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Året som gått

När vi nu tittar i backspegeln på det år som gått så har mycket hänt. Världen runt oss har hårdnat i hur 
vi bemöter människor både IRL men också via nätet. Vår samhällsutveckling har stått mycket i fokus då 
våldet i samhället blivit mer synligt och närvarande runt oss. Miljön har också stått i stark fokus och det 
inte minst med hjälp av fantastiska Greta Thunberg som lyckats få makthavare världen över att lyssna på 
vad forskare rapporterar. Vi har alla fått mer fokus på vad vi gör och hur vi kan bidra till att minska vårt 
klimatavtryck.

På våra arbetsplatser ser vi hur pressen hårdnat ytterligare på medarbetarna som ska hinna med mer på 
samma arbetstid. Konsekvenserna av detta kan leda till utmattning och ohälsa då tid inte ges i tillräcklig 
omfattning till återhämtning. 

I år hade vi internt inom Unionen mycket fokus på den kongress vi hade i Malmö i oktober. Året star-
tade med remissande av alla handlingar och till sommaren kom de slutliga handlingarna att ta ställ-
ning till. Från regionen skickade vi in fyra motioner varav en kom från en av våra medlemmar i region 
Mälardalen.  På kongressen antog vi ett uppdaterat handlingsprogram som sätter riktningen för oss 
under de kommande fyra verksamhetsåren. Det vi kommer att fokusera på i stora drag är att försvara, 
utveckla och stärka den svenska partsmodellen i en föränderlig värld, att genom kompetens som ger 
kraft möjliggöra omställning och utveckling under hela arbetslivet samt att skapa bättre balans i arbets-
livet så fler mår bra på och av jobbet. Allt detta ska genomsyras av ambitionen att skapa ett jämställt och 
inkluderande arbetsliv.

Det politiska året har varit rätt turbulent och startade med januariöverenskommelsen för att valda 
Socialdemokraterna skulle kunna bilda en regering med Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. 
Detta har lett till startande av utredningar och kompromissande i många frågor varav flera berör vårt 
arbetsliv. Arbetsförmedlingen fick ett mycket mindre mandat efter en utredning och just nu väntar vi på 
hur utredningar om vårt trygghetssystem i arbetslivet ska se ut. 

Vi i regionen har gjort inspel på flera områden i år. Vi deltar aktivt i Västmanlands jämställdhetsråd 
där vi driver opinionen för ekonomisk jämställdhet men tar även aktivt del i övriga frågor som tex. 
våld i nära relationer samt jämställdhetsutbildning. Vi har även träffat både politiker och Mälardalens 
Högskolas rektor för att prata kompetensutveckling. För oss är det viktigt att vi kan få till ett utbildnings-
system inkl. ersättningssystem som möjliggör för medlemmen att både fylla på befintlig kompetens samt 
en total omställning mitt under arbetslivet. 

Året avslutades med att vi innan jul lämnade över våra avtalskrav till våra motparter i den pågående 
avtalsrörelsen. Kraven lämnades över inom ett flertal avtalsområden varav Industriavtalet är det för-
sta ut. Denna avtalsrörelse har hittills mest visat att vi står väldigt långt ifrån arbetsgivarna som ser en 
vikande konjunktur där det måste sparas och vi ser en avmattning men med fortsatt lönsamhet för våra 
företag i Sverige. Vem har sett en arbetsgivare vilja något annat oavsett låg- eller högkonjunktur? Nästa 
år kommer starta hektiskt med dessa förhandlingar och blir mycket intressanta att följa.

Slutligen vill vi rikta vårt varma tack till medlemmar, förtroendevalda och vår personal för allt engage-
mang och arbete som bedrivits under det gångna året.

Regionstyrelsen i Mälardalen
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Helena Åsell*  Bombardier Transportation  Västerås

Vice ordförande 
Carina Rosenkvist*  El Av Sol Nordic AB   Västerås  

Ledamöter
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås tom 31 dec -19
Torgny Larsson**  Uponor Virsbo 
Thomas Ackelid  Arbetssökande     Eskilstuna tom 10 april
Carina Rosenkvist*  El Av Sol Nordic AB   Västerås 
Louice Nilsson  Åkers     Åkers Styckebruk tom 31 dec -18
Mikael Gunnarsson  Kanthal     Hallstahammar tom 10 april
Sonja Winnergren  SGS DNA    Köping tom 10 april
Mikael Stillman  Personalrepresentant Unionen  Västerås
Jennifer Johansson  PEAB     Eskilstuna from 10 april
Annica Feltendal  Sv Ridsportförbundet   Strömsholm from 10 april
Robert Mätlik  Sweco Systems    Eskiltuna
Kai Virkkala  WSP Västerås

Suppleanter
Jennifer Johansson  PEAB     Eskilstuna tom 10 april
Annica Feltendal  Sv Ridsportförbundet   Strömsholm tom 10 april
Raymonda Saade  Almi Företagsparter   Västerås
Lena Fors*  Pfizer     Strängnäs
Margareta Karlsson  Personalrepresentant Unionen  Västerås 

Ungdomsombud
Tove Moe  Träning i Västerås   Västerås
Jennifer Gröhn  Silentium    Västerås tom 31 okt-18

Regionkontoret
Lars Remsén* Regionchef  
Monica Thume* Sekreterare 

*)Ingår i arbetsutskottet (AU)
**) Ingår i arbetsutskottet (AU) tom 10 april
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Revisorer
Mikael Gunnarsson  Kanthal     Hallstahammar from 10 april
Anny Bustos Teljebäck  Bergslagens Folkhögskola  Norberg tom 10 april
 
Ordinarie, Fyllnadsval för ett år
Thomas Ackelid Arbetssökande    Eskilstuna from 10 april
Lena Bäcker  ABB     Västerås tom 10 april

Suppleanter
Karin Boholm  ABB     Västerås from 10 april
Pentti Salonpää  Westinghouse    Västerås 
Håkan Eriksson  ASSA     Eskilstuna tom 10 april

Valberedning
Krista Andersson  ABB     Västerås 
Daniel Eriksson  ABB AB     Västerås 
Kenneth Nielsen  Caverion Sverige AB   Köping tom 10 april
Johan Cederqvist  Elektronik Mekanik i Västerås  Västerås 
Björn Lindblom  Sigman     Eskilstuna 
Anders Edenskär  Backer BHV AB    Kolbäck 
Magnus Leuchovius  Silentium    Västerås 
Alexandra Svensson Rung  SOS Alarm    Västerås from 10 april

Suppleanter
Eva-Lena Fröjd   Westinghouse   Västerås from 10 april
Jessica Giaretta   Almi företagspartner  Västerås from 10 april
Sandra Torsson   Riksbyggen Ekonomicenter Västerås from 10 april
Ingrid Nilsson   ABB     Västerås tom 10 april
Guri Törnstrand   Kantahl    Hallstammar tom 10 april
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Förbundsråd (FR)
Helena Åsell  Bombardier Transportation  Västerås
Carina Rosenkvist  El Av Sol Nordic AB   Västerås
Jennifer Johansson  PEAB     Eskilstuna
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås from 10 april
Mikael Gunnarsson  Kanthal     Hallstahammar tom 10 april
Torgny Larsson  Uponor     Virsbo 

Suppleanter
Annica Feltendal  Sv. Ridsportförbundet   Strömsholm from 10 april
Robert Mätlik  Sweco Systems    Eskilstuna from 10 april
Kai Virkkala  WSP     Västerås from 10 april
Raymonda Saade  Almi Företagspartner   Västerås from 10 april
Lena Fors  Pfizer     Strängnäs from 10 april
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås tom 10 april
Louice Nilsson  Åkers     Åkers Styckebruk tom 31 dec -18
Sonja Winnergren  SGS DNA    Köping tom 10 april 
Jennifer Gröhn  Silentium    Västerås tom 31 okt -18
Thomas Ackelid  Arbetssökande    Eskilstuna tom 10 april

Kongressombud 
Helena Åsell  Bombardier Transportation  Västerås
Carina Rosenkvist  El Av Sol Nordic AB   Västerås  
Thomas Ackelid  Arbetssökande    Eskilstuna 
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås 
Jennifer Johansson  PEAB     Eskilstuna 
Louise Nilsson  Åkers     Åkers Styckebruk tom 31 dec
Sonja Winnergren  SGS DNS    Köping 
Torgny Larsson  Uponor     Virsbo 
Jennifer Gröhn  Silentium    Västerås tom 31 okt -18
Annica Feltendal  Sv Ridsportförbundet   Strömsholm
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Suppleanter
Magnus Leuchovius  Siltentium    Västerås
Cathrin Björklund  Riksbyggen    Västerås
Kicki Höller  Volvo     Eskilstuna
Björn Lindblom  Swecon     Eskilstuna 
Krista Andersson  ABB     Västerås
Karin Boholm  ABB AB     Västerås
Malin Pettersson  ABB AB     Västerås 
Ingrid Nilsson  ABB AB     Västerås 
Jane Berg  ABB     Västerås 
Hannah Norén  ABB     Västerås

Personal
Lars Remsén   Regionchef 
Marija Nikolic-Strbac  Ombudsman
Daniel Alenius  Ombudsman
Catharina Finell  Ombudsman
Elisabeth Juhlin  Ombudsman
Maria Kaijso  Ombudsman
Margareta Karlsson          Ombudsman
Fredrik Eliasson          Ombudsman
Tannaz Björklund   Ombudsman 
Andreas Isaksson  Ombudsman 
Carina Fisher  Kommunikatör
Per Hanson  Försäkringsinformatör
Gunilla Nordin-Johansson  Ekonomi
Monica Thume  Assistent
Sara Åslund-Campese  Coach
Mikael Widing                          Regionalt arbetsmiljöombud (RAMO)
Mikael Stillman  Klubbutvecklare 
Tommy Anestedt                        Värvare
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER

23 oktober genomförde vi i regionen en för-
troendemannadag med flera olika små semi-
narier för våra förtroendevalda att anmäla sig 
till efter eget intresse. Detta var ett återkom-
mande koncept som vi kopierade ifrån 2018 
där vi i år bara bytte ut ämnen i de olika semi-
narierna. En mycket uppskattad dag ifrån våra 
deltagare. 

Våra klubbar i regionen blev inte fler utan 
vi hamnade på ett minusresultat på totalen. 
Anledningen var inte bristande engagemang, 
kunskapsbrist ifrån våra förtroendevalda eller 
stöttning ifrån oss på regionkontoret utan 
företagsstrukturer ändrades och därför helt 
utanför vår kontroll. Vi bildade två nya klub-
bar under 2019.

Vi har fortsatt att genomföra utvecklings-
samtal med våra klubbar och alla klubbar blir 
erbjudna utvecklingssamtal vart annat år.  

Vi i region Mälardalen ser det som naturligt 
att stötta våra förtroendevalda i det lokala 
arbetet. I Mälardalen har vi en bred kompe-
tens som vi använder oss av (så som ombuds-
män, klubbutvecklare, coach och värvare).   

Vi har under 2019 genomfört ett stort antal 
utbildningar för våra förtroendevalda med 
mycket goda betyg ifrån våra kursdeltagare.

Medlemsvärvning 2019
Värvning har som tidigare genomsyrat all 
verksamhet under året; genom arbetsplats-
besök, förhandlingar, arbetsmiljöarbete, 
klubbutveckling, värvande ledarskap och 
de personliga möten vi har på och utanför 
arbetsplatserna. 

Unionenveckor  2019
Under 2019 har förbundet, precis som under 
föregående år, satsat på att intensifiera det 
utåtriktade arbetet under två veckor; vecka 6 
och vecka 38. Vi valde att sprida ut satsningen 
på tre veckor i anslutning till vecka 6 och 38.

Vecka 6 var temat ”Lön”. Alla klubbar och 
ombud kunde beställa ett självinstruerande 
bildspel för att hålla ett fikamöte och prata 
kompetensutveckling på en arbetsplats. 
Bildspelet innehöll lite fakta, några filmer och 
ett par diskussionsfrågor. Anställda genom-
förde arbetsplatsbesök och använde samma 
bildspel. 

Grundbudskapet för höstens Unionenvecka 
2019 (vecka 38) var ”balans i livet ”- en av 
Unionens hjärtefrågor och en allt viktigare 
jobbfråga i tjänstemännens arbetsliv. Under 
vecka 37-39 gjorde vi arbetsplatsbesök på 
utvalda företag.

Klubb
Vi i Unionen Mälardalen har i år startat 
två nya klubbar och vid årsskiftet var vi 95 
klubbar. Under 2019 genomförde vi utveck-
lingssamtal med 50 % av våra klubbar. 
Utvecklingssamtalen kommer vi att erbjuda 
alla våra klubbar vart annat år. 

Regionkontoret i Mälardalen har genom-
fört flera aktiviteter tillsammans med lokala 
klubbföreträdare. Detta är något som har upp-
skattats ifrån våra förtroendevalda och som 
ger Unionen en bra chans att visa upp sig på 
den lokala arbetsplatsen. Vi kommer därför 
att fortsätta med detta. 

I och med våra genomförda utvecklingssam-
tal har vi fortfarande en mycket bra bild över 
hur våra klubbar mår och den största frågan 
är samverkan med arbetsgivaren som tyvärr 
inte ser ut att fungera så som vi vill att den ska 
göra. Våra klubbar har därför fått mer stöd 
ifrån våra ombudsmän för att få samverkan 
med arbetsgivaren att fungera bättre, detta 
arbete kommer att fortsätta.

 

En starkare kraft för ökat inflytande
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Arbetsplatsombud 
Introduktions-, avstämnings- och utvecklings-
samtal har gjorts i samband med arbetsplats-
besök. Vid omval/nyval av arbetsplatsombud 
har det hållits medlemsmöten där medlemar 
fått möjlighet att ställa frågor om såväl kol-
lektivavtal som arbetsrätt och innehåll i med-
lemskap. 
Introduktionsutbildning för arbetsplatsombud 
har hållits vid ett tillfälle. Två tillfällen var 
utsatta men utbildningen på hösten ställdes in 
pga. för få deltagare. 
 
Centrala utskick skickas till förtroendevalda, 
där man mäter nöjdheten på en tiogradig 
skala och där ett svar på 8 till 10 indikerar att 
man är nöjd. Resultaten för Mälardalen ser ut 
som följer:

Fler förtroendevalda (APO) får det stöd de 
behöver i sitt uppdrag: 73%

De har möjlighet att agera i sitt uppdrag: 50%

De anser att Unionen driver viktiga frågor på 
arbetsmarknaden: 84%

De anser att Unionen driver viktiga frågor i 
min bransch: 60%

Arbetsmiljöombud
Under året har det regionala arbetsmiljö-
ombudet (RAMO) genomfört samtal med 
ett mindre antal arbetsmiljöombud (AMO). 
Syftet med dessa samtal har varit att få en bild 
av hur AMO verkar i sin roll.   
Det har framkommit att endast ett fåtal AMO 
är aktiva. Det sker i så fall främst genom del-
tagande i den lokala skyddskommittén eller i 
liknande konstellationer.

Som ett led i att stärka kompetensen hos våra 
arbetsmiljöombud (AMO) och chefer har vi 
genomfört en heldag med fokus på arbetslivs-
inriktad rehabilitering eller rehabilitering på 
arbetsplatsen och 28 deltagare var närvarande. 
En bra rehabilitering gynnar både organisatio-
nen och individen, men att stötta människor 
på väg tillbaka efter en sjukskrivning är inte 
alltid en enkel uppgift.

FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL 
Kollektiv/hängavtal
Totalt under året har 35 hängavtal tecknats. 
I regionen fanns vid årets slut totalt 18 454 
medlemmar i vårt register. Av dessa så är 1 925  
arbetsställen bundna av KAV vilket innebär 
en täckningsgrad på 64,4%. Detta i jämförelse 
med Unionen totalt där täckningsgraden är 
56,1%.

 



10

UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågorna är ständigt viktiga för 
våra medlemmar. 

Vi ser alltjämt brister i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Det återspeglar sig 
även i de ärenden som inkommer till Unionen 
Mälardalen. Det är en fortsatt hög andel ären-
den som har arbetsmiljöinslag samt ärenden 
där ombudsmännen i sin roll som regionala 
arbetsmiljöombud (RAMO) särskilt behöver 
beakta den organisatoriska och sociala arbets-
miljön för berörda medlemmar. 

Unionens RAMO har till uppdrag att stimu-
lera det lokala arbetsmiljöarbetet. Det sker 
genom strukturerade arbetsplatsbesök och vid 
behov även uppföljning.  
Under 2019 har Mälardalens RAMO utfört 128 
arbetsplatsbesök där det systematiska arbets-
miljöarbetet samt den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön varit i fokus. Utöver detta 
har RAMO deltagit i skyddsronder och när 
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner 
på arbetsplatsen. RAMO deltar vid rehabi-
literingsärenden om medlemmen så önskar. 
Under 2019 har vi haft 60 sådana ärenden. Ett 
flertal har avslutats i arbetsrättsliga förhand-
lingar.

RAMO och/eller ombudsmän har genomfört 
riktade insatser mot ett antal arbetsplatser 
och klubbar. Insatsen är föranledd av en viss 
arbetsmiljöfråga, t ex brister i ledarskapet eller 
då kommunikationen inte fungerat mellan 
klubb och arbetsgivare i arbetsmiljöfrågor. 
Utfallet av dessa insatser är generellt mycket 
positiva för våra medlemmar. 

Försäkringsinformation  
Regionens försäkringsinformatör har genom-
fört öppna informationsmöten på flera orter 
i regionen och även genomfört möten för 
alla tjänstemän på arbetsplatser efter förfrå-
gan. Totalt har 54 gruppinformationsträffar 
+individuella möten genomförts med ca 1 250 
deltagare. 

Olika teman under våren:

• Din pension-dina val och hur du kan 
påverka

• Dina försäkringar på jobbet

• Singel, sambo eller gift – information om 
efterlevandeskydd, sambolagen och testa-
mente

• Pensionsinformation för dig som fyllt 55 
år

Nytt f o m hösten:

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

• Unionen förklarar – pension, försäkring 
och trygghet i arbetslivet

• Unionen förklarar – uttag av pension, pla-
nera och maximera

De ”efterfrågade träffarna” med ITP-paketet 
i fokus, har fortsatt som tidigare år och sker 
oftast ute på företagen för hela/delar av perso-
nalstyrkan. Det kan också vara på klubbmöten 
och enskilda besök på regionkontoret eller 
på arbetsplatsen. Under året har lyckade akti-
viteter gjorts med smågruppsmöten med tre 
deltagare där alla har egen dator. Drygt 200 
deltagare vid 20 tillfällen har fått personlig 
information där försäkringsinformatören gui-
dat bland informationen på olika hemsidor. 

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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UNIONEN FÖRBÄTTRAR VILLKOREN PÅ MIN 
ARBETSPLATS
Ett utvecklande arbetsliv
Vi bidrar till att stärka och utveckla våra 
chefsmedlemmar och förtroendevalda i sitt 
ledarskap främst genom utbildningar i ledar-
skap och kommunikation men även genom 
coaching, utvecklingsgrupper, processledning, 
teamutveckling och andra behovsanpassade 
insatser. På det sättet skapar vi förutsättningar 
för ett bättre arbetsliv för alla våra medlem-
mar.

Klubbarna stöttar vi med team- och verksam-
hetsutvecklingsinsatser samt medlemssemina-
rier i olika ämnen som t.ex. kommunikation 
och balans i livet. 

Under året har ca 25 medlemmar coachats (1-4 
samtal/pers), varav 0 förtroendevalda och 9 
chefer. Övriga medlemmar har erbjudits stöd-
samtal/coaching vid speciella behov i sam-
arbete med ansvarig ombudsman i samband 
med förhandling. 

Utvecklingsgrupper i form av handledning för 
chefsmedlemmar har genomförts vid 7 tillfäl-
len med totalt 12 medverkande chefer.

Vi har tillsammans med 7 klubbstyrelser/
personalgrupper/arbetsgivare arbetat med 
behovsanpassade insatser (kortare och längre 
insatser) i form av föreläsningar, teamut-
veckling och processledning för att utveckla 
samarbete och verksamhet.  Tre öppna före-
läsningar i olika ämnen för målgrupp chef. 9 
st 2-dagarskurser kurser i kommunikation och 
ledarskap för målgrupperna chef (8 st) och 
förtroendevald (1 st) har genomförts under 
året.

Chef
Under året har vi haft ett flertal utbildningar 
och även några frukostseminarier. Detta har 
varit uppskattat bland våra chefer. 
Det är fortfarande högt tryck på våra ledar-
skapsutbildningar. 
Det vi ser är att framförallt mellanchefer går 
våra utbildningar och vi har haft fullt på både 

vår arbetsmiljö och arbetsrättsutbildning.

Rådgivning till våra chefer är fortfarande hög 
och det märks att många företag inte ger sina 
chefer kompetensutveckling.

Vi har under året valt att inte ha någon separat 
föreläsning för chefer då vi har haft två stora 
föreläsningar för alla medlemmar.

Eget
Samarbetet med NFC (Nyföretagarcentrum) 
i Västerås har fortsatt under 2019 och vi har 
genpmfört: 

•  Business Camp i Västerås.

• Besök har gjorts hos ETU i Eskilstuna och 
på ARCUS i Västerås för att informera om 
Eget-medlemskapet.

• Under året har 64 träffar genomförts med 
intresserade nyföretagare.

• UF Guld samarbetspartner under 2019 
har fortsatt (ung företagsverksamhet).

• UF Mässan (ACC i Västerås) 

• Kick Off, UF, på ACC, över 1000 elever 
kom.
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Ett bättre medlemskap
FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DE FÅR BRA 
STÖD OCH SERVICE
 
Förhandlingar 

Konkurser                                                       9

Omorganisation                                     273

Arbetsvillkor                                                   60   

Kollektivavtal                                                 35                                    

Uppsägning/personliga skäl avsked           31

Uppsägning/arbetsbrist                                110

Löner                                                               88

Arbetsmiljö                                                    28                                   

RAMO                                                             59                               

Övriga ärenden                                             48

Övergång av verksamhet               16

Totalt antal ärenden                                  757 
 

FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DET ÄR VÄRT 
AVGIFTEN ATT VARA MED I UNIONEN
Seminarium
Vi har genomfört två seminarier i Västerås rik-
tade till medlemmarna i regionen.

• 12/3  Petter Askergren 

• 12/11 Jack Werner 
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FLER MEDLEMMAR UTÖVAR SITT  
INFLYTANDE I UNIONEN
Regionstyrelsen
Under året har RS genomfört 11 st. protokoll-
förda styrelsemöten varav två st på företag. 
Det första mötet den 20 februari på Kanthal 
i Hallstahammar och det andra den 25 
november hos ABB i deras nya lokaler på 
Ängsgärdet.

AU har under året genomfört 11 st. protokoll-
förda möten.

Styrelsen har den 13 juni och 12 december haft 
två halvdagsmöten där personalen från kon-
toret deltagit en del av tiden för att presentera 
den verksamhet som genomförts.

Styrelsen har tillsammans med regionkontoret 
haft verksamhetsplanering den 24-25 oktober 
på Sundbyholms slott i Eskilstuna.

Medlemsmöte/Valmöte
Vi höll årets medlemsmöte på vårt kontor i 
Västerås. 
Då endast en medlem kom till mötet av två 
anmälda så höll vi en informell dialog om 
Unionens organisation och vad vi gör för våra 
medlemmar.  
Medlemmen ställde också upp som region-
rådsrepresentant från gruppen klubblösa 
medlemmar. Vi bjöd på lunch efter mötet.

Opinion
Under året har vi deltagit aktivt i jämställd-
hetsrådet i Västmanland. Vi är en del av både 
rådet och sitter i den beredningsgrupp som 
hanterar området, ekonomisk jämställdhet. 
I rådet delade vi ut årets jämställdhetspris i 
Västmanland till Barkarö Sportklubb för sitt 
flickinitiativ. 

Under våren höll vi en träff om kompetens-
utveckling där vi fick med Åsa Eriksson 
(Socialdemokraterna) som är en av våra 
riksdagspolitiker från regionen. Åsa har efter 
det varit i dialog med oss om kompetensut-

En utvecklande organisation
veckling och vad vi där kan hitta för vägar att 
samarbeta för att hjälpa våra medlemmar att 
vara anställningsbara även mitt i, eller senare i 
arbetslivet.

Vi har också under året träffat försvarsminis-
tern, Peter Hultqvist i samband med EU-valet 
och pratat om vilka frågor som är viktigt för 
oss tjänstemän att ta med in i EU. 

Vi har också publicerat ett antal debattartiklar 
i lokala media under året.

Regionråd
Årets Regionråd ägde rum den 10 april på 
ACC – Aros Congress Center i Västerås. Att 
leda själva Regionrådet valdes Mari Carlquist, 
Unionens a-kassa som ordförande. Monica 
Thume valdes som sekreterare för mötet. 
Under dagen bjöds det på föreläsningar inom 
några av Unionens viktigaste frågor nämligen 
jämställdhet och att ha inkluderande arbets-
platser.

Ett pass kring avtalsrörelsen hanns också med. 
Den är ett stort fokus inom Unionen inför att 
våra nu gällande kollektivavtal behöver för-
handlas om när de löper ut under 2020.

Regionrådet valde styrelseledamöter, ung-
domsombud, revisorer, förbundsrådsom-
bud och valberedning. Till regionstyrelsen 
valdes flera nya ledamöter samt ett nytt 
Ungdomsombud. 

Till Årets klubb i region Mälardalen, så 
utsågs Unionenklubben vid Kanthal i 
Hallstahammar.  Klubben representerades av 
Satu Danielsson och Maria Klintberg.
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Förbundsråd 
Förbundsrådet ägde rum i år rum den 17-18 
juni på Clarion Hotell, Arlanda och är Unio-
nens årsmöte. I år även avstampet för avtalsrö-
relsen. Region Mälardalen har fem represen-
tanter till Förbundsrådet. 

Inledningsvis hälsade Förbundsordförande 
Martin Linder alla välkomna till förbunds-
rådsmötet och inledde mötet med att berätta 
vad som hänt under Unionens livstid i Sverige 
och i världen samt de utmaningar vi som 
förbund nu står inför. 

Under dessa två dagar så behandlade vi 
punkter som ett årsmöte innehåller som tex 
ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen för det 
gångna årets räkenskaper, löner för presidiet 
och arvoden för övriga funktionärer. Un-
der mötet gjorde vi även personval till alla 
branschdelegationer, behandlade 147st. avtals-
motioner samt antog ett inriktningsbeslut till 
avtalsrörelsen. Utdelning av Unionens priser 
till Årets jobbhjältar genomfördes under första 
dagen.

Kongress
Kongressen 2019 hölls på Malmö Live den 
6 - 10 oktober. Från Mälardalen deltog 10 
valda ombud. I förberedelser inför kongres-
sen var alla ombud plus suppleanter inbjudna 
till ett flertal möten under det senaste året 
där motioner och övriga handlingar remis-
sades, minst en gång men oftast två gånger 
innan slutliga förslag fanns framme. Det som 
behandlades under kongressen var:

- Handlingsprogrammet

- Politiska plattformar

- Ekonomin inkl. avgiftshöjning 10kr

- Stadgar

- Motionshantering

- Val av förbundsstyrelse och övriga  
 funktionärer 
 

Allt som behandlades hade tidigare varit 
hos regionerna för remisshantering förutom 
motionerna och valen. Detta gjorde att det 
inte blev så mycket diskussioner om språkfel 
eller stavfel utan mer om själva innehållet i 
handlingarna vi beslutade om.  

Vid valen så blev hela presidiet omvalda så 
Martin Linder fortsätter som vår Ordförande 
ytterligare 4 år vilket han ödmjukt tackade för.

Under kongressen hade vi besök av några 
internationella gäster från olika delar av värl-
den. Vi hade också besök av vår stadsminis-
ter Stefan Löfven som bland annat sade ”Jag 
tycker om ert kongresstema – tillsammans i 
framtidens arbetsliv. Unionen är ett föredöme 
när det gäller organisering och rekrytering. 
Fortsätt med det”. 
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Ekonomiskt bokslut 2019

Belopp i tkr                   2019
 Utfall Budget
Anslag 18 347 18 347
Övriga intäkter 983 700
S:a Intäkter 19 329 19 329
   
101 - Fler medlemmar -322 -410
102 - Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former -1 071 -1 415
103 - Fler arbetsplatser omfattas av KAV -2 -5
 - En starkare kraft -1 396 -1 830
   
201 - Fler nöjda med service -504 -625
202 - Fler anser medlemskapet vara värt avgiften  -2 -20
203 - Fler upplever att Unionen vänder sig till dem -266 -330
 - Ett bättre medlemskap -772 -975
   
301 - Fler medlemmar upplever att Unionen får genomslag -8 -25
302 - Fler upplever att Unionen är   
303 - Fler känner till Unionens hjärtefrågor 0 0
 - Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -8 -25
   
601 - Demokratiutveckling -510 -450
602 - Verksamhetsutveckling -92 -150
603 - Internt stöd -555 -600
 - En utvecklande organisation -1 157 -1 200
   
S:a Verksamhetskostnader -3 333 -4 030
   
Personalkostnader -14 443 -14 513
   
Baskostnader -1 975 -1 575
   
Årets resultat -421 -1 071

Förklaring ges på nästa sida till siffrorna i rapporten ovan.



16

Intäkter
- Anslaget enligt budget.

- Övriga intäkter är:

• FINFO bidrag, 518 tkr

• RAMO slutavräkning 2018, 155 tkr

• RAMO beräknat 2019, 250 tkr

• BAM kursavgifter, 60 tkr

* Mer intäkter i utfallet beror främst på RAMO 
bidraget.

Verksamhetskostnader
En starkare kraft
• Fler medlemmar avser allt som har med   

värvning att göra; Unionen vecka, profilprylar 
och anställdas resor.

* Lägre kostnader för profilprylar och anställdas 
resekostnader 

• Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former 
avser allt som har med förtroendevalda att göra 
i form av utbildning, utse arbetsplatsombud, 
arbetsmiljöombud och bilda klubbar samt 
klubbanslag. 

* Främst lägre kostnader för klubbutveckling samt 
anställdas resekostnader

• Fler arbetsplatser omfattas av KAV avser kost-
nader i samband med kollektivavtalstecknande 
och är i huvudsak anställdas resor. 

Ett bättre medlemskap
• Fler nöjda med service avser förhandlingar och 

medlemsseminarium. 

* Mindre dyra föreläsare till medlemsseminarium.

• Fler anser medlemskapet vara värt avgiften 
avser den del av FINFO som inte PTK står för.

• Fler upplever att Unionen vänder sig till mig 
avser aktiviteter till chefsmedlemmar.

* Något lägre kostnad för chefsaktiviteter.

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
• Regionalt enbart den del som avser avtalsrörel-

sen, finns en mindre kostnad. 

En utvecklande organisation
• Demokratiutveckling regionalt som regionråd, 

RS och valberedning. 

• Verksamhetsutveckling avser dels samverkan 
och verksamhetsplanering. 

• Internt stöd avser personalens utbildning, 
företagshälsa, resor för interna möten, kaffe, 
frukt mm. 

Personalkostnader
• Avser lön och lönebikostnader för personalen.

Baskostnader
• Avser lokalhyra, förbrukningsmaterial, maskin-

hyra, avskrivningar. 

* Renoveringen av kontoret har lett till ökade kost-
nader av engångskaraktär.

 

Rörelseresultat
Utfallet bättre jmf med budgeterat. 

Under hela kongressperioden 2016-2019 har region 
Mälardalen haft en kostnadsmedvetenhet och 
samtidigt genomfört planerad verksamhet. Regi-
onkontoret har genomgått en renovering under 
2018-2019 för att skapa en bättre arbetsmiljö. Trots 
den extra satsningen så lämnar Mälardalen tillbaka 
3 186 tkr till förbundet vid kongressperiodens slut. 
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Granskningsrapport
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR (M) OCH FÖRTROENDEVALDA (F) 2019 

Tillfälle för aktiviteten  Ort   Antal deltagare

Aktivt lönearbete  (23-25 april) Kungsör  Inställd
Arbetsmiljökonferens Västerås  27
Arbetsrätt för chefer (29 oktober) Västerås  15
Att vara chef och ha balans Västerås  Inställd
Avtal 2020 – regional avtalskonferens för dig som medlem Eskilstuna Inställd
Avtal 2020 – regional avtalskonferens för dig som medlem Västerås  Inställd
Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö Kungsör  14
Chefens arbetsmiljöansvar Västerås  19
Facklig grundkurs för förtroendevalda (9-11 april) Kungsör  18
Facklig grundkurs för förtroendevalda (13-15 maj) Kungsör  15
Facklig grundkurs för förtroendevalda (5-7 november) Kungsör  16
Facklig introduktion för arbetsplatsombud (24 april) Västerås  16
Facklig introduktion för arbetsplatsombud (9 oktober) Västerås  Inställd
Ge och ta emot feedback Västerås  14
Inspiration för lokala valberedare Västerås  Inställd
Jag skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå Västerås  325
Förtroendevaldadagen Västerås  85
Lönekartläggning Västerås  8
Maxa din tjänstepension, Chef (4 oktober)  Eskilstuna Inställd
Maxa din tjänstepension, Chef (17 maj) Västerås  17
Medlemsmöte – val av ombud (30 januari) Västerås  1
Omorganisation MBL/LAS i praktiken  (21-23 maj) Kungsör  15
Petter – så blev jag artist Västerås  562
Regionråd (extra möte)  (17 september) Västerås  Inställd
Regionråd (årsmöte)  (10 april) Västerås  67
Träningsläger för förhandlare (10-12 september) Kungsör   8
Utvecklings- och lönesamtal för chefer (25 november)  Västerås   12
    



19

Klubbar i Unionen Mälardalen
Enhet Riks-

klubb
Postort Antal 

medlem
Antal 
ombud

Eitech J Arboga 31 2
Exova Metech J Arboga 88 3
Saab AB,  Aerotech J Arboga 316 6
Fack-Yeah, Unionen klubben J Eskilstuna 21 2
Outokumpu Nordic N Eskilstuna 14 2
Transcom Kungsör, Unionenklubben N Eskilstuna 295 5
DynaMate Industrial Services AB, Unionen-
klubben

N Eskilstuna 14 2

AQ Segerström & Svensson AB N Eskilstuna 20 2
Skanlog Lagerpartners AB N Eskilstuna 13 2
Sörmlandsidrottens Unionenklubb J Eskilstuna 22 2
Transcom Chefsklubb N Eskilstuna 14 2
HCL Mälardalen, Unionen N Eskilstuna 17 2
Fastighetsägarna J Eskilstuna 23 2
Tibnor AB, Unionklubben N Eskilstuna 22 2
Unionen-klubben CGI Eskilstuna N Eskilstuna 23 2
Calix AB, Unionenklubben N Eskilstuna 34 2
Fuji Autotech N Eskilstuna 28 2
Wavin, Svenska AB J Eskilstuna 26 2
Eskilstuna-Kuriren, Unionenklubben J Eskilstuna 30 2
ASSA AB N Eskilstuna 1119 4
Växa Sveriges Unionen klubb J Eskilstuna 111 4
Swecon Anläggningsmaskiner HB J Eskilstuna 160 4
Volvo i E-tuna, Unionenklubben J Eskilstuna 611 9
TPC Components, Unionenklubb N Hallstahammar 11 2
Bulten Unionenklubb N Hallstahammar 31 2
Kanthal Unionenklubb N Hallstahammar 87 3
Calesco Foil AB, Unionenklubben N Kolbäck 20 2
INTRA N Kolbäck 17 2
Gnutti Carlo Sweden AB N Kungsör 17 2
Strängbetong AB N Kungsör 21 2
Car-o-liner N Kungsör 36 2
Saferoad, Köping N Köping 21 2
Yara AB N Köping 30 2
Scandinavian Gene Synthesis AB Unionen-
klubb

N Köping 58 3

Tibnor  AB, Unionenklubben J Köping 72 3
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Volvo Powertrain, Unionen-kl N Köping 156 4
GKN Driveline N Köping 118 4
Caverion Mitt J Köping 95 3
Metso Minerals (Sweden) AB N Sala 84 3
Systemair AB N Skinnskatteb 146 4
Alfa-Laval Tumba Unionenklubb N Skogstorp 41 2
Benteler Aluminium Skultuna AB, Unionen-
klubben

N Skultuna 25 2

Westermo Telindustri AB, Unionen N Stora Sundby 62 3
Asterion Sweden Unionenklubb N Strängnäs 11 2
Unionenklubben Benders Byggsystem, Sträng-
näs

N Strängnäs 18 2

Megacard Nordic AB, Unionenklubb N Strängnäs 21 2
Idemia N Strängnäs 124 4
Pfizer Health, Unionenklubb N Strängnäs 124 4
Svenska Ridsportsförbundet, Unionenklubben N Strömsholm 26 2
Sandvik Powdermet, Unionenklubb N Surahammar 9 2
Lucchini Sweden AB, Unionenklubb N Surahammar 15 2
Bodycote Hot Isostatic N Surahammar 20 2
Surahammars Bruks AB, Unionenklubben N Surahammar 17 2
Outokumpu Stainless Tubular Products AB N Torshälla 24 2
Uponor AB J Virsbo 103 4
 Riksbyggen Västerås-Köping  N Västerås 20  2
MBF, Unionenklubb N Västerås 16 2
Sweco Systems Västerås Unionenklubb N Västerås 12 2
AQ Elautomatik AB Unionenklubb N Västerås 25 2
Friskis & Svettis Unionenklubben N Västerås 10 2
SOS Alarm Sverige AB Chefsklubb N Västerås 17 2
Arosklubben J Västerås 8 2
Buss & Taxi Logistik i Sverige AB, ABK-klubb J Västerås 52 3
Rema Control Sweden AB, Unionenklubben N Västerås 15 2
Inspecta Sweden AB, Unionenklubb N Västerås 23 2
Inspira N Västerås 19 2
Västmanlandsmusik N Västerås 14 2
Anticimex Västerås Unionenklubb N Västerås 24 2
Unionen Mälardalen N Västerås 17 2
Svensk Carter AB N Västerås 6 2
AA Logistik N Västerås 15
WSP Sverige AB N Västerås 22 2
Västerås Lokaltrafik, Unionenklubben N Västerås 46 2
Unionen Silentium Västerås N Västerås 17 2
Unionenklubben, Ahlsell Sverige AB N Västerås 40 2
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Enics Sweden AB N Västerås 45 2
Prolog KB J Västerås 42 2
Bilia, Unionenklubb J Västerås 46 3
CGI Västerås-Umeå, Unionenklubben J Västerås 52 3
Almiterna, Unionenklubben J Västerås 22 2
InfoCare Nord, Unionenklubb J Västerås 158 4
EKC, Unionenklubben N Västerås 97 3
SOS Alarm AB, Unionenklubben N Västerås 107 4
Etteplan, Unionenklubben J Västerås 187 4
ABB AB J Västerås 596 8
Westinghouse Electr, Unionenklubb N Västerås 257 5
Bombardier Transportation N Västerås 259 5
ICA Västerås N Västerås 393 6
ABB Västerås, Unionenklubben N Västerås 967 12
GITAB, Unionenklubben  N Västerås 18  2
Åkers Sweden AB, Unionenklubben N Åkers Styckebruk 33 2

Summa medlemmar i klubb   7399
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Unionen är Sveriges största fackförbund.  
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet 
välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

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


