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Ta med dessa handlingar till regionrådet
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Praktisk information
Regionråd för Unionen Skaraborg/Väst 2019

Tid & plats 
Onsdag 10 april 2019 
Skövde Kulturhus, lokal Valhall 
Trädgårdsgatan 9, Skövde

För dig som kommer med kollektivtrafik
Tåg och bussar stannar vid Skövde resecentrum som är beläget en minuts 
promenad från Skövde Kulturhus.

För dig som kommer med bil
På gatorna i centrala Skövde är det max 2 tim parkering. Vi rekommenderar  
SJ långtidsparkering eller P-huset vid kvarteret Mode mellan Resecentrum 
och Högskolan. 

För mer info om parkeringar i Skövde: www.skovde.se/parkering

Handlingar till mötet
Tag med dessa handlingar till mötet. Det finns inga utskrivna kopior på plats.

Förlorad arbetsförtjänst
För dig som är registrerad som regionrådsombud ersätter Unionen dig för 
förlorad arbetsförtjänst. Fullständigt ifylld blankett som styrker löneavdrag 
skall skickas in till regionkontoret på skaraborg.vast@unionen.se. 

Blankett bifogas detta dokument.

Reseersättning
Vid regionrådet ersätts resande ombud för tåg- eller bussbiljett, eller vid 
samåkning i bil (så att minsta antal fordon används) milersättning enligt 
Unionens fastställda regler. 

Reseräkning skickas till regionkontoret på skaraborg.vast@unionen.se.

Blankett bifogas detta dokument.



Program
Regionråd för Unionen Skaraborg/Väst 2019
Datum: 10 april 2019 på

Plats:  Skövde Kulturhus, lokal Valhall, Trädgårdsgatan 9 i Skövde

Hålltider
09.30 Registrering och välkomstfika

10.00 Start på scen

 Välkommen till årets regionråd, öppnande av mötet

 Unionen Chef, Anette Hellgren

11.00 Bensträckare och telefonpaus

11.15 A-kassans möte

12.00 Lunch

13.00 Arbetsglädje. Ja tack!

 Inspirationsföreläsning med Christina Stielli

14.30 Eftermiddagsfika

15.00 Årsmöte

16.30 ca Summering och avslut

Handlingar till mötet
Tag med dessa handlingar till mötet. Det finns inga utskrivna kopior på plats.

Informationsbord
Besök gärna våra informationsbord i lokalen där vi pratar och informerar 
om hur vi kan stötta klubbar och förtroendevalda med utbildningar, mentor-
skap, moduler och klubbutveckling. 

Regionstyrelsen finns också representerad vid informationsborden.

Säkerhet
Orientera dig i lokalen och var uppmärksam på var nödutgångarna finns. I 
händelse av utrymning är återsamlingsplatsen ”torget vid huvudentrén” mitt 
emot Scandic Billingen. 

Hjärtstartare finns i receptionen på entréplan.



 
 

 
 

Dagordning - Val av ombud till Unionens a-kassas stämma  
Sida 1 av 1 

Val av ombud till Unionen Arbetslöshetskassas  
årsstämma 2019 
 
Dagordning 
 
§1 Mötets öppnande 
 
§2  Upprop 
 
§3  Mötets behöriga utlysande 
 
§4  Val av mötesfunktionärer 
      a. Ordförande 
      b. Sekreterare 
     c. Två justerare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 
 d. Två rösträknare 
 
§5  Val av tre ombud till Unionens Arbetslöshetskassa 
      Valberedningens och övriga förslag, se nedan. 
 
§6 Val av tre suppleanter till Unionens Arbetslöshetskassa 
      Valberedningens och övriga förslag, se nedan. 
 
§7 Mötets avslutande 
 
 
Valberedningens förslag av ombud till Unionens  
Arbetslöshetskassa (AK) för ett år 
 
Ombud till A-kassan 
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB 1 år Omval 
Christina Balder, Studerande 1 år Omval 
Juhani Tamminen, GKN Aerospace Sweden AB 1 år Nyval 
 
 
Suppleanter till A-kassan  
(Suppleanter ersätter i nämnd ordning) 
Per-Åke Halvordsson, Rexcell Tissue & Airlaid AB 1 år Omval 
Erik Boij, HCL Sweden AB 1 år Omval 
Tobias Larsson, Automotive Components Floby AB 1 år Nyval 
 



 
 

 

 
 

Dagordning – Årsmöte 
Sida 1 av 2 

Regionrådets årsmöte Unionen Skaraborg/Väst  
10 april 2019 på Skövde kulturhus 
 
Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2   Upprop 
 
§ 3  Årsmötets behöriga kallande 
 
§ 4  Dagordningens fastställande 
 
§ 5 Val av funktionärer för årsmötet: 
 a) mötesordförande     
 b) sekreterare 

c) två (2) justerare, att tillsammans med mötesordföranden justera protokollet 
d) två (2) rösträknare 

 e) beredningsgrupp inför val av valberedning 
 
§ 6 Motioner till regionstyrelsen under året 
 
§ 7 Motioner till förbundsrådet för avtalsfrågor 
 
§ 8 Motioner och förslag till regionrådet 
 
§ 9 Motioner till kongress  
 
§ 10 Fastställande av arvoden 
 
§ 11 Verksamhetsrapport   
 
§ 12 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning  
 
§ 13    Regionrevisorernas granskningsrapport     
 
§ 14 Fråga om ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Skaraborg/Väst 
 
§ 15 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Dagordning – Årsmöte 
Sida 2 av 2 

 
 
 
 Val av regionstyrelse 
 
§ 16 Val av regionstyrelseordförande 
 En (1) ordförande på 2 år 
 
§ 17 Val av ledamöter: 
 Fem (5) ledamöter på 2 år 
   
§ 18 Val av suppleanter till regionstyrelsen:   
 Fem (5) suppleanter på 1 år 
 
§ 19 Val av ungdomsombud: 
 Val av ombud på 1 år 
 
§ 20 Val av revisorer: 
 En (1) revisor på 2 år 
 
§ 21 Val av revisorssuppleanter: 
 Två (2) suppleanter på 1 år 
 
§ 22 Val av ombud till förbundsrådet: 
 Fem (5) ombud på 1 år 
 
§ 23 Val av suppleanter till förbundsrådet: 
 Fem (5) suppleanter på 1 år 
 
§ 24 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst 3)  
 och suppleanter för dessa 
 
§ 25 Val av ordinarie valberedare, varav en (1) sammankallande  
 
§ 26 Val av suppleanter till valberedningen 
 
§ 27 Övrigt   
 
§ 28 Avslutning 



Motioner  Sida 1 av 18 

Sida 1 av 18 

 
Nummer 2019-00031 

Unionenklubben på HCL Technologies Sweden AB i Göteborg 

Väst 

Öppna kontorslandskap gör människor sjuka och dödar 
effektiviteten 
Kontorets utformning och inredning påverkar både hälsan och produktiviteten.Störande ljud 
kan sänka prestationen med upp till 66 procent och varje gång vi blir avbrutna kan det ta upp 
till 25 minuter att återfå fokus. Öppna kontorslandskap är oftast fulla av 
störningsmoment.Forskning visar också att personer i öppna kontorslandskap mår sämre. 

Hur störd man blir avgörs till stor del av personligheten. Introverta människor störs i 
allmänhet mer än extroverta människor. 

Dock finns det mycket som kan göras för att förbättra arbetsmiljön. Exempelvis finns 
lösningar inom områden såsom: 

- Regler 

- Teknik 

- Inredning 

- Alternativa arbetsplatser 

Det är hög tid att Unionen engagerar sig på allvar i dessa frågor. Jag yrkar: 

Att Unionen verkar för tillsättandet av en central arbetsgrupp med uppgiften att samla in och 
redovisa aktuell forskning inom området. 

  



Motioner  Sida 2 av 18 

Sida 2 av 18 

Nummer 2019-00065 

Valberedningen Region Skaraborg/Väst 

Väst 

Regionala postmottagare för Riksklubbar 
Vi ser ett problem med att Riksklubbarna idag "bara" får post från den region där riksklubben 
har sitt säte (klubbregion). Enligt stadgarna har riksklubb rätt att skicka ombud till de 
regionråd där de har medlemmar oavsett vart i landet det är (hemregion). Vi som skriver detta 
har i flera år suttit i riksklubb men på annan ort är klubbregionen. Har man tex blivit vald till 
att representera sin klubb på regionrådet så får man inbjudan till klubbregionen men ingen 
inbjudan till sin hemregion där man faktiskt verkar. Det innebär även att riksklubben inte 
alltid får information om andra aktiviteter i de regioner där man har verksamhet och det gör 
att man kan missa en del. 

De kompletterande stadgarna för riksklubbar borde ändras med tillägget att de skall utse 
regionala postmottagare för de regioner de har verksamhet inom. 

Vi vill därför att kongressen beslutar om 

-att uppdragsregistret uppdateras så att man kan registrera postmottagare för flera regioner 
inom riksklubben 

-att uppdragsregistret uppdateras så att man kan registrera regionrådsombud inte bara på 
klubbregionen utan även på hemregionerna 

-att de kompletterande stadgarna för riksklubb kompletteras med tillägget att utse regionala 
postmottagare 

  



Motioner  Sida 3 av 18 

Sida 3 av 18 

Nummer 2019-00074 

Regionstyrelsen Skaraborg/Väst 

Väst 

Utredning av titlar inom Unionen 
Bakgrund 

Unionens ombudsmän gör ett fantastiskt bra jobb, och är en av grundstenarna i 
organisationen. Orden ombudsman och tjänsteman är vida kända och ger en viss status, men 
är förlegade.  

Språket formar vår verklighet och bör spegla vår syn på jämställdhet. Att inom ett så pass 
modernt förbund som Unionen använda ett ord som ombudsman känns inte speciellt 
nytänkande och inkluderande, speciellt inte i dagens läge då fler och fler äntligen vågar vara 
öppna med sin könsidentitet, ickebinära vågar påtala att de inte vill bli tilldelade en 
könsidentitet och då kvinnors kamp för rättvisa på arbetsplatser är lika aktuellt som alltid. 

Orden ombudsman och tjänsteman är dock inte enkla att byta ut.  

Vi föreslår därför kongressen besluta: 

Att förbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som utforskar möjligheterna och alternativen 
att förändra titlarna inom Unionen så att de blir könsneutrala och passar alla oavsett kön eller 
könsidentitet. 

  
  



Motioner  Sida 4 av 18 

Sida 4 av 18 

Nummer 2019-00107 

August Tapojärvi  

Charleene Pettersson, Ellinor Karlsson,Mikael Isaksson,Jonas Eklund,,Anton Pettersson,Mikaela 
Svensson,Mariia Rönström,Robin Persson,Mikael Norrby,Julia Stenberg,Linnéa Berg 

Väst 

 

Fler unga förtroendevalda 
Bakgrund 

Sverige har världens bästa arbetsmarknadsmodell. Detta tack vare starka fack som genom 

förhandling med arbetsgivarna säkrar trygghet för individer, grupper, samhällsekonomin och 
hela 

Sveriges konkurrenskraft. Unionen är Sveriges största fackförbund och är därmed en av de 
avgörande 

krafterna på arbetsmarknaden. Vi avgör vägvalen för framtiden, både inom och utanför 
Sverige. 

Att Sverige har världens bästa arbetsmarknadsmodell innebär däremot inte att det är en 
perfekt 

modell eller att vi kan luta oss tillbaka och lita på att vår trygghet är säkrad. Ska vi värna och 
utveckla 

den svenska modellen måste vi börja med att säkra Unionens framtid. 

Medlemsantalet och representativiteten är avgörande för ett starkt Unionen, likaså 
förtroendevalda 

och tjänstepersoner inom förbundet. Medlemmar ger kraft i avtalsförhandlingar och i 

opinionsbildning. För att medlemmarnas kraft ska kunna kanaliseras och användas på bästa 
sätt är 

förtroendevalda en viktig del. Förtroendevalda är verktygen som ger oss lokala och centrala 
avtal. De 

påverkar i opinionen på alla nivåer vilket leder till att Unionens vilja formar svensk politik. 

Förtroendevalda är bron mellan medlemmarna och medlemmarnas trygghet och utveckling på 

arbetsmarknaden. 

Vi ser det därför som avgörande att ha god bredd på erfarenheter och representativitet även 
bland 

förtroendevalda. Erfarenheter och representativitet är två av flera faktorer som avgör 
kompetensen 

hos förtroendevalda. Vi ser här en överhängande risk för Unionens demokratiska process. 

Statistik framtagen av Unionen visar att: 



Motioner  Sida 5 av 18 

Sida 5 av 18 

• 27,4 % av Unionens medlemmar är under 35 år 

• 16,5 % av Unionens förtroendevalda är under 35 år 

• 6,9 % av Unionens kongressombud är under 35 år 

• 5,3 % av Unionens förbundsstyrelse är under 35 år 

• 9,6 % av Unionens förbundsrådsombud är under 35 år 

• 5,6 % av Unionens branschdelegationer är under 35 år 

• 16 % av Unionens regionstyrelseledamöter är under 35 år 

• 16 % av Unionens LFO (APO, AMO, Klubb) är under 35 år 

• Inom 10 år har andelen förtroendevalda på följande områden gått i pension: 

o Förbundsstyrelsen 26,3 % 

o Regionstyrelser 28,7 % 

o Branschdelegationer 45,2 % 

o Lokal facklig organisation 26,4 % 

Vi har idag många erfarna och kompetenta förtroendevalda, på alla nivåer från lokalt, 
regionalt, 

branschdelegationer till förbundsstyrelsen. Statistiken visar att majoriteten av nuvarande 

förtroendevalda är över 35 år, därmed kan vi konstatera att det saknas representanter för unga 
på 

flera områden och nivåer. Det ger konsekvenser både i nuläget men framförallt i framtiden. 
Idag 

saknas verklig insikt om vad det innebär att vara ung på arbetsmarknaden, vad unga vill ha ut 
av 

arbetslivet och sitt medlemskap i Unionen. Vi saknar den avgörande bilden av vilka 
förutsättningar, 

rättigheter och skyldigheter som behövs för att unga idag ska nå framgång, trygghet och 
glädje i 

arbetslivet.  

 

Unionen är ett stort förbund där 25% av alla medlemmar är under 35 år. Vi har stor respekt 
för det 

arbete som redan görs för att fånga upp unga medlemmars intresse men för ett stort förbund 
som 

vårt krävs en större satsning riktad specifikt mot ungdomar. Vi behöver spegla verkligheten i 
form av 

unga förtroendevalda på plats i styrelser och branschdelegationer som till kvantitet motsvarar 



Motioner  Sida 6 av 18 

Sida 6 av 18 

Unionens medlemsstock. 

• Vilka ska ingå i regionstyrelser när stora delar snart är i pensionsålder? 

• Vilka ska förarbeta och förhandla våra avtal? 

• Vilka ska fortsätta bygga på framgångssagan Unionen? 

Vi ser en ännu större risk för framtiden på grund av det stora kompetensglapp som kommer 
att 

uppstå redan vid nästa generationsskifte. Vi behöver därför se till att fler unga blir 
förtroendevalda 

och därmed kan ta del av de kunskaper som de mer erfarna befintliga förtroendevalda besitter. 

Överföringen av kompetens får inte förbises! 

Hur bör framtiden inom Unionen se ut? 

Vi vill se fler unga förtroendevalda! Vi kan bara bli större och starkare om vi gemensamt 
inom 

Unionen verkar för att andelen förtroendevalda under 35 år är minst 25% på alla områden och 

nivåer. 

Detta innebär att vi vill ha en representation på minst 25% under 35 år i: 

• Förbundsstyrelsen 

• Branschdelegationer 

• Regionstyrelser 

• Lokal facklig organisation 

För att verkligen kunna förlita oss på att nästa generation förtroendevalda överhuvudtaget ska 

existera behövs mer direkta och strukturerade krafttag. För att unga ska kunna ta sin del av 
ansvaret 

för förbundet så måste de också få ansvar fördelat till sig. 

När utbildningar, nätverk och förtroendeuppdrag kombineras leder det till högre kompetens, 
bredare 

erfarenhet och hos unga förankrad intern och extern politik som i slutändan leder till ett 
starkare 

förbund idag och i framtiden. 

För att öka den unga representativiteten tycker vi därför att Unionen ska arbeta för att ha 
minst 25% 

andel unga förtroendevalda under 35 år på alla områden och nivåer.  

Unionen ska verka för att andelen förtroendevalda under 35 år ökar till minst 25% på 
respektive område och nivå. 

Unionen tar fram strategier och arbetssätt för att främja målet 



Motioner  Sida 7 av 18 

Sida 7 av 18 

  
Nummer 2019-00117 

August Tapojärvi 

Charleene Pettersson,Ellinor Karlsson,Mikael Isaksson,Jonas Eklund,Benjamin Regestad,Anton 
Pettersson,Mikaela Svensson,Robin Persson,Daniel Alm,Julia Stenberg,Mikael Norrby,Linnea Berg 

Väst 

Ungdomsombud i förbundsstyrelsen 
Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi även få stadgeenligt att 

ungdomsombud ska finnas i förbundsstyrelsen. Ungdomsombudet ska vara under 35 år när 

valet till förbundsstyrelse sker.  

kongressen beslutar att minst ett ungdomsombud ska finnas i förbundsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

Nummer 2019-00118 

August Tapojärvi 

Charleene Pettersson,Ellinor Karlsson,Mikael Isaksson,Jonas Eklund,Anton Pettersson,Mikaela 
Svensson,Benjamin Regestad,Robin Persson,Julia Stenberg,Mikael Norrby,Linnea Berg 

Väst 

Rösträtt för ungdomsombud 
Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi med denna motion stärka 

ungdomsombudens roll med förslag om införande av rösträtt.  

kongressen beslutar att införa rösträtt för rollen som ungdomsombud i stadgarna. 

  



Motioner  Sida 8 av 18 

Sida 8 av 18 

 

 Omställningsavtalet med TRR  
 
Med bakgrund av att TRR:s kapitalöverskott bör förbättrade villkor genomföras.  
 
Baserat på egna erfarenheter, där en medlen inte fick stöd av TRR vid uppsägning, har en brist i 
villkoren uppmärksammats. Medlemmen avslutade en tjänst på ett företag som är anslutet till TRR 
för att börja arbeta hos oss, som också är TRR-anslutet. 9 månader senare läggs ett varsel på 25 
personer i vårt företag. Medlemmen är då en av dom som måste lämna företaget och får då ingen 
hjälp av TRR p.g.a. för kort arbetstid i vårt företag.  
 
1-årsgränsen för ersättning från TRR, som idag beräknas på anställningstid inom ett företag, medför 
en risk att tjänstemän inte kommer att vilja byta företag och fortsätta utveckla sig. För att gynna en 
rörlighet på arbetsmarknaden där tjänstemän ges möjlighet att utvecklas genom nya arbetsuppgifter 
i olika företag tycker vi att Unionen ska arbeta för ytterligare förbättrade villkor inom TRR.  
Vi föreslår  
 

att Unionen ska arbeta för att 1-årsregeln för stöd ska gälla sammanlagd arbetad tid på ett eller flera 
anslutna företag där medlemmen har haft sin anställning. 

 

 

Regionstyrelsens yttrande: Omställningsavtalet med TRR 

TRR’s kapitalöverskott hanteras i förhandlingar mellan PTK och Svensktnäringsliv, det har 
införts förbättrade vilkor vid årsskiftet, de största förändringarna är att TRR nu kommer att 
kunna stötta klienter som blivit uppsagda på grund av sjukdom samt ett utökat ekonomiskt 
stöd, TRR Studieersättning, till dem som behöver studera för att komma vidare till sitt nästa 
jobb. 

 

Vi delar motionärens intention att anställda med en sammanhängande anställningstid över 1 år 
på företag anslutna till TRR kan få rätt till omställningsstöd. Frågeställningen kommer att 
lyftas till Förbundsövergripandedelegationen i kommande omställningsförhandlingar. 

 

Regionrådet föreslås besluta  

att                      anse motionen besvarad  

 

  



Motioner  Sida 9 av 18 

Sida 9 av 18 

30 dagars betaltid till egenföretagare 
Egenföretagare hamnar ofta i underläge mot större företag, där större företag kräver att få 90 
dagar eller mer på sig att betala fakturor som egenföretagare skickar. Detta innebär att det 
dröjer länge innan en egenföretagare får betalt för nedlagt arbete och riskerar att få 
likviditetsproblem. 

Regeringen försökte åtgärda problemet 2013 med en ny lagstiftning som fastställde att det är 
30 dagars betaltid som gäller mellan företag – så vida inget annat avtalats. Storföretagen 
utnyttjar ofta lagens möjligheter till ”frivilliga” överenskommelser och många egenföretagare 
vittnar om hur maktlösa de känner sig inför krav på 60, 90 dagar eller ännu längre betaltid. 

30 dagars betaltid minskar pressen på mindre företag som levererar till storföretag och tvingas 
vänta på pengarna, ibland tre månader eller mer. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att driva frågan om att begränsa 
möjligheten till längre betalningstid är 30 dagar till egenföretagare. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm 
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

  



Motioner  Sida 10 av 18 

Sida 10 av 18 

Facklig utbildning på lika villkor 
Samverkansgruppen för egenföretagare har som en av de högsta prioriteterna att få fler 
medlemmar engagerade och ta på sig förtroendeuppdrag i förbundet. 

Det har nu gett positiv effekt, men det blir problem när nya förtroendevalda som är 
egenföretagare önskar gå facklig utbildning. I dagsläget bestämmer regionen, 
Regionstyrelsen, huruvida egenföretagare som är förtroendevalda får möjlighet att gå fackliga 
utbildningar. 

I många fall är det frågan om angående ersättning för förlorad arbetsinkomst som dyker upp 
som ett problem. Många av kurserna är F-märkta och de förtroendevaldas arbetsgivare betalar 
lönen under utbildningen. Men om förbundet skall lyckas få egenföretagare att engagera sig 
och bli förtroendevalda och gå facklig utbildning på lika villkor så måste förbundet stå för den 
ersättningen. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se till att förtroendevalda egenföretagare 
får ersättning i samma omfattning som andra förtroendevalda med anställning när de 
går utbildningar. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm  
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

  



Motioner  Sida 11 av 18 

Sida 11 av 18 

Hållbar värvningsstrategi av Egenföretagarmedlemmar 
Arbetsmarknaden är under förändring i samband med plattformsekonomin och antalet 
egenföretagare ökar. Unionen bör fortsätta vara en ledande kraft i frågor rörande 
plattformsekonomin och det finns stor potential för Unionen att öka antalet 
Egenföretagarmedlemmar. 

Egenföretagarmedlemskapet skall löpande vidareutvecklas för att ge mervärde för 
medlemmarna i den föränderliga arbetsmarknaden. 

För att Unionen skall kunna öka antalet medlemmar krävs en hållbar värvningsstrategi där 
alla regioner jobbar aktivt med värvning. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att ta fram en hållbar värvningsstrategi av 
Egenföretagarmedlemmar. 

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillföra mer resurser till aktivt arbete 
med vidareutveckling av Egenföretagarmedlemskapet. 

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillföra resurser till aktivt arbete med 
värvning av Egenföretagarmedlemmar. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm  
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

  



Motioner  Sida 12 av 18 

Sida 12 av 18 

Information till de som vill starta eget 
Det finns flera aktörer som ger råd till de som vill starta egna företag, dock finns det brist på 
information om hur socialförsäkringsskyddet förändras för individen som skall starta företag. 
Det finns stora skillnader för individen beroende på vilken företagsform som väljs och om 
företagandet kombineras med anställning (sk. Kombinatörer). 

Yrkesverksamma medlemmar, studerandemedlemmar och potentiella medlemmar som 
funderar på att starta företag bör få information om vad olika företagsformer innebär och hur 
den sociala tryggheten påverkas beroende på vilka val som görs i uppstarten i företaget samt 
vad det innebär att vara egenföretagare. 

Unionen bör ta fram informationsmaterial som riktar sig till personer som funderar på att 
starta företag, där den sociala tryggheten lyfts och vad Egenföretagarmedlemskapet kan 
tillföra egenföretagare. 

Det finns också potential för Unionen Egenföretagare att tillsammans med andra aktörer så 
som Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket och Nyföretagarcentrum ta fram 
informationsmaterial och informationsträffar. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att ta fram 
informationsmaterial och genomföra informationsträffar för potentiella 
egenföretagare. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm  
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

  



Motioner  Sida 13 av 18 

Sida 13 av 18 

Införande av rådgörande referensgrupp för egenföretagare 
Arbetsmarknaden är under förändring med anledning av plattformsekonomin och antalet 
egenföretagare ökar. Det är viktigt att Unionen bevakar frågor som rör egenföretagare och 
säkerställer Egenföretagarmedlemmarnas demokratiska inflytande. 

Vi önskar att en rådgörande referensgrupp för egenföretagare inrättas i Förbundet som 
bevakar och kan vara remissinstans för egenföretagarfrågor. 

Vi föreslår att rådet skall bestå av 5-7 av Unionens Egenföretagarmedlemmar, som på bästa 
möjliga sätt representerar olika branscher och regioner. Lämpligt är att centrala 
valberedningen får i uppgift att utse ledamöter till Förbundet för beslut. 

Detta råd är en vidareutveckling av den redan befintliga Samverkansgruppen för 
egenföretagare, syftet med rådet är att säkerställa långsiktigt hållbart bejakande av 
egenföretagares intressen. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa ett råd för egenföretagare 
under kommande mandatperiod. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm  
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

  



Motioner  Sida 14 av 18 

Sida 14 av 18 

Intressepolitik för egenföretagare 
Inom Unionen finns 10 000 egenföretagarmedlemmar och i takt med att arbetsmarknaden 
förändras alltmer så ökar antalet egenföretagare som har begränsat socialt skyddsnät. 

Unionen värnar om jämställdhet och jämlikhet, samt medlemmarnas sociala och ekonomiska 
intressen. För egenföretagare är en av utmaningarna i vardagen tillgången till 
socialförsäkringar, så som VAB (ersättning för vård av barn) och sjukersättning, vilka baseras 
på SGI-beräkningar (sjukpenninggrundande inkomst). Villkoren för socialförsäkringar skiljer 
även mellan egenföretagare beroende på företagsform. Detta är ett exempel på frågor som 
behöver lyftas för att få till en politiska beslut som leder till förändring. 

Förbundet behöver avsätta mer resurser för politisk påverkan med inriktning på 
egenföretagare för att värna om egenföretagarmedlemmarnas intressen. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att öka resurserna för politisk påverkan med 
inriktning på egenföretagare. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm 
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

  



Motioner  Sida 15 av 18 

Sida 15 av 18 

Nätverk för egenföretagare 
Inom Unionen finns 10 000 egenföretagarmedlemmar som jobbar inom olika branscher, 
gemensamt är att de driver företag. 

Unionen har till uppgift att förena medlemmar samt tillvarata och främja deras yrkesmässiga 
intressen. 

Kompetensutveckling är viktigt, och det handlar även om att inspireras och utbyta 
erfarenheter. För egenföretagare är kompetensutveckling viktig både vad gäller branschen och 
driva företaget. Regionerna bör därför inrätta nätverk för egenföretagare, i syfte att låta 
egenföretagarna inspireras och utbyta erfarenheter för att utvecklas som företagare. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att nätverk för egenföretagare 
inrättas i alla regioner. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm  
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

 

  



Motioner  Sida 16 av 18 

Sida 16 av 18 

Organisera egenföretagare 
Egenföretagare har funnits inom förbundet sedan 90-talet. Nu är det en väl etablerad 
medlemsform inom förbundet som verkar för att hjälpa medlemmar med försäkringar, 
rådgivning, nätverk och driver lobbyverksamhet i socialförsäkringsfrågor och annan 
lagstiftning. 

Många egenföretagare som förnärvarande finns utanför Unionens verksamhetsområde vill 
gärna bli Egenföretagarmedlemmar i Unionen. Förbund inom deras egna 
verksamhetsområden har inte uppmärksammat plattformsekonomin lika mycket och har 
därför inte denna typ av medlemskap. 

Unionen bör ta en diskussion med andra förbund och skapa möjlighet för egenföretagare inom 
andra verksamhetsområden att bli Egenföretagarmedlemmar i Unionen så länge förbundet 
inom deras verksamhetsområde inte erbjuder denna typ av medlemskap. 

 

Vi yrkar på 

Att kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över och ta en diskussion med andra 
förbund för att erbjuda Unionens Egenföretagarmedlemskap till egenföretagare inom 
verksamhetsområden vars förbund saknar denna typ av medlemskap. 

 

Samverkansgruppen för egenföretagare; 

 Hans Fryklund, Stockholm 
Christina Andersson, Öst 
Björn Ehlin, Skaraborg/Väst 
Birgitta Holmlund, Uppland 
Johanna Nilsson, Stockholm  
Ann Stigenberg, Gävleborg 
Johan Svälas, Dalarna 

 

  



Motioner  Sida 17 av 18 

Sida 17 av 18 

Instans: Förbundsrådet 
Motion : Nej till inskränkningar i strejkrätten 
Motionär : Nicklas Ramhöj, Göteborg 
Som medlem i förbundet blir jag besviken när jag läser att Unionen inte 
tydligare tar avstånd från regeringens förslag om att försvaga konflikträtten. 
Det är min mening att ett sådant ställningstagande riskerar att skada 
löntagarkollektivets ställning på arbetsmarknaden på bl.a följande sätt. 
Genom att sticka ut som ett av mycket få LO- och TCO-förbund som inte 
tar avstånd från utredningen skapar vi en splittrad bild av 
fackföreningsrörelsen. I stället bör vi stå enade mot en oroväckande 
utveckling där nu inte bara borgliga partier öppnar upp för att inskränka 
strejkrätten. 
Genom att inte ta avstånd från att utreda inskränkningar i strejkrätten ger vi 
en bild av att vi menar att det är Hamnarbetarförbundet som är problemet i 
Göteborgs hamn när det i själva verket är arbetsgivaren som står för den 
överväldigande delen av stridsåtgärder, en vecka strejk mot sex veckors 
lockout. 
Jag önskar: 
att 1 instanser under förbundsrådet mandat tar tydligt avstånd från alla 
lagändringar som riskerar att försvaga löntagarkollektivets rättigheter på 
arbetsmarknaden. 
att 2 förbundsrådet ställer sig bakom motionen som sin egen då den 
behandlas av Kongressen. 
Relevant instans ges i uppdrag att föra in motionens intention enligt ovan i 
styrande dokument. 
 
 
Förbundsstyrelsens yttrande: 

 

Unionen ska tillvarata och främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga 
intressen på alla nivåer. Möjligheten för anställda att organisera sig, förhandla gemensamt och 
genom sin fackliga organisation träffa avtal är helt grundläggande. Unionen står naturligtvis upp 
för dessa rättigheter. De förutsätter också möjlighet till stridsåtgärder. De grundläggande 
reglerna ska långsiktigt ge så goda och stabila förutsättningar som möjligt för förbundets arbete 
och tjänstemännens villkor.   

 

När det gäller möjligheten till stridsåtgärder i arbetslivet i Sverige så har det under lång tid 
debatterats och arbetsgivarorganisationer har fört en högljudd retorik. Politiska partier har 
också från tid till annan fört fram förslag om långtgående inskränkningar. Regeringen tillsatte 
2017 en utredning i syfte att överväga förslag till vissa inskränkningar i rätten till stridsåtgärder. 



Motioner  Sida 18 av 18 

Sida 18 av 18 

Under utredningstiden framfördes förslag som var svåra för parterna att bedöma innebörd av 
och med eventuellt långtgående effekter. Parterna har i enlighet med den svenska modellen fört 
självständiga diskussioner och lyckats enas om möjliga ändringar i medbestämmandelagens 
regler om stridsåtgärder. TCO, SACO, LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt överlämnat 
förslaget och det finns alltså en bred facklig enighet och partsgemensamma förutsättningar för 
långsiktig stabilitet. 

 

Om förslaget i sig kan sägas att det innebär att tvister om tolkning av gällande avtal eller lag ska 
prövas i domstol och att en stridsåtgärd ska ha föregåtts av förhandlingar och inte får ha annat 
syfte än att träffa kollektivavtal. Unionen och övriga fackliga organisationer inom TCO, SACO 
och LO tillämpar redan idag dessa principer.   

 

Unionen värnar den svenska modellen, den partsgemensamma dialogen och kollektiv-avtalen. I 
det fackliga arbetet hanterar vi en förhandlingsmodell där vi väger intressen mot varandra för att 
skapa de långsiktigt bästa förutsättningarna för fackligt arbete och  tjänstemännens villkor. Att 
generellt ta avstånd från förändringar ger inte framgångsrikt de bästa  förutsättningarna för 
långsiktigt hållbara och bra lösningar för tjänstemännen utan det kräver en helhetssyn. Unionen 
har försvarat och kommer försvara medlemmarnas intressen, inte minst rätten att organisera sig, 
förhandla gemensamt och träffa kollektivavtal och i samband med det kunna vidta 
stridsåtgärder.  

   

 

Förbundsrådet föreslås besluta  

 

att  anse motionen besvarad  

 

 



  
 
 

 
 

Arvoden 
Sida 1 av 1 

Unionen Skaraborg/Väst årsarvoden* och  
ersättningar för förtroendevalda 
 
 
IBB 2019 64 400:-   
 
 
Uppdrag   % av IBB per år 
 
Arvode ordförande    19% 
  
Arvode vice ordförande   9% 
 
Arvode RS ledamot och suppl.  5.5% 
 
Arvode revisor/valberedare och suppl. 5.5% 
 
Sammanträdesersättning   0.88% 
 
Vid IBB beräkning av arvoden – jämnas ersättningarna till närmaste högre tiotal 
kronor. 
 
 
Reseersättning vid uppdrag för regionens räkning 
Reseersättning utbetalas enligt Unionens fastställda regler. Även restidsersättning utbetalas 
enligt Unionens riktlinjer. 
Vid regionråd ersätts resande ombud för tåg- eller bussbiljett, eller vid samåkning i bil (så att 
minsta antal fordon används) milersättning enligt Unionens fastställda regler. 
 
 
Arvoden 
För att arvoden ska utbetalas, fordras närvaro med minst 50 % 
 
Valberedare/Revisorer och dess suppleanter räknas efter deras egen bokförda mötesstruktur, 
eftersom det huvudsakliga arbetet bedrivs vid sidan av fastställd mötesordning för styrelsen. 
    
Valberedning samt dess suppleanter:  Minst 4st bokförda möten.  
Revisorer samt dess suppleanter:  Minst 4st verksamhetsrevisioner 
 
Skall arvode utbetalas fordras också här 50 % närvaro i dessa funktioners mötesstruktur. 
 
 
* Med årsarvode avses tiden mellan två regionråd 



 
 
 

 
 

Valberedningens förslag 
Sida 1 av 3 

Valberedningen Unionen Skaraborg/Väst 
Nomineringar inför Årsmötet 2019-04-10 
 
Styrelsens storlek är 11 ordinarie + 5 suppleanter (förslag på att öka med en suppleant) 
 
Regionstyrelse   
 
Ordförande 
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB 2 år Omval 
 
Styrelseledamöter 
Fredrik Wingård, Sykes Sweden AB 2 år Omval 
Annalena Levin, National Electric Vehicle Sweden AB 2 år Nyval 
Per-Åke Halvordsson, Rexcell Tissue & Airlaid AB 2 år Omval 
Camilla Själin, Preemraff Lysekil 2 år Nyval 
Dzevdet Dedovic, Systembolaget Mariestad 2 år Nyval 
Christina Balder, Studerande Ett år kvar av mandatperioden 
Erik Boij, HCL Sweden AB Ett år kvar av mandatperioden 
Mats Lidberg, Volvo Personvagnar AB Ett år kvar av mandatperioden 
Tobias Larsson, AC Floby Ett år kvar av mandatperioden 
Mikaela Svensson Ett år kvar av mandatperioden 
 
Styrelsesuppleanter (Suppleanter ersätter i nämnd ordning) 
Juhani Tamminen, GKN Aerospace Sweden AB 1 år Nyval 
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB 1 år Nyval 
Christian Skantze, Storel/Rexel 1 år Nyval 
Henrik Carlsson, Arla Foods AB 1 år Nyval 
Björn Ehlin, beSolutions AB 1 år Nyval 
 
Regionrevisor 
Mikael Björsell, Frameco Fastigheter AB 2 år Omval 
Jörgen Svensson, West Atlantic Sweden AB Ett år kvar av mandatperioden 
 
Revisorssuppleanter (Suppleanter ersätter i nämnd ordning) 
Alexandra von Essen, Tranter International AB 1 år Omval 
Christer Anderzen, Doggy AB 1 år Omval 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Valberedningens förslag 
Sida 2 av 3 

 
Ombud till Förbundsrådet  
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB 1 år Omval 
Christina Balder, Studerande 1 år Omval 
Fredrik Wingård, Sykes Sweden AB 1 år Omval 
Erik Boij, HCL Sweden AB 1 år Omval 
Mats Lidberg, Volvo Personvagnar AB 1 år Omval 
 
Suppleanter till Förbundsråd (Suppleanter ersätter i nämnd ordning) 
Per-Åke Halvordsson, Rexcell Tissue & Airlaid AB 1 år Omval 
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB 1 år Omval 
Mikaela Svensson, Arbetssökande 1 år Omval 
Björn Ehlin, beSolutions AB 1 år Nyval 
Tobias Larsson, Automotive Components Floby AB 1 år Nyval 
 
Ungdomsombud 
Mikaela Svensson, Arbetssökande 1 år Nyval 
 
 
Unionens A-kassa 
 (Val till A-kassan skall ske under separat utlöst möte under RR-mötet.) 
 
Ombud till A-kassan 
Benny Olsson, Uddevalla Hamnterminal AB 1 år Omval 
Christina Balder, Studerande 1 år Omval 
Juhani Tamminen, GKN Aerospace Sweden AB 1 år Nyval 
 
Suppleanter till A-kassan  
(Suppleanter ersätter i nämnd ordning) 
Per-Åke Halvordsson, Rexcell Tissue & Airlaid AB 1 år Omval 
Erik Boij, HCL Sweden AB 1 år Omval 
Tobias Larsson, Automotive Components Floby AB 1 år Nyval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Valberedningens förslag 
Sida 3 av 3 

 
Valberedning  
Valberedningens storlek är 5 ordinarie + 2 suppleanter 
 
På Regionrådet kommer ett utskott att utses och det är deras arbete att under mötesdagen 
samla in förslag till ny valberedning från er som är ombud. Samt ansvara för att presentera sitt 
förslag till ny valberedning att väljas på mötet. Tänk lite innan mötet på förslag du kan ha till 
detta uppdrag. 
 
3 st Ledamöter till Valberedningen  2 år Nyval/Omval 
 
1 st sammankallande (väljs bland de ordinarie) 1 år Nyval/Omval 
 
2 st Suppleanter till Valberedningen 1 år Nyval/Omval 
 
De som suttit i dagens valberedning är: 
Sammankallande 
Åsa Sundberg, Vattenfall Eldistribution AB  
 
Ordinarie 
Krister Larsson Lysander, Volvo IT AB  
Veronica Östman, Autoliv Sverige AB   
Olof Annas, GKN Aerospace Sweden AB Har ett år kvar av mandatperioden 
Lennart Strömvall, Arbetssökande Har ett år kvar av mandatperioden 
 
Suppleanter 
Håkan Johansson, Eltel Networks Infranet AB 
Vakant 
 
Till valberedningen har det i år inte inkommit några nomineringar för kommande 
valberedning. 
De i sittande valberedning vars mandatperiod går ut står eventuellt till förfogande för omval 
men måste då nomineras till utskottet. 
 



 
 
 

 
 

Inkomna nomineringar utöver valberedningens förslag 
Sida 1 av 1 

Valberedningen Unionen Skaraborg/Väst  
 
Utöver valberedningens förslag har följande nomineringar  
inkommit till valberedningen inför Årsmötet 2019-04-10 
 

Ordinarie ledamot till Regionstyrelsen 
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB föreslagen som suppleant 
Björn Ehlin, beSolutions AB föreslagen som suppleant 
 
Styrelsesuppleant 
Camilla Själin, Preemraff Lysekil föreslagen som ordinarie 
 
Ombud till Förbundsrådet  
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB föreslagen som suppleant 
Björn Ehlin, beSolutions AB föreslagen som suppleant 
 
Ombud till A-kassans stämma 
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB Inte föreslagen 
 
Suppleant till A-kassans stämma 
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB Inte föreslagen 
 
Suppleant till Kongress 
Björn Ehlin, beSolutions AB Det finns ingen vakant plats 
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2018 har varit ett omtumlande år på många 
olika sätt. 

• Rekordvarm sommar som tyvärr också 
innehöll en rad stora skogsbränder

• Nobelpriset i litteratur ställdes in 
• Fotbollsspelaren Jimmy Durmaz orsakade 

en frispark i slutskedet i en av Sveriges 
matcher i fotbolls VM och en stor mängd 
hat riktades mot Durmaz i sociala medier 

• Erik med Downs syndrom sköts ihjäl av 
polis

• Riksdagsvalet utmanade många av våra 
värderingar och normer. Redan före 
valdagen så var många av medborgarna i 
Sverige engagerade i demokratifrågan och 
valdeltagande blev det högsta på många 
år. Efter valet utropade sig alla partier 
som segrare men så till den milda grad 
att man ansåg sig ha väljarnas stöd för att 
inte samarbeta med oliktänkande. Att inte 
respektera andras åsikter än sin egen är en 
farlig väg att gå.

Unionen är partipolitiskt obundna men det 
innebär inte att vi kan ta ställning i politiska 
frågor.

Vår portalparagraf i stadgarna säger bl.a:
 

Unionen är en medlemsstyrd organisation 
som bygger på solidaritet och värderingar 
som värnar grundläggande demokratiska 
principer i samhället samt respekten för 

jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt 
alla människors lika värde.

Det innebär att vi alla har ett gemensamt 
ansvar för att alla våra medlemmar skall 
respekteras oavsett bakgrund, varifrån man 
kommer, kön, ålder etc. Alla skall ges samma 
möjligheter till ett värdigt liv.

Tillsammans måste vi våga utmana de krafter 
som inte har samma inställning till ovanstående 
som vi. Vår viktigaste uppgift i facket är att se till 
så att de som behöver hjälp verkligen får det.

Vi arbetar för att våra kollektivavtal skall 
innehålla nivåer som inte får underskridas. Löner 
– semester – pensioner – arbetsmiljö – möjlighet 
till kompetensutveckling med mera. Villkor som 
är svåra för många av våra medlemmar att få till 
på egen hand.

Under våren 2019 går Unionen in i en 
intensiv period med mycket förarbete inför 
avtalsförbundsråd och kongress. Unionen 
kommer på förbundsrådet i juni ta fram ett 
inriktningsbeslut på vilka frågor vi skall driva i 
nästa avtalsrörelse. Det vill säga de problem som 
är allra viktigast för våra medlemmar att få till en 
förbättring i.

På kongressen kommer vi bland annat att ta 
beslut om vår politiska inriktning i en rad frågor. 
Den mest spännande enligt mitt tycke är vår nya 
jämställdhets- och mångfaldhetsplattform. Där 
vill vi att det skall framgå att vi inte tolererar 
diskriminering eller annan kränkning och att 
arbetet med att alla människor är lika värda 
ständigt pågår. 

Vårt motto skall vara ”Gemensamt hjälper vi 
varandra att bli så bra vi kan” både som grupp och 
som individ.  

Jag vill också passa på att tacka alla våra 
anställda för det gånga året. Tillsammans med 
alla förtroendevalda gör ni att villkoren på våra 
arbetsplatser blir bättre. 

Ju fler som gör dig bättre.
Ju fler som jag gör bättre.
Ju bättre får vi det.

Tillsammans gör vi det bättre för varandra

Benny Olsson
Ordförande



3

Personal

Stefan Vinnerholt
Kommunikatör

Verksamhetsutvecklare

Johan Bäcklund
Regionchef

Lena Stenmark
Gruppchef

Susanne Brandqvist
Klubbutvecklare, värvare

fr.o.m 2018-05

Jessica Strandberg
Assistent

Dick Nilsson
Ombudsman

Anette Hellgren
Ombudsman chef

Anna Åkerström
Ombudsman

Pål Magnussen
Ombudsman

Maria Rydén
Ombudsman

Annika Brunsten
Ombudsman

Louise Karlsson
Ombudsman

David Jering
Ombudsman
fr.o.m 2018-04

Leif Jonsson
Ombudsman

Pawel Gezela
Ombudsman

Jennie Wickell
Ombudsman

Joakim Aldsten
Ombudsman

Nils Farken
Ombudsman

Kai Haikola
Ombudsman

Angélique Thörn
Ombudsman

slutat 2018-02

Ann-Mari Olsson
Ombudsman

slutat 2018-08
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Regionstyrelsen

Ordförande 
Benny Olsson Uddevalla Hamnterminal

Vice ordförande 
Fredrik Wingård Sykes Sweden AB

Ledamöter
Erik Boij HCL Technologies
Per-Åke Halvordsson Rexcell Tissue & Airlaid
Mats Lidberg Volvo Car Engine

Christina Balder Studerande
Yvonne Reteike IAC Group AB
Lars Sandgren* Gunnar Dafgård AB
* till och med 2018-09
Fredrik Wingård Sykes Sweden AB
Tobias Larsson AC Floby AB
Mikaela Svensson 
Peter Karlsson GKN Aerospace Sweden
Annalena Levin** NEVS
** från och med 2018-09

Suppleanter
Annalena Levin* NEVS
* till och med 2018-09
Stefan Svensson** Emballator Mellerud Plast
** till och med 2018-10

Personalrepresentant
Anette Hellgren Unionen Skaraborg/Väst

Ungdomsombud
Vakant

Likabehandlingsgrupp
Yvonne Reteike IAC Group AB
Christina Balder Studerande

Revisorer
Mikael Björsell Frameco Fastigheter AB
Jörgen Svensson West Atlantic Sweden AB

Revisorssuppleant
Alexandra von Essen Tranter International AB
Christer Anderzén Doggy AB

Kongressombud
Benny Olsson Uddevalla Hamnterminal
Yvonne Reteike IAC Group AB
Christina Balder Studerande
Fredrik Wingård  Sykes Sweden AB
Erik Boij HCL Technologies
Per-Åke Halvordsson  Rexcell Tissue & Airlaid
Juhani Tamminen GKN Aerospace Sweden 
Lennart Strömvall 
Åsa Sundberg Vattenfall Eldistribution 
Janette Leinonen  ÅF-Industry AB
Krister Larsson Lysander Volvo IT

Suppleant
Mats Lidberg  Volvo Car Engine
Peter Karlsson GKN Aerospace Sweden
Mikaela Svensson 
Christoffer Wall Sykes Sweden AB
Tobias Larsson AC Floby AB
Tomas Nilsson Trollhättans Närradio
Anders Johansson GKN Aerospace Sweden
Lars Sandgren  Gunnar Dafgård AB
Annalena Levin NEVS
Ronnie Hermansson NEVS
Dzevdet Dedovic Systembolaget

Förtroendevalda
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Ombud till förbundsråd
Benny Olsson Uddevalla Hamnterminal
Yvonne Reteike IAC Group AB 
Christina Balder Studerande
Fredrik Wingård Sykes Sweden AB 
Erik Boij HCL Technologies
Mats Lidberg Volvo Car Engine

Suppleant
Alexandra von Essen Tranter International AB
Per-Åke Halvordsson Rexcell Tissue & Airlaid
Lars Sandgren Gunnar Dafgård AB
Mikaela Svensson 
Christer Anderzen Doggy

Ombud till Unionens A-kassas stämma
Benny Olsson Uddevalla Hamnterminal
Christina Balder Studerande
Stefan Hämäläinen Falköpings Tidning

Ombudsuppleant till Unionens A-kassas stämma
Per-Åke Halvordsson Rexcell Tissue & Airlaid
Peter Karlsson GKN Aerospace Sweden
Erik Boij HCL Technologies

Valberedning
Åsa Sundberg Vattenfall Eldistribution 
Lennart Strömvall 
Krister Larsson Lysander Volvo IT
Olof Annas GKN Aerospace Sweden
Veronica Östman* Autoliv Sverige
* till och med 2018-10

Valberedning suppleant
Håkan Johansson Eltel Networks Infranet AB

Förtroendevalda
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Lokal facklig organisation

Nya klubbar:
• AB Akronmaskinger, Järpås
• Anticimex, Uddevalla
• CIDAN Machinery Sweden AB, Götene
• Gühring Sweden AB, Lidköping
• Hallberg-Rassy Varvs AB, Ellös
• Petainer Lidköping AB, Lidköping
• Rabbalshede Kraft AB, Rabbalshede
• Samres AB, Skövde
• Thomas Betong AB, Uddevalla
• TI Group Automotive Systems AB, Lidkö-

ping
• Daloc AB, Töreboda
• XR Logistik AB, Skövde

Vid årsskiftet hade regionen 141 klubbar som 
omfattar 7 041 medlemmar.

Klubbutveckling
Att stötta klubbarna är en naturlig del 

i regionkontorets arbete oavsett om det 
handlar om stöd vid förhandling, regionala 
utbildningar eller riktade behovsstyrda 
utbildningsinsatser av enskilda klubbar, 
utvecklingssamtal etc.

Klubbtrappan är ett verktyg som regionens 
klubbutvecklare och klubbansvariga 
ombudsmän använder sig av. Klubben följs 
under dess första två år med avstämningar, 
stöd och samtal.

För att de förtroendevalda ska få extra 
stöttning och känna att de kan agera i sitt 
uppdrag genomförs utvecklingssamtal årligen 
med klubbarna. 

Arbetsplatsombud (APO)
I regionen finns det registrerat 205 st 

APO (en minskning med 34 st) varav 8 st har 
fullt förhandlingsmandat och 8 st begränsat 
förhandlingsmandat. 

APO finns på 179 arbetsplatser och 
omfattar 1 552 medlemmar.

Arbetsmiljöombud (AMO)
I regionen finns det registrerat 345 st AMO 

(en minskning med 13 st). 

Kollektivavtal

Det finns totalt 2 452 arbetsplatser 
(med medlemmar) i regionen som har 
kollektivavtal med Unionen.

Under 2018 har det tecknats 24 st nya 
hängavtal.

Andelen medlemmar i regionen som 
omfattas av ett kollektivavtal är 86,3%.

Andelen arbetsställen i regionen som 
omfattas av ett kollektivavtal är 65,7%

Täckningsgrad medlem:

Antal medlemmar på arbetsställe
1-4 59,3%
5-10 87,4%
11-30 93,8%
31-50 95,2%
51- 100%
1- 86,3%

Täckningsgrad arbetsställe branschvis:

Bransch
Ideella organisationer & föreningar 76,1%
Transport & Logistik 71,5%
Media & Kommunikation 45,9%
IT & Telekom 34,3%
Industri & Teknik 74,2%
Bygg & Fastighet 61,2%
Handel 64,4%
Farmaci & Hälsa 77,8%
Energi & Miljö 75,9%
Konsult & Finans 53,6%
Service & Tjänster 65,0%
Okänd 43,4%
Alla branscher 65,7%

En starkare kraft
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Arbetsmiljö

Att främja en god arbetsmiljö och 
förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i 
arbetsmiljön är en viktig fråga för Unionen.

Vi samverkar kontinuerligt med att 
stötta medlemmar och arbetsgivare för att 
tillsammans stärka och bibehålla en god 
arbetsmiljö.

Under året har vi genomfört 2 st 
utbildningar i BAM (Bättre arbetsmiljö) 
för lokala fackliga företrädare som gör ett 
fantastiskt jobb som förtroendevalda på sina 
arbetsplatser. 

Vi har också startat upp ett nytt 
nätverk för arbetsmiljöombud och lika-
behandlingsombud för en ytterligare 
möjligheter att utbyta erfarenheter och fylla 
på med individuell kompetensutveckling.

Regionala arbetsmiljöombud - RAMO

Regionens ombudsmän är även regionala 
arbetsmiljöombud. Vi samverkar med 
arbetstagare och arbetsgivare för att starta och 
bibehålla det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vi har under det gångna året genomfört  
101 st Ramobesök samt 8 st uppföljnings-
besök.

Arbetsskador & Försäkringsärenden

Arbetsskador & försäkringsärenden 
handläggs av vår samarbetsregion Göteborg.

Medlemsvärvning

Under våren har fokus varit att fortsätta 
arbetet som inleddes våren 2018 där målet 
var nytänk. Detta för att möta befintliga 
och potentiella medlemmar där de befinner 
sig och att låta behovet vara det som styr 
verksamheten. 

Inför varje arbetsplatsbesök har man börjat 
arbeta mer systematiskt genom att bland 
annat planera innan besöket, planera vad som 
sker under besöket samt efter besöket gått 
igenom vad som kan justeras till nästa gång. 
Allt för att bli bättre. 

För att öka och bibehålla medlemmarna 
i regionen har värvningen tagit en allt större 
och viktigare plats i verksamheten och detta 
är något som även börjar smittas över på 
våra förtroendevalda. Planering kring hur vi 
på bästa sätt kan stötta klubbar och övriga 
förtroendevalda pågår. 

Under året har vi genomfört 1 309 st 
arbetsplatsbesök.

Vid årsskiftet hade regionen ett medlems-
antal på 25 857 st medlemmar. 20 982 av 
dessa är yrkesverksamma och egenföretagare, 
en ökning med 111 st. 

Medlemskategori Antal
Yrkesverksamma 20 635
Egenföretagare 347
Student 1 233
Pensionär 3 642

25 857

En starkare kraft
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Unionenveckorna

Årets första Unionenvecka, vecka 6, 
var temat Unionen 10 år. Under veckan 
genomfördes gaturace med bl.a. inriktning 
egenföretagare, arbetsplatsbesök.

Andra Unionenveckan, vecka 38, var 
temat kompetensutveckling. Under veckan 
genomfördes gaturace (flera dropin-besök 
utmed en speciell gata eller i ett specifikt 
område), arbetsplatsbesök och ett fikabord i 
Lidköping. 

Aktiviteter för medlemmar

Under året har vi genomfört följande 
medlemsföreläsningar i regionen:
• Martina Haag: Balans i livet - om mod 

och att våga kasta sig ut
• Marcus Oscarsson: Rysarvalet - en 

föreläsning om kampen i Rosenbad
• Tony Irving: Lyckan - att våga vara sig 

själv
• Johan Norén: Uppkopplad, avkopplad och 

konsekvensen av en tanke
• Bo Dahlbom: Den digitala revolutionen 

och framtidens arbetsmarknad (bransch-
aktivitet för Industri & Teknik, Handel 
och IT & Telekom)

Medlemsutbildningen ’Arbetslivet för dig 
under 35’, är en kurs som vi riktat mot yngre 
medlemmar.  Vi har genomfört utbildningen 
på regionkontoren i Skövde och Trollhättan, 
med skyhöga betyg. 2019 är tanken att 
möjliggöra för alla medlemmar att gå 
utbildningen eftersom feedbacken visat att det 
finns ett tydligt behov.

Utbildning för förtroendevalda

Vi har även under 2018 haft en omfattande 
utbildningsverksamhet. Tyngdpunkten är 
inriktad mot den fackliga grundutbildningen 
med påbyggnad, för dem som varit med i 
klubbarbetet länge. 

Under 2018 har samarbetet mellan 
Göteborg, SjuHall och Skaraborg/Väst 
fortsatt. Erfarenheterna av regionsamarbetet 
har varit goda.

Under året har 2 779 personer deltagit i 
våra utbildningar/aktiviteter/konferenser. 

En starkare kraft
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En starkare kraft

Tillfälle för aktiviteten Deltagare
Arbetslivet för dig under 35 år 18
Branschträff: Den digitala revolutionen och framtidens arbetsmarknad 40
Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö 36
Chef: Arbetsrätt för chefer 18
Chef: Chef – det här behöver du veta om tjänstepension 8
Chef: Coachande förhållningssätt – för dig som chef 7
Chef: Hålla lönesamtal 24
Chef: Maxa snacket – led digitalt! 29
Chef: Medvetet ledarskap 9
Chef: Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste verktyg 22
Chefens arbetsmiljöansvar 29
Coachande förhållningssätt – för dig som förtroendevald 3
Facklig grundkurs för förtroendevalda 69
Facklig introduktion för arbetsplatsombud 7
Finfo: Din pension – dina val och hur du kan påverka 204
Finfo: Dina försäkringar på jobbet 44
Finfo: Efterfrågad - Din pension - dina val och hur du kan påverka 147
Finfo: Efterfrågad - Dina försäkringar på jobbet 147
Finfo: Efterfrågad - Individualärenden 32
Finfo: Efterfrågad - Individualärenden 1
Finfo: Efterfrågad - Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år 5
Finfo: Född mellan 1979 och 1993 – drar du nitlott eller vinstlott? 12
Finfo: Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år 289
Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS) 6
Klubbkonferens 99
Med rätt att vara olika 13
Medlemsföreläsning: Balans i livet – om mod och att våga kasta sig ut 402
Medlemsföreläsning: Lyckan – att våga vara sig själv 312
Medlemsföreläsning: Rysarvalet – en föreläsning om kampen i Rosenbad 355
Medlemsföreläsning: Uppkopplad, avkopplad och konsekvensen av en tanke 257
Modul 22
Nycklar i framgångsrik kommunikation 10
Nätverksträff för arbetsmiljöombud 19
Regionråd (årsmöte) 84

2 779

Aktiviteter
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Unionen Chef

Unionen Skaraborg/Väst erbjuder sina 
chefsmedlemmar stöd och service genom 
medlemskapet Unionen Chef. Under 2018 
har Anette Hellgren varit Ombudsman Chef 
och fortsatt inriktningen med att stötta chefer 
i olika chefsfrågor. 

Under 2018 har förbundets chefsturné 
”Maxa Snacket” med Karin Zingmark, 
genomförts i Skövde. Seminariet fokuserade 
på ledarskap på distans och utmaningar med 
digitalisering.  Det var 29 st intresserade 
chefer som deltog.

Dessutom har vi genomfört utbildningar i:
• Medvetet ledarskap 
• Coachande förhållningssätt
• Arbetsrätt för chefer 
• Chefens Arbetsmiljöansvar 
• Utvecklingssamtalet för chefer 
• Hålla lönesamtal 
• Pensionsinformation för chefer
• Det krävande samtalet, i TRRs regi

Utbildningen ”Hålla lönesamtal” har även 
hållits ute på företag, i en något komprimerad 
version. Målgruppen har varit samtliga chefer 
med underställd personal. Utbildningen 
öppnar upp för intressanta diskussioner och 
frågeställningar som är aktuella på företagen. 

Företag och klubbar har också besökts  
i samband med Unionenveckor, där vi 
informerat om medlemskapet Unionen Chef 
och pratat Chefs- och Ledarskapsfrågor. 

Vid årsskiftet var vi 3 350 chefsmedlem-
mar, vilket är en ökning med 161 st.

Unionen Egenföretagare

Unionen erbjuder stöd och service till 
egenföretagarmedlemmar. Tjänster som 
efterfrågas mest är affärsjuridik, rådgivning, 
avtalsgranskning och UC upplysningar. 

Vi har ett samarbete med Nyföretagar-
centrum i Trollhättan och med Drivhuset i 
Skövde. 

Som en del i vårt regionsamarbete, är 
Annika Andersson (Göteborg) regionalt 
ansvarig för medlemsformen Unionen 
Egenföretagare i Skaraborg/Väst.

Vi hade 347 st Egenföretagarmedlemmar 
vid årets slut - en minskning med 6 st. 

Unionen Student

Huvudansvaret för Unionen Student ligger 
på förbundskontoret. 

Unionen Student har under året deltagit 
på bland annat mässor, arbetsmarknadsdagar, 
välkomst- och karriärdagar.

Antalet studerandemedlemmar är 1 233 st, 
vilket är en minskning med 34 st.

CV-granskning

Medlemmar i Unionen erbjuds CV-
granskning som medlemsförmån.  Denna 
granskning utförs av Academic Work.

Ett bättre medlemskap
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Försäkringsinformation

Försäkringsinformationen har genomförts 
till stor del genom uppdrag från PTK (ITP/ 
KTP-avtalet). 

Verksamheten bedrivs genom planerade 
informationsträffar, efterfrågade träffar på 
arbetsplatser och i andra sammanhang samt 
individuella genomgångar av försäkringar/ 
pensioner. 

Under 2018 genomfördes 17 st planerade 
och 16 st efterfrågade informationsträffar 
samt 34 st individuella genomgångar. 

Totalt sett informerades 889 personer, 
såväl medlemmar som ickemedlemmar

Facklig rådgivning / jour

Regionkontoret har haft öppet för spontan-
besök tisdagar-fredagar kl 08.15-11.30 och 
12.30-16.00. 

Medlemmarna i Unionen Skaraborg/Väst 
erbjuds telefonrådgivning i fackliga frågor via 
Unionens Medlemsservice 0770-870 870.

Förtroendevalda kan ringa samma 
telefonnummer för facklig rådgivning och 
akuta frågor. Om personnummer anges och 
det finns ett registrerat förtroendeuppdrag 
hanteras dessa samtal i en separat kö med 
högre prioritet.

Kommunikation & Marknadsföring

Marknadsföringen av Skaraborg/Västs 
verksamhet sker genom personliga möten 
vid arbetsplatsbesök, seminarier, kurser och 
vid medlemsaktiviteter, men även via andra 
media, exempelvis: 

• Riktade e-postutskick till målgrupper 
(chefer, egenföretagare, klubbar, arbets-
platsombud m.fl) 

• Centrala e-postutskick 5 gånger per år till 
medlemmar, förtroendevalda och chefer 

• Trycksaker

I sociala media är vi synliga på Facebook 
och på Twitter @UnionenSkbgVast.

Ett bättre medlemskap
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Ett bättre medlemskap

Förhandlingar och arbetsrättsligt stöd

Under 2018 har regionens ombudsmän 
hanterat 848 st förhandlingsärenden. 
Därutöver har vi stöttat och gett råd till 
förtroendevalda och medlemmar i olika 
situationer.

Förhandlingsärende, typ Antal
Medbestämmandeförhandling 701

Flera underrubriker 51

Allmänna anställningsvillkor 9

Arbetsmiljö 17

Arbetstid 15

Arbetstid, extra övertid 13

Arbetstid, lokala avvikelser 4

Avsked 2

Flexpension 1

Inrangering 1

Konkurs, lönegaranti 11

Konsultation 1

Lagstiftning, övrigt 1

LAS, övrigt 11

Lönerevision 61

MBL, övrigt 89

Omplacering 6

Organisationsförändring 215

Rehabilitering 1

Saklig grund, arbetsbrist 148

Saklig grund, personliga skäl 10

Övergång av verksamhet 34

Intressetvist 57
Flera underrubriker 4
Anställningsavtal 1
Hängavtal 50
Rörliga löner 1
Övrigt 1

Förhandlingsärende, typ Antal
Rättstvist 90

Flera underrubriker 10

Allmänna anställningsvillkor 2

Anställningsavtal 6

Arbetsgivarintyg 4

Arbetsmiljö 1

Arbetstid 3

Avsked 6

Diskriminering, lön 2

Diskriminering, övrigt 1

Företrädesrätt vid anställning 1

Förtroendemannalagen 1

Konkurs, lönegaranti 1

Lagstiftning, övrigt 1

LAS, övrigt 4

Lön, fast 3

Lön, rörlig 1

Lönefordran, otvistig 4

Lönefordran, tvistig 6

Omplacering 1

Organisationsförändring 1

Pension 4

Saklig grund, arbetsbrist 21

Saklig grund, personliga skäl 3

Semesterersättning/lön 1

Övergång av verksamhet 1

Övrigt 1

Totalt 848
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Seniorföreningen i Skaraborg

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 
8 st protokollförda möten och ett stort antal 
kontakter via telefon och e-post.

Styrelsen har varit representerad vid 
Regionens årsmöte samt vid Nationella 
Samverkansgruppens årsmöte.

Antal betalande medlemmar var vid 
årsskiftet c:a 400 st. 

Under året har följande medlemsaktiviteter 
samlat c:a 140 deltagare.
• Välbesökt årsmöte med underhållning
• Besök på Dalénmuséet i Stenstorp
• Bussresa till Kinnekulle i vårblomningen
• Båttur på Åsunden underhållna av Birgit 

Sparres historier
• Besök på Volvomuséet och Aeroseum i 

Göteborg
• Besök på Volvo Powertrain i Skövde. 

Styrelsens sammansättning 2018
Kurt Gren Ordförande
Ingrid Andersson Vice ordförande
Lars Carlsson  Kassör
Gunilla Åberg Sekreterare
Anders Petersson  Ledamot
Birgitta Skoglund Suppleant
Sture Johanssson Suppleant
Lars Andersson Revisor
Inger Anemo Revisor
Åke Carlzon Revisorsuppleant
Kurt Gren Programkommitté
Sture Johansson Programkommitté

Vår verksamhet är mycket beroende av 
det stöd och den hjälp som Regionen med 
personal på regionkontoren har bistått oss 
med. Detta stöd hjälper oss att fortsätta att 
motivera medlemmarna att stanna i Unionen. 
Med detta vill vi framföra vårt tack till 
regionen och personalen på kontoren för det 
gångna verksamhetsåret.

Seniorföreningen i Väst

Styrelsen har under året hållit 8 st 
protokollförda sammanträden plus årsmötet, 
vilket hölls på regionkontoret i Trollhättan.

Stefan Boberg representerade oss på 
samverkansgruppens möte i Stockholm.

Årsmötet hölls den 28 mars på 
regionkontoret med ett 10-tal deltagare. 
Parentation hölls för medlemmar som avlidit 
under året. En dikt lästes.

Medlemsaktiviteter under året har varit: 
• Båtresa till Bassholmen
• Teaterkväll på Folkets Hus i Trollhättan
• Resa till Kiel med Columbus-resor

Antalet medlemmar var vid årets slut 474 st.

Styrelsens sammansättning 2018
Ordförande Bengt-Åke Ståhl 
Vice ordförande Stefan Boberg 
Sekreterare Monica Bengtsson 
Kassör Sten Höglund 
Ledamot Görel Bruhn 
Suppleant Marita Berheim 
Suppleant Esther Paaval
Revisor Lennart Melin 
Suppleant Lenn Svensson
Valberedning: Christer Daag 
 Eric Overgaard

Styrelsen för Unionen Seniorer Väst riktar 
ett stort tack till Unionen Skaraborg/Väst 
för bidrag till föreningens verksamhet. Vi 
tackar också personal på regionkontoret i 
Trollhättan för all den hjälp som kommit oss 
till del vid våra styrelsemöten. Detta har varit
till ovärdelig hjälp för oss.

Avslutningsvis tackar vi också våra 
medlemmar för det förtroende som visats oss 
under året.

Seniorerna
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Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad

Avtalsrörelsen

Det har genomförts fyra avtalskonferenser 
2018 där fokus har varit löneprocess och 
arbetstid. Glädjande är att fler och fler 
klubbar är representerade på konferenserna, i 
år har det varit ca 80 deltagare fördelat på de 
fyra tillfällena.

Under hösten 2018 rullade avtalsrörelsen 
2020 igång. Konfliktgruppen för hela Unionen 
var samlad i december för förberedelser där 
bland annat den nya centrala konfliktgruppen 
presenterades. Ansvariga och representanter 
i konfliktgruppen från vår region är Dick 
Nilsson och Kai Haikola.    

Under året har Kai Haikola, Pawel Gezela, 
Dick Nilsson och Maria Rydén varit ansvariga 
för avtalsgruppen.

Opinionsbildning

Det som är grunden för allt opinionsarbete 
är Unionens tre hjärtefrågor:
• Fler och bättre jobb
• Kompetens ger kraft
• Balans i arbetslivet

Under året har vi fortsatt med vårt arbete 
att vara synliga på debattsidor i regional 
media där vi bland annat skrivit om:
• Det går inte att arbeta i sömnen
• Handlingsförlamning råder inför nästa 

jobbkris
• Fira om du omfattas av tjänstepension
• Vi behöver ett nytt studiemedel för 

yrkesverksamma
• Koppla bort dig själv på semestern
• Övertidsberget måste minska
• Anställda har svårt att utbilda sig
• Högskolan måste se till arbetslivets behov
• Allt fler tjänstemän vobbar
• Ojämställt arbetsliv

Regionstyrelsens likabehandlingsgrupp har 
fått flera debattartiklar publicerade
• Varor skall även göra gott
• Företagen måste arbeta aktivt med 

mångfaldsarbete
• Fram till kl 16:02 för kvinnorna

Centrala pressmeddelanden har också 
bidragit till ett stort antal mediaträffar i vår 
region. 

Likabehandling

Förbättringarna som genomfördes 2017 i 
diskrimineringslagen togs med i utbildningen 
i likabehandling ”Med rätt att vara olika” som 
genomförts i regionen. Unionen har också 
drivit kravet på att lönekartläggningar ska 
göras i samverkan, årligen, vid alla större 
företag. Klubbar kan få stöd för att driva 
frågan till nämnden för diskriminering.

Det finns ett nätverk inom Unionen 
för likabehandlingsfrågor. I det ingår 
såväl förtroendevalda som anställda. Pål 
Magnussen och Anna Åkerström har 
deltagit som tjänstemän, Yvonne Reteike och 
Christina Balder som förtroendevalda. 

I augusti deltog vi på Europride i ett nära 
samarbete med region Göteborg och TCO. 
Tillsammans bemannade vi informationstält 
och gick i regnbågsparaden. Alla medlemmar 
var inbjudna och vi är glada att många tog 
chansen att vara med oss i fem inspirerande 
dagar.
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En utvecklande organisation

Påverkan och inflytande i förbundet

Regionrådets årsmöte
Regionrådet hölls den 12 april på Folkets 

hus i Trollhättan med 89 deltagare varav 65 st 
ombud. 

Dagen avslutades med en öppen 
medlemsföreläsning där Marcus Oscarsson 
föreläste om Rysarvalet och kampen i 
Rosenbad.

Regionstyrelsen/Arbetsutskott
Regionstyrelsen har haft 10 protokollförda 

möten och arbetsutskottet 11 st protokoll-
förda möten.

Kongress – Förbundsråd
28-29 maj hölls förbundsråd

Branschdelegationer:
Förbundsövergripande delegation
Fredrik Wingård

Almega IT-Telekom och Tekniktjänster
Fredrik Wingård

Industri IKEM och LI
Lars Sandgren

Almega Tjänster & Media
Stefan Hämäläinen

Transport
Benny Olsson

Almega Tandvård
Kerstin Hovemyr

Övriga uppdrag
Unionens centrala valberedning
Benny Olsson

Unionens likabehandlingsnätverk
Yvonne Reteike

Styrelsen för Kraftcentrum, Trollhättan
Fredrik Wingård

Lotcen
Juhani Tamminen, ordinarie i styrelsen
Yvonne Reteike, suppleant i styrelsen

Unionen A-kassa
Fredrik Wingård
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Klubbar

Namn Ort Medlemmar

A
AB Akronmaskiner Unionenklubben Järpås 17
AC Floby, Unionenklubben Floby 72
Anticimex Lidköping, Unionenklubben Lidköping 24
Anticimex Uddevalla Unionenklubben Uddevalla 24
Arctic Paper Munkedals AB, Unionenklubben Munkedal 58
Arla Foods Götene Unionenklubb Götene 51
Asko Appliances Unionenklubben Lidköping 42
Assemblin El, Unionenklubb Skövde Skövde 18
Assemblin Lidköping Unionenklubben Lidköping 22
Autocom Diagnostic Partner AB, Unionenklubben Trollhättan 57
Autokaross AB, Unionenklubben Floby 38
Autoliv Sverige AB, Unionenklubben Vårgårda 133

B
Benders Sverige AB, Unionenklubben Kvänum 50
Bilia Skaraborg, Unionenklubben Skövde 47
Bostads AB Eidar, Unionenklubben Trollhättan 60
Bostäder AB, Unionenklubben Lidköping 13
Braathens Regional Airlines AB Trollhättan, Unionenklubben Västra Tunhem 18

Brandt Unionenklubben Uddevalla 129

C
Caverion Skaraborg, Unionenklubben Kvänum 15
Cejn AB, Unionenklubben Skövde 65
CGI AB, Unionenklubben Skara 33
CIDAN Machinery Sweden AB, Unionenklubben Götene 26
Color Line, Unionenklubben Strömstad 12
Combitech AB, Unionenklubben Trollhättan 72
Componenta Främmestad AB, Unionenklubben Nossebro 19
Contekton Sveriges Arkitekter och Unionenklubb Vänersborg 16

D
Dahréntråd AB, Unionenklubben Nossebro 24
Daloc, Unionenklubben Töreboda 74
Doggy AB, Unionenklubben Vårgårda 40
Dometic Seitz AB, Unionenklubben Tidaholm 16
DS Smith Packaging M-stad/VF, Unionenklubben Mariestad 57
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Klubbar

Namn Ort Medlemmar

E
Elos Medtech Timmersdala AB, Unionenklubben Timmersdala 27
Emballator Mellerud Plast Unionenklubb Mellerud 23
Erik Thun AB, Unionenklubben Lidköping 20
Eurofins Sverige, Unionenklubben Lidköping 227

F
Falbygdens Energi AB, Unionenklubben Falköping 24
Fazer Kvarn Unionenklubb Lidköping 11
Flexenclosure AB Unionenklubb Vara 33
Fredahl AB, Unionenklubben Åsarp 9
Furhoffs Rostfria AB, Unionenklubben Skövde 43

G
Gelia AB, Unionenklubben Grästorp 29
Ginza AB, Unionenklubben Nossebro 29
Gj-Maskin AB, Unionenklubben Falköping 15
GKN Aerospace, Unionenklubben Trollhättan 513
Gunnar Dafgårds AB, Unionenklubben Källby 164
Gühring Sweden AB, Unionenklubben Lidköping 15
Götenehus AB, Unionenklubben Götene 68

H
Hallberg-Rassy Varvs AB, Unionenklubben Ellös 11
HCL Technologies Skövde, Unionenklubben Skövde 27
Herrljunga Cider AB, Unionenklubben Herrljunga 24
HSB Nordvästra Götaland Unionenklubben Skara 40
HSB Norra Bohuslän, Unionenklubben Uddevalla 10
Husqvarna AB, Brastad Unionenklubb Brastad 15

I
IAC Färgelanda, Unionenklubben Färgelanda 47
Imazo, Unionenklubben Vara 12
IMI Hydronic Engineering AB, Unionenklubben Ljung 90
Innovatum Unionenklubb Trollhättan 34
International Automotive Comp, Unionenklubben Skara 45
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Klubbar

Namn Ort Medlemmar

J
Jernbroklubben, Skövde Skövde 74
Jula, Unionenklubben Skara 174
Junkyard AB, Unionenklubben Trollhättan 56

K
Kellfri AB, Unionenklubben Skara 20
Kihlberg AB, Josef, Unionenklubben Hjo 8
Kinnarps AB, Unionenklubben Kinnarp 164
Kvänum Kök AB, Unionenklubben Kvänum 40
Källbergs Industri AB, Unionenklubben Töreboda 20

L
LEAR Corporation Sweden AB, Unionenklubben Trollhättan 27
LEAX Arkivator AB, Unionenklubben Falköping 16
Lichron AB, Unionenklubben Skövde 25
LINK Arkitekter AB, Unionenklubben Lidköping 10
Llentab AB, Unionenklubben Kungshamn 40

M
Man Roland Sverige Ab, Unionenklubben Trollhättan 8
Marenor AB Unionenklubben Kungshamn 34
Marinfloc AB, Unionenklubben Varekil 17
Metsä Tissue AB, Unionen Sales Mariestad 13
METSÄ TISSUE AB, Unionenklubben Mariestad 57
MIO AB, Unionenklubben Tibro 128
Mobitec AB, Unionenklubben Herrljunga 23
Moelven Töreboda Limträ AB, Unionenklubben Töreboda 38
Moelven Vänerply AB, Unionenklubben Otterbäcken 10
Munksjö Paper AB, Unionenklubben Billingsfors 35

N
National Electric Vehicle Sweden AB,Unionenklubb Trollhättan 350
Nimbus Boats SWE AB, Unionenklubb Mariestad 22
Nimo-Verken, Unionenklubben Hova 19
Nobia AB, Unionenklubben Tidaholm 100
Nolato Cerbo AB, Unionenklubben Trollhättan 35
Norautron AB, Unionenklubben Vänersborg 44
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Klubbar

Namn Ort Medlemmar

O
Orkla Foods Sverige Väst Unionenklubben Kungshamn 28

P
Parker Hannifin AB i Skövde, Unionenklubben Skövde 11
Parker Hannifin AB, Unionenklubben Trollhättan 58
Paroc AB (Hällekis), Unionenklubben Hällekis 22
Paroc AB (Skövde), Unionenklubben Skövde 50
Petainer Lidköping AB, Unionenklubben Lidköping 21
Peterson Packaging AB, Unionenklubben Bäckefors 24
Preemraff Lysekil, Unionen Lysekil 167
Purtech AB, Unionenklubben Ed 7

R
Rabbalshede Kraft AB- Unionenklubben Rabbalshede 14
RexCell Tissue & Airlaid AB, Unionenklubben Bengtsfors 33
RIKSBYGGEN, Unionenklubben Skövde 17
RKR Redovisning & Revision AB, Unionenklubben Uddevalla 5

S
Samres AB, Unionenklubben Skövde 47
SCA Hygiene Product AB Edet Br, Unionenklubben Lilla Edet 52
Schenker, Vänersborg, Unionenklubben Vänersborg 17
Siemens Industrial Turbomachinery, Unionenklubben Trollhättan 25
Skandia Elevator AB, Unionenklubben Vara 27
SLM AB Försäljning Unionen Norr Uddevalla 31
SNA Europe (Industries) AB, Unionenklubben Lidköping 31
Solar Sverige AB, Unionenklubben Uddevalla 11
Standby AB Unionenklubb Trollhättan 21
Starsprings AB Unionenklubb Herrljunga 20
Strängbetong AB, Unionenklubben Herrljunga 25
SV Skaraborg, Unionenklubben Töreboda 20
SV Västra Götaland, Unionenklubben Uddevalla 23
Swegon AB, Unionenklubben Kvänum 76
Svenska Foder AB, Unionenklubben Lidköping 91
SVs reg enhet Västra Götaland, Unionenklubben Uddevalla 11
Sykes i Ed, Unionenklubben Ed 208
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Klubbar

Namn Ort Medlemmar

T
Tectubes AB Unionenklubben Hjo 14
Thomas Betong AB, Unionenklubben Uddevalla 8
TI Group Automotive Systems AB, Unionenklubben Lidköping 20
Toveks Personbilar AB, Unionenklubben Lidköping 73
Tranter International AB, Unionenklubben Vänersborg 29

U
Uddevalla Finmekanik, Unionenklubben Uddevalla 15
Uddevalla Hamnterminal AB, Unionenklubben Uddevalla 10
Unionen Skaraborg/Väst Skövde 21

V
Valeryd Invest AB, Unionenklubben Larv 8
Vargön Alloys AB, Unionenklubben Vargön 30
VBG Group Truck Equipment AB, Unionenklubben Vänersborg 56
Vedums Kök & Bad AB, Unionenklubben Vedum 112
Westcoast Windows AB, Unionen-klubben Trollhättan 14
Vgidrott, Unionenklubben Skövde 84
VikingGenetics, UnionenKlubb Skara 10
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Unionenklubben Vårgårda 33
Volvo Bussar Uddevalla Unionenklubb Uddevalla 8
Volvo Group IT Skövde, Unionenklubben Skövde 79
Volvo Motorfabrik, Unionenklubben Skövde 234
Volvo Penta AB Vara, Unionenklubben Vara 40
Volvo Powertrain AB, Unionenklubben Skövde 243
Västergötlands Fotbollförbund, Unionenklubben Skövde 7

X
XR, Unionenklubben Skövde 28

Å
ÅF-Väst Unionen Klubben Trollhättan 118
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Skaraborg/Väst 2018  2017

Intäkter KKR KKR
Anslag 20 811 20 944
Övriga intäkter 354 329

Summa intäkter 21 165 21 273

Kostnader

Verksamhetskostnader
En starkare kraft 1 193 1 008
Ett bättre medlemskap 1 334 993
Ett bättre arbetsliv 74 60
En utvecklande organisation 1 544 1 349

Summa verksamhetskostnader 4 145 3 410

Personalkostnader 14 632 13 543
Baskostnader 1 297 1 267

Summa kostnader 20 074 18 220

Årets resultat 1 091 3 053

Resultaträkning
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Granskningsrapport



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.

Pr
od

uk
tio

n 
Un

io
ne

n 
Sk

ar
ab

or
g/

Vä
st

    
Fo

to
 A

lex
 G

iac
om

ini
    

Illu
st

ra
tio

n 
Je

sp
er

 W
all

en
bo

rg
    

Try
ck

 U
nio

ne
n 

Pr
int

se
rv

ice
    

Up
pl

ag
a 

PO
D



...............................................................

...............................................................

...............................................................

Unionen

Ledighetstagare Personnummer

Utdelningsadress Postnummer och ort

Benämning enligt kallelse eller inbjudan Ort

Ledighetstid

Från och med ............................................................................

Datum och underskrift ledighetstagare

Följande ledighet har beviljats med avdrag på arbetslön

Månadslön Antal dagar med löneavdrag

Anmärkningar

Arbetsgivarens stämpel/firmateckning

Arbetsgivare

Namnförtydligande

Ledigheten är avsedd för deltagande i nedanstående verksamhet

LEDIGHETSINTYG

Mottagare

Bl 533 17.10

Omfattas du av ITP 1 - kryssa här

Till och med ...............................................................................

Total förlorad arbetsförtjänst (kr)



NamnPersonnummer

Adress

Resans ändamål/ort Kostnadsställe

Måltidsavdrag
Frukost Frukost Frukost

Hotell

Delområde

Påbörjad

Antal km (vid milersättning)

Datum Klockslag Datum Klockslag
Avslutad Land Inom 5-milsgränsen

Från ort Till ort

Datum och klockslag

Datum Datum DatumLunch Lunch LunchMiddag Middag Middag

Utlägg och avdrag

Underskrift

Buss/Taxi/Parkering

Tåg

Flyg

Övriga utlägg

Privat övernattning

Arvode

Förlorad arbetsförtjänst

Antal

Valuta Belopp Notering

Datum

Friobjekt

Utbetalning till Bankkonto:

Medpassagerare - antal

Telefon dagtid

Namn medpassagerare

Glöm inte bifoga av arbetsgivaren undertecknat 
ledighetsintyg (om du begär ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst) samt ev. kvitton.

Postnummer och ort

Clearing och kontonummerBankens namn

Granskat

Attest

Din integritet är en central förtroendefråga för Unionen. Unionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och behandlar dessa i enlighet med 
dataskyddsförordningen (GDPR) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att behandling bara får ske för vissa uttryckligt angivna ändamål, 
att du som registrerad har ett antal rättigheter samt att Unionen säkerställer skydd för dina personuppgifter. För mer information, gå in på www.unionen.se/personuppgifter.B
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RESERÄKNING FÖRTROENDEVALD
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