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LEDARE

TEMAT I ÅRETS sista nummer av vår tidning 
är kompetensförsörjning. 

Tre stora arbetsgivare i branschen, Trafik
verket, Svevia och Sweco, berättar hur de möter 
behovet av kompetens nu och i framtiden.

JAG VILL OCKSÅ ta upp det samarbete vi har 
med företaget Utbudet. En verksamhet som 
syftar till att främja och underlätta samarbete 
och kommunikation mellan skolan, näringsli
vet, företag, myndigheter och organisationer. 
I dagens samhälle är det viktigare än någonsin 
att våra framtida kollegor kan värdera, analysera 
och kritiskt granska den information som de 
tar del av. Att öva dessa färdigheter är en viktig 
del i skolans uppdrag. 

I VÅR ROLL som yrkesförening kan vi genom 
samarbetet med Utbudet medverka till att det 
redan i grundskolan skapas ett teknikintresse 

och bidra till morgondagens ingenjörer. I vår 
egen tidning Vägmästaren har vi också goda 
möjligheter att sprida kunskap och kännedom 
om vår spännande bransch. Vi behöver alla 
bidra med den kunskap vi har. Tillsammans 
kan vi öka intresset för branschens olika yrken 
och på den vägen möta det stora kompetens
behov som många företag har. Det är viktigt 
för att kunna genomföra all verksamhet som 
planeras inom infrastrukturområdet under 
kommande år. 

JAG VILL UPPMÄRKSAMMA ett erbjudande 
och utbildning för dig som är medlem i 
Sveriges Ingenjörer. Kompetensutveckling är en 
kontinuerlig och livslång process. I takt med 
den tekniska utvecklingen ökar kompetens
kraven. Sveriges Ingenjörer erbjuder i samar
bete med Ny Teknik Education en utbildnings
check på 3 000 kronor till valfri kurs under 
hösten 2021. Har du inte redan anmält dig så 
skynda dig! Du behöver ha påbörjat kursen 
senast den 31 december.

HAR DU TIPS eller idéer på vad du vill läsa om 
och vad vi ska ta upp i vår tidning är du varmt 
välkommen att kontakta projektledare Daniel 
Abenius, daniel.abenius@roxx.se, eller  Christina 
Eklööf på christina.ekloof@gmail.com. 

Vår tidning Vägmästaren finns också i digital 
form på vår hemsida https://fsv.se.

Jag och hela styrelsen önskar nu alla en God 
jul och Gott nytt år! På återhörande i slutet av 
mars 2022 då nästa nummer är planerat. 

Christina Eklööf, Ordförande FSV

Vi kan tillsammans möta
branschens kompetensbehov

FÖRENINGEN SVERIGES 
VÄGINGENJÖRER
Föreningen Sveriges Vägingenjörer (FSV) är en 
fack-, yrkes- och intresse förening för tekniker och 
ingenjörer som arbetar inom infrastruktursektorn. 
FSV är en av få föreningar som verkar för den 
yrkeskår som ansvarar för planering, projektering, 
byggande samt drift och underhåll  av väg och 
järnväg.

Föreningen bildades 1927 för att bevaka väg-
mästarnas ekonomiska och professionella intres-
sen i samband med att vägnätet byggdes ut i 
Sverige. Sedan dess har föreningen spelat en 
aktiv roll som förhandlings- och samtalspartner 
i arbetet med att leda och styra utvecklingen i 
landet.
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Stora arbetsgivare behöver  
tusentals nya ingenjörer
Flera stora svenska företag behöver rekrytera 
tusentals ingenjörer nästa år. Det framgår i en 
enkät, där tidningen Ingenjören har tillfrågat 50 
företag. Bland de som svarat uppger 21 stora 
arbetsgivare att de behöver rekrytera fler ingenjö-
rer nästa år jämfört med i år. Enligt tidningen 
behöver Ericsson, Sweco, WSP, Vattenfall, Volvo 
AB och Volvo Cars anställa minst 1 000 ingenjörer 
vardera nästa år.

Trafikverket, som har störst rekryteringsbehov 
bland de offentliga arbetsgivarna, planerar att 
anställa mellan 750 och 1 000 ingenjörer. Lika 
många planerar Vattenfall att rekrytera. Andra 
företag med stora rekryteringsbehov är batteri-
företaget Northvolt som behöver anställa minst 
300 ingenjörer under 2022. Combitech, Skanska 
och Tyréns svarar att de behöver anställa mellan 
300 och 400. Målet för Saab AB är att rekrytera 

1 000 nyexaminerade ingenjörer under den kom-
mande treårsperioden.

Enligt tidningen Ingenjören är efterfrågan stor 
på ny kompetens inom många områden, bland 
annat inom energi, kraftöverföring, klimat- och 
samhällsomställning, datateknik, mjukvara, batteri-
teknik, informationsteknik och teknisk fysik. n
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Lösningen ska ge aktörer ett bättre underlag för att fatta snabbare 
och mer korrekta beslut.

– Med digital friktionsdata får vi information och indikationer om 
exakt var det är på väg att bli halt, säger Christian Eriksson, enhets
chef tillstånd väg på underhåll och projektsponsor i Trafikverket.

– Det gör att entreprenörerna kan utföra före  byggande halkbe
kämpningsåtgärder, exem pelvis saltning, där det verkligen behövs.

Trafikverket kan samtidigt följa upp entreprenadavtalen och 
kontinuerligt förstå och skräddarsy den underhållsstandard som 
trafikanter behöver.  

Ett hållbart vägunderhåll 
Efter flera års arbete går forskningsprogrammet Digital vinterväg
lagsinformation in i en ny fas. Nu ska lösningar implementeras och 
nyttor realiseras för ett hållbart vägunderhåll, som bidrar till ökad 
säkerhet och framkomlighet för trafikanterna.

De närmaste åren ska friktionsdata på det statliga vägnätet leve
reras av Volvo Car Corporation och NIRA Dynamics. Nästa steg är 
att implementera arbetssättet för upp följning och analys i ett antal 
utvalda kontrakt för Basunderhåll Väg, med start september 2023. 

– Det kittlar verkligen i ingenjörshjärnan när minsta förändring 
på vägytan kan registreras i realtid. Att mätningarna dessutom utförs 
av fordon körda av de människor som vägnätet är till för gör det hela 
ännu mer intressant, säger Pontus Gruhs, strateg på Trafikverket. n

Snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitets
krav gör vinterväghållning till en kostsam utmaning. 
Genom digitalisering och ett nytt verktyg finns nu en 
lösning för effektivare vinterväghållning.

Inför digital vinter-
väglagsinformation

Ramboll och NIRA Dynamics har utvecklat tekniken, som innebär att 
standarden på vägytan läses av under bilfärden i realtid. 
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I Sverige byggs det som aldrig förr, vilket inne
bär att Trafikverket växer kraftigt. 

– Under kommande 10årsperiod ska vi bygga 
ut, rusta upp och modernisera Sveriges infra
struktur för 700 miljarder. Ny järnväg ska byg
gas, fossilfria transporter utvecklas och gods
trafiken digitaliseras. Samtidigt ska vi för valta 
det vi redan har. Det är en utmaning som krä
ver skarpa medarbetare, säger Hans Celander.

Framtidens infrastruktur
Trafikverket bygger och sköter statliga vägar och 
järnvägar och ansvarar för långsiktig planering 
av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. 
Möjligheterna till jobb är goda i en rikstäckande 
organisation med karriär och utvecklingsmöj
ligheter. 

– Vi arbetar på olika sätt med kompetens
utveckling. Ett framgångsrikt arbetssätt är att 
vi jobbar med instegsbefattningar. Sedan ett 
antal år ligger fokus på projektingenjörer. Det 
kan vara nyutexaminerade ingenjörer, de bör

jar som projektingenjörer och får sedan gå en 
utbildningstrappa. När de är klara tar de ste
get in i projektledarrollen, berättar Hans.

– På så sätt kan vi ta in unga ingenjörer, 
som utvecklas i rollen och sedan blir projekt
ledare. Även på ITsidan och inom ytterligare 
några områden arbetar vi på samma sätt. 

Efterfrågar tekniska specialister 
Trafikverket erbjuder befintliga medarbetare 
möjligheter till karriärval under sitt arbetsliv.

– Det kan bland annat vara att gå projekt
ledartrappan och bygga på med ny kompetens 

för att bli projektledare. Motsvarande möjlig
heter finns även för tekniska specialister, säger 
Hans.

Efterfrågan på tekniska specialister är stor.
– Vi har utbildningar internt i organisatio

nen mot olika arbetsområden. På tekniksidan 
samlar vi också teknikspecialister, kompetens
utbyte med varandra är viktigt, säger Hans.

Beredskapen är god för att möta pensions
avgångar i organisationen.

– Det är viktigt att ta vara på den stora 
kompetens som finns i företaget och att säkra 
upp kompetens inom särskilda nischområden. 

Nationellt kompetensråd 
För att långsiktigt samordna, kartlägga och verka 
för att effektivisera kompetensförsörjningen av 
medarbetare till järnvägsbranschen vill Trafik
verket inrätta ett nationellt kompetensråd. Ett 
förslag har lämnats till regeringen om att Trafik
verket ska få det uppdraget. 

– Trafikverket vill ta ett större ansvar för 
kompetensförsörjning för hela branschen inom 
infrastrukturområdet. Ett liknande råd finns 
inom vård och omsorg, det nationella vård
kom pe tens rådet, säger Hans.

Dialog med lärosäten 
Samverkan med skolor är också viktig för att 
trygga kompetens på lång sikt.

– Vi för en bra dialog med lärosäten, sett till 
behov och vilka investeringsplaner som finns 
inom infrastrukturområdet. Det är viktigt att 
även fånga upp digitalisering och övrig teknik
utveckling för att hänga med där, avslutar Hans 
Celander. n

Att vara Sveriges ledande beställare 
av infrastruktur ställer krav på god 
kompetensförsörjning. 

– I kombination med stora infra
strukturåtgärder och pensions
avgångar framöver satsar Trafik
verket på att få in nya talanger  
i organisationen, säger Hans 
Celander, avdelningschef för 
kompetensförsörjning på 
Trafikverket.

Ny infrastruktur för miljardbelopp
kräver ny kompetens i branschen 

Talangprogrammet – ett framgångsrikt koncept

Hans Celander är avdelningschef för kompetens-
försörjning på Trafikverket.

Genom Talangprogrammet ska
par Trafikverket tillsammans med 
Academic Work möjligheter till 
personlig utveckling för projekt
ingenjörer i sin karriär.

– Talangprogrammet har varit väldigt lyckat, 
säger Hans Celander, avdelningschef för kom
petensförsörjning på Trafikverket. Vi är inte vana 
vid att ha så stora infrastrukturprojekt sam tidigt 
i Sverige som vi nu har, vilket ställer nya krav 
på kompetensförsörjning. 

Medarbetarens utveckling 
Trafikverket och Academic Work har tecknat ett 
ramavtal för Talangprogrammet. Det är en rik
tad kompetensutveckling för konsulter hos Trafik
verket. Utbildningen, som leds av Academic 

Work, omfattar tio lärarledda utbildningsda
gar och äger rum under arbetstid. 

– Deltagarna får utbildning anpassad efter 
sin yrkesroll och erbjuds möjlighet till stöd 
och vägledning i sin karriär genom individuell 
coachning, berättar Kristian Peterhoff, Public 
Sector Specialist och ramavtalsansvarig på 
Academic Work.

– Utbildningen syftar till att ha en accelere
rande effekt på medarbetarens utveckling och 
karriär. Det skapar även en mötesplats för att 
kunna utbyta erfarenheter med andra projek
tingenjörer i olika projekt.

Sveriges största infrastrukturprojekt
Trafikverket är Sveriges största beställare inom 
infra  struktur och som projekt eller teknik
ingen jör har man varierande arbetsuppgifter. Det 

handlar om att vara med och genomföra väg 
och järnvägsprojekt över hela landet, vid ny  
investeringar, ombyggnationer, reinvesteringar 
samt drift och underhåll. 

Några exempel på stora projekt som är på 
gång är Ostlänken, sträckan JärnaLinköping 
som är den första delen i ett framtida höghas
tighetsnät mellan StockholmGöteborg och 
StockholmMalmö. Ett annat projekt är infö
randet av European Rail Traffic Management 
System (ERTMS), ett EUgemensamt signal
system som ska underlätta järnvägstrafik mellan 
länder. Trafikverket planerar en dubbelspårig 
järnväg för höghastighetståg och snabba regio
naltåg mellan Göteborg och Borås. Ett stort 
projekt är även Norrbotniabanan med 27 mil 
ny, kustnära järnväg mellan UmeåLuleå. n
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Svevia är ledande på drift och underhåll, och ett 
av de största anläggningsföretagen i Sverige. 

– Vi är omkring 2  000 anställda över hela 
Sverige, med en fördelning på cirka 55 procent 
tjänstemän och 45 procent yrkesarbetare, säger 
Mathilda.

Svevia bygger och sköter om broar, flyg
platser, hamnar, parker, vägar och annan infra
struktur. Att medarbetare också är på väg, 
dygnet runt, för att sopa, ploga och sköta om 
vägar, gator, parker och torg ställer krav på en 
löpande kompetensförsörjning.

Internt traineeprogram 
Ingången till Svevia är bland annat via skolor, 
praktik, examens arbeten, marknadsföring via 
sociala kanaler, lediga jobb och nätverk från 
medarbetare.

– Vi jobbar aktivt och väldigt brett med vår 
kompetensförsörjning. Det sker genom mark
nads föring, både i vår bransch och i andra 
branscher, för att bredda vår kandidatbas, 
berättar Mathilda. 

– Vi har internt traineeprogram för nyutexa
minerade ingen jörer för våra olika specialistom
råden. Samtidigt har vi kompetensutveckling för 
befintliga medarbetare, såväl för yrkes arbetare 

som tjänstemän. På Svevia är vi specialister på att 
bygga och sköta om vägar. Någon motsvarande 
utbildning finns inte alltid på gymnasienivå för 
att nå exempelvis yrkesarbetare tidigt i karriären. 
Det gör att vi rekryterar medarbetare utan erfa
renhet från branschen, lär upp och kompetens
utvecklar internt. 

Utbildningen ”Trygga vägar”
Branschens stora rekryteringsbehov gör att man 
samtidigt måste tänka i nya banor för att bättre 
ta vara på de kunskaper, erfarenheter och män
niskor som finns i vårt samhälle.

– Som en del i ett jobbpartnerskap med 
Arbets givarsamverkan i Stockholms stad har vi 
tagit fram utbildningen ”Trygga vägar”. Det är 
ett initiativ som främst ska förbereda och erbju

da nyanlända och arbetslösa ungdomar en fram
tid i vägbranschen, säger Mathilda.

Möta kundkrav
Hur ser du på kompetensbehovet för Svevias 
del nu och i framtiden?

– Det är en förutsättning för oss att ha kom
petent personal för att kunna driva vår verk
samhet framåt. Det ställs allt mer krav på digi
tala och automatiserade arbetssätt, vilket gör att 
vi behöver kompetensutveckla befintliga med
arbetare på området och rekrytera kompetens 
för att kunna möta kundkrav.

– Årligen gör vi en inventering bland våra 
anställda för att se behov, samt möta och över
brygga de pensionsavgångar vi har framöver. 
Det är jätteviktigt att överbrygga kunskaps över
föring, betonar Mathilda.

Nya vägval i karriären
Möjligheterna är goda för medarbetare till nya 
vägval i karriären.

– Hos oss på Svevia får medarbetaren vara 
med och påverka och bidra till samhällsutveck
lingen. En del i att vara en attraktiv arbets givare 
idag handlar för många potentiella med arbetare 
om att få vara delaktig i något större. Det erbju
der vi. Vi har förmånen att få jobba brett inom 
vårt specialiserade område, vilket gör att vi ald
rig blir fullärda. Det finns alltid möjligheter att 
utvecklas inom sin befintliga roll eller mot nya 
roller och ta sig vidare i karriären, avslutar 
Mathilda Scott.

Läs mer om kompetensbehovet och lediga jobb 

på.svevia.se n

Specialister på vägar  
och infrastruktur
Svevia söker allt från yrkes
arbetare till chefer. 

— Det behövs såväl yrkes
arbetare som tjänstemän i våra 
produktions verksamheter, säger 
Mathilda Scott, kompetens
försörjningschef på Svevia.

Mathilda Skott är kompetensförsörjningschef på 
Svevia.

Svevia är ledande på drift och underhåll, och har omkring 2  000 anställda över hela Sverige.
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Sweco är med 17 500 arkitekter, ingenjörer och 
andra specialister ledande konsultföretaget inom 
teknik och arkitektur i Europa. Swecos kon
sulter utvecklar och planerar framtidens håll bara 
samhällen. De är också med och utformar 
effektiva och hållbara transportsystem, allt från 
vägar, järnväg och tunnelbana till broar, tunnlar 
och  resecentrum. Ett växande område är järn
vägsdesign, där Sweco med drygt 1200 experter 
på området, varav 600 i Sverige, har en ledande 
position i norra Europa.

En generell kompetensbrist 
Kompetensförsörjning är en stor utmaning. Det 
gäller att attrahera ungdomar, möta behov som 
uppstår vid stora pensionsavgångar framöver, 
samt utveckla befintliga medarbetare.

– Vi arbetar med kompetensförsörjning på 
olika sätt. Kompetens är nyckeln, särskilt i en 
bransch som vår, för att kunna leverera kvalitet 
i våra uppdrag, säger Anna Yman. 

Att jobba med strategisk kompetensförsörj
ning är en viktig del i Swecos affärsplan. 

– Vi ser en generell kompetensbrist på ingen
jörssidan, inte bara i Sverige utan i hela Europa 
inom Swecos kompetensområden. Inom trans
portinfrastruktur ser vi det inom exempel vis 
väg, järnväg samt berg och geoteknik. Det har 
en längre tid varit kompetensbrist och den är 
fortfarande ökande. Det gäller bland annat 
uppdragsledare, som leder komplexa och stora 
infraprojekt, berättar Anna. 

Tydliggöra ingenjörskonsten
Sweco kartlägger kompetensbehovet på olika sätt.

– Vi följer trender och behov inom samhälls
utveckling och får prognoser som vi jobbar med. 
Vi lägger mycket energi och stor kraft på att 
möta studenter, samt erbjuda exjobb och praktik 
som kan leda till en anställning efter studierna. 

– Ett viktigt område är att vi engagerar oss 
i yrkesutbildningar så att det kommer ut per
soner med rätt kompetens, kopplat till efter
frågan och behov.

Anna ser inga brister i de utbildningar som 
finns, ändå är det svårt att attrahera ungdomar.

– Tyvärr har vi en sådan trend, att den kom
petens vi behöver lyckas inte attrahera ung
domar i tillräckligt hög grad till de utbildningar 
som finns. Det är svårt att nå ut med vilken 
spännande roll man har som ingenjör i sam

hällsbyggandet. Därför behöver vi lyfta, tydlig
göra ingenjörskonsten redan i grundskolan, säger 
Anna.

– Det blir allt viktigare att också ta vara på 
digitaliseringens möjligheter. Vi har en avdel
ning inom teknik och utveckling som driver 
utveckling och innovationer. Där behöver vi 
också fortbilda oss och öka vår kompetens. För 
att få en stark kompetenspool samarbetar vi 
också med kollegor inom Sweco i andra länder. 

Attraktiv arbetsgivare 
För att attrahera nya medarbetare måste man 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

– Det är viktigt att stå upp för tydliga värde
ringar som hållbarhet och en värdegrund när 
det gäller mångfald bland våra medarbetare.

Vilka möjligheter finns det till karriärval inom 
Sweco?

– En allt högre hastighet när det gäller sam
hällsutveckling och mer komplexa projekt gör 
att man löpande måste lära nytt och snabbt. 
Beroende på vilken utveckling det gäller har vi 
ett antal karriärvägar med tre huvudspår. Det 
är att utvecklas som specialist, uppdragsledning 
och linjechef. Företaget uppmuntrar också 
rörelse och att kunna byta spår inom Sweco. 
Genom att Sweco har stora internationella pro
jekt kan vi även erbjuda intressanta jobb i 
internationell miljö, med möjligheter att för
djupa kompetens och få arbeta med kollegor i 
andra länder, avslutar Anna Yman.

Läs mer på www.sweco.se/karriar n
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

– Kompetens är nyckeln, särskilt i en bransch som vår, för att kunna leverera kvalitet i våra uppdrag, 
säger Anna Yman på Sweco. 

För att intressera ungdomar för 
ingenjörsyrket är det viktigt att 
lyfta, tydliggöra och ha ett fokus 
på ingenjörskonsten redan i 
grundskolan. Det anser Anna 
Yman, divisionschef för Swecos 
konsulter inom transport.

Angeläget att tidigt lyfta 
ingenjörskonsten bland unga
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Ny infrastruktur
Runt om i landet pågår en mängd vägbyggen och andra infrastruktursatsningar. 
Här uppmärksammar Vägmästaren ett litet axplock av vad som händer för tillfället.

Det nya resecentret i Västerås kommer att bli ett viktigt nav i mälardalsregionen. 
Målet är en restid på 45 minuter till Stockholm med avgångar varje kvart.

Västerås stad har ingått avtal om samverkan och finansiering tillsammans med 
Region Västmanland och Trafikverket för utvecklingen av ett nytt resecentrum. Staten 
ska finansiera ombyggnationen av bangård och ny plattformsförbindelse. 
Avsiktsförklaringen tar Västerås ett steg närmare ett nytt resecentrum och möjliggör 
en fortsatt utveckling av hela projekt Mälarporten. En väl utbyggd kollektivtrafik är vik-
tig för en utökad arbetsmarknad och ökar förutsättningarna att fler invånare ska välja 
hållbara transportsätt. n

28 nya Krösatåg 
Järnvägssträckorna Karlskrona–Emma boda–Kalmar, Kalmar–
Linköping samt Västervik–Linköping kommer om några år att 
trafikeras av 28 nya Krösatåg. 20 av tågen är elektriska och 
åtta bimodala, viket gör att de kan drivas både elektriskt och 
med förbränningsmotorer. 

Region Kalmar län har tillsammans med Region Blekinge, 
Region Kronoberg och Region Jönköping upphandlat de 
miljövänligare Krösatågen, till ett värde av tre miljarder 
kronor. De första leveranserna är beräknade till 2024. n
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Västerås nya resecentrum Persontrafik på godsstråk i Skåne
I december öppnar Söderåsbanan för persontrafik, vilket får 
stor betydelse för en utveckling av pendlingstrafiken i hela 
västra Skåne. Söderåsbanan mellan Åstorp och Teckomatorp 
är 38 km lång och är en del av godsstråket genom Skåne. 
För att möjlig göra persontrafik och öka kapaciteten på 
Söderåsbanan, som var enkelspårig, byggdes nya mötesspår 
i Kågeröd och Svalöv. Det blev även nya stationer i Billes-
holm, Kågeröd och Svalöv samt en ny plattform i 
Teckomatorp. n

Behöver du makadam 
till järnvägsbyggen eller 

grus till skogsvägar?
Kontakta Viktor Plühm

070-529 38 99
info@abygardab.se

Åby Gård AB / Trödje Bergtäkt
Kvissjabergsvägen, 805 98 Gävle



Avsändare och returadress
Roxx Communication Group
Vägmästaren
Box 164
598 23 Vimmerby

Begränsad eftersändning
Vid definitiv eftersändning 
återsänds försändelsen med 
den nya adressen på baksidan 
(ej adressidan)

Utveckla din yrkesroll genom mentorskap

Yrkesföreningen Sveriges  
Väg ingen jörer (FSV) höll den 
27–28 november sin förbunds
stämma i Stockholm. 

Förutom sedvanliga stämmoförhandlingar 
informerades deltagarna om Sveriges Ingen jörer 
av Kari Waldenström. Han berättade bland 
annat om en påbörjad översyn av förbundets 
distriktsverksamhet. Där lyftes att vår yrkes
förening samt övriga föreningar, som förbundet 
har, bör delta i en gemensam gruppering för att 
hitta goda förslag på hur distriktens samt yrkes
föreningarnas verksamhet kan utvecklas. 

På stämman diskuterades också vår egen tid
ning ”Vägmästaren”. Styrelsen fick i uppdrag att 
se över tidningens form och spridning och ska 
senast vid kommande föreningskonferens, hös
ten 2022, presentera ett förslag. 

Nya styrelsen
För kommande fyra år valdes styrelse enligt 
följande: ordförande Christina Eklööf, vice 
ord förande Walter Rydström, kassör Joel Asp
lund, sekreterare Renée Berecz samt Peter Lindell 
(ansvarig för hemsidan och sociala medier). Till 
revisorer valdes Hans Westerberg och Seval Mert. 

Avgående styrelsefunktionärer Jonas Sjö holm 
och Håkan Wiss avtackades vid stämmomid
dagen med en gåva för lång och trogen tjänst. 
Janne Malmström kommer att avtackas vid ett 
senare tillfälle. n

MEDLEMSSIDAN

FSV VILL ATT MEDLEM
SKAPET SKA LEDA TILL:
• Ökat erfarenhetsutbyte och lärande. 
• Utvidgade karriär- och jobbmöjligheter. 
•  Fördjupade kontakter med olika yrkes områden  

och kunna utveckla sitt kontaktnät.
•  Möjligheter att upptäcka nya mötesplatser och  

vara en inspirationskälla.
•  Att ingenjörer och tekniker får lön och ersättning 

efter kunskap, kompetens och prestation. 

Att vara medlem i FSV
Ett medlemskap i FSV innebär att du får ta del av alla de 
fördelar som det innebär att vara med i en förening som 
tillhör ett fackförbund, Sveriges Ingenjörer. 

FSV:s målsättning är att arbeta för med
lemmarnas bästa på olika sätt. Bland annat 
genom att skapa möjligheter att träffa andra 
i samma bransch och kunna bredda sitt 

kontaktnät. Arbeta för en starkare yrkes
identitet i medlemmarnas olika yrkes roller. 
FSV värnar om jäm ställdhet och kulturell 
mångfald i branschen. n

Följ oss på; https://fsv.se,
Facebook och LinkedIn!

Senaste nytt från förbundsstämman

I FSV:s nya styrelse ingår fr. v. Renée Berecz, Joel Asplund och Christina Eklööf. Här ses även reviso-
rerna Hans Westerberg och Seval  Mert. I styrelsen ingår också Walter Rydström och Peter Lindell.

Walter RydströmPeter LindellAvgående ledamöter Jonas Sjöholm och Håkan Wiss.


