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MOTION 1 TILL REGIONRÅDET GÖTEBORG 2021  
 
Demokratin i regionen  
 
Med erfarenheten från förra årets regionråd finner klubben det nödvändigt att skriva denna motion 
angående hanteringen av motionerna.  
Regionstyrelsen lyckades förra året inte att i god tid innan regionrådet skicka ut motionerna med sitt 
skriftliga svar om motionerna. Detta begränsade starkt möjligheterna för de som lämnat in 
motionerna och övriga regionrådsdeltagare att argumentera för motionerna. Klubben anser att detta 
beteende gröper ur demokratin och motverkar att skapa ett engagemang bland regionråden och 
klubbarna i regionen.  
Klubben föreslår därför för att öka demokratin i region Göteborg samt öka engagemanget hos 
regionråden och klubbarna:  
Att Regionstyrelsen i god tid innan regionrådet distribuerar motionerna med Regionstyrelsens svar 
till samtliga regionråd.  
Unionenklubben Saab AB Göteborg 

 

RS svar 

Motionären önskar att RS i Göteborg i god tid innan regionråd skickar ut inlämnade motioner samt 

RS svar på dessa till samtliga Regionråd. ”Samtliga Regionråd” tolkar RS i detta fall som ”samtliga 

Regionrådsombud”  

Unionens stadgar ger bland annat besked om när olika motioner ska vara inskickade men också 

tidsmässigt när dessa ska vara besvarade och när olika handlingar ska finnas tillgängliga för 

mötesdeltagare. RS Göteborg måste alltid förhålla sig till förbundets stadgar då dessa är tänkta att ge 

såväl motionärer som i detta fall Regionstyrelserna tid nog att demokratiskt hantera inskickade 

motioner. Självklart ska inte någon sitta och ”tjuvhålla” på motioner eller svar på dessa bara för 

sakens skull vilket givetvis inte heller var fallet 2020. 

Då Regionstyrelsen i Göteborg ändå kan se en problematik i dagens stadgar avseende hanterings- 

och inlämnande-tider av motioner i samband med Regionråd föreslås motionären ta kontakt med RS 

för formulerandet av en gemensam motion till Unionens Förbundsråd om förändrade skrivningar i 

stadgarna. 

Med anledning av ovanstående rekommenderar Regionstyrelsen Regionrådet  

att 

Anse motionen besvarad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



MOTION 2 TILL REGIONRÅDET GÖTEBORG 2021  
 

Hur når vi våra ungdomar?  
 
Det är inte okej att det är vi ”gamlingar” som försöker komma på hur Unionen bäst skall rikta arbetet 
mot våra ungdomar.  
Det är en ny generation!  
Våra Ungdomar ställs inför helt andra frågor än de vi gamlingar har, frågor så som hur kommer 
framtiden vara nu när det flyttar hemifrån och skall börja sitt arbetsliv. Hur få bostad, vad skall jag 
satsa på, varför facket, första bolånet, första fasta arbetet, att bli förälder etc.  
Detta är idag för våra ungdomar svåra o annorlunda frågor som för mig som äldre förälder idag är 
svårt att sätta mig in i.  
För att då få bästa pang för pengarna måste vi rikta oss mot just en specifik målgrupp. Inte generellt 
till alla.  
Då når vi ut till så många som möjligt inom respektive målgrupp. Oberoende av vilken grupp det är.  
Våra ungdomar består av studerande, bostadssökande, jobbsökande, nyexaminerade, blivande 
föräldrar eller åter från föräldraledigheten.  
Vi föreslår att det skall bildas ett ungdomsråd med 3-5 medlemmar som skall fungera som ett RÅD 
för regionkontoret respektive regionstyrelsen att efterhöra deras uppfattning & råd hur bäst rikta 
aktiviteter, föreläsningar, riktad information och interna satsningar mot denna målgrupp.  
Att sats:  
- Regionstyrelsen får i uppdrag att bilda ett ungdomsråd.  
- Regionstyrelsen tar fram en uppdragsbeskrivning för detta ungdomsråd.  

Unionenklubben Saab AB Göteborg 

 

RS Svar 

Motionären önskar att Regionrådet ger RS Gbg i uppdrag att bilda ett Ungdomsråd samt också ta 

fram en uppdragsbeskrivning för denna. Vidare beskriver motionären en del av alla de 

frågeställningar yngre i samhället idag ställs inför. 

Ungdomar och ungdomsfrågor har diskuterats mycket inom Unionen, såväl av oss äldre medlemmar 

som av de yngre. RS Göteborg tror att just detta är nyckeln till Unionens framgångar, att vi är många 

olika medlemsgrupper som tillsammans diskuterar alla frågor.  

För att ändå särskilt måna om de yngre, deras åsikter och förslag så finns idag möjlighet för våra 

klubbar att välja ungdomsombud och i våra Regionstyrelser ska det finnas Ungdomsombud. 

Dessutom har förbundet en gemensam samverkansgrupp, Ung Arena, som både drivs av och 

omfattar ungdomar upp till 35 år. 

RS Göteborg är också av uppfattningen att om vi ”äldre” startar ett Ungdomsråd så gör vi precis det 

motionären vill att vi inte ska göra, talar om för de yngre hur de ska organisera sig och få uttrycka sig 

inom förbundet. RS är dock öppna och beredda att stötta initiativ från ”unga” medlemmar i deras 

vilja att organisera sig och få sina röster hörda.  

För att inte med detta begrava frågan kommer RS Göteborg bjuda in motionären till en bredare 

diskussion avseende unga inom Unionen Göteborg. 

Med anledning av ovanstående föreslås Regionrådet i Göteborg besluta 

att  

Anse motionen besvarad 

 



MOTION 3 TILL REGIONRÅDET GÖTEBORG 2021 

Inrätta ett coachande omställningsstöd 

Det händer att våra medlemmar hamnar i situationer där det inte riktigt fungerar i den nuvarande 
arbetsrollen. Då skulle vi önska att Unionen kunde erbjuda stöd för att komma vidare, någonting 
liknande Trygghetsrådet men i mindre skala. Kanske leder det till ett nytt jobb på samma företag, på 
en annan arbetsplats, till studier eller till att man startar eget.  
 

Unionen Volvo Göteborgs årsmöte i februari 2021 har uppdragit åt styrelsen att skicka en motion till 

Regionrådet i Göteborg med följande att-sats.  

 

Vi yrkar på: 

att Unionen Region Göteborg inrättar ett coachande omställningsstöd till medlemmar. 
 

 

Årsmötet & Styrelsen 

Unionen Volvo Göteborg 

unionen@volvo.com  

Kontaktperson  Sara Akervall sara.akervall@volvo.com 

 

RS Svar 

Motionären önskar ett coachande omställningsstöd till Unionen medlemmar i Göteborg. 

I Unionen har vi tidigare haft karriärcoachning i Unionen vilket förbundet avvecklade för en del år 

sedan då det ansågs allt för dyrt och något som användes av en mycket begränsad skara. Sedan dess 

har vi haft coacher med inriktning på förtroendevalda och chefsmedlemmar. 

I och med det senaste kongressinitierade förändringsarbetet inom Unionen avvecklas nu coachrollen 

helt för att ge tid och pengar åt mer prioriterad verksamhet. Att då gå åt rakt motsatt håll i Region 

Göteborg och direkt utmana förbundsövergripande beslut vore direkt olyckligt. 

RS Göteborg anser att omställning är en stor och viktig fråga som berör samtliga på svensk 

arbetsmarknad. För Unionens medlemmar och tjänstemän inom det privata näringslivet står redan 

idag TRR, Trygghetsrådet, arbetslösa medlemmar till buds. Överenskommelsen mellan PTK och SvN 

avseende förändringar i LAS får TRR ett mycket utökat ansvar för omställningsfrågor och stöd till alla 

dem som på olika sätt önskar kompetensutveckling. 

Unionen och RS Göteborg delar dock motionärens syn om nyttan med ett coachande 

omställningsstöd men vi ser som tidigare sagts andra vägar att uppnå detta. Frågan är ständigt 

levande inom Unionen och sista ordet är säkert ännu inte uttalat i frågan. 

Med ovanstående i beaktande föreslår RS Göteborg Regionrådet besluta 

att 

Motionen ska avslås. 
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Till 

 Förbundsrådet 

Datum Vår referens 

2021-02-25 Förbundsstyrelsen 

 

Motion 1, FR 2021  
 

Medlem 

Region Göteborg 

 

Höj A-kasseåldern 
Nu när vi alla som kan jobba efter 67 mer eller mindre måste jobba på grund av den 

låga pensionen så måste också A-kasse åldern höjas över den nuvarande 65 års 

gränsen, till minst 70. Själv är jag tvungen att jobba deltid till 75. 

att  unionen kämpar för att höja A-kasse åldern 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären föreslår att Unionen ska verka för att den övre åldersgränsen i arbets-

löshetsförsäkringen höjs. Motionären lyfter fram att de som kan jobba efter 65 års 

ålder känner sig nödgade att jobba vidare på grund av låga pensioner. Enligt mot-

ionären är en förutsättning för att fler ska jobba längre att den övre gränsen i arbets-

löshetsförsäkringen höjs från 65 år till minst 70 år.  

Unionen delar motionärens synpunkt att ett längre arbetsliv förutsätter att den övre 

åldersgränsen i arbetslöshetsförsäkringen höjs och anpassas till åldersgränserna i de 

andra trygghetssystemen. I det nuvarande systemet har individen rätt till ersättning 

till och med den sista månaden före man fyller 65 år. Unionens utgångspunkt är att 

alla som är aktiva på arbetsmarknaden, i möjligaste mån, ska behandlas lika och 

omfattas av samma regler inom trygghetssystemen, oavsett ålder. När allt fler per-

soner som når 67 år är friska och har en arbetsförmåga som de vill ta tillvara är det 

viktigt att de har möjlighet till det på samma villkor som yngre medarbetare, både 

för den enskilde och för samhället i stort.   

Unionen har under en längre tid arbetat med frågan om att höja den övre ålders-

gränsen i arbetslöshetsförsäkringen. Vi har bland annat tagit fram rapporten Ett 
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långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv där vi tar ställning för en höjd övre ål-

dersgräns i arbetslöshetsförsäkringen och att den anpassas till åldersgränserna i de 

andra trygghetssystemen.  

I februari 2019 lämnade Socialdepartementet en promemoria (Ds 2019:2) om höjda 

åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem, däribland arbetslös-

hetsförsäkringen. Unionen har tillstyrkt förslaget om att åldersgränserna i de om-

kringliggande trygghetssystemen höjs.  

Den 1 januari 2020 infördes begreppet riktålder i socialförsäkringsbalken. Syftet är 

att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när medellivslängden förändras. Att 

riktåldern skrivs upp i takt med att medellivslängden stiger innebär en anpassning 

av trygghetssystemen utifrån ett längre arbetsliv. Unionen har i ett eget remissytt-

rande på SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen tagit ställ-

ning för att den övre åldersgränsen ska anpassas till riktåldern, vilket också blivit 

TCO:s linje i frågan. I riksdagen finns en parlamentarisk majoritet för att genom-

föra förslagen, men riksdagen har ännu inte beslutat att de ska höjas.  

Höjd övre åldersgräns inom arbetslöshetsförsäkringen är en viktig fråga för Un-

ionen och vi kommer fortsätta att arbeta med och bevaka frågan. 

 

Förbundsrådet föreslås besluta 

att motionen anses besvarad. 



 

 

 

Till 

 Förbundsrådet 

Datum Vår referens 

2021-02-25 Förbundsstyrelsen 

Motion 2, FR 2021  
 
Medlem 

Region Sydväst 

 

Onlinekontrakt 

Under pandemin har övervägande del av tjänstemän arbetat hemifrån, online.  För 

att förespråka en ökad liv/jobb balans anser jag att speciella kontrakt där de 

anställda kan välja att skriva online kontrakt istället för att gå till kontoret varje 

dag. 

Detta kommer att främja en minskning av trafik och kollektiv trafiken genom en 

minskning av pendling. Detta kommer också ge minskad kostnad för företagen som 

på detta vis behöver mindre kontorslokaler. 

 

Att-satser 

att möjliggöra kontrakt där den anställde jobbar online istället för på 

kontoret 

att                 förespråka online arbete där möjligt 

att              minimera kontorslokaler för företagen 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Arbete online – eller distansarbete – har utförts i stor utsträckning under pandemin. 

Precis som motionären beskriver kan distansarbete ha flera positiva effekter. 

Forskningen visar bland annat att distansarbete kan underlätta vardagslogistiken och 

skapa en bättre balans mellan arbete och privat- och familjeliv. Distansarbete kan 

också öka arbetstillfredsställelse, leda till ökad produktivitet och innebär minskad 

restid till och från arbetet. Forskningen pekar också ut risker förknippade med 

distansarbete, så som utsuddade gränser mellan arbetsliv och privatliv (vilket kan 

påverka återhämtningen negativt), social isolering (vilket kan leda till nedstämdhet 

och ensamhet), sämre karriärutveckling, minskad tillit i organisationen, ökad 

arbetsmängd och sjuknärvaro. Lite förenklat kan man säga att vissa positiva effekter 

av distansarbete avtar med omfattningen av distansarbete, medan vissa risker ökar 

med omfattningen. Det ska också understrykas att forskning om distansarbete har 

bedrivits på frivilligt distansarbete. Effekterna av påtvingat distansarbete är idag i 

stort sett okända.  

En ytterligare viktig aspekt är att riskerna med distansarbete ser olika ut för olika 

arbetstagare. Utöver arbetets karaktär är boendesituation, socialt umgänge, 

funktionsnedsättning och ekonomi några faktorer som har betydelse för hur 

distansarbete upplevs för arbetstagarna och hur riskerna för ohälsa ser ut. Den som 

exempelvis bor stort, bor tillsammans med andra, har god ekonomi och ett rikt socialt 

liv utsätts för mindre risker vid distansarbete än den som bor litet, bor själv, har en 

liten umgängeskrets och begränsad ekonomi.  

Unionen har under flera års tid sett positivt på att medlemmar ges möjlighet att, på 

eget initiativ och av egen fri vilja, då och då utföra arbete på distans. En sådan 

möjlighet tillför en extra flexibilitet i vardagen och uppskattas av många medlemmar. 

Unionen vill att fler ska ges möjlighet att på detta sätt arbeta på distans då och då. 

Det här innebär dock inte att Unionen förespråkar distansarbete framför arbete vid 

det gemensamma kontoret. Det är viktigt att det inte är de tekniska möjligheterna till 

distansarbete som styr i vilken omfattning distansarbete utförs på arbetsmarknaden, 

utan att frågan hanteras som en helhet där bland annat olika arbetsmiljöperspektiv, 

försäkringsfrågor, frågor om arbetssätt och ledarskap beaktas. Med anledning av det 

mycket omfattande distansarbetet som äger rum under covid-19-pandemin har 

Unionen dragit igång ett stort arbete där frågan om hemarbete och distansarbete i 

tiden efter covid-19 utreds och diskuteras.  

Som motionären skriver skulle en större omfattning av distansarbete innebära en 

minskad beläggning vid kontoren vilket därmed kan väcka frågor om minskat behov 

av kontorsytor. En utveckling mot mindre kontorsytor är dock förknippad med flera 

risker. Bland annat skulle det kunna leda till att arbetsgivare tvingar arbetstagare till 

distansarbete för att hålla nere beläggningen – vilket vore ett stort bakslag för arbetet 

mot en inkluderande arbetsmarknad.  
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Unionen värnar kontoren och att varje arbetstagare ska kunna räkna med att det finns 

en kontorsplats att komma till på ens kontor. Unionen vill att distansarbete ska vara 

frivilligt för arbetstagaren. Och därför behöver förbundet verka för en 

kontorsutveckling där frivilligheten är möjlig att upprätthålla. 

Motionären efterfrågar vidare möjligheten att genom individuella avtal reglera arbete 

på distans. Sådana möjligheter finns redan idag.  

 

Förbundsrådet föreslås besluta 

att första att-satsen anses besvarad, 

att avslå andra och tredje att-satsen. 

 

 

 



 

 

 

Till 

 Förbundsrådet 

Datum Vår referens 

2021-02-25 Förbundsstyrelsen 

Motion 3, FR 2021  
 
Medlem 

Region Småland 

 

Arbetstidsförkortning för Unionens 
medlemmar 

Arbetstidsförkortning ökar avsevärt jämställdhet, minskar ohälsa och ökar 

uthållighet i arbetslivet samt leder till ökad gemensam tid för föräldrar och deras 

barn/ungdomar. 

Arbetslivet präglas idag av ökad intensitet, stress och högt tempo. Detta leder i sin 

tur till ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar. 

En rad undersökningar visar t ex att de barn/ungdomar som har mer gemensam tid 

med sin förälder/sina föräldrar är mindre brottsbenägna, dricker mindre alkohol. 

Jag är för egen del helt övertygad om att en förkortning av arbetstidsnormen, som 

innebär en tydlig förkortning av den dagliga arbetstiden ger de mest positiva 

effekterna vad gäller jämställdheten, en lägre ohälsa, ökad uthållighet och ett ökat 

umgänge mellan föräldrar och deras barn. 

 

att Unionen verkar för att förhandla fram en arbetstidsförkortning för alla 

Unionens medlemmar. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Branschavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor inklusive arbetstid har 

förhandlats om under 2020 (några branscher förhandlas även under våren 2021). 

Nya avtal har tecknats och gäller till våren 2023. Förhandlingarna har förts under 

de speciella förhållanden som Corona-viruset medfört. 

Beslut om inriktning m.m. för 2020 års avtalsrörelse togs vid förbundsrådet 2019 

och avtalskrav fastställdes därefter efter förslag från branschdelegationerna. I 

inriktningen ingick bl. a ”Bibehållen och /eller stärkt arbetstidsförkortning utifrån 

behoven på respektive avtalsområde”. 

Om inte uppsägningar blir aktuella av sista 12-månadersperioden i nuvarande avtal 

så kommer nästa avtalsrörelse med omförhandling av avtalen ske under 2023. Inför 

det ska förbundsrådet under 2022 behandla inriktning och avtalsmotioner m.m. 

Förbundsrådet föreslås besluta 

att motionen överlämnas till nästa förbundsråd som har att behandla 

avtalsmotioner. 

 

 

 



 

 

 

Till 

 

 

Förbundsrådet 

Datum Vår referens 

2021-02-25 Förbundsstyrelsen 

Motion 4, FR 2021  
 
Regionstyrelsen Bergslagen 

Bergslagen 

 

Arbetsmiljöansvar vid hemarbete 
Med anledning av förändrade arbetsförhållande för många av våra medlemmar där 

distansarbete som sker i hemmet är vanligt förekommande anser vi att 

arbetsmiljöansvaret behöver ses över och förbättras. Vi tror att det förändrade 

arbetssättet kommer att kvarstå även efter denna pandemi i mer eller mindre 

omfattning. Nu är det många som sitter hemma vid provisoriska arbetsplatser, utan 

fullgod arbetsmiljö såsom ljus och anpassade möbler. Det är också, som det visas i 

många rapporter, att den psykiska påfrestningen är högre när man arbetar ensam 

hemifrån. 

 

Vi har idag ganska bra verktyg för det organisatoriska och psykosociala 

arbetsmiljöarbetet men den är framtagen under tidigare ”normala” 

arbetsförhållanden. Vi har nu snabbt och drastiskt dragits in i nya arbetssätt och 

miljöer. En översyn behöver göras för att anpassas till de nya förhållandena vid 

arbete i egen bostad 

 

att förbundet utreder och vidtar åtgärder som stärker medlemmens 

arbetsmiljö vid hemarbete 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna beskriver en för många privatanställda tjänstemän förändrad 

arbetsvardag, där nya eller fler arbetsmiljöfrågor aktualiserats till följd av ökat 

hemarbete. Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform har som utgångspunkt att alla 

som deltar i arbetslivet har rätt till en god och riskfri psykosocial och fysisk 

arbetsmiljö, där den egna hälsan inte sätts på spel.  

 

Arbetsmiljölagen (AML) anger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs 

för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet där arbetstagare utför arbete för en 
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arbetsgivares räkning, oberoende om arbetet utförs på en särskilt anordnad 

arbetsplats, från arbetstagarens hem eller genom andra former av distansarbete. 

Även vid hemarbete måste arbetsgivaren enligt 3 kap 2 a § AML ha ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete och planera, leda och kontrollera verksamheten på 

ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god 

arbetsmiljö.  

 

Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § anger att det ska eftersträvas att arbetet ger möjlighet 

till variation, social kontakt och samarbete. De förtydligade kraven enligt 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska ingå i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet även när arbetet sker på distans. Föreskriften om Ensamarbete 

(AFS 1982:3) anger att arbetsgivaren inför sådant arbete ska beakta arbetstagarens 

möjligheter till kontakt med andra människor, liksom dennes förutsättningar att 

kunna utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska enligt föreskriften tas till 

arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar för ensamarbete. AFS 1994:1 

om Arbetsanpassning och rehabilitering ställer vidare krav på arbetsgivaren att, 

bland annat, fortlöpande ta reda på vilka behov av arbetsanpassning och 

rehabilitering som finns bland arbetstagarna samt vidta åtgärder. Arbete vid 

bildskärm (AFS 1998:5) och Belastningsergonomi (AFS 2012:2) är tillämpliga 

även vid distansarbete och hanterar bland annat arbetsgivarens ansvar att förbygga 

belastningsskador, tillse att arbetstagaren har kunskaper om de risker som finns och 

att göra anpassningar vid behov. 

 

Distansarbete är en mångfacetterad företeelse som kan röra sig mellan permanent 

eller partiellt distansarbete, egeninitierat/frivilligt eller anvisat/påtvingat. 

Distansarbete kan ses ur både arbetsplats- och individperspektiv och området kan 

innefatta såväl arbetsmiljöaspekter som försäkrings- och villkorsaspekter. Då 

distansarbete inte är en enhetlig företeelse kan sådant arbete inte hanteras på ett och 

samma sätt. Arbetsmiljölagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet är utformade 

för att hantera de risker som finns på just den arbetsplats, i den arbetsorganisation 

eller del av sådan som är aktuell. På så sätt är lagstiftningen och det systematiska 

arbetsmiljöarbetet väl anpassat för att hantera olika former av arbete och 

arbetsplatser, så även distansarbete.  

 

Om än det nuvarande regelverket hanterar arbetsgivarens ansvar för en sund och 

säker arbetsmiljö även vid distansarbete, är det viktigt att på arbetsplatsnivå kunna 

hantera de frågor som uppstår med koppling till sådant arbete i dess olika 

omfattning och former. Det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan behöver 

vara välfungerande även när arbetsformerna förändras och innefatta risker med 

distansarbete där sådant sker. Det är väsentligt att såväl arbetsgivare som 

arbetsmiljöombud och arbetstagare har kunskap om risker som kan finnas med 

koppling till distansarbete. Detta inte minst då arbetsgivarens insyn i 

hemarbetesmiljön är mindre än vid arbete från arbetsgivarens lokaler, varpå 

individen i praktiken får ett större ansvar för att rapportera risker och brister och 

tillse att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljöverket behöver skapa tydlighet i regelverk 

och krav, samt göra information gällande krav tillgänglig. Unionen arbetar för detta 

genom såväl remissvar som påverkansarbete. Regeringen gav i december 2020 

Arbetsmiljöverket i uppdrag att ta fram vägledning för arbetsmiljöarbetet under 
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pandemin. I uppdraget inkluderas vägledning gällande arbetsmiljön vid hemarbete 

och hur en god arbetsmiljö kan skapas vid hemarbete. Ett regeringsuppdrag har 

även ställts till Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) med anvisning att 

kartlägga och analysera såväl förutsättningar för arbete hemifrån som hur 

hemarbete påverkar arbetstagares arbetsmiljö. Att arbetsmiljöansvaret ska vara 

tydligt vid distansarbete är även ett fokusområde i regeringens arbetsmiljöstrategi 

för de kommande fem åren. 

 

Unionen har genom flertalet undersökningar följt hur arbetsmiljön upplevts och 

hanterats under pandemin. Att ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan gjort 

arbetsmiljön bättre, även under den oförutsedda kris som pandemin inneburit, har 

visat sig tydligt. Vägledning för arbetsmiljöarbete och samverkan med rutiner och 

riktlinjer vid distansarbete kan stötta de lokala parterna på arbetsplatsen i sitt 

arbete. Så även förbundets ombudsmän och regionala arbetsmiljöombud som 

stöttar medlemmar och förtroendevalda. Unionen har genom sakområdesgrupp 

arbetsmiljö under hösten 2020 utrett såväl forskningsläge som rättsligt läge med 

koppling till hem/distansarbete. Förbundet kommer att utifrån de behov som finns, 

hos såväl privatanställda tjänstemän som förtroendevalda och anställda i förbundet, 

arbeta vidare med kunskapsspridning och stöd vid distans/hemarbete under 2021. 

Information, handledning och praktiskt stöd med koppling till arbetsmiljön vid 

distansarbete har tagits fram och kommer även fortsättningsvis att uppdateras och 

utvecklas partsgemensamt genom Prevent.  

 

Det är väsentligt att ytterligare forskning bedrivs på området. Inom ramen för AFA 

Försäkring har parterna därför beviljat medel till ytterligare forskning om 

pandemins effekter, bland annat gällande den psykosociala hälsan vid 

distansarbete.  

 

Arbetsmiljö, distansarbete och det förändrade arbetsliv som följt med pandemin är 

och kommer fortsätta att vara stora och prioriterade frågor för förbundet. 

Arbetsmiljö för bättre balans är därför ett av fyra fokusområden som 

förbundsstyrelsen fastslagit för 2021. Under första halvåret 2021 kommer 

förbundet att fokusera på omfattningen av förändringarna som följt med ökat 

hemarbete och på vilka problem och lösningar som finns och behövs, både nu och 

framöver. Distansarbetets plats i ett förändrat arbetsliv och förbundets fortsatta 

arbete i frågan är i centrum när regionerna tillsammans med förbundsstyrelsen och 

ledningsgruppen möts för dialogmöte i mars 2021.  

 

Förbundsrådet föreslås besluta 

att motionen är besvarad. 

 

 

 



 

 

 

  

  

  
 

 

Förbundsrådet  

Datum Vår referens   

2021-02-25  Förbundsstyrelsen 

 

Motion 5, FR 2021  
 

Regionstyrelsen Bergslagen 

Bergslagen 

Försäkringsskydd vid hemarbete 
Med anledning av förändrade arbetsförhållande för många av våra medlemmar så 

anser vi att försäkringsskyddet behöver ses över och förbättras. Vi tror att det 

förändrade arbetssättet kommer att kvarstå även efter denna pandemi i mer eller 

mindre omfattning. Medlemmar har signalerat att det är ganska otydligt idag vad 

som gäller om en olycka händer i hemmet under arbetstid. För att det ska vara 

tydligt arbetsrelaterat så gäller det t ex i dagsläget att man håller i sin arbetsdator 

och inte kaffekoppen om man snubblar. 

Medlemmarna behöver ett säkrare skydd i denna fråga och översyn behöver göras 

så att försäkring gäller om något händer vid arbete i egen bostad. 

 

att förbundet utreder och vidtar åtgärder som stärker medlemmens 

försäkringsskydd vid hemarbete. 

 

 
Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Rådande pandemi (covid-19) har medfört förändrade arbetsförhållanden för många 

medlemmar och det förändrade arbetssättet kommer sannolikt att kvarstå även efter denna 

pandemi i mer eller mindre omfattning. Motionen belyser att det är otydligt om och när 

arbetsskadeförsäkringen gäller vid olycksfall i hemmet under arbetstid och att   

försäkringsskyddet vid arbete i hemmet därmed behöver ses över och förbättras.  

 

Arbetslivet förändras i en snabb takt och dagens teknik gör att arbetsuppgifterna för 

tjänstemän numera många gånger kan utföras, och också utförs, från andra platser än i 

arbetsgivarens lokaler. Det försäkringsrättsliga skyddet vid ett gränslöst arbetsliv, däribland 
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hemarbete, har under flertalet år varit en viktig fråga för Unionen vilket också framgår av 

vårt avtalspolitiska program. Där ingår t.ex. att kollektivavtalen bör ge ett väl utvecklat 

skydd för trygghet vid sjukdom och arbetsskada under hela arbetslivet och för allt arbete, 

oavsett var det utförs. 

 

Covid-19 har medfört en stor ökning av hemarbete bland våra medlemmar och det har 

även uppstått situationer där arbetsgivaren anvisar/beordrar eller starkt uppmanar 

arbetstagaren att arbeta hemifrån alternativt stänger sina kontor. Det finns, såsom påtalas i 

motionen, mycket som talar för att medlemmarna även efter pandemin kommer att 

fortsätta med hemarbete i större utsträckning än innan pandemin. Såväl arbetsmiljöfrågor 

som försäkringsrättsliga frågor kopplade till hemarbete har därför varit ett aktuellt område 

för Unionen sedan hösten 2020 och det har påbörjats ett arbete om hur förbundet ska 

förhålla sig i frågor som rör hemarbete i tiden efter covid-19. Frågan om behovet av ett 

utvidgat försäkringsskydd och utformningen av ett sådant är inkluderat i detta arbete. 

Arbetet kommer att fortsätta under 2021, som en del i ett prioriterat område för Unionen.  

 

Förbundsrådet föreslås besluta 

 

att motionen är besvarad. 

 



Regionråd Göteborg 2021 
Valberedningens Förslag 
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Valberedningens förslag till Regionala arvoden 
I linje med Förbundsstyrelsens rekommendation gällande regionala arvoden föreslår valberedningen 

följande arvoden som är i sin helhet något högre än tidigare år. 

Ordförande 17 000 Kr 

Vice Ordförande  12 000 Kr 

Ledamot 8 000 Kr (gäller även suppleant och ungdomsombud) 

Revisor 4 000 Kr (gäller även suppleant) 

För att få fullt årsarvode gäller att personen deltagit vid minst 70% (för revisorer gäller närvaro på 

minst två Styrelsemöten) av de ordinarie mötestillfällena. Skulle frånvaron bero på en av 

regionstyrelsens beslutade aktiviteter, räknas denna frånvaro dock som fullgjord närvaro. Är 

närvaron mindre än 70% utgår arvode enligt andelen närvarande möten. T.ex. vid 50% närvaro utges 

50% av arvodet. 



Verksamhets- 
berättelse 2020
Unionen Göteborg
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Året som gått
Tidigt i krisen stod det klart att trycket 
på vår organisation var mycket högt. 
Arbetsåret har inneburit många nya 
utmaningar, både för de tjänstemän 
som varje dag arbetar för oss på vårt 
regionkontor och för alla förtroende-
valda på våra arbetsplatser som för alla 
medlemmar runt om i regionen. Vi har 
tvingats diskutera korttidsarbete, pro-
longering av avtal och hemarbete. Vi 
har diskuterat munskydd, skyddsvisir 
och handsprit på ett sätt som vi aldrig 
gjort tidigare. 

Regionstyrelsen tog tidigt beslut om att 
förändra verksamheten i enlighet med 
myndigheternas och förbundets rekom-
mendationer och från regionkontorets 
sida har vi prioriterat arbetet med att 
ge medlemmar förhandlingshjälp och 
att ge stöd till förtroendevalda i deras 
arbete. Ett arbete som försvårades i och 
med att många arbetsplatser hade dis-
tansarbete.

Under året har de flesta av oss vant 
oss vid att använda Teams, Zoom och 

GoToMeeting och vi har lärt oss att det 
faktiskt går bra att hålla många möten 
digitalt. 2020 har inneburit en digital 
resa för väldigt många av oss, en resa 
som vi kommer att ha nytta av framöver 
i den fortsatta verksamheten. Och även 
om vi alla kanske inte mästare på allting 
ännu så har vi haft vårt första digitala 
regionråd och det visade sig att det gick 
bra. 

Året innebar även att det totala med-
lemsantalet ökade mer än någonsin och 
det visar återigen på att när tiderna blir 
osäkra söker sig människor till trygg-
heten som det innebär att vara med i 
Unionen. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla er hjäl-
tar som 2020 stått upp för medlemmar 
och kollegor, alla er som värnat en trygg 
och säker arbetsmiljö och alla er som 
valt att bli eller fortsatt vara medlem-
mar i Unionen.

TACK!

Anders Holger-Nilsson Pierre Svensson
Ordförande regionstyrelsen Regionchef
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Förtroendeuppdrag  
REGIONSTYRELSEN 
Ordförande
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB 

Vice ordförande 
Anna Jonsson, Systembolaget AB 
Kenneth Lund, Borealis AB, t o m 20-08 
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB, t o m 20-08 

Ledamöter
Björn Ekblom, Eltel Networks Infranet AB  
Dimce Storm, Stampen Lokala Medier AB 
Gerd Ericson Salin, Saab AB 
Kenneth Lund, Borealis AB  
Lasse Hallbäck, Keolis 
Marcus Löfström, studerande    
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Mikael Hansson, AstraZeneca AB    
Roberto Bastiancich, Norra Biskopsgårdens 
Panncentral ek för  
Susanne Westlund, HCL Technologies Sweden AB
Martin Jacov, personalrepresentant

Suppleanter
Helene Rosenlund, Nouryon Pulp and 
Performance Chemicals AB   
Susann Petrusson, ALK Nordic A/S Danmark 
Filial   
Stefan Nordqvist, Volvo Business Services AB
Lea Koponen, Stena Line Scandinavia AB 
Marina Hedroj, personalrepresentant

Ungdomsombud
vakant

Arbetsutskott
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB 
Anna Jonsson, Systembolaget AB 
Kenneth Lund, Borealis AB  
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB

REVISORER
Jan-Owe Carlsson, HCL Technologies Sweden AB
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB

Suppleanter
Helena Edberg

VALBEREDNING
Ordinarie
Truls Johannessen, Borealis AB, sammankallande 
Anders Pettersson, HCL Technologies Sweden AB 
Ann-Louise Dunklint, Tamro AB 
Göran Falk, Volvo Lastvagnar AB 
Mikaela Störch-Eriksson, Stena Line Scandinavia 
AB 
Otto Linninger, Volvo AB
Ted Gunnarsson, KTC Control AB

Suppleanter
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB

KONGRESSOMBUD 

Suppleanter
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB 
Anette Vancas Moberg, Volvo Lastvagnar AB 
Angelika Andersson, Systembolaget AB 
Anna Jonsson, Systembolaget AB 
Anna-Maja P Wahlqvist, DHL Freight AB 
Anne Kaudern, AstraZeneca AB 
Ann-Louise Dunklint, Hogia AB 
Cecilia Alehammar, SAS Ground Handling 
Sweden AB 
Christina Johansson, Telia Sverige AB 
Gerd Ericson Salin, Saab AB 
Göran Falk, Volvo Lastvagnar AB 
Hans Hansson, Volvo Business Services AB 
Helene Rosenlund, Nouryon Pulp and 
Performance Chemicals AB 
Henrik Fernfors, Semcon Sweden AB 
Jeanette Le Claire, Ahlsell Sverige AB 
Jeanette Memberger, Atea Sverige AB 
Johan Svedberg, Volvo Information Technology 
AB 
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar AB 
Katti Skärhult, Schenker AB 
Kenneth Lund, Borealis AB 
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB 
Linda Axmén, Volvo Penta AB 
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Mats Hagman, Saab AB 
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Mats Henning, Volvo Technology AB 
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB 
Monika Sehlstedt, AstraZeneca AB 
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB 
Peter Wang, AstraZeneca AB 
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB 
Stefan Nordqvist, Volvo Business Services AB 
Tony Ljung, Volvo Personvagnar AB 
Truls Johannessen, Borealis AB 
Urban Spännar, Volvo Technology AB 

Suppleanter
Marcus Löfström, studerande 
Winnie Lindskog, Apotekets Kundcentrum 
Göteborg 
Dimce Storm, Stampen Lokala Medier AB 
Susanne Westlund, HCL Technologies Sweden AB 
Jan-Owe Carlsson, HCL Technologies Sweden AB 
Gunilla Rosvall, VFS Nordic AB  
Mikael Larsson, Volvo Logistics AB 
Helene Frank, Ericsson AB 
Kent Bergebring, Volvo Personvagnar AB 
Anna Rydh, Borealis AB 
Martin Reteike, Zenseact AB 
Mikael Hansson, AstraZeneca AB 
Björn Ekblom, Eltel Networks Infranet AB 
Anna Lena Cambert, Randstad Sweden Group AB 
Peter von Stöckel, HCL Technologies Sweden AB 
Otto Linninger, Volvo AB 
Anders Pettersson, HCL Technologies Sweden AB 
Madeleine Sandberg, Essity Hygiene and Health 
AB 
Susann Petrusson, ALK Nordic A/S Danmark Filial 
Roberto Bastiancich, Norra Biskopsgårdens 
Panncentral ek för 
Michaela Störch Eriksson, Stena Line Scandinavia 
AB 
Stefan Arvidsson, Aventus AB 

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 
Ordinarie
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB 
Anna Jonsson, Systembolaget AB 
Ann-Louise Dunklint, Hogia AB 
Björn Ekblom, Eltel Networks Infranet AB 
Dimce Storm, Stampen Lokala Medier AB 

Gerd Ericson Salin, Saab AB 
Hans Hansson, Volvo Business Services AB 
Helene Rosenlund, Nouryon Pulp and 
Performance Chemicals AB 
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB 
Linda Axmén, Volvo Penta AB 
Marcus Löfström, studerande 
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB 
Mats Henning, Volvo Technology AB 
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB 
Roberto Bastiancich, Norra Biskopsgårdens 
Panncentral ek för 
Stefan Nordqvist, Volvo Business Services AB 
Susanne Westlund, HCL Technologies Sweden AB 
Ted Gunnarsson, KTC Control AB 
Urban Spännar, Volvo Technology AB 

Suppleanter
Otto Linninger, Volvo AB
Lea Koponen Rojas, Stena Line Scandinavia 
AB  
Anna Rydh, Borealis AB 
Johan Svedberg, Volvo Information Technology 
AB 
Michaela Störch Eriksson, Stena Line Scandinavia 
AB 
Tony Ljung, Volvo Personvagnar AB 
Anne Kaudern, AstraZeneca AB 
Peter von Stöckel, HCL Technologies Sweden AB 
Monika Sehlstedt, AstraZeneca AB 
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar AB 
Truls Johannessen, Borealis AB 
Ove Johansson, Est mika:timing AB 
Jan-Owe Carlsson, HCL Technologies Sweden AB 
Mats Hagman, Saab AB 
Anette Hauska, egenföretagare 
Anette Vancas Moberg, Volvo Lastvagnar AB 
Jonas Stende, AstraZeneca AB 
Kent Bergebring, Volvo Personvagnar AB 
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB 
Andreas Hellqvist, Ahlsell Sverige AB 
Gunilla Rosvall, VFS Nordic AB  

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Mikael Hansson , AstraZeneca AB 
Kenneth Lund, Borealis AB
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1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring Totalt

Yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar 14 480 9 841 4 639 80 372

   varav chefsmedlemmar 652 10 942

Student 959 1 184 -225 6 013

Pensionärer 552 460 92 6 347

Totalt 15 991 11 485 4 506 92 372

FLER MEDLEMMAR 
Många medlemmar är ett måste för att vi ska 
lyckas med allt vi vill förbättra i arbetslivet. 
Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi 
påverka, både på arbetsplatserna och i arbets-
livet i stort.  

Under 2020 blev vi drygt 4 600 fler yrkes-
verksamma och egenföretagarmedlemmar i 
Unionen Göteborg. Totalt är vi nu över 80 300 
medlemmar i Göteborg, och närmare 93 000 
om man även räknar in studerande- och pen-
sionärsmedlemmarna.  

En ambition för 2020 var att arbeta för att 
nå och engagera medlemmar och potentiella 
medlemmar på väg från skola till jobb i syfte 
att få fler unga att bli medlemmar och ta ett 
förtroendeuppdrag på arbetsplatsen. I våras 
arrangerade vi kursen Arbetslivet för dig under 
35 för medlemmar på både svenska och eng-
elska. Detta arbete fick dock pausas i mitten 
av året eftersom annan verksamhet behövde 
prioriteras på grund av pandemin. Däremot 
har vissa inbokade aktiviteter mot målgrup-
pen hållits i digital form istället. 

Unionenveckan
Under 2020 kraftsamlade hela Unionen 
som vanligt kring en kampanjvecka, 
Unionenveckan, som denna gång hade tema 
Lön. Tillsammans med förtroendevalda på 
arbetsplatserna träffade personal från regi-
onkontoret medlemmar och andra anställda 
genom att gå skrivbordsrace och stå i lunch-
rum och foajéer på tider då vi kunde träffa så 

många personer som möjligt. Vi pratade om 
hur man kan förbereda sig för sitt lönesamtal, 
vad Unionen kan hjälpa till med och vikten 
av att vara medlem. Genom ett starkt enga-
gemang och bra samarbete mellan anställda 
och förtroendevalda direktvärvades drygt 80 
nya medlemmar under vårens kampanjvecka. 
Därmed slog vi återigen vårt tidigare värv-
ningsrekord. 

Unionen Chef
Inför 2020 hade ett relativt omfattande aktivi-
tetsprogram med 11 aktiviteter under våren för 
Unionen Göteborgs chefsmedlemmar tagits 
fram. Vi planerade även för ca 12 aktiviteter 
under hösten. Vi genomförde fyra aktivite-
ter, Utvecklingssamtalet, Ta makten över din 
karriär, Arbetsrätt för chefer och Chef – det 
här behöver du veta om din tjänstepension. 
Därefter ställdes resten av aktiviteterna in på 
grund av pandemin. De aktiviteter vi genom-
förde var välbesökta och uppskattade. Ett 
större arrangemang var inplanerat, vår chefs-
turné, men det blev dessvärre inte av. Vi har 
etablerat samarbeten med andra aktörer och 
kunde bland annat erbjuda våra chefsmedlem-
mar en kraftigt rabatterad UGL-utbildning.   

Vi har genomfört en aktivitet under hösten, 
Att leda i kris med Lottie Knutsson. Detta blev 
ett samarrangemang med Unionen chef cen-
tralt. Ca 400 såg hela denna digitala sändning. 
Regionen har även bidragit till centrala akti-
viteter såsom mellanchefspodden och inspel-
ning av OSA för chefer.

Målet för 2020 var att öka med 300 chefsmed-
lemmar under året och det har vi gjort med 
råge, så vi är nu närmare 11 000 chefsmedlem-
mar i regionen.  

Utveckling medlemsgrupper

Medlemskap 
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Unionen Egenföretagare 
Året började med valmöte till regionrådet i 
januari. Glädjande nog med rekordhögt delta-
gande. 

I februari deltog vi i juryn till årets affärsplan 
med Ung företagsamhet. Så många spännande 
entreprenörer redan bland gymnasieelever. 
Det är ett intressant sammanhang för oss 
eftersom ett positivt möte här leder till fram-
tida egenföretagarmedlemmar.  

Planen för årets första halva hade fokus på att 
utveckla våra egenföretagare till att stå sig allt 
starkare i konkurrensen. Efter en omvärlds-
bevakning låg fokus på kurser och workshops 
inom marknadsföring inklusive fokus på före-
tagets och företagarens varumärke och röda 
tråd genom hela verksamheten. När pande-
min ändrade förutsättningarna för att träffas 
sköt vi först upp inplanerade aktiviteter för att 
sedan vara tvungna att ställa in.  

Ljuset på egenföretagarsidan var att vi redan 
hösten 2019 startat arbetet med att bilda en 
klubb för egenföretagarmedlemmar. Den bil-
dades den 2 april och har sedan dess jobbat 
med struktur, mål och syfte och är nu igång 
ordentligt med arbetet. 

Unionen Student 
Under våren 2020 medverkade vi på arbets-
marknadsmässorna ALARM (farmaci och 
tandhygienister), GAIUS (jurister), GÖSTA 
(IT-studenter) och CHARM (ingenjörer) 
för att berätta om studerandemedlemskapet 
och värva medlemmar. I år deltog vi inte på 
GADDEN (ekonomer, jurister, logistiker och 
miljövetare), som brukar vara på hösten, efter-
som vi då hade pausat verksamheten på grund 
av pandemin. Detta bidrog även till att de 
studerandeinformatörer som vi tidigare haft 
på universitet och högskolor inte fick förnyat 
kontrakt till hösten.

I början av året höll vi i ett pass om arbetsrätt 
för juriststudenter på GU. Vi pratade om den 
svenska modellen, om kollektivavtal och vad 
våra ombudsmän arbetar med. 

I höstas höll vi en digital föreläsning och ett 
förhandlingsspel för HR-studenter på GU, 

där även Advokatbyrån Vinge deltog. Temat 
var svensk arbetsmarknad och arbetsrätt. 
Under hösten har vi också besökt jurist-
studenter. Vid det första tillfället träffade vi 
230 förstaårsstudenter tillsammans med en 
företrädare från arbetsgivarorganisationen 
Teknikarbetsgivarna. Vi lyfte hur det är att 
jobba som ombudsman på ett fackförbund, 
samt fördelen med vår svenska partsmodell. 
Vid det andra tillfället träffade vi studenter 
som läser tredje terminen och kursen arbets-
rätt. Passet handlade mycket om vad Unionen 
är och gör, den svenska modellen, tvister, lön, 
lagen om anställningsskydd (LAS) och andra 
verktyg vi har. Vi pratade också om arbets-
miljö och även en del om vad vi tycker att vi 
ännu inte har kommit i mål med, till exempel 
jämställdhet när det gäller lön.  

Medlemsföreläsningar och -aktiviteter
Under våren 2020 var planen att arbeta vidare 
med Unionen spanar-föreläsningarna och 
göra dem ännu lite vassare med intentionen 
att stärka Unionens varumärke och relevans 
för medlemmar inom branscherna IT och 
tech. Precis som tidigare år var tanken att 
belysa olika delar av framtidens arbetsliv så att 
både medlemmar och blivande medlemmar 
blir bättre rustade för morgondagens arbetsliv. 
Vårens föreläsningar skulle vara på engelska 
och framförallt vända sig till medlemmar i 
tech-branschen. Då pandemin kom fick vi 
flytta fram dessa föreläsningar och köra dem 
digitalt under hösten istället.  

I april skulle vi ha medverkat på Gothenburg 
Tech week med en uppföljning av aktiviteten 
Women in tech från 2019. Detta ställdes in 
under våren, men istället sändes evenemanget 
digitalt i september. Sändningen innehöll 
intervjuer samt ett intressant panelsamtal om 
hur vi tillsammans kan göra tech-branschen 
mer jämställd. 
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHETEN
Coronapandemin påverkade förhandlings-
verksamheten i mycket stor utsträckning 
under 2020. Regionkontoret hade under året 
5 541 registrerade förhandlingar varav 1 491 
rörde korttidsavtal, det vill säga där företaget 
tagit statens erbjudande att korttidspermittera 
sin personal istället för att riskera gå i kon-
kurs. Detta är en stor ökning av inkommande 
ärenden och vi ställde om stora delar av verk-
samheten för att kunna bemöta inflödet.  

Vanligtvis har vi en bemannad besöksjour 
för medlemmar och förtroendevalda men till 
följd av pandemin har den varit stängd under 
större delen av året. Vi har istället försökt vara 
tillgängliga per e-post och telefon samt stöttat 
upp medlemsservice med personal.  

Enligt de mätningar som görs är medlem-
marna nöjda med den service och stöttning 
som de får vid en förhandling 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. 

REGIONALA ARBETSMILJÖVERKSAMHETEN
En stor del av regionkontorets vardagsfrå-
gor handlar om arbetsmiljö. Allt ifrån indi-
vidärenden rörande fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö till arbetsplatsbesök för att stötta 
medlemmar, arbetsmiljöombud och arbetsgi-
vare i frågor som rör arbetsmiljön. 

Regionkontorets ombudsmän är tillika regio-
nala arbetsmiljöombud och dessa gör regel-
bundet besök på olika arbetsplatser i regionen 
för att kontrollera och följa upp arbetsmiljön. 
Under året har 63 sådana besök genomförts, 
vilket är betydligt lägre än ett vanligt år då 
pandemin hindrat de regionala arbetsmil-
jöombuden från att besöka arbetsplatser i 
samma utsträckning som de brukar göra. 

Under våren genomförde vi två grundkurser 
inom arbetsmiljö - Bättre Arbetsmiljö (BAM). 

Året har dominerats av coronapandemin och 
dess effekter på arbetsmarknaden, såväl uti-
från en stor osäkerhet inom vissa branscher, 
som utifrån att distansarbete och hemarbete 

blivit det nya normala för de tjänstemän som 
inte behöver vara på arbetsplatsen för att 
kunna utföra sitt arbete. Arbetsmiljöproblem 
har uppstått vad gäller risk för smittsprid-
ning på arbetsplatser, rädsla för att bli smittad 
och osäkerhet kring hur arbetsgivaren han-
terar frågan. Hemarbetet har också resulterat 
i många ergonomiska utmaningar och att 
hitta ett ledarskap som fungerar på distans. 
Att hitta ett förhållningssätt till gränsdrag-
ning mellan jobb och fritid har också blivit 
svårare när arbetsplatsen är i hemmet. Det 
finns även aspekter som risk för isolering 
och ensamhet och att det kan vara lättare att 
dölja eventuella andra problem när man inte 
regelbundet träffar sina kollegor och sin chef. 
Arbetsmiljöfrågorna har alltså varit högaktu-
ella under detta år, dock har organisationen 
pga den stora omställning som behövt göras 
för att hantera frågor som korttidsarbete och 
uppsägningar, inte haft möjlighet att satsa på 
den regionala arbetsmiljöverksamheten sedan 
pandemin slog till. 

Under hösten påbörjades ett arbete för att 
utveckla digitala arbetsmiljöbesök på distans 
och det arbetet kommer att fortsätta. Under 
året har regionkontoret också stöttat arbets-
miljöombud och huvudarbetsmiljöombud i 
frågorna ovan. Då fysiska möten och utbild-
ningar inte varit möjliga har filmer spelats in, 
som kommer att spridas framför allt under 
hösten 2020 och under 2021. Det rör sig om 
fyra filmer om OSA i praktiken för chefer, samt 
föreläsningen Keep Calm and Do Everything, 
som förtroendevalda ska kunna ha ett event 
om på sina respektive arbetsplatser.

Under året har regionkontoret deltagit i 
Skyddsväst, en nätverksgrupp för huvud-
arbetsmiljöombud i regionen som själva 
bestämmer vilka bolag som ska ingå. Vi vet 
att medlemmarnas möjlighet att påverka ökar 
om det finns kunniga arbetsmiljöombud och 
ett fungerande arbetsmiljöarbete på arbets-
platsen. Totalt fanns vid årsskiftet 1 151 arbets-
miljöombud i regionen fördelade på 562 olika 
arbetsplatser. 
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FLER FÖRTROENDEVALDA
Vid årets början 2020 laddade vi i Göteborg 
för att verkställa kongressens beslut när det 
gäller fokusområdet Skapa förutsättningar för 
lokal facklig organisering samt att Fler omfat-
tas av lokal facklig organisering. Vi hade höga 
ambitioner med stötta medlemmar i att bilda 
fler klubbar, välja fler arbetsplatsombud och 
fler arbetsmiljöombud. Samtidigt ville vi fort-
sätta jobba strukturerat med att säkerställa att 
klubbar inte behöver läggas ner och att nya val 
görs när ett arbetsplatsombud slutar. 

Coronapandemin gjorde dock att vi fick ställa 
om verksamheten. De två största förändring-
arna var att under våren ställdes i princip alla 
fysiska besök in och inflödet av förhandlingar 
ökade markant. Resurserna som vanligtvis 
gör besök fick ställa om för att hjälpa till med 
korttidsärenden och sitta i medlemsrådgiv-
ningen. 

Innan sommaren fattade förbundsstyrelsen 
ett nytt beslut om verksamhetsplan just med 
tanke på pandemin. Det innebär främst att 
säkerställa förhandlingsverksamheten och 
stöd till förtroendevalda. 

Efter sommaren hade dock den allra mest 
akuta fasen i förhandlingstrycket lagt sig 
något och vi började ställa tillbaka delar av 
verksamheten för att börja jobba med lokal 
facklig organisering digitalt. Under hösten 
jobbades febrilt med att ta fram material som 
fungerar digitalt och att hitta nya arbetssätt 
för att skapa engagemang på distans. Allt detta 
har gått långt över förväntning. Trots de nya 
förutsättningarna bildades 18 nya klubbar 
under året. Dock minskade antalet arbetsmil-
jöombud med 93 till 1 151 och antalet arbets-
platsombud minskade med 41 till 445. 

STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA
Att inte kunna träffa medlemmar som van-
ligt, ställa om det fackliga arbetet och alla 
de utmaningar som pandemin i sig fört med 
sig har ställt stora krav på förtroendevalda i 
regionen. Givetvis påverkade pandemin även 

arbetet med att organisera och stötta förtro-
endevalda från regionkontorets sida. Istället 
för att ses har vi fått ställa om till att mötas 
digitalt och höras per telefon. Regionkontorets 
fokus under året har legat på att ha kontinu-
erlig kontakt med klubbar, arbetsplatsombud 
och arbetsmiljöombud för att bland stötta i 
omställningen. Tillsammans har vi genomfört 
utvecklingssamtal och introduktionssamtal för 
att få en bild av vilka insatser som behövs för 
att stärka de förtroendevalda under 2021. 

Vi har digitalt arbetat med workshops i att 
leda digitalt och på distans som vi har erbju-
dit våra nya klubbar och också genomfört för 
bland annat AB Volvo. 

Kursverksamhet
Innan pandemin följde vi planeringen för 
kursverksamheten och genomförde två Facklig 
grundkurs för förtroendevalda med totalt 40 
deltagare, en Bättre Arbetsmiljö med 30 delta-
gare och en Introduktionskurs för arbetsplats-
ombud med 19 deltagare. När pandemin slog 
till beslutade Unionen som förbund att ställa 
om kurserna för förtroendevalda från fysiska 
till digitala. 

Efter en viss omställningstid, fanns det möj-
lighet för förtroendevalda att gå kurserna 
Facklig grundkurs, Arbeta med löner lokalt och 
Omorganisation och arbetsbrist digitalt med en 
blandning av självstudier, inlämningsuppgifter 
och digitala workshops. I enlighet med tän-
ket kring ”ett Unionen” hjälptes regioner och 
förbundskontor åt att utveckla och hålla dessa 
utbildningar.  

Antal kurser landade på drygt 22 stycken, men 
själva siffran är mindre intressant då antal 
godkända deltagare varierat mellan 3 och 220 
personer per kurs. Deltagarna på samtliga 
kurser var spridda i hela landet.  

Vi håller på att utveckla vårt digitala kursut-
bud och flera kurser kommer framöver att bli 
sk blended learning, där självstudier varvas 
med workshops.  

Coachning
Året började med en omfattande planering för 
verksamheten baserad på tidigare genomförda 

Förtroendevald 
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aktiviteter, erfarenheter samt aktuell verksam-
hetsplan. Verksamheten var tänkt att riktas till 
förtroendevalda, egenföretagare samt chefs-
medlemmar. 

Planerad verksamhet hann dock aldrig starta 
innan pandemin tvingade verksamheten att 
omprioritera helt. Båda coachresurserna som 
vi har inom Unionen Göteborg återgick till 
sina tidigare uppdrag som ombudsmän för 
att stötta upp i förhandlingsarbetet med kort-
tidsavtal. 

Pågående samarbete med andra organisa-
tioner som t ex TRR, Sensus och Gällöfsta-
Perlan har pausats. 

Några coachningar av förtroendevalda 
genomfördes dock under året. Totalt har 6 
förtroendevalda coachats vid 21 tillfällen. Vi 
arbetade även med Unionens första klubb för 
egenföretagare och faciliterade olika klubbars 
aktiviteter. 

Arbetsliv 
KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE
En av grundförutsättningarna för lokal fack-
lig organisering är att det finns kollektivavtal 
på arbetsplatsen. Vi har under de senaste 
åren jobbat med att få kollektivavtal på ett 
antal strategiska arbetsplatser med många 
medlemmar. Under 2020 har det planerade 
arbete fått ligga på is. Däremot såg vi att en 
rad företag valde att teckna avtal under våren 
för att kunna ta del av fördelarna med kort-
tidsavtalen. Detta gjorde att vi under hösten 
fokuserade på att informera medlemmarna på 
dessa bolag om vad kollektivavtal innebär och 
vilken tjänstepension de nu har.  

AVTALSRÖRELSE
Arbetet med avtalsrörelsen fortsatte från 2019 
och skulle varit klar i början på april, men på 
grund av pandemin pausades förhandling-
arna fram till oktober då de satte igång igen. 
Göteborg bidrog med att mobilisera förtro-
endevalda och medlemmar för att stödja våra 
centrala förhandlare i våra viktiga frågor, så 
som att ”märket” blev satt på en acceptabel 
nivå och att det blev avsättningar till flexpen-
sion. Båda dessa frågor lyckades vi med och 
vi fick ett avtal som sträcker sig till mars 2023. 
De första avtalen blev klara i november. 

OPINIONSBILDNING
I mars uppmärksammade vi Kollektivavtalets 
dag med egna filmer på sociala medier där vi 
pratade om värdet av kollektivavtalet. Under 
våren delade vi även nyheten om den nya 
klubben för egenföretagare i Göteborg i våra 
kanaler.  

Från och med andra halvan i mars beslutade 
förbundet att inte arbeta med regional opi-
nionsbildning. Därför fick vi skjuta på eller 
ställa in i princip hela planeringen för opini-
onsbildningen under året.  

Panelsamtalet Make Tech Equal var planerat 
till våren men genomfördes istället digitalt i 
september. Panelsamtalet var en uppföljning 
av Women in Tech: Get Your Voices Heard 
under 2019, och handlade om hur vi tillsam-
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mans kan förändra situationen för kvinnor 
i techbranschen. Panelsamtalet livesändes 
i Vetenskapsfestivalens kanaler och på vår 
Youtubekanal. Det var vårt första digitala 
event, och vi fick med oss många nyttiga erfa-
renheter om hur vi bäst arrangerar opinions-
bildande event digitalt.  

I början av hösten kom den centrala opini-
onsbildningen igång igen utifrån en ny revi-
derad opinionsplan. Fokus låg framför allt på 
avtalsrörelsen, och den regionala opinions-
bildningen bestod framför allt av att dela och 
sprida centrala inlägg i våra sociala kanaler.  

Under hösten tipsade vi media om nyheten att 
ytterligare tre dataspelsföretag i Västsverige 
tecknat kollektivavtal, vilket hittills är ovanligt 
i den branschen. Resultatet blev en artikel i 
tidningen Kollega, och vi gjorde även flera 
inlägg i sociala medier om detta.  

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Föreläsningarna inom området försäkringsin-
formation handlar om kollektivavtalad tjäns-
tepension och försäkringar. Året inleddes med 
fysiska föreläsningar medan vi sedan större 
delen av året genomförde föreläsningarna 
digitalt. 50 föreläsningar har genomförts för 
total 1 292 tjänstemän. 

Under året har arbete pågått för att flytta 
försäkringsinformationsverksamheten till 
Avtalat, som är det nya bolaget som LO, PTK 
och Svenskt Näringsliv gemensamt har bil-
dat. Avtalats ansvar är att informera privata 
företag med kollektivavtal och deras anställda 
om tjänstepension och försäkring samt arbe-
tare inom det kooperativa området. Den här 
gemensamma satsningen kommer på sikt 
innebära stora fördelar – både för anställda 
och arbetsgivare. Information och tjänster 
som tidigare har funnits hos de tre parterna, 
flyttas alltså från och med 2021 till Avtalat. 

Utvecklande                
organisation
EN UTVECKLANDE ORGANISATION
De övergripande målsättningarna för verk-
samhetsområdet En utvecklande organisation 
är att Unionen är en organisation i utveckling 
och bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. 
Det betyder att vi ständigt måste arbeta för att 
utveckla och effektivisera vår verksamhet. 

Från kongressen har vi sedan tidigare fått ett 
sparbeting för att minska våra kostnader och 
arbeta smartare. Detta har inneburit en upp-
start av ett förändrings- och effektiviseringsar-
bete internt.

Under våren slog coronapandemin till, vilket 
inneburit att ingenting har sett lika ut mot 
tidigare år. Vi har fått ställa om till en mycket 
mer digital vardag, vilket i och för sig inte 
alltid varit negativt utan satt efterlevnaden 
av våra ledord utvecklande, professionell och 
omtanke på prov. Vår uppfattning är att vi har 
klarat dessa utmaningar på ett mycket bra sätt. 
Under 2020 har vi främst riktat vår interna 
kompetensutveckling mot de förändringar 
och utmaningar som pandemin fört med sig, 
såsom att genomföra förhandlingar och med-
lemsmöten digitalt. 

Unionen ska vara en attraktiv arbetsplats 
och sedan ett antal år tillbaka genomför hela 
förbundet årligen en medarbetarundersök-
ning som visar NMI (nöjd medarbetarin-
dex). Undersökningen genomförs bland över 
30 000 tjänstemän över hela landet. Hösten 
2019 låg NMI för Unionen Göteborg på 87,76, 
vilket är ett väldigt bra resultat. Hösten 2020 
fick vi ett resultat på 80,85 vilket även det är 
ett bra resultat, men ändå en minskning från 
året innan. 

Under detta speciella år där det stora flertalet 
av våra medarbetare arbetat hemifrån har vi 
utökat friskvårdsaktiviteterna för att må så bra 
på och av jobbet som möjligt. Vi har bland 
annat erbjudit yoga och gemensamma prome-
nader via det digitala verktyget Teams, samt 
påmint om vikten av pauser och träningsöv-
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ningar för rygg och nacke. 

Vi har, med våra mått mätt, haft en relativt 
stor personalomsättning under 2020 på grund 
av pensionsavgångar, medarbetare som sökt 
sig till andra arbetsgivare eller andra tjänster 
inom Unionen.  

DEMOKRATI
På grund av pandemin gick inte årets region-
råd att genomföra som planerat. När pande-
min slog till och olika restriktioner infördes 
så beslutade regionstyrelsen att flytta det 
planerade mötet, som skulle genomförts på 
Svenska Mässan under april månad, till hös-
ten i förhoppning om att det då skulle kunna 
genomföras. Men allteftersom vi alla insåg att 
restriktionerna skulle bli långvariga beslutade 
vi att genomföra ett digitalt regionråd. Detta 
gick av stapeln under september månad. Det 
fanns en viss nervositet i regionstyrelsen inför 
detta digitala möte. Men även om det inte 
går att jämföra med att träffas fysiskt så får vi 
ändå säga att regionrådet löpte på väl. Mötet 
blev också relativt välbesökt och det blev även 
ett bra tillfälle för diskussion.

Det numera traditionsenliga mötet med 
våra regionstyrelsekamrater i Stockholm 
och Sydväst skedde i Stockholm i början av 
året. Vi utvecklade syfte och mål med våra 
möten och lade upp planer för året som skulle 
komma. Men som vi alla nu vet så var det 
få av de planer som sattes i början av 2020 
som klarade sig genom året, utan de flesta av 
dem har vi varit tvungna att revidera för att 
anpassa de till rådande omständigheter.

Regionstyrelsen har sedan mars månad 
genomfört styrelsemötena digitalt. Även om 
det är att föredra att träffas fysiskt så har 
regionstyrelsens arbete fungerat väl under 
året. En uppgift som regionstyrelsen löpande 
tar sig an är att diskutera och svara på de 
remisser som förbundsstyrelsen skickar 
ut. Syftet med dessa remisser, som kall-
las Univärld, är att få en bred diskussion och 
inspel till hur Unionen ska forma sin politik 
inom olika områden och att dessa beslut ska 
vara väl förankrade och välgrundade.

Under året har ett förbundsråd genomförts 

nationellt och även det skedde digitalt. En 
stor del av tiden gick åt till att besluta om de 
motioner som skickats in samt diskutera för-
bundets årsberättelse och bokslut, vilket är en 
viktig fråga som förbundsrådet har att besluta 
om. 

Årets avtalsrörelse fick en abrupt paus under 
våren då samtliga avtal prolongerades. Under 
hösten återupptogs förhandlingarna och de 
flesta av avtalen förhandlades klart mot slutet 
av året.

De förtroendevalda som ingår i förbundets 
övergripande förhandlingsdelegation fick 
också vara med att diskutera och ge inspel på 
den kanske största och mest genomgripande 
förhandlingen rörande arbetsrätt på många 
år. Detta via den partsöverenskommelse som 
träffades mellan PTK och Svenskt Näringsliv 
rörande omställning, kompetensutveckling 
och förändringar i LAS och våra kollektivavtal 
kring turordning vid uppsägningar.

HÅLLBARHET
Hållbarhetsfrågorna är väldigt viktiga för oss. 
I syfte att få inspiration och kunskap i detta är 
vi medlemmar i CSR 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 miljömed-
vetna val kring våra resor och matinköp, välja 
miljödiplomerade leverantörer med kollektiv-
avtal, samarbeta med Handelshögskolan kring 
praktikanter och Göteborgs universitet kring 
mentorskap för studenter och arbeta systema-
tiskt med kompetensutveckling, arbetsmiljö 
och friskvård internt. 

Precis som i övrig verksamhet har pandemi 
påverkat vårt arbete med hållbarhet. Vi har 
inte haft möjlighet att ta emot praktikanter 
och vi har åsidosatt vår ambition att främst 
åka kollektivtrafik och istället rekommenderat 
egen bil i vissa situationer för att prioritera 
personalens säkerhet.  

Det finns även exempel där vi ur ett miljö-
perspektiv har gjort vissa besparingar. Till 
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exempel har antalet resor och inköpen av 
luncher och liknande minimerats då all fysisk 
kursverksamhet ställts in eller genomförts 
digitalt. Givetvis har även antalet resor för 
personal och förtroendevalda till förbunds-
kontoret minskat radikalt i och med att möten 
har genomförts digitalt. Detta har även sparat 
restid. 

PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Verksamhetsåret 2020 har inte varit sig likt 
för vår pensionärsförening på grund av coro-
napandemin som drabbat oss. I slutet av mars 
hade styrelsen ett digitalt möte i form av 
mejlkonversation där vi tog beslutet att avlysa 
samtliga av vårens planerade aktiviteter.

I början av juli togs även beslut om att ställa 
in alla aktiviteter i form av styrelsemöten 
m.m. under hösten. Vår expedition har varit 
obemannad sedan slutet av mars men tele-
fonen har varit vidarekopplad till Christina 
Berntsson.

Innan beslutet om att avlysa vårens aktivite-
ter hann vi med att genomföra ett Samkväm 
med bildvisning från Japan med 35 deltagare 
och vårt årsmöte med 45 deltagare. Även vår 
Litteraturcirkel kunde genomföras till viss del 
med 10 st deltagare.

Den årliga konferensen med Unionens 
Seniorer för landets samtliga pensionärsfören-
ingar ställdes också in.

Under verksamhetsåret har styrelsen haft föl-
jande sammansättning: 
C-G Hjort   ordf.
Kjell Tengberg  v. ordf.
John Fredenhag  kassör
Eva Andersson  v. kassör
Hans Amberntsson sekr.
Margareta Hof  v.sekr.
Christina Berntsson ledamot
Ulla-Britt Gustavsson suppl.
Peggy Johansson suppl.

Innan verksamhetsåret var till ända fick sty-
relsen det sorgliga beskedet att Ulla-Britt 
Gustavsson hade somnat in efter en tids sjuk-
dom, dock ej covid-19.

Listan över medlemmar under året 2020 har 
inte kunnat följas upp då ingen på grund av 
coronapandemin varit inne på vår expedition 
och stämt av. Avstämning kommer att ske så 
snart som vi, på ett för oss i styrelsen säkert 
sätt, kan genomföra denna. Uppskattat antal 
medlemmar är ca. 600 stycken.
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Utfall Budget
Intäkter
Övriga intäkter 1 843 2 435
Summa intäkter 1 843 2 435

Rörelsens kostnader
Verksamhetskostnader *Not -3 740 -8 621
Personalkostnader -56 171 -60 129
Baskostnader -6 408 -7 010
Summa rörelsekostnader -66 319 -75 760

Rörelseresultat -64 477 -73 325

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2020 Tkr 

Utfall Budget
*Not Verksamhetskostnader
Fler medlemmar/förtroendevalda/klubbar/kollektivavtal -75 -900
Stöd i medlemskapet/förtroendeuppdraget -1 937 -4 027
Påverkan omvärld -11 -215
Demokratiutveckling -504 -1 052
En utvecklande organisation/Intern stöd -1 213 -2 427

Summa verksamhetskostnader -3 740 -8 621

Regionchefens kommentar till resultatet 2020
2020 var ett år som inte går att jämföra med något annat i Unionens historia. När pandemin slog 
till med full kraft så stannade all verksamhet kring utbildningar och medlemsaktiviteter upp. Allt 
fokus lades på att klara förhandlingsverksamheten. Personalen arbetade hemifrån och möten och 
förhandlingar sköttes digitalt. Detta medförde mindre kostnader för resor och aktiviteter och att 
den verksamhetsbudget som vi planerat för inte längre var aktuell att förhålla sig till. 

Under året har det slutat ett antal personer i organisationen, med minskade personalkostnader 
som följd då vi på grund av ett påbörjat förändrings- och effektiviseringsarbete inom Unionen och 
rådande situation under pandemin valt att i detta läge inte ersätta dem. 
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Granskningsrapport
Till regionrådet för Unionen Göteborg 2021
Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2020 i 
enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.

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

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

2020 var ett år kantat av en pandemi som medförde att en stor del av verksamheten inom regionen 
har fått planerats om. Vissa saker har fått ställas in och andra har fått ökad omfattning. Enligt vår 
bedömning har de delar av regionens verksamhet som trots allt genomförts, gjort detta i enlighet 
med stadgar, mål och beslut fattade av Unionen.

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

Göteborg, mars 2021

Mats Sällberg Jan-Owe Carlsson
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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År 2020 i siffror

2018 2019 2020

Antal yrkesverksamma medlemmar 71 796 74 568 79 143

     –varav chefsmedlemmar 9 938 10 290 10 942

Antal egenföretagarmedlemmar 1 100 1 165 1 129

Antal studerandemedlemmar 6 722 6 238 6 013

Antal klubbar 286 307 299

Antal förtroendevalda 3 698 3 942 3 685

Antal medlemmr med lokal facklig organisation på 
arbetsplatsen

39 170 41 630 42 453

Antal medlemmar med kollektivavtal på arbetsplatsen 50 064 51 889 54 468

Antal förhandlingar genomförda av regional ombudsman 3 037 2 803 5 581

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Göteborgs regionstyrelse

genom

Anders Holger-Nilsson
Ordförande regionstyrelsen



17

Klubbar i Unionen Göteborg 2020
Aareon Sverige Unionenklubben vid

ABB i Mölndal & Kungsbacka Unionenklubben vid

Adient Sweden Unionenklubben

Advokatfirman Vinge Unionenklubben vid

Ahlsell Väst Unionens klubb vid

A-Hus Unionenklubben på

Akzo Nobel Stenungsund Unionenklubben vid

Ale Elförening EK Unionenklubben på

Alebyggen Unionenklubben vid

Alektum Group Unionenklubben vid

Almi Väst Unionenklubb

Alten i Göteborg Unionenklubben vid

Anticimex Unionenklubben vid

APS Drift & Underhåll AB Unionenklubben

APTIV (Delphi) Göteborg Unionenklubben vid

Arla Foods Unionenklubb Gbg

Aros Electronics Unionenklubb

Arvid Nilsson Sverige Unionenklubben vid

Ascom (Sweden) Unionenklubben vid

ASSA ABLOY Entrance Systems Unionenklubben

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB 
Unionenklubben

AstraZeneca R&D Mölndal

Atea Sverige Unionenklubben Göteborg

Auson Unionenklubben vid

Autoadapt Stenkullen Unionenklubb vid

Aventus Unionenklubb

Aviator AASS Landvetter Unionenklubben vid

Avtalat Unionenklubben

Axactor Unionenklubben

Axalta Coating Systems Sweden Unionenklubben

Axel Christiernsson Unionenklubben på

Bakels Sweden AB Unionenklubben vid

BASF Coatings Services Unionenklubben på

BASF Svenska Unionenklubb vid

Bauer Media Unionenklubben vid

Beiersdorf Unionenklubben vid

Bengt Dahlgren Unionenklubben vid

Berendsen Sourcing Unionenklubben vid

BIG Väst Unionenklubben vid

Bilia Group Göteborg Unionenklubben vid

Bilprovning Svensk Unionenklubben på

Björkå frihet Unionenklubben vid

BK Häcken Unionenklubben

Bonava Sverige AB i Göteborg Unionenklubben på

Borealis Unionenklubben vid

Bostads AB Poseidon Unionenklubben på

Bostadsbolaget Unionklubben vid

Breas Medical Unionenklubben vid

Brigo Unionenklubben

Bring Mölnlycke Unionenklubben vid

Brogren Industries Unionenklubben

Bureau Veritas Certification Sverige AB 
Unionenklubben

ByggtjänstRix Unionenklubben

Cactus Utilities Unionenklubben

Callenberg Technology Group Unionenklubb

Canmera Unionenklubben Vi

Casino Cosmopol AB Unionenklubben

Caterpillar Propulsion Unionenklubb vid

Caverion Sverige Unionenklubb

CBRE Life Science Gbg Unionenklubben

Cerner Sverige Unionenklubben vid

CEVT Unionenklubben på

CGI Göteborg Unionenklubben på

CGM Sweden Unionenklubben vid

Christian Berner Unionenklubben vid

Connect Unionenklubben

Consilium Marine & Safety AB Unionenklubben

Constructor Sverige Unionenklubben

Continental Däck Sverige Unionenklubb på

Coor i Väst Unionen

COWI Unionenklubben

Cramo Göteborg Unionenklubben
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Cybercom Göteborg Unionenklubben vid

Dagab Backa Unionenklubben

DEKRA Region Väst Unionenklubben vid

Dematek Sydväst Unionenklubben vid

Dentsply IH Unionenklubb

DFDS Logistics/Contracts Unionenklubben på

DGC Gbg Unionenklubben vid

DHL Freight (Sweden) Unionenklubben vid

DHL Global Forwarding Göteborg Unionenklubb

Din Bil Göteborg Unionenklubben

Dormakaba Väst Unionenklubben vid

Easy-Laser Unionenklubben vid

Elanders Sverige Unionenklubben vid

Elga Unionenklubb vid

Embriq Unionenklubben på

Entrematic Group Unionenklubb

Envac Scandinavia AB Unionenklubben

Ericsson Göteborg Unionenklubb

Esab Unionenklubben vid

Essity Hygiene and Health Mölndal Unionenklubb 
vid

Estrella Unionenklubben vid

Ewellix Unionenklubben vid

Evimerias Unionenklubb

Exide Technologies Unionenklubben

Familjebostäder i Göteborg Unionenklubb vid

Firesafe Kidde Sweden Unionenklubben vid

Fisher GTF Göteborg Unionenklubben på

Flexlink Unionenklubben på

Folkspel Göteborg Unionenklubben vid

Folkuniversitetet Unionenklubben på

Forbo Flooring Säljklubben vid

FordonsGas Unionenklubb vid

Fortus International Unionenklubben vid

Frico Unionenklubben på

Friskis Unionenklubben vid

Fryshuset i Väst Unionenklubben

Förbo Unionenklubb på

Geodis Sverige Unionenklubben

GFIF Unionenklubben vid

Ghost Games Unionenklubben

GLC Ekonomisk Förening

Grundfos Unionenklubben vid

GTG Unionenklubben

Gunnebo Nordic Unionenklubben

Gycom Industry Nordic Mölndal Unionenklubben 
vid

Gårdstensbostäder AB Unionenklubben vid

Göteborgs Egnahems Unionenklubben vid

Göteborgs Hamn Unionenklubben på

Göteborgs Stads Parkering Unionenklubb

Göteborgs Studentbostäder Unionenklubb

Göteborgs Symfonikers Klubb

Hamburg Süd Norden Unionenklubb

Hapag Lloyd Sweden Unionenklubb på

HCL Technologies Gbg Unionenklubben på

Hemköp Butikschefer Unionenklubb

Hermods/Komvux Göteborg Unionenklubben vid

HSB Göteborg Unionenklubben på

Husqvarna Construction Jonsered Unionenklubb 
på

I3TEX Unionenklubben vid

IAC Group Unionenklubb

ICA Göteborg Unionenklubben på

ICA Kungälv Unionen

Idrottens Spel Unionenklubb

IFK Göteborg (kansli) Unionenklubben på

IHM Unionenklubb

Indus Unionenklubb

Infratek Syd Unionen

Inobi AB Unionen-Sveriges Arkitektklubb vid

Inovyn Sverige Unionenklubb vid

Intrum Väst Unionenklubben

IOGT-NTO Miljonlotteriet Unionenklubb vid

ISS Västtrafik Unionenklubben vid

Iver B.A.S Unionenklubben vid

Jacobs Unionenklubben vid

JB Maskin & Preqas Unionenklubben vid
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Jeppesen Systems Unionenklubben på

Johnson Matthey Unionenklubben vid

Jordens Vänner Unionenklubben

Jotun Sverige Unionenklubben vid

Junkyard AB Unionenklubben

KappAhl HK Unionenklubben vid

Kiwa Inspecta Unionenklubben

Kollmorgen Automation Unionenklubben vid

Kommunicera översättningar i Gbg Unionenklubb

KraftPowercon Sweden Unionenklubben vid

Kuehne Nagel Göteborg unionenklubben vid

KVD Syd-Väst Unionenklubben

Källfelt Byggnads AB Unionenklubben vid

Lear Corporation Unionenklubben vid

Lets Deal i Göteborg Unionenklubben vid

Liljewall Arkitekter Klubben vid

Lindex adm Unionenklubben på

Liseberg Unionenklubben

Logisnext Unionen

Loipart Unionenklubben på

Luna Alingsås Unionenklubben på

Lynk & Co Unionenklubben på

MacFront Unionenklubben vid

MacGregor Göteborg Unionenklubben vid

Manpower Unionenklubben på

Martin & Servera Unionenklubben

Master Builders Solutions Unionenklubben

Mediatec Solutions Sweden Unionenklubb på

Monki Göteborg Unionenklubben vid

MPM i Väst Unionenklubben

MQ Retail Unionenklubb på

Music Tribe Unionenklubben vid

Mölndalsbostäder Unionenklubben på

Mölnlycke Health Care Unionenklubben på

Newsec Asset Management Unionenklubb på

Nilfisk Advance Unionenklubben

NKC Unionenklubben vid

Nobel Biocare Unionenklubben i Göteborg

Nolato Plastteknik Unionenklubben vid

Norconsult Unionenklubben på

Nordic Bulkers Unionenklubben

Nordic Water Göteborg Unionenklubben vid

Nouryon Bohus/Rollsbo Unionenklubben

NTF och Stora Holm Unionenklubben vid

NTT Security Unionenklubben

Nätverkstan Unionenklubben

OneMed Sverige Unionenklubben

Optoskands Unionenklubb

Orkla C&S Unionenklubben vid

PE Teknik & Arkitektur AB Unionenklubben

PengVin-Klubben

Perstorp Oxo Unionenklubben vid

Petro Bio Unionenklubb

Plastal Industri Unionens klubb

Plastal Sverige Unionens klubb vid

PMC Hydraulics Unionenklubben vid

Postnord Strålfors i Alingsås Unionenklubben

Powerpipe Unionenklubben på

PPIS Unionen

Qmatic Unionenklubben på

QQFS Unionenklubben

Ragn-Sells Storgöteborg

Ramböll Sverige Unionen på

RISE IVF Unionenklubben vid

RK Travel Unionenklubben vid

Rosemount Unionenklubb

Ruag Space Göteborg Unionenklubben vid

Rusta butikschefer

Saab Göteborg Unionenklubben

Salming Sports AB Unionenklubben vid

Samhall Väst Unionenklubben vid

Santa Maria Unionenklubben vid

SAS Riksklubb Unionen SGH GOT/MMA

Schenker Bäckebol Unionenklubb vid

Schenker HK Unionenklubb vid

Schneider Electric Göteborg Unionenklubben på

Semcon Väst Unionenklubb vid

Sensus Studieförbund Unionenklubb vid
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Serneke Unionenklubben vid

Seth`s Unionenklubb

Sibelco Nordic Unionenklubben vid

Sigma Energy & Marine Unionenklubben på

Sigma ITC Unionenklubb

SKF Unionenklubb

Skogssällskapet Unionens riksklubb vid

SOL Unionenklubben vid

Solar Sverige Unionenklubben

Solenis Sweden Unionenklubben vid

SOS Alarm Unionen vid

SOS Barnbyar Göteborg Unionenklubben

Spoon Publishing Unionenklubben vid

SSAB SSC Arendal Unionenklubben vid

SSPA Sweden Unionenklubben vid

St1 Refinery Unionenklubben vid

Stampen Local Media Göteborg Unionenklubb

Stanley Security Västra Sverige Unionenklubben

Stena AB Unionenklubben vid

Stena Metall Unionenklubben vid

Stihl Unionenklubben vid

Strongpoint Unionenklubben på

Störningsjouren i Gbg Unionenklubben på

Sulzer Mölndal Unionen

SWECO Systems Unionenklubben på

SWECO Unionenklubben på

Swedish Match Väst Unionen

Svenska Mässan Unionenklubben vid

Swisslog Unionenklubb vid

Sykes Sweden Unionenklubben vid

Tamro Unionenklubben vid

Teleperformance Unionenklubb vid

Tengbom Göteborg Unionenklubb

Thunderful Unionenklubben

Tingstad Papper Unionenklubben

TMHLS Göteborg Unionenklubb vid

TOOLS Väst Unionen

Toyota Center Göteborg Unionenklubben vid

Transdev Göteborg Unionenklubben på

Transtema Network Services Unionenklubb vid

TRUMPF Maskin AB Unionenklubben vid

TUIfly Nordic GOT Unionenklubben

Unfors Raysafe Unionenklubben vid

Unionen Göteborg

UNITS - Inter Terminals Unionenklubben vid

Universeum Unionenklubben på

Wabco Automotive Unionenklubb vid

Valmet i Göteborg Unionen hos

Webhelp Sweden Unionenklubben

Via Egencia Unionenklubben

Victor Hasselblad Unionenklubben vid

Willys Supportkontors Unionenklubb

Vinci Energies Nordic/Emil Lundgren 
Unionenklubb

Wingårdh & Medarbetare Unionenklubben vid

WirelessCar Unionenklubben vid

Visolit Göteborg Unionenklubben

Witre Unionenklubben på

Vitrolife Sweden Unionenklubben vid

Wolters Kluwer Scandinavia Unionenklubb vid

Volvo Göteborg Unionenklubben

Volvo Personvagnar

Volvo Truck Center Unionenklubben vid

Volvofinans Unionen

WSP Sverige Unionenklubben vid

VWR-Avantor Göteborg Unionenklubben vid

Vy Buss Unionenklubben

Wärtsilä Sweden Unionenklubben vid

Västsvensk Tidningsdistribution Unionenklubb 
på

Västsvenska Handelskammarens Unionenklubb

Zenuity Unionenklubben vid

Zeppelin Väst Unionenklubben

ÅF Unionenklubben vid

Åhléns City Göteborg Unionenklubben

Dressmann BC Unionenklubben för

KappAhl Sverige Butikschefer

Lindex Butikschefsklubb Unionen
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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. 



 

 

Granskningsrapport 

Till regionrådet för Unionen Göteborg 2021 
 

Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2020 i enlighet 

med förbundets stadgar och riktlinjer. 

Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av förbundets räkenskaper har det av 

kongressen valda revisorer. 

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

regionstyrelse fattat. 

2020 var ett år kantat av en pandemi som medförde att en stor del av verksamheten inom regionen har 

fått planerats om. Vissa saker har fått ställas in och andra har fått ökad omfattning. Enligt vår 

bedömning har de delar av regionens verksamhet som trots allt genomförts, gjort detta i enlighet med 

stadgar, mål och beslut fattade av Unionen. 

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

 

 

Göteborg i mars 2021 

 
 
 
 
Mats Sällberg   Jan-Owe Carlsson 

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor 
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Regionstyrelsen 
Valberedningen föreslår att styrelsens storlek skall utökas till att bestå av 13 Ordinarie ledamöter 

varav en personalrepresentant. Med 6 suppleanter varav en personalrepresentant. 

Styrelseledamöter valda till 2022  
Namn  Företag  Typ av val 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Vald till 2022 

Anna Jonsson  Systembolaget Vald till 2022 

Kenneth Lund  Borealis  Vald till 2022 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson  Vald till 2022 

Björn Ekblom  Eltel Networks Vald till 2022 

Gerd Ericsson Salin Saab  Vald till 2022 

 

Föreslagna Regionstyrelseledamöter (en ledamot utöver dessa utses av kontoret) 
Namn  Företag  Typ av val 

Lasse Hallbäck  Keolis  Omval 2 år 

Mikael Hansson Astra Zeneca  Omval 2 år 

Roberto Bastiancich N. Biskopsg.  Omval 2 år 

Dimce Storm  Stampen  Omval 2 år 

Susanne Westlund HCL  Omval 2 år 

Sara Akervall  Volvo IT  Nyval 2 år 

Övriga nominerade till ledamot i Regionstyrelsen 
Namn  Företag 

Anette Hauska MaxVal Egenföretagare 

Åsa Killick Hellmark Qualita Egenföretagare 

Yvonne Reteike Plasman 

 

Föreslagna suppleanter till Regionstyrelse (en ledamot utöver dessa utses av kontoret) 
Namn  Företag  Typ av val  Ordning 

Helené Rosenlund Nouryon  Omval suppleant 1 år 1 

Susanne Petrusson ALK Nordic  Omval suppleant 1 år 2 

Stefan Nordqvist Volvo Business Services  Omval suppleant 1 år 3 

Lea Koponen   Stena Line  Omval suppleant 1 år 4 

Yvonne Reteike Plasman  Nyval suppleant 1 år 5 

Övriga nominerade till suppleant i Regionstyrelsen 
Anette Hauska MaxVal Egenföretagare 

Åsa Killick Hellmark Qualita Egenföretagare 

 

Föreslagna Ungdomsombud till Regionstyrelse 
Namn  Företag  Typ av val 

Lisa Falk  Volvo Technology Nyval 1 år 
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Revisorer 
Val av revisor och suppleanter 

Namn  Företag  Typ av val 

Mats Sällberg  Semcon  Vald till 2022 

Förslag till Revisor 
Namn  Företag  Typ av val 

Jan-Owe Carlsson HCL  Omval 2 år 

Förslag till Revisorssuppleant 
Namn  Företag  Typ av val 

Pia Carlsson   Stena Line  Nyval 1 år 
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Förbundsråd 25 maj 2021 
Antalet ombud från regionerna till förbundsrådet styrs bland annat av antalet medlemmar i 

respektive region. För val kommande mandatperiod har region Göteborg 20 ordinarie ombud som 

skall väljas av Regionrådet 2021. Alla väljs på 1 år. 

Föreslagna, är markerade Omval oavsett om de var ordinarie eller suppleanter innevarande period. 

Föreslagna Ordinarie ombud till Förbundsråd 
Namn  Företag  Omval / Nyval 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Omval 

Anna Jonsson   Systembolaget Omval 

Anne Kaudern  Astra Zeneca  Omval  

Björn Ekblom  Eltel Networks Omval 

Dimce Storm  Stampen  Omval 

Gerd Ericson Salin Saab  Omval 

Hans Hansson  Volvo Business Services Omval 

Helené Rosenlund  Nouryon  Omval 

Jörgen Olsson  Volvo Cars  Omval 

Lars-Göran Hallbäck Keolis  Omval 

Lea Koponen  Stena Line  Omval 

Linda Axmén  AB Volvo Penta Omval 

Marcus Löfström Studerande  Omval 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson  Omval 

Mats Henning   Volvo Technology  Omval   

Roberto Bastiancich N. Biskopsg.  Omval 

Sara Akervall  Volvo IT  Nyval 

Stefan Norqvist Volvo Business Services Omval 

Susanne Westlund HCL  Omval 

Ted Gunnarsson KTC Control  Omval 
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Föreslagna Suppleanter till Förbundsråd 
Suppleanter inträder enligt ordningsföljd. 

Namn  Företag  Omval / Nyval Ordning 

Tony Ljung  Volvo Cars  Omval  1 

Urban Spännar Volvo Technology Omval  2 

Anna Rydh  Borealis  Omval  3 

Mats Hagman  Saab  Omval  4 

Otto Linninger  Volvo   Omval  5 

Michaela Störch Eriksson Stena Line  Omval  6 

Peter von Stöckel HCL  Omval  7 

Pia Carlsson  Stena Line  Omval  8 

Ove Johansson Est mika:timing  Omval  9 

Jan-Owe Carlsson HCL  Omval  10 

Johan Svedberg Volvo IT  Omval  11 

Ann-Louise Dunklint Hogia  Omval  12 

Anette Vancas Moberg Volvo Lastvagnar Omval  13 

Jonas Stende  Astra Zeneca  Omval  14 

Kent Bergebring Volvo Cars  Omval  15 

Patrik Sanell  Volvo Cars  Omval  16 

Andreas Hellqvist Ahlsell  Omval  17 

Anette Hauska MaxVAL, Egenföretgare Omval  18 

Lars Hartwig  Volvo Cars  Nyval  19 

Ulrika Fröberg Molinder Saab  Nyval  20 

Åsa Killick Hellmark Qualita, Egenföretagare Nyval  21 

Niclas Söderholm Witre  Nyval  22 
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Mottagna nomineringar till beredningsutskottet Regionråd 2021 för 

förslag till Valberedning 
 

Nominerade till den regionala Valberedningen: 
Namn  Företag 

Ann-Louise Dunklint Hogia 

Anders Pettersson HCL 

Michaela Störch Eriksson Stena Line 

Ted Gunnarsson KTC Control 

Pia Carlsson   Stena Line 

 

Valberedning för Unionen och A-kassa Göteborg har under 2020 – 2021 bestått 
av: 
Ordinarie väljs på 2 år och suppleanter på 1 år. 
 
Truls Johannessen Sammankallande Vald till 2021 
Otto Linninger  Ordinarie  Vald till 2021 
Anders Pettersson Ordinarie  Vald till 2021 
 
Michaela Störch Eriksson Ordinarie  Vald till 2022 
Ted Gunnarsson Ordinarie  Vald till 2022 
Ann-Louise Dunklint Ordinarie  Vald till 2022 
Göran Falk  Ordinarie  Vald till 2022 
Pia Carlsson har också deltagit i valberedningen under året 
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