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Året som gått
Jubileumsåret har nu passerat och vi har hunnit fira våra första 10-år som förbund. 
Fantastiska 10 år som har fyllts av att få ihop två kulturer från två olika förbund till 
att vi nu är ett. Ett förbund som har blivit det vi ville uppnå i form av att vara en 
påverkansfaktor att räkna med i debatten. En aktör som vågar tycka till och stå för 
förbundets värderingar samt att vara drivande i debatten i de frågor som står oss 
allra närmast som förbund. 

I politiken har hela året präglats av valet. Ett val som först skulle debatteras och pro-
fileras för våra politiska partier till det antiklimax som uppstod när vi inte fick till 
en regering efter resultatet av omröstningen. Det blev ett år med en hel del stiltje på 
den politiska fronten i frågor men vi fortsatte ändå att komma med våra politiska 
inspel.

Under hösten startade vi igång förberedelserna inför kongressen 2019. Vi har gått i 
kongresskola vid två olika tillfällen för att förstå de dokument som det ska tas beslut 
om, samt getts utbildning i både jämställdhet och kompetensutbildning som är två 
av våra politiska plattformar vi ska besluta om på kongressen. Vi har genomfört en 
första remissrunda på alla stora plattformarna samt en om hur vår ekonomimodell 
ska se ut. I detta remissarbete så bjöds hela regionstyrelsen och alla kongressleda-
möter in så att vi var en större grupp som tycker och tänker, så att alla har varit med 
i debatten och våra gemensamma åsikter är väl förankrade inför kongressen.

Året avslutades med att vi i december som förbund blev granskade av media gäl-
lande vår resepolicy. Detta har gjort att vi sett över policyn och gjort nödvändiga 
förändringar då vår policy var otidsenlig och inte följt med övriga samhället. 

Slutligen vill vi rikta vårt varma tack till medlemmar, förtroendevalda och vår per-
sonal för allt engagemang 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*  Structor Industriprojekt AB  Västerås
Ledamöter
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås
Torgny Larsson*  Uponor     Virsbo 
Thomas Ackelid  Arbetssökande     Eskilstuna 
Carina Rosenkvist*  Structor Industriprojekt  AB  Västerås 
Louice Nilsson  Åkers     Åkers Styckebruk 
Mikael Gunnarsson  Kanthal     Hallstahammar 
Sonja Winnergren  SGS DNA    Köping 
Mikael Stillman  Personalrepresentant Unionen  Västerås 

Suppleanter
Jennifer Johansson  Work for You    Eskilstuna 
Annica Feltendal  Sv Ridsportförbundet   Strömsholm 
Margareta Karlsson  Personalrepresentant Unionen  Västerås 

Ungdomsombud
Sonya Tal Abdollahpour  Quicknet AB    Västerås tom 17 april
Jennifer Gröhn  Silentium    Västerås from 17 april

*Arbetsutskott
Helena Åsell
Carina Rosenkvist
Torgny Larsson
Lars Remsén 

Revisorer
Mikael Ytterberg  ABB AB     Västerås tom 17 april
Anny Bustos Teljebäck  Bergslagens Folkhögskola  Norberg 
Lena Bäcker  ABB     Västerås from 17 april

Suppleanter
Maria Drugge  SAAB AB    Arboga tom 17 april
Pentti Salonpää  Westinghouse    Västerås 
Håkan Eriksson  ASSA     Eskilstuna from 17 april
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Valberedning
Ingrid Nilsson  ABB AB     Västerås tom 17 april
Daniel Eriksson  ABB AB     Västerås 
Krista Andersson  ABB     Västerås 
Kenneth Nielsen  Caverion Sverige AB   Köping 
Philippa Dornonville de la Cour  m4-gruppen    Västerås tom 17 april
Johan Cederqvist  Enics Sweden AB   Västerås 
Björn Lindblom  Sigman     Eskilstuna 
Anders Edenskär  Backer BHV AB    Kolbäck from 17 april
Magnus Leuchovius  Silentium    Västerås from 17 april

Suppleanter
Magnus Leuchovius  Silentium    Västerås tom 17 april
Pia Andersson  Riksbyggen Servicecenter  Västerås tom 17 april
Anders Edenskär  Backer BHV AB    Kolbäck tom 17 april
Ingrid Nilsson  ABB     Västerås from 17 april
Guri Törnstrand  Kanthal     Hallstammar from 17 april

Kongressombud 
Helena Åsell Bombardier  Transportation    Västerås
Carina Rosenkvist  Structor Industriprojekt AB  Västerås  
Thomas Ackelid  Arbetssökande    Eskilstuna 
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås 
Jennifer Johansson  Work for You    Eskilstuna from 17 april
Louise Nilsson  Åkers    Åkers Styckebruk from 17 april
Sonja Winnergren  SGS DNS    Köping from 17 april
Torgny Larsson Uponor     Virsbo from 17 april
Jennifer Gröhn  Silentium    Västerås from 17 april
Annica Feltendal  Sv Ridsportförbundet   Strömsholm from 17 april

Suppleanter
Magnus Leuchovius  Siltentium    Västerås
Cathrin Björklund  Riksbyggen    Västerås
Kicki Höller  Volvo     Eskilstuna
Björn Lindblom  Sigma     Eskilstuna 
Krista Andersson  ABB     Västerås
Karin Boholm  ABB AB     Västerås
Malin Pettersson  ABB AB     Västerås 
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Ingrid Nilsson  ABB AB     Västerås
Jane Berg  ABB     Västerås 
Hannah Norén  ABB     Västerås

Ombud till förbundsråd 
Helena Åsell  Bombardier Transportation  Västerås
Carina Rosenkvist   Structor Industriprojekt AB  Västerås
Thomas Ackelid  Arbetssökande    Eskilstuna tom 17 april
Mikael Gunnarsson  Kanthal     Hallstahammar 
Torgny Larsson  Uponor     Virsbo 
Jennifer Johansson  Work for You    Eskilstuna from 17 april

Suppleanter
Malin Ljungstedt  Systembolaget    Västerås 
Louice Nilsson  Åkers     Åkers Styckebruk 
Sonya Tal Abdollahpour  Quicknet AB    Västerås tom 17 april
Sonja Winnergren  SGS DNA    Köping 
Jennifer Johansson  Work for You    Eskilstuna tom 17 april
Jennifer Gröhn  Silentium    Västerås from 17 april
Thomas Ackelid  Arbetssökande     Eskilstuna from 17 april

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 from 24 jan
Andreas Isaksson      Ombudsman 
Carina Fisher      Kommunikatör
Per Hanson      Försäkringsinformatör
Gunilla Nordin-Johansson      Ekonomi
Monica Thume      Assistent
Sara Åslund-Campese      Coach
Mikael Widing                                             RAMO 
Mikael Stillman      Klubbutvecklare 
Tommy Anestedt                            Värvare 
Izla Chabe      Värvare from 2 januari
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Fler medlemmar omfattas av inflytande-
former
Klubb
Vi i Unionen Mälardalen har i år startat 
fyra nya klubbar och vid årsskiftet var vi 98 
klubbar. Under 2018 genomförde vi inte så 
många utvecklingssamtal utan hade mer 
fokus på att följa upp klubbarnas arbete. 
Utvecklingssamtalen kommer vi att fokusera 
mer på under 2019 då vi tror mycket på detta 
koncept.

APO
Välkomst- och utvecklingssamtal har gjorts 
i samband med arbetsplatsbesök i syfte att 
värva och närvara vid medlemsmöte för 
omval/val av nytt arbetsplatsombud.

Introduktionsutbildning för arbetsplatsombud 
har hållits vid 2 (två) tillfällen.

Under 2019 kommer arbetet fortgå med att 
nuvarande och nyvalda arbetsplatsombud 
kommer besökas/kontaktas för introduktion, 
uppföljning och eventuella val/omval.

AMO
Tyvärr så viker antalet AMO neråt under 2018. 

Idag finns AMO representerade på 193 st. 
arbetsplatser. På 25 st arbetsplatser så finns det 
fler än ett AMO.

Fler medlemmar, yrkesverksamma inkl EGET

Medlemsvärvning
Värvning har fortsatt att genomsyra all verk-
samhet under året; genom arbetsplatsbesök, 
förhandlingar, arbetsmiljöarbete, klubbut-
veckling för värvning, värvande ledarskap och 
de personliga möten vi har på och utanför 
arbetsplatserna.

Unionenveckor 
Under 2018 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 ”Framtidens arbetsplatser” 
samt att vi uppmärksammade att Unionen 
fyllde 10 år. I och med våra arbetsplatsbesök 
bjöd vi på tårta.

Under vecka 5-7 blev utfallet: 

- 41 arbetsplatsbesök i olika branscher

- 24 nya medlemmar

- 13 klubbar som genomförde egna aktiviteter

- 12 leads 

- 15 nya LFO

Grundbudskapet för höstens Unionenvecka, 
vecka 38 var ”Kompetensutveckling”.

Under vecka 37-39 gjorde vi arbetsplatsbesök 
på utvalda företag.

 Utfallet blev följande:

- 87 arbetsplatsbesök i olika branscher

- 17 nya medlemmar

- 9 klubbar som genomförde egna aktiviteter

- 28 leads 

- 20 nya LFO

En starkare kraft för ökat inflytande
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Fler medlemmar omfattas av  
kollektivavtal 
Kollektivavtalstecknande (KAV) 
Totalt under året har 32 hängavtal tecknats.
I regionen fanns vid årets slut totalt 18293 
medlemmar i vårt register. Av dessa så är 13481 
anställda medlemmar omfattas av KAV vilket 
innebär en täckningsgrad på 85.9%.

Ett bättre medlemskap
Fler förtroendevalda anser att de får det stöd 
de behöver i sitt uppdrag
Klubb
Vi ifrån regionkontoret i Mälardalen har 
genomfört flera aktiviteter tillsammans med 
lokala klubbföreträdare. Detta är något som 
har uppskattats ifrån våra förtroendevalda 
och som ger Unionen en bra chans att visa 
upp sig på den lokala arbetsplatsen. Vi kom-
mer därför att fortsätta med detta. 
I och med våra genomförda utvecklingssam-
tal har vi fortfarande en mycket bra bild på 
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 sam-
verkan med arbetsgivaren att fungera bättre, 
detta arbete kommer att fortsätta under 2019.

 

1 januari – 31 december 2018 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring Totalt

Yrkesverksamma och Eget medlemmar 2 721 2710 11 18 293

Student 341 437 -96 1 070

Pensionärer 228 245 -17 3 170

Totalt 3 290 3 392 -102 22 533

Olika medlemsgrupper

Arbetsplatsombud
Centrala utskick skickas till förtroendevalda, 
där man mäter nöjdheten på en tiogradig 
skala och där ett svar på 8,9 eller 10 indikerar 
att man är nöjd.  
De slutgiltiga resultaten 2018 för Mälardalen 
ser ut som följer:
Fler förtroendevalda (APO) får det stöd de 
behöver i sitt uppdrag: 58%
De har möjlighet att agera i sitt uppdrag: 59%
De anser att Unionen driver viktiga frågor på 
arbetsmarknaden: 64%
De anser att Unionen driver viktiga frågor i 
min bransch: 58%

Arbetsmiljöombud
Under 2018 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 fram-
kommit att endast ett fåtal AMO är aktiva. 
Det sker i så fall främst genom deltagande i 
den lokala skyddskommittén eller i liknande 
konstellationer. 

Förtroendevalda dag 
3 oktober genomfördes en hel dag för förtro-
endevalda med flera olika små seminarier för 
våra förtroendevalda att anmäla sig till efter 
eget intresse, detta var en mycket lyckad dag. 
Detta är därför något som vi tar med oss in 
till 2019 för att göra något liknande. Kul också 
att flera andra regioner visat intresse för vårt 
koncept. 
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Vi i region Mälardalen ser det som naturligt 
att stötta våra förtroendevalda i det lokala ar-
betet. I Mälardalen har vi en bred kompetens 
som vi använder oss av (så som ombudsmän, 
klubbutvecklare, coach och värvare).   
Vi har under 2018 genomfört ett stort antal 
utbildningar för våra förtroendevalda med 
mycket goda betyg.

Fler medlemmar anser att de får bra stöd 
och service
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågorna är ständigt viktiga för 
våra medlemmar. 

Vi ser alltjämt brister i den organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön. Det kan bland annat 
bero på slimmade organisationer med mycket 
hög arbetsbelastning. 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 2018 har 
Mälardalens RAMO utfört 192 arbetsplats-
besök där det systematiska arbetsmiljöar-
betet 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 2018 har vi haft 38 sådana ärenden. 

Mälardalens coach har tillsammans med 
RAMO och/eller ombudsmän 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. 

Som ett led i att stärka kompetensen hos våra 
arbetsmiljöombud (AMO) och chefer har vi 
genomfört en heldag med fokus på den organi-
satoriska och sociala arbetsmiljön. 17 deltagare 
fick först en gedigen bakgrund till varför just 
den arbetsmiljön är så viktig samt vilket lagstöd 
det finns samt hur man kan arbeta med dessa 
frågor på ett enkelt sätt. 

Därefter genomfördes olika fall där deltagarna 
fick öva och diskutera alternativa lösningar. 

Försäkringsinformation 
Regionens försäkringsinformatör har genom-
fört öppna informationsmöten på flera orter 
i regionen och även genomfört möten för alla 
tjänstemän på arbetsplatser efter förfrågan. 
Totalt har 54 gruppinformationsträffar +indi-
viduella möten genomförts med ca 1 200 delta-
gare. 

- Olika tema under året:

- Din pension-dina val och hur du kan påverka

- Dina försäkringar på jobbet

- Singel, sambo eller gift – information om 
efterlevandeskydd, sambolagen och testamente

- Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år

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 aktiviteter 
gjorts med smågruppsmöten med tre deltagare 
där alla har egen dator. Flera hundra deltagare 
har fått personlig information på detta sätt där 
försäkringsinformatören guidat bland informa-
tionen på olika hemsidor. 
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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 20 medlemmar coachats 
(2-4 samtal/pers), varav 1 förtroendevald och 
6 chefer. Övriga medlemmar har erbjudits 
stödsamtal/coaching vid speciella behov i 
samarbete med ansvarig ombudsman i sam-
band med förhandling. 

Utvecklingsgrupper i form av handledning för 
chefsmedlemmar har genomförts vid 10 tillfäl-
len med totalt 22 medverkande chefer.

Vi har tillsammans med åtta 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.  12 st 2-dagarskurser 
kurser i kommunikation och ledarskap för 
målgrupperna chef och förtroendevald har 
genomförts under året.

Chef 
Många chefer har en pressad arbetsmiljö och 
vi har under året haft en uppskattad arbets-
miljöutbildning för chefer. Fortfarande finns 
en trend att många chefer vill vara anslutna 
regionalt.

Vi har haft en uppskattad föreläsning med 
Karin Zingemark gällande digitalt ledarskap, 
där ca 50 chefer deltog.

Rådgivningen till våra chefer ökar fortfarande 
både utifrån den egna situationen och i rol-
len som chef. Våra ledarskapsutbildningar är 
uppskattade och vi har flera chefer som köar 
för att gå dessa.

Vi har inte så många deltagande till våra cen-
trala utbildningar. Vår arbetsrättsutbildning 
har tyvärr blivit inställd beroende på för få 
deltagare. Trenden är att cheferna vill ha mer 
arbetsmiljöutbildningar utifrån stress mm och 
att vi kommer att titta på detta under 2019.

 

Eget
Samarbetet med NFC (Nyföretagarcentrum) 
i Västerås har fortsatt under 2018 och vi 
genomförde:

- Starta eget vecka   

- Föreläsning om försäljning

- Mitt Företag- Turné i Västerås och  
Eskilstuna, föreläsning med Charlie   
Söderberg (lyxfällan).

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

Under året har 73 träffar genomförts med 
intresserade nyföretagare.

UF Guld samarbetspartner under 2018 har 
fortsatt (ung företagsverksamhet).

- UF Mässan

- SM Bussen UF för att se SM-UF invigningen 
med prisutdelning av Prins Daniel och utställ-
ningen.

- Kick Off, UF

- Mentor för 2st UF-företag.



En utvecklande  
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Fler medlemmar anser att det är värt avgif-
ten att vara med i Unionen
Seminarium
Vi har genomfört tre seminarier i Västerås rik-
tade till medlemmarna i regionen.

6/3  Linnea Claeson 

25/10 Christina Stielli (arbetsmiljöveckan)

8/11 Tomas Gunnarsson

Förhandlingar 2018
 
Konkurser                                                            9

Omorganisation                                              274

Arbetsvillkor                                                     44 

Kollektivavtal                                                     32

Uppsägning/personliga skäl avsked               17

Uppsägning/arbetsbrist                                    79

Löner                                                                   66

Arbetsmiljö                                                         17                                   

RAMO                                                                 56                                

Övriga ärenden                                                  39

Övergång av verksamhet                                 20

Totalt antal ärenden                   653

Inflytande i förbundet
Regionstyrelen (RS) 2018
Regionstyrelsen (RS) har genomfört tolv pro-
tokollförda styrelsemöten under året. Inför 
dessa möten har arbetsutskottet (AU) genom-
fört lika många protokollförda förberedande 
möten.

Den 18 juni och den 12 december har styrelsen 
haft halvdagsmöten där personalen från kon-

toret deltagit en del av tiden för att presentera 
den verksamhet som genomförts. 

Vi har även haft två av våra styrelsemöten 
ute på klubb i regionen i år. De klubbar vi 
besökt är Systemair i Skinnskatteberg och 
Svealandstrafiken i Västerås. 

AU har också varit och besökt klubben på 
Riksbyggen Ekonomicenter som fick utmär-
kelsen Årets klubb vid regionrådet.

  

Medlemsmöte/Valmöte 2018
Årets medlemsmöte förlades på Unionens 
kontor i Västerås.

Under mötet blev deltagarna informerade om 
hur demokratin i Unionen fungerar från med-
lem- till förbundsnivå. Ämnet väckte engage-
mang hos de tre medlemmar som deltog på 
mötet. Flera hade anmält intresse för mötet 
men kunde inte närvara på grund av sjukdom. 
En av dessa hade även angett sitt intresse av 
att bli vald som representant till regionrådet. 
Mötet valde den frånvarande medlemmen 
samt en av de närvarande som representanter 
till Regionrådet. 

Medlemsmötet är ett möte som enligt stad-
garna skall hållas varje år för att de klubblösa 
medlemmar regionen har, skall ha möjlighet 
att välja sina ombud till Regionrådet. Mötet 
avslutades med en trevlig lunch

 

Regionrådet  2018
Årets regionråd hölls i Eskilstuna på Elite 
Hotel 17 april 2018. Dagen började med en 
gemensam lunch för att sen lyssna på TCOs 
ordförande Eva Nordmark som berättade om 
TCOs verksamhet och vilken roll Unionen har 
inom TCO. 

Unionens förste vice ordförande Peter 
Hellberg genomförde sedan en föreläsning 
om Unionens första 10 år som förbund. Efter 
föreläsningen bjöds det på bakelse i form av 
en minitårta för att fira Unionen som i år fyl-
ler 10 år.
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Årets klubb i region Mälardalen tilldelades 
Riksbyggen Ekonomicenter som de senaste 
året har gjort en mycket bra förflyttning ifrån 
att vara en klubb som tappade medlemmar till 
att idag vara en naturlig samverkans part på 
arbetsplatsen och där alla medlemmar bjuds 
in till aktiviteter.

Själva regionrådet inledes och det var 65 med-
lemmar som anmält sig till dagen. Unionens 
förste vice ordförande Peter Hellberg var 
mötesordförande. Sju motioner hade inkom-
mit och fem av dem skickades till kommande 
förbundsråd och två motioner behandlades 
på plats och regionstyrelsen får i uppdrag att 
jobba vidare med dessa två under kommande 
år för att vid nästa regionsråd (2019) åter-
komma till mötet hur arbetet har genomförts. 

Valen genomfördes som sig bör på ett årsmöte 
och regionala valberedningens förslag klubba-
des igenom utan synpunkter, till detta år hade 
regionala valberedningen bilder på alla deras 
förslag vilket var mycket uppskattat. 

Förbundsrådet 2018
Förbundsrådet ägde rum den 28-29 maj 
på Djurönäset och är Unionens årsmöte. 
Region Mälardalen har fem representanter till 
Förbundsrådet. Dessvärre fick en av repre-
sentanterna förhinder med kort varsel, varför 
ingen ersättare kunde delta. 

Inledningsvis hälsade Förbundsordförande 
Martin Linder alla välkomna till förbunds-
rådsmötet. Som brukligt så behandla-
des ett antal motioner som var ställda till 
Förbundsstyrelsen. 

Det fastställdes arvoden för valda repre-
sentanter till de olika positionerna inom 
Unionen. Även ledamöter till delegationerna 
för förbundsövergripande frågor, valdes. 
Förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för 
det gångna räkenskapsåret. 

Första dagen avslutades med en middag och 
underhållning med anledning av Unionens 
10-års firande.

Dag två innehöll bl.a. seminarier och prisut-
delningar. Hela mötet avlöpte väl och avsluta-
des enligt tidsplanen.

Kongressförberedelser (RS & Kongressombud)
Regionstyrelsen (RS) tillsammans med alla 
kongressombud har under hösten startat upp 
arbetet inför kongressen. Alla ordinarie kon-
gressombuden har gått kongresskola vid två 
tillfällen. Vi har också hanterat remisser från 
förbundsstyrelsen (FS) inför deras framta-
gande av nya och uppdaterade dokument att 
beslut om på kongressen nästa år.  
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Ekonomiskt bokslut 2018

Belopp i tkr                   2018
 Utfall Budget
Anslag 18 469 18 469
Övriga intäkter 1 314 700
S:a Intäkter 19 783 19 169
   
101 - Fler medlemmar -356 -450
102 - Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former -1 070 -1 600
103 - Fler arbetsplatser omfattas av KAV -1 -5
 - En starkare kraft -1 427 -2 055
   
201 - Fler nöjda med service -697 -575
202 - Fler anser medlemskapet vara värt avgiften  -20
203 - Fler upplever att Unionen vänder sig till dem -277 -150
 - Ett bättre medlemskap -974 -745
   
301 - Fler medlemmar upplever att Unionen får genomslag -1 -25
302 - Fler upplever att Unionen är   
303 - Fler känner till Unionens hjärtefrågor 0 -20
 - Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -1 -45
   
601 - Demokratiutveckling -512 -450
602 - Verksamhetsutveckling -115 -150
603 - Internt stöd -429 -650
 - En utvecklande organisation -1 056 -1 250
   
S:a Verksamhetskostnader -3 459 -4 095
   
Personalkostnader -14 633 -14 918
   
Baskostnader -2 147 -1 455
   
Årets resultat -457 -1 298

Förklaring ges på nästa sida till siffrorna i rapporten ovan.
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Intäkter

Övriga intäkter består av:

PTK bidrag för FINFO  508 tkr

Beräknat RAMO bidrag 400 tkr

Slutavräknat RAMO bidrag för 2017 369 tkr

BAM kursavgifter   37tkr

Anslaget är enligt budget.

101 - Fler medlemmar 
Avser allt som har med värvning att göra; från före-
tagsbesök, Unionen veckor till reklamprylar. 

102 - Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former  
Utveckling av lokal facklig organisering; klubban-
slag, fackliga utbildningar, bilda och utveckla klub-
bar, utse arbetsmiljöombud och arbetsplatsombud. 

339 tkr har betalats ut i klubbanslag när nästintill 
samtliga klubbar har erhållit sina anslag. Genom-
förda fackliga kurser har kostat ca 545 tkr. Förtro-
endevalda dagen som genomfördes i november 
kostade ca 60 tkr med föreläsare. Resterande del 
av utfallet är i huvudsak resekostnader för både 
anställda och förtroendevalda.

103 - Fler arbetsplatser omfattas av KAV  
Avser främst resekostnader för att teckna kollektiv-
avtal. Troligen har denna typ av förrättning genom-
förts samtidigt som annat arbete så resekostnaden 
hamnat på annat verksamhetsområde.

201 - Fler nöjda med service  
Medlemsseminarium och förhandlingar.  
Tre större medlemsseminarier har genomförts 
(470 tkr) resten av utfallet avser anställdas rese-
kostnader vid förhandlingar och RAMO resor. 

 

202 - Fler anser medlemskapet vara värt avgiften  
Resekostnader för FINFO verksamheten som 
inte täcks av PTK. Inget utfall

203 - Fler upplever att Unionen vänder sig till dem 
Avser främst aktiviteter för medlemsgruppen 
chef och EGET.  

Regionens chefsmedlemmar erbjuds att delta 
både i våra egna chefsaktiviteter och i ledar-
skapsutbildningar inom regionsamarbetet. Det 
blev så uppskattat bland chefsmedlemmarna att 
årsbudgeten överskreds. I utfallet ingår också 
årsavgiften till Nyföretagarcentrum (25 tkr). 

301 - Fler medlemmar upplever att Unionen får 
genomslag i viktiga frågor  
Mobilisering och avtalsrörelse. Finns en liten 
resekostnad i utfallet.

 

303 - Fler känner till Unionens hjärtefrågor  
Opinionsbildning i Unionens hjärtefrågor. Det 
finns inget utfall.
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601 - Demokratiutveckling  
Avser regionens demokrati; regionråd, regionsty-
relse, arvoden och förlorad arbetsförtjänst. Under 
året genomfördes en regionstyrelseutbildning inom 
samverkansregionerna där kostnaden hamnade på 
regionen utifrån deltagande.   

602 - Verksamhetsutveckling  
Uppföljningsdagar och verksamhetsplaneringskon-
ferens.   

 

603 - Internt stöd  
Avser personalens kostnader för kompetensut-
veckling, företagshälsovård, möten inom Unionen, 
kaffe/frukt på kontoret. 

Personalkostnader  
Avser lön och lönebikostnader.  
Utfallet blev något mindre än budget. 

Baskostnader  
Hyra, städning, kontorsmateriel, avskrivningar 
inventarier med mera.  
Utfallet är över budget och förklaras av renove-
ringskostnader för lokalen som är av engångs 
karaktär (ca 500 tkr).

Resultat
Utfallet blev ett underskott på -457 tkr jämfört 
med budgeterat underskott på -1 298 tkr. Bättre 
utfall än budget med avvikelsen 842 tkr förkla-
ras med högre RAMO intäkter, lägre verksam-
hets- och personalkostnader samt högre bas-
kostnader på grund av lokalrenoveringen. 
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Klubbar i Unionen Mälardalen
Enhet Riks-

klubb
Postort Antal 

medlem
Antal 
ombud

Goddtech AB, Unionenklubb Arboga J Arboga 38 2
Exova Metech J Arboga 88 3
Saab AB,  Aerotech J Arboga 324 6
Fack-Yeah, Unionen klubben J Eskilstuna 23 2
Outokumpu Nordic N Eskilstuna 12 2
Transcom Kungsör, Unionenklubben N Eskilstuna 175 4
DynaMate Industrial Services AB, Unionen-
klubben

N Eskilstuna 16 2

AQ Segerström & Svensson AB N Eskilstuna 20 2
Unionen for you N Eskilstuna 12 2
Skanlog Lagerpartners AB N Eskilstuna 16 2
Sörmlandsidrottens Unionenklubb J Eskilstuna 21 2
Transcom Chefsklubb N Eskilstuna 23 2
HCL Mälardalen, Unionen N Eskilstuna 22 2
Fastighetsägarna J Eskilstuna 23 2
Tibnor AB, Unionklubben N Eskilstuna 27 2
Unionen-klubben CGI Eskilstuna N Eskilstuna 28 2
Calix AB, Unionenklubben N Eskilstuna 36 2
Fuji Autotech N Eskilstuna 34 2
Wavin, Svenska AB J Eskilstuna 30 2
Eskilstuna-Kuriren, Unionenklubben J Eskilstuna 41 2
Volvo IT Mälardalen, Unionenklubb N Eskilstuna 45 3
ASSA AB N Eskilstuna 109 4
Växa Sveriges Unionen klubb J Eskilstuna 112 4
Swecon Anläggningsmaskiner HB J Eskilstuna 148 4
Volvo i E-tuna, Unionenklubben J Eskilstuna 597 8
TPC Components, Unionenklubb N Hallstahammar 14 2
Bulten Unionenklubb N Hallstahammar 37 2
Kanthal Unionenklubb N Hallstahammar 88 3
Calesco Foil AB, Unionenklubben N Kolbäck 18 2
INTRA N Kolbäck 16 2
Gnutti Carlo Sweden AB N Kungsör 15 2
Strängbetong AB N Kungsör 22 2
Car-o-liner N Kungsör 32 2
Sejfo Köping, Unionenklubben N Köping 25 2
Yara AB N Köping 30 2
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Scandinavian Gene Synthesis AB Unionen-
klubb

N Köping 55 3

Tibnor  AB, Unionenklubben J Köping 77 3
Volvo Powertrain, Unionen-kl N Köping 131 4
Getrag All Wheel Drive AB N Köping 135 4
Caverion Mitt J Köping 113 4
Metso Minerals (Sweden) AB N Sala 77 3
Systemair AB N Skinnskatteb 144 4
Alfa-Laval Tumba Unionenklubb N Skogstorp 37 2
Benteler Aluminium Skultuna AB, Unionen-
klubben

N Skultuna 20 2

Westermo Telindustri AB, Unionen N Stora Sundby 61 3
Asterion Sweden Unionenklubb N Strängnäs 11 2
Unionenklubben Benders Byggsystem, Sträng-
näs

N Strängnäs 15 2

Megacard Nordic AB, Unionenklubb N Strängnäs 22 2
Oberthur Technologies, Unionenklubben N Strängnäs 60 3
Pfizer Health, Unionenklubb N Strängnäs 113 4
Svenska Ridsportsförbundet, Unionenklubben N Strömsholm 27 2
Sandvik Powdermet, Unionenklubb N Surahammar 7 2
Lucchini Sweden AB, Unionenklubb N Surahammar 14 2
Bodycote Hot Isostatic N Surahammar 18 2
Surahammars Bruks AB, Unionenklubben N Surahammar 16 2
Outokumpu Stainless Tubular Products AB N Torshälla 27 2
Uponor AB J Virsbo 97 4
 Riksbyggen Västerås-Köping  N Västerås  22  2
MBF, Unionenklubb N Västerås 11 2
Sweco Systems Västerås Unionenklubb N Västerås 11 2
AQ Elautomatik AB Unionenklubb N Västerås 22 2
Friskis & Svettis Unionenklubben N Västerås 11 2
SOS Alarm Sverige AB N Västerås 11 2
Arosklubben J Västerås 9 2
Buss & Taxi Logistik i Sverige AB, ABK-klubb J Västerås 56 3
Rema Control Sweden AB, Unionenklubben N Västerås 16 2
Inspecta Sweden AB, Unionenklubb N Västerås 15 2
Inspira N Västerås 23 2
Västmanlandsmusik N Västerås 16 2
Anticimex Västerås Unionenklubb N Västerås 21 2
Unionen Mälardalen N Västerås 19 2
V-TAB Västerås N Västerås 20 2
Svensk Carter AB N Västerås 5 2
AA Logistik N Västerås 15
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Studiefrämjandet Västmanlands Unionenklubb J Västerås 9 2
Västerås Lokaltrafik, Unionenklubben N Västerås 45 2
Unionen Silentium Västerås N Västerås 21 2
Unionenklubben, Ahlsell Sverige AB N Västerås 44 2
Enics Sweden AB N Västerås 52 2
Alstom Power Sweden N Västerås 23 2
Prolog KB J Västerås 45 2
Bilia, Unionenklubb J Västerås 43 3
CGI Västerås-Umeå, Unionenklubben J Västerås 58 3
Almiterna, Unionenklubben J Västerås 22 2
InfoCare Nord, Unionenklubb J Västerås 160 4
EKC, Unionenklubben N Västerås 97 3
SOS Alarm AB, Unionenklubben N Västerås 122 3
FORCE Technology Sweden AB J Västerås 108 4
Etteplan, Unionenklubben J Västerås 169 4
ABB AB J Västerås 251 5
Westinghouse Electr, Unionenklubb N Västerås 256 5
Bombardier Transportation N Västerås 280 5
ICA Västerås N Västerås 379 6
ABB Västerås, Unionenklubben N Västerås 1006 13
GITAB, Unionenklubben  N Västerås  21  2
Åkers Sweden AB, Unionenklubben N Åkers Styckebruk 34 2

Summa medlemmar i klubb   7197  
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Genomförda aktiviteter för medlemmar och förtroendevalda 2018 

Tillfälle för aktiviteten Ort Antal 
Aktivt lönearbete  (18-20 april) Kungsör 11
Arbetsglädje – JA tack – seminarium med Christina Stielli Västerås 282
Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö Kungsör 10
Chefens arbetsmiljöansvar Västerås 14
Dödshot och glitter- föreläsning med Linnea Claeson  Västerås 428
Effektiva möten – för dig som chef Västerås 14
Facklig grundkurs för förtroendevalda (10-12 april) Kungsör 22
Facklig grundkurs för förtroendevalda (15-17 maj) Västerås 20
Facklig grundkurs för förtroendevalda (11-13 juni) Kungsör 11
Facklig grundkurs för förtroendevalda (6-8 november) Kungsör 11
Facklig introduktion för arbetsplatsombud  (25 april) Västerås 14
Facklig introduktion för arbetsplatsombud (10 oktober) Västerås 8
Förtroendevalda dagen Västerås 57
Lönekartläggning Västerås 15
Maxa snacket – led digitalt för chefer föreläsning med Karin Zingmark Västerås 38
Medlemsmöte – val av ombud  (30 jan) Västerås 3
Omorganisation MBL/LAS i praktiken  (22-24 maj) Kungsör 12
Regionråd (årsmöte)  (17april) Eskilstuna 70
Seminarium om de nya arbetsmiljöreglerna Västerås 17
Träna din inre kondition – lyft dig själv och andra med Tomas Gun-
narsson

Västerås 628

Träningsläger för förhandlare (11-13 september) Kungsör 16
Utvecklings- och lönesamtal för chefer (27april) Västerås 12
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www.unionen.se

UNIONEN ÄR SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet välkomna, oavsett utbildning 
och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både egenföretagare 
och studenter.

Vår vision är att tillsammans skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.


