor. Regionstyrelsen har nu en bra grund att 
stå på och en ökad förståelse för hur EUs beslut påverkar 
vår lagstiftning i Sverige. 

Den 7-8 april hölls regionråd för Unionen Göteborg, 
denna gång i Varberg. Regionrådet är för Unionen 
Göteborg vad årsmötet är för våra klubbar, det vill 
säga ett av de allra viktigaste forumen för utövande av 
demokrati inom förbundet. Vid regionrådet granskas 
den avgående regionstyrelsens arbete, ny regionstyrelse 
väljs och motioner och förslag diskuteras. Dessutom 
möts förtroendevalda från olika företag och branscher, 
vilket är viktigt för förbundets utveckling då det skapar 
ett forum för diskussion, förståelse och samsyn.

Den 29 maj var Göteborgs förbundsrådsdelegater 
i Stockholm för årets förbundsråd, det kortaste 
förbundsråd som hållits under Unionens 10-åriga 
historia. Förbundets och medlemmarnas kraft hade 
sedan länge lagts på Avtal -17 vilket innebar att antalet 
motioner (förslag från medlemmar, klubbar eller 
regionstyrelser) inskränkte sig till ett absolut minimum, 
det vill säga inga alls. Förhoppningen är dock att detta 
var en engångshändelse och att vi redan under 2018 
ånyo kommer att ha fullt upp med att diskutera nya 
idéer och förslag.

Efter några år av korta avtal skrevs 2017 treårsavtal med 
våra motparter. Det fokus som hela förbundet ägnat 
avtalsförhandlingarna kan nu därför istället läggas på 
annan verksamhet. Regionstyrelsen ägnade bland annat 
därför extra tid under höstens åt planering inför 2018. 

Förtroendeuppdrag 
Regionstyrelsens ordförande
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB

Vice ordförande
Kenneth Lund, Borealis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB

Ledamöter
Anna Åkerström, Gothia Towers AB,  t o m 2017-06
Ann-Louise Dunklint, Tamro AB
Gabor Hadju-Rafis, Stena Rederi AB
Gerd Ericson Salin, Saab AB
Jeanette Memberger, Atea Sverige AB
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB
Mikael Hansson, AstraZeneca AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Thomas Magnusson, Menigo Foodservice AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Winnie Lindskog, Apoteket AB
Tilde Stern, personalrepresentant

Suppleanter
Ellinor Brandt, Sykes Sweden AB, t o m 2017-06
Oa Hyltén-Cavallius, arbetssökande
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB
Susanne Westlund, HCL Technologies AB
Urban Spännar, Volvo Technology AB
Martin Jacov, personalrepresentantsuppleant

Ungdomsombud
Ellinor Brandt, Sykes Sweden AB, t o m 2017-06

Regionstyrelsens arbetsutskott
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB
Gerd Ericson Salin, Saab AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB

Revisorer
Hans Hansson, Volvo Business Services AB
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB

Revisorsuppleanter
Peter Wang, AstraZeneca AB 

Valberedning - ordinarie
Truls Johannessen, Borealis AB – sammankallande
Angelica Andersson, Systembolaget 
Cecilia Alehammar, SAS Ground Handling Sweden AB
Ina Olsvik, HCL Technologies Sweden AB
Katti Skärhult, Schenker AB
Lillemor Svensson, B&B Tools Business Infrastructure 
Stefan Nordqvist, Volvo Business Services AB
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Valberedning – suppleanter
Martin Reteike, MindQore AB
Rikard Agmarken, Volvo Personvagnar AB

Förbundsstyrelsen
Björn Ekblom, Eltel Networks Infranet AB 
Mikael Hansson, AstraZeneca AB

Förbundsrådsombud – ordinarie
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB
Angelica Andersson, Systembolaget
Ann-Louise Dunklint, Tamro AB
Gerd Ericson Salin, Saab AB
Helene Rosenlund, Akzo Nobel AB
Jeanette Memberger, Atea Sverige AB
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Mats Hagman, Saab AB
Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB
Monika Sehlstedt, AstraZeneca AB
Oa Hyltén-Cavallius, arbetssökande
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB
Thomas Magnusson, Meniga Foodservice AB
Truls Johannessen, Borealis AB
Winnie Lindskog, Apoteket AB

Förbundsrådsombud – suppleanter
Anette Vancas Moberg, Volvo Lastvagnar AB
Anna Jonsson, Systembolaget
Anna Rydh, Borealis AB
Anna Åkerström, Gothia Towers AB, t o m 2017-06
Anne Kaudern, AstraZeneca AB
Arash Rohani Mardokh, Dentsply IH AB
Cecilia Alehammar, SAS Ground Handling Sweden AB
Ellinor Brandt, Sykes Sweden AB
Gabor Hajdu-Rafis, Stena Rederi AB
Hans Hansson, Volvo Business Services AB
Henrik Fernfors, Semcon Sweden AB
Johan Svedberg, Volvo Information Technology AB
Jonathan McKee, Ericsson AB
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB
Linda Axmén, Volvo Penta, AB
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB
Per Holmberg, Ericsson AB
Peter Wang, AstraZeneca AB
Tony Ljung, Volvo Personvagnar AB
Urban Spännar, Volvo Technology AB
Åsa Lindbom, WSP Sverige AB

Kongressombud – ordinarie
Cecilia Alehammar, SAS Ground Handling Sweden AB
Angelica Andersson, Systembolaget
Ann-Charlotte Bäckström, Fazer Food Services AB
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB

Sören Carlsson, Volvo Personvagnar AB
Ann-Louise Dunklint, Tamro AB
Gerd Ericson Salin, Saab AB
Göran Falk, Volvo Lastvagnar AB
Kristin Forsberg, Volvo Information Technology AB
Helene Frank, Ericsson AB
Mats Hagman, Saab AB
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB
Hans Hansson, Volvo Business Services AB
Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sweden AB
Per Holmberg, Ericsson AB
Truls Johannessen, Borealis AB
Tina Johansson, Schenker AB
Jeanette le Claire, Ahlsell Sverige AB
Tony Ljung, Volvo Personvagnar AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Thomas Magnusson, Meniga Foodservice AB
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar AB
Robin Persson, Besikta AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Helene Rosenlund, Akzo Nobel AB
Anna Rydh, Borealis AB
Katti Skärhult, Schenker AB
Urban Spännar, Volvo Technology AB
Lillemor Svensson, B&B Tools Business Infrastructure 
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB

Kongressombud – suppleanter
Stefan Arvidsson, Aventus AB
Linda Axmén, Volvo Penta AB
Eva Borgemo, SAS Ground Handling Sweden AB
Sven Christensson, Volvo Personvagnar AB
Gabor Hajdu-Rafis, Stena Rederi AB
Ingegerd Hedlund, UniCarriers Europe AB
Oa Hyltén-Cavallius, arbetssökande
Eric Insulahn, egenföretagare
Anna Jonsson, Systembolaget 
Anne Kaudern, AstraZeneca AB
Lars-Thore Nesheim, SAS Ground Handling Sweden 
Anders Nilsson, Ericsson AB
Martin Reteike, MindQore AB
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB
Camilla Sjölin, Volvo Lastvagnar AB
Johan Svedberg, Volvo Information Technology AB
Anna-Maja P Wahlqvist, DHL Freight AB
Peter Wang, AstraZeneca AB 
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Resultaträkning för 2017 Unionen Göteborg
      Utfall  Budget 
Intäkter   
Anslag      64 893 434 64 893 434 
Övriga intäkter       2 796 865   2 506 200 
Summa intäkter                    67 690 299             67 399 634 
   
Rörelsens kostnader   
Verksamhetskostnader *not     8 103 394   8 499 350 
Personalkostnader    51 982 868 52 919 800 
Baskostnader       5 806 957   5 900 000 
Summa rörelsekostnader    65 893 219            67 319 150 
   
Årets resultat       1 797 080        80 484 
   
*Not verksamhetskostnader   
En starkare kraft       3 223 586    3 385 450
Ett bättre medlemskap         497 245   1 037 500 
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad      290 673      470 000 
En utvecklande organisation     4 091 890   3 606 400 

Summa verksamhetskostnader     8 103 394   8 499 350   

Regionchefens kommentarer till resultatet 2017
Vi fick ett något högre bidrag för försäkringsinformationsverksamheten och den regionala arbetsmiljöverksamheten 
än vad vi budgeterat. Verksamhetskostnaderna var på det stora hela i paritet med lagd budget. Personalkostnaderna 
blev något lägre än budgeterat på grund av vakanser under rekryteringsperioder av ombudsmän och kommunikatör, 
utlåning av coach till förbundskontor och sjukskrivningar. Baskostnaderna var i nivå med lagd budget.
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Granskningsrapport

Till regionrådet för Unionen Göteborg 2018
Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2017 i enlighet med förbundets 
stadgar och riktlinjer.

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

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.

Göteborg 6 mars 2018
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Klubblista Unionen Göteborg 2017

A - C
ACL, Unionenklubben vid
ADI Global Distribution, Unionenklubb vid
Adient Sweden, Unionenklubben
Advokatfirman Vinge, Unionenklubben vid
Ahlsell Väst, Unionens klubb vid
A-Hus, Unionenklubben på
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals klubb
Akzo Nobel Stenungsund, Unionenklubben vid
Ale Elförening EK, Unionenklubben på
Alebyggen AB, Unionenklubben vid
Alektum Group, Unionenklubben vid
Allfrakt Unionenklubb
Almi Väst Unionenklubb
Alten i Göteborg, Unionenklubben vid
Amesto Translations, Unionenklubben vid
Amring, Unionenklubben på
Anticimex, Unionenklubben vid
Arla Foods Unionenklubb Gbg
Aros Electronics AB, Unionenklubb
Arvid Nilsson Sverige AB, Unionenklubben vid
Ascom (Sweden) AB, Unionenklubben vid
ASSA OEM AB Enhet Göteborg, Unionen på
AstraZeneca R&D Mölndal
Atea Sverige AB, Unionenklubben Göteborg
Auson, Unionenklubben vid
Autoadapt AB Stenkullen, Unionenklubb vid
Aventus Unionenklubb
Aviator AASS Landvetter, Unionenklubben vid
Axalta Coating Systems Sweden AB, Unionenklubben
Axel Christiernsson AB, Unionenklubben på
Axians Communication, Unionenklubben vid
Axians i Gbg, Unionenklubben vid
B&B TOOLS, Unionenklubben på
BASF Coatings Services AB, Unionenklubben på
BASF Svenska AB, Unionenklubb vid
Bassoe Technology, Unionenklubben på
Bauer Media, Unionenklubben vid
Bayer AB, Unionens tjänstemannaklubb vid

Beiersdorf, Unionenklubben vid
Bengt Dahlgren AB, Unionenklubben vid
Berendsen Sourcing AB, Unionenklubben vid
Bilia Group Göteborg AB, Unionenklubben vid
Billes Tjänstemannaklubb, Unionen
Bilprovning Svensk, Unionenklubben på
Borealis AB, Unionenklubben vid
Bostads AB Poseidon, Unionenklubben på
Bostadsbolaget, Unionklubben vid
BRA GOT, Unionenklubben
Breas Medical AB, Unionenklubben vid
Bring Cargo International Gbg, Unionenklubben
Brogren Industries, Unionenklubben
Bukowski Auktioner Gbg, Unionenklubben vid
ByggtjänstRix, Unionenklubben
Cactus Utilities, Unionenklubben
Callenberg Technology Group, Unionenklubb
Canmera, Unionenklubben Vi
Carrier AB, Unionenklubben vid
Caterpillar Propulsion AB, Unionenklubb vid
Caverion Sverige AB, Unionenklubb
CBRE Life Science Gbg, Unionenklubben
Cerner Sverige AB, Unionenklubben vid
CGI Göteborg, Unionenklubben på
CGM Sweden AB, Unionenklubben vid
Christian Berner AB, Unionenklubben vid
Confidence Sweden AB, Unionenklubb vid
Constructor Sverige AB, Unionenklubben
Continental Däck Sverige AB, Unionenklubb på
Coor i Väst, Unionen
COWI, Unionenklubben
Crawford Sverige, Unionenklubben vid

D - F 
Dagab Backa Unionenklubben
DEKRA Region Väst, Unionenklubben vid
Delphi Göteborg, Unionenklubben vid
Dematek Sydväst, Unionenklubben vid
Dentsply IH AB, Unionenklubb
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DFDS Logistics/Contracts, Unionenklubben på
DGC Gbg, Unionenklubben vid
DHL Freight (Sweden) AB
DHL Global Forwarding Göteborg, Unionenklubb
DMG Mori Seiki Swedens Unionenklubb
EKSTA, Unionenklubben vid
Elanders Sverige AB, Unionenklubben vid
Elga AB, Unionenklubb vid
Embriq, Unionenklubben på
Emmaus Björkå, Unionenklubben vid
Entrematic Group AB, Unionenklubb
Epoq Backoffice, Unionenklubben vid
Ericsson Göteborg, Unionenklubb
Ericsson LSS, Unionenklubb vid
Esab AB, Unionenklubben vid
Essentra Components AB, Unionenklubben på
Estrella AB, Unionenklubben vid
EVRY Consulting West, Unionenklubben vid
Exide Technologies AB, Unionenklubben
Familjebostäder i Göteborg, Unionenklubb vid
Fazer, Unionens riksklubb
Federal-Mogul Göteborg, Unionenklubb vid
Fisher GTF Göteborg, Unionenklubben på
Flexlink, Unionenklubben på
Folkuniversitetet,Unionenklubben på
Forbo Flooring AB, Säljklubben vid
FordonsGas, Unionenklubb vid
Fortus International, Unionenklubben vid
Frico, Unionenklubben på
Färg AB International, Unionen klubben vid
Förbo, Unionenklubb på

G - J 
Geodis Wilson Sweden AB, Unionenklubben
GFIF, Unionenklubben vid
GLC Ekonomisk Förening
Grace Catalyst AB, Unionenklubben vid
Grundfos AB, Unionenklubben vid
GTG, Unionenklubben
Gunnebo Nordic AB, Unionenklubben
Gycom Svenska, Unionenklubben vid
Göteborg & Co Unionenklubben
Göteborgs Egnahems, Unionenklubben vid

Göteborgs Hamn AB, Unionenklubben på
Göteborgs Stads Parkering, Unionenklubb
Göteborgs Studentbostäder, Unionenklubb
Göteborgs Symfonikers Klubb
Hamburg Süd Norden, Unionenklubb
Hans Andersson Recycling Group, Unionenklubb på
Hapag Lloyd Sweden AB, Unionenklubb på
HCL Technologies Gbg, Unionenklubben på
Hemköp Butikschefer, Unionenklubb
Honda MC Svenska AB, Unionenklubb vid
Hotel Gothia Towers, Unionenklubb
HSB Göteborg, Unionenklubben på
Humanus, Unionenklubben vid
Husqvarna Construction Jonsered, Unionenklubb på
I3TEX AB, Unionenklubben vid
IAC Group, Unionenklubb
ICA Göteborg Unionenklubben på
ICA Kungälv, Unionen
Idrottens Spel Unionenklubb
IFK Göteborg (kansli), Unionenklubben på
Indus Unionenklubb
InfoCare sydväst, Unionenklubb
Infratek Syd, Unionen
Inovyn Sverige, Unionenklubb vid
Inspecta AB, Unionenklubben
IOGT-NTO Miljonlotteriet, Unionenklubb vid
IOGT-NTO-rörelsens Hallands Län, Unionenklubben
Jacobs, Unionenklubben vid
Jeppesen Systems, Unionenklubben på
Johnson Matthey AB, Unionenklubben vid
Jordens Vänner, Unionenklubben
Jotun Sverige AB, Unionenklubben vid

K - N 
KappAhl HK, Unionenklubben vid
KappAhl Sverige AB, Butikschefer
Kidde Sweden AB, Unionenklubben vid
Kollmorgen Automation, Unionenklubben vid
Kommunicera översättningar i Gbg, Unionenklubb
Komplett, Unionenklubben vid
Kone Hissar AB, Unionenklubben vid
KraftPowercon Sweden AB, Unionenklubben vid
KVD Syd-Väst, Unionenklubben
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Liljewall Arkitekter, Klubben vid
Lindex adm, Unionenklubben på
Lindex Butikschefsklubb, Unionen
Lindorff Göteborg, Unionenklubben
Liseberg, Unionenklubben
Loipart AB, Unionenklubben på
MacFront AB, Unionenklubben vid
MacGregor Göteborg, Unionenklubben vid
Manpower AB, Unionenklubben på
Martin & Servera Unionenklubben
Mastec Stålvall, Unionenklubben
Medborgarskolan Väst, Unionenklubben
Mediatec Solutions Sweden AB, Unionenklubb på
Menigo Foodservice, Unionenklubben vid
Metalock Sweden, Unionenklubben
Momentum Group Alingsås, Unionenklubben
Monki Göteborg, Unionenklubben vid
Mölndalsbostäder, Unionenklubben på
Mölnlycke Health Care,Unionenklubben på
NBV, Unionenklubben
Neste Jacobs, Unionenklubben vid
Newsec Asset Management AB, Unionenklubb på
Nilfisk Advance AB, Unionenklubben
Nille AB, Butikschefer Unionenklubb vid
NKT HV Cables, Unionens medlemsklubb
Nolato Plastteknik, Unionenklubben vid
Norconsult, Unionenklubben på
Nordic Bulkers, Unionenklubben
NSPHiG, Unionenklubben vid
NTF och Stora Holm, Unionenklubben vid

O - R 
OneMed Sverige, Unionenklubben
Optoskands Unionenklubb
Opus Capita AB, Unionenklubben vid
Opus, Unionenklubben vid
Orkla C&S, Unionenklubben vid
PengVin-Klubben
Perstorp Oxo AB, Unionenklubben vid
Petro Bio AB, Unionenklubb
Plastal Industri AB, Unionens klubb
Plastal Sverige AB, Unionens klubb vid

PMC Hydraulics, Unionenklubben vid
Powerpipe, Unionenklubben på
PPIS Unionen
Ramböll Sverige AB, Unionen
Riksbyggen, Unionenklubben på
Rosemount Unionenklubb
Ruag Space Göteborg, Unionenklubben vid
Rusta AB, butikschefer

S - U 
Saab AB Göteborg, Unionenklubben
Samhall Väst, Unionenklubben vid
Santa Maria, Unionenklubben vid
SAS Riksklubb Unionen SGH GOT/MMA
SBC Sv. BostadsrättsCentrum Gbg, Unionenklubb
SCA Hygiene Products AB, Unionenklubb vid
Schenker Bäckebol, Unionenklubb vid
Schenker HK, Unionenklubb vid
Schneider Electric AB Göteborg,Unionenklubben på
Semcon AB Väst, Unionenklubb vid
Semrén & Månsson Arkitektkontor, Unionenklubben
Sensus Studieförbund, Unionenklubb vid
Seth`s Unionen klubb
Sibelco Nordic AB, Unionenklubben vid
Sigma Energy & Marine, Unionenklubben på
SKF Unionenklubb
Skogssällskapet, Unionens riksklubb vid
SMGT, Unionenklubben vid
Solar Sverige, Unionenklubben
SOS Alarm AB, Unionen vid
Specma Seals, Unionenklubben vid
Spelarföreningen fotboll i Sverige- SFS
SSPA Sweden AB, Unionenklubben vid
St1 Refinery AB, Unionenklubben vid
Stampen Local Media Göteborg Unionenklubb
Stanley Security Västra Sverige, Unionenklubben
Staples Connect, Unionenklubben
Stena AB, Unionenklubben vid
Stena Fastigheter i Göteborg, Unionenklubben
Stena Metall AB, Unionenklubben vid
Straumann AB, Unionenklubben vid
StroedeRalton AB, Unionen på
Strongpoint, Unionenklubben på



1514

Studiefrämjandet Göteborgsregionen, Unionenklubb
Störningsjouren i Gbg, Unionenklubben på
Sulzer Mölndal, Unionen
SV Göteborgsregionen Sydost, Unionenklubben
SWECO Systems AB, Unionenklubben på
SWECO, Unionenklubben på
Swedish Match Väst, Unionen
Svenska Mässans Stiftelse, Unionen
Svenska Orient Linien ABs Unionenklubb
Swerea IVF, Unionenklubben vid
Swisslog AB, Unionenklubb vid
Sykes Sweden, Unionenklubben vid
Tamro AB, Unionenklubben vid
Telecomputing Göteborg, Unionenklubben
Teleperformance AB, Unionenklubb vid
Tellstedt i Göteborg AB, Unionenklubben vid
Tibnor Göteborg AB, Unionenklubben vid
TOOLS Väst, Unionen
Toyota Center Göteborg, Unionenklubben vid
Transdev Göteborg, Unionenklubben på
TTS Marine, Unionenklubben
TUIfly Nordic GOT, Unionenklubben
Unfors Raysafe AB, Unionenklubben vid
UniCarriers Manufact. Swe, Unionenklubb på
Unionen Göteborg
Universeum, Unionenklubben på
UPS Sweden Göteborg, Unionenklubben

W - Ö 
Wabco Automotive, Unionenklubb vid
Valmet AB i Göteborg, Unionen hos
Webhelp Sweden, Unionenklubben
Veolia Sverige, Unionenklubb vid
White Arkitekter AB, Klubben på
Via Egencia AB, Unionenklubben
Victor Hasselblad AB, Unionenklubben vid
Willys Supportkontors Unionenklubb
Vinci Energies Nordic/Emil Lundgren, Unionenklubb
Wingårdh & Medarbetare, Unionenklubben vid
Vitec Mäklarsystem, Unionenklubben vid
Witre, Unionenklubben på
Vitrolife Sweden, Unionenklubben vid
Wolters Kluwer Sverige AB, Unionenklubb vid

Volvo Göteborg, Unionenklubben
Volvo Personvagnar
Volvo Truck Center, Unionenklubben vid
Volvofinans, Unionen
VSIF/SISU Väst, Unionenklubben vid
WSP Sverige, Unionklubben vid
VWR-Avantor Göteborg, Unionenklubben vid
Wärtsilä Sweden AB, Unionenklubben vid
Västsvensk Tidningsdistribution, Unionenklubb på
Västsvenska Handelskammarens Unionenklubb
Zenuity, Unionenklubben vid
ÅF, Unionenklubben vid
Åhléns City Göteborg, Unionenklubben
Älvsborg RoRo AB, Unionenklubben vid

Pensionärsföreningen
Totalt arrangerade pensionärsföreningen 15 olika 
aktiviteter med 610 deltagare. Att våra aktiviteter oftast 
är fulltecknade visar att vi fyller ett behov. Styrelsens 
ambition är att dessa förutsättningar även ska gälla under 
kommande verksamhetsår.

Under året bestod styrelsen av Nils-Harald Forssell, Carl-
Gustav Hjort, Ulla-Britt Gus-tavsson, John Fredenhag, 
Göran Winge, Hans Amberntsson  och Karin Kihlström, 
Christina Berntsson, Ove Drejmyr och Margareta Hof.

Nils-Harald Forssell, Carl-Gustav Hjort och Margareta 
Hof representerade oss på den årliga konferens som 
pensionärsföreningarna inom Unionen arrangerar. 
Konferensen ger, förutom möjligheter till utbyte av 
erfarenheter mellan föreningarna, också Unionens 
pensionärsföreningar möjlighet att framföra synpunkter 
till Unionens förbundsstyrelse samt ger även möjlighet för 
förbundsstyrelsen att hålla sig ajour med den verksamhet 
som bedrivs runt om i landet. 

Året kännetecknades av ett gott samarbete med 
regionkontoret, övriga pensionärsföreningar inom 
Unionen, samt våra egna medlemmar. Vid årets slut var 
föreningens medlemsantal 893 personer. 

Om du som pensionär vill behålla kontakten med 
Unionen och träffa tidigare kollegor, ta då kontakt med 
oss via pensionarsforeningen.goteborg@unionen.se.
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Ring Unionen
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor 
om villkoren i arbetslivet och 
förmånerna i medlemskapet.

Du hittar också svar på 
unionen.se



Valberedningens förslag till  
Göteborgsregionens årsmöte 2018 

Regionsstyrelse 
13 ledamöter (oförändrat) 
6 suppleanter (5 suppleanter förra året) 
 

Ordförande Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Omval 2 år 

        

Ledamot Anna Jonsson, Systembolaget Nyval 2 år 

Ledamot Kenneth Lund, Borealis Omval 2 år 

Ledamot Marie Robertsson-Jsson, Ericsson Omval 2 år 

Ledamot Patrick Sanell, Volvo Personvagnar Nyval 2 år 

Ledamot Urban Spännar, Volvo Technology Nyval 2 år 

Ledamot Gerd Ericson Salin, Saab Fyllnadsval 1 år 

        

Ledamot Gabor Hajdu-Rafis, Stena Rederi Vald till 2019   

Ledamot Lasse Hallbäck, Keolis Vald till 2019   

Ledamot Mikael Hansson, AstraZeneca Vald till 2019   

Ledamot Jeanette Memberger,  Atea Vald till 2019   

Ledamot Winnie Lindskog, Apoteket Vald till 2019   

Ledamot Personal representant     

        

Suppleant Angelika Andersson, Systembolaget Nyval 1 år 

Suppleant Dimce Storm, Stampen Nyval 1 år 

Suppleant Marcus Löfström, Studerande Nyval 1 år 

Suppleant Susanne Westlund, HCL Omval 1 år 

Suppleant Tony Ljung, Volvo Personvagnar Nyval 1 år 

Suppleant Personal representant     

        

Övriga nominerade Thomas Magnusson, Menigo     

Övriga nominerade OA Hylten-Cavallius     

        

Ungdomsombud 1 år Marcus Löfström, Studerande     

        

Revisor Mats Sällberg, Semcon Omval 2 år 

Revisor Hans Hansson, Volvo Vald till 2019   

Revisorsuppleant Peter Wang, AstraZeneca Omval 1 år 

Revisorsuppleant Jan-Owe Carlsson, HCL Nyval 1 år 

 



Valberedningens förslag till  

Göteborgsregionens årsmöte 2018 

 

Ombud till Unionens Kongress.  
Mandattid 4 år 
37 ledamöter, plus erforderligt antal suppleanter, suppleantinträde sker i turordning. 

 

Ordinarie 
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell 
Anette Vancas Moberg, Volvo Lastvagnar 
Angelika Andersson, Systembolaget 
Anna Jonsson, Systembolaget 
Anna-Maja P Wahlkvist, DHL Freight 
Anne Kaudern, AstraZeneca 
Ann-Louise Dunklint, Tamro 
Cecilia Alehammer, SAS Ground Handling Sweden 
Christina Johansson, Telia Company 
Gerd Ericon Salin, Saab 
Göran Falk, Volvo Lastvagnar 
Hans Hansson, Volvo 
Helene Rosenlund, Akzo Nobel 
Henrik Fernfors Semcon 
Jeanette le Claire, Ahlsell 
Jeanette Memberger, Atea 
Johan Svedberg, Volvo Information Technology 
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar 
Katti Skärhult, Schenker 
Kenneth Lund, Borealis 
Lars-Göran Hallbäck, Keolis 
Lillemor Svensson, B & B Tools 
Linda Axmén, Volvo Penta 
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson 
Mats Hagman, Saab 
Mats Henning, Volvo Lastvagnar 
Mats Sällberg, Semcon 
Monika Sehlstedt, AstraZeneca 
Oa Hyltén Cavallius 
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar 
Peter Wang, AstraZeneca 
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia 
Stefan Nordqvist, Volvo 
Thomas Magnusson, Menigo 
Tony Ljung, Volvo Personvagnar 
Truls Johannessen, Borealis 
Urban Spännar, Volvo Technology 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



Valberedningens förslag till  

Göteborgsregionens årsmöte 2018 

 

Ombud till Unionens Kongress.  
Mandattid 4 år 
37 ledamöter, plus erforderligt antal suppleanter, suppleantinträde sker i turordning. 

 

 
Suppleanter 
Marcus Löfström, Studerande 
Winnie Lindskog, Apoteket 
Dimce Storm, Stampen Local Media 
Susanne Westlund, HCL 
Jan-Owe Carlsson, HCL 
Gunilla Rosvall, VFS Nordic 
Mikael Larsson, Volvo Logistics 
Helene Frank, Ericsson 
Kent Bergebring, Volvo Personvagnar 
Anna Rydh, Borealis 
Martin Reteike, MindQore 
Gabor Hajdu-Rafi, Stena Rederi 
Mikael Hansson, AstraZeneca 
Björn Ekblom, Eltel Networks 



Valberedningens förslag till  

Göteborgsregionens årsmöte 2018 

 

 

Ombud till Unionens Förbundsråd 
Mandattid 1 år 
19 ledamöter, plus erforderligt antal suppleanter, suppleantinträde sker i turordning. 

 

Ordinarie 
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell 
Angelika Andersson, Systembolaget 
Ann-Louise Dunklint, Tamro 
Cecilia Alehammer, SAS Ground Handling Sweden 
Gerd Ericson Salin, Saab 
Helene Rosenlund, Akzo Nobel 
Jeanette Memberger, Atea 
Kenneth Lund, Borealis 
Lars-Göran Hallbäck, Keolis 
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson 
Mats Hagman, Saab 
Mats Henning, Volvo Lastvagnar 
Mats Sällberg, Semcon 
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar 
Thomas Magnusson, Menigo 
Anna Jonsson, Systembolaget 
Truls Johannessen, Borealis 
Urban Spännar, Volvo Technology 
Winnie Lindskog, Apoteket 
 
Suppleanter 
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia 
Tony Ljung, Volvo Personvagnar 
Anette Vancas Moberg, Volvo Lastvagnar 
Johan Svedberg, Volvo Information Technology 
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar 
Marcus Löfström, Studerande 
Anne Kaudern, AstraZeneca 
Linda Axmén, Volvo Penta 
Oa Hyltén-Cavallius 
Hans Hansson, Volvo 
Anna Rydh, Borealis 
Henrik Fernfors, Semcon 
Gunilla Rosvall, VFS Nordic 
Peter Wang, AstraZeneca 
Martin Reteike, MindQore 
Monika Sehlstedt, AstraZeneca 
Gabor Hajdu-Rafi, Stena Rederi 
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