
Verksamhets- 
berättelse 2020

Unionen Dalarna



Innehåll
Året som gått ................................................................................................................................ 3

Förtroendeuppdrag   .................................................................................................................... 5

Medlemskap  ................................................................................................................................. 8

Förtroendevald  ........................................................................................................................... 12

Arbetsliv  ...................................................................................................................................... 15

Utvecklande organisation .......................................................................................................... 16

Pensionärsföreningen ................................................................................................................18

Ekonomiskt bokslut .................................................................................................................... 19

Granskningsrapport ................................................................................................................... 20

År 2020 i siffror ............................................................................................................................ 21

Klubbar i Unionen Dalarna ......................................................................................................... 22



3

Året som gått
De förtroendevalda och de anställda på region-
kontoret har gjort ett fantastiskt arbete för våra 
medlemmars bästa i en tid där vi fick ställa om 
istället för att ställa in. 

Det innebar att den utåtriktade verksamheten 
ställdes om till förhandlingar och antalet  
förhandlingar fördubblades jämfört med 2019. 
Nästan hälften av de förhandlingarna avsåg 
korttidsarbete, den åtgärd som staten  
möjliggjorde för att undvika uppsägningar. 
Trots det så ökade antalet förhandlingar om 
arbetsbrist med 125%.  

Det i sin tur har lett till att det blivit lättare att 
se fördelarna med att vara med i facket och  
förstå vad vi i Unionen gör och vad vi kan 
hjälpa till med. Det gav en medlemsökning i 
Dalarna netto med 216 medlemmar.  

Våra förtroendevalda är grunden i vår  
organisation och de har en ovärderlig roll på 
våra arbetsplatser. Att ge stöd till de  
förtroendevalda är och förblir en viktig uppgift 
för Unionen.  
”Digitalt först” – att skapa förutsättningar 
för att verksamheten och möten ska kunna 
bedrivas och genomföras digitalt var ett av 
kongressbesluten och pandemin skyndade på 
detta arbete. Därför blev många utbildningar i 
satsningen snabbt digitala för att de  
förtroendevalda ska känna sig trygga och säkra 
i sin roll på arbetsplatsen. 

Även för medlemmarna ställdes det om till  
kurser och aktiviteter digitalt och det skapade 
ett mycket större utbud på föreläsningar och 
kurser än tidigare. För att nämna några  
föreläsningar som genomfördes så kan nämnas 
När krisen kommer – Lottie Knutsen, Vår nya 
arbetsmiljö och Koll på livet – Jesper Caron. 

Vi ser också en ökning i våra medlems- 
grupper Unionen Chef och Unionen 
Egenföretagare under året och även här ställdes 
det om till digitala utbildningar och seminarier. 

Den avtalsrörelse som pågick prolongerades 
(förlängdes) i 7 månader för att hamna i ett 
bättre läge. Förhandlingarna återupptogs 
under oktober där man efter medling kom 
fram till ett avtal på 29 månader med ett 
avtalsvärde på 5,4%. Dalarna är  
representerade i 2 av Unionens  
13 förhandlingsdelegationer. 

För oss i Dalarna är opinionsbildning  
viktigt och vi arbetar efter våra hjärtefrågor 
i de frågeställningar vi vill väcka opinion i. 
Hjärtefrågorna är: Kompetens ger Kraft, Fler 
och bättre jobb samt Balans i arbetslivet. 
Vår gemensamma Facebook-sida för DUG 
(Dalarna, Uppland och Gävleborg) fortsätter 
att växa och det är där vi länkar in mycket av 
den opinionsbildning som Unionen gör, men 
även andra bra artiklar. 

Det här året fick vi i Regionstyrelsen skjuta på de 
politikerträffar vi annars gör. Dock fanns sty-
relsen representerade i det  
rundabords-samtalet som genomfördes  
digitalt med politiker och intressenter runt 
krisen i besöksnäringen i Dalarna som är en 
stor industri i vårt län. 

Representanter från styrelsen har även 
deltagit i 3 digitala Dialogmöten med 
Förbundsstyrelsen samt det digitala 
Förbundsrådet. Även vårt Regionråd i 
Dalarna hölls digitalt i september, där 1:e vice 
ordföranden i Unionen, Peter Hellberg  
presenterade en aktuell lägesrapport. 
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I och med Kongressen hösten 2019 inleddes 
ett förändringsarbete som innebär att Unionen 
numera går under devisen  
”Ett Unionen – tillsammans i framtidens 
arbetsliv”. Pandemin har skyndat på det  
arbetet då behovet av snabbare  
omställningen av verksamheten behövde göras. 
Verksamhetsplan och budget för 2020 har fått 
justeras. Förändringsarbetet vilar på tre  
vägledande principer: Att värna den fackliga 
kärnverksamheten, att leverera medlemsnytta 
till en lägre kostnad och minskat  
kapitalutnyttjande samt att ”Digitalt först” – att 
skapa förutsättningar för att verksamheten och 
möten ska kunna bedrivas och genomföras 
digitalt. 

Sist men inte minst vill styrelsen rikta ett stort TACK till 
alla våra förtroendevalda i Dalarna samt de 
anställda på regionkontoret för ert  
fantastiska engagemang, speciellt ett år som 
detta. Det ger oss positiv kraft för att skapa 
framgång, trygghet och glädje i arbetslivet för 
våra medlemmar i regionen. Det stärker även 
den svenska partsmodellen och bidrar till en s 
tarkare kraft för Sveriges största  
fackförbund – Unionen med över 700 000 
medlemmar varav cirka 15 600 medlemmar i 
Dalarna.

Regionstyrelsen Dalarna

Patrik Sundell
Carina Sisell
Tommy Gustafsson
Johan Svälas
Stefan Andersson
Fredrik Holmgren
Marie-Louise Frennesson
Jakob Stångmyr
Karl-Henrik Hellmer
Mikael Lindberg
Larz Andersson
Johan Skoog
Anton Pettersson
Sara Andersson
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Förtroendeuppdrag  
REGIONSTYRELSEN 
Ordförande
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB Företag

Vice ordförande 
Carina Sisell Studerande

Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB 

Ledamöter
Johan Svälas JWS Skogsdikning

Stefan Andersson Keolis Sverige AB

Fredrik Holmgren ABB Power Grids Sweden HVDC

Marie-Louise Frennesson ABB Power Grids Sweden HVDC

Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB

Karl Henrik Hellmer Unionen Dalarna

Suppleanter
Mikael Lindberg Studerande

Larz Andersson Viati Dalarna AB

Johan Skoog Outokumpu Stainless AB

Ungdomsombud
Anton Pettersson ABB Power Grids Sweden HVDC

Sara Andersson CTEK Sweden AB

Arbetsutskott
Patrik Sundell

Carina Sisell

Samt tre personer ur styrelsen på rullande schema

REVISORER
Solvej Magnusson Montal AB

Ursula Ekblad Byggnadsföreningen Vi förenade ek för och 

 Bogg & Olofsson Redovisning AB

Suppleanter
Torbjörn Andersson Outokumpu Press Plate AB

Mats Ohldén  SSAB EMEA AB



6

VALBEREDNING 
Tomas Jansson SSAB EMEA AB (sammankallande)

Johanna Öhgren-Bohman ABB Power Grids Sweden HVDC

Nagendra Nagabhushan Dellner Couplers AB

Annelie Johansson Coor Service Management AB (tom 2020-12)

Erik Byhlinder Rotork Sweden AB

Suppleanter
Joakim Sundström Stora Enso Fors AB

Christina Neiström Coor Service Management AB

KONGRESSOMBUD
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB

Carina Sisell Studerande

Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB

Vakant

Thomas Andersson Bilfinger Services Sweden AB

Milenka Gozo CGI Sverige AB

Suppleanter
Johan Svälas JWS Skogsdikning

Vakant

Fredrik Holmgren ABB Power Grids Sweden HVDC

Yvonne Norgren ABB Power Grids Sweden HVDC

Mattias Almroth  CTEK Sweden AB

Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB

Carina Sisell  Studerande

Tommy Gustafsson  Erasteel Kloster AB

Suppleanter
Marie-Louise Frennesson ABB Power Grids Sweden HVDC

Johan Svälas JWS Skogsdikning

Milenka Gozo CGI Sverige AB
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BEREDNINGSUTSKOTT
Monika Andersson Seco Tools AB

Sven Hedström Erasteel Kloster AB

Yvonne Norgren ABB Power Grids Sweden HVDC

PERSONAL
Regionchef
Matthias Gran 

Ombudsmän
Karin Lind (t o m 2020-04)

Per-Gustaf Hellstrand

Magnus Holt

Marie Hedberg

Erika Johansson (t o m 2020-09)

Jenny Johansson

Roger Jansson

Karl-Henrik Hellmer

Mattias Almroth (fr o m 2020-03)

Håkan Danielsson-Wahl (fr o m 2020-08) 

Försäkringsinformatör
Anne-Marie Andersson

Regionalt arbetsmiljöombud/ekonomi

Monika Wallin-Pettersson

Kursadministratör/kommunikatör
Karin Sandström

Opinionsbildare/klubbutvecklare
Håkan Danielsson-Wahl (t o m 2020-04)

Värvare
Patricia Hansén (t o m 2020-05)

Coach
Jenny Johansson
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1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring

Yrkesverksamma och Egen medlemmar 1 840 1 624 216

Student 222 152 70

Pensionärer 158 121 37

Totalt 2 220 1 788 323

FLER MEDLEMMAR 

På grund av pandemi stannade den  
utåtriktade verksamheten av i mars 
och ställdes om till förhandlingar. 
Detta gjorde att någon aktiv upp-
sökande verksamhet inte skedde. 
Men i samband med krisen blev det 
lättare att se fördelarna med att vara 
med i facket och att förstå vad vi i 
Unionen gör och vad vi kan hjälpa 
till med. Framförallt var det den 
ekonomiska situationen och alla 
varsel som gjorde arbetsmarknaden 
och ekonomin otrygg vilket  

skapade massor av nya frågeställningar och det väckte 
oro. Många insåg därför vikten av att vara medlem i 
facket. Vi kunde även i Dalarna se denna positiva trend 
av medlemsökning. I siffror blev resultatet för 2020 plus 
216 fler medlemmar (yrkesverksamma och egen- 
företagare) och vi var vid årsskiftet 12 783 medlemmar, 
fler än någonsin. 

Unionenveckan

Under vecka 6 var temat LÖN och vi åkte runt på många 
arbetsplatsbesök och utifrån ”preppkit” pratade om lön 
och kommande avtalsrörelse. Vecka 38 blev inställd på 
grund av pandemin.

Medlemskap 

Olika medlemsgrupper
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Unionen Chef
Under verksamhetsåret 2020 blev det en 
chefsutbildning genomförd, den 28 januari 
hölls utbildningen ”Att hålla utvecklingssamtal 
och lönesamtal för chefer” i Borlänge. 

På grund av Covid-19 så ställdes övriga fysiska 
utbildningar in. Det finns ett brett och bra 
utbud på digitala utbildningar och semina-
rium www.unionen.se  

Totalt sett under 2020 hade vi en positiv med-
lemsutveckling inom förbundet och antalet 
chefsmedlemmar har ökat med 86 st. Vid 2020 
års slut hade vi 1 970 (1 884) chefs- 
medlemmar i Dalarna. (fjolårets siffror)

Unionen Egenföretagare 
Den 31 december 2020 var antalet  
EGET-medlemmar i Dalarna 199 (192).  
Inga riktade aktiviteter till  
Egetmedlemmarna genomfördes under 2020 
på grund av pandemin. (fjolårets siffror)

Unionen Student 
Unionen Student förbereder studenterna på 
arbetslivet för att ge dem de bästa för- 
utsättningarna till en bra start på karriären 
och när vi gick in i 2020 var ambitionerna 
höga, det var rekord som skulle över- 
träffas och nya arbetssätt testas. Som alla vet 
blev 2020 helt klart ett år då nya arbetssätt 
testades dock inte de som vi hade planerat. 
Coronapandemin omkullkastade hela vår 
verksamhet och tyvärr hann Dalarnas  
representant från Unionen inte åka till 
Högskolan Dalarna innan restriktionerna 
gjorde det omöjligt.

I början av året var studentverksamheten 
som vanligt och vi besökte några arbets-
marknadsmässor och vi ringde upp studenter 
som närmade sig examen. Från en dag till en 
annan ställde vi dels om till att arbeta digitalt 
och dels pausades den planering för 2020 
som vi hade. Detta innebar bland annat att 
all studentverksamhet ställdes in. Från och 
med maj har därför nästan ingen verksamhet 
varit igång som riktas mot studenter (med 
undantag för vårt samarbete med Mecenat). 
Uppdateringsarbete har däremot bedrivits om 
än i mindre skala än tidigare år.  
Att verksamheten pausades syns på årets  
siffror även om det ändå har tillkommit några 
nya medlemmar varje månad.  

Medlemsaktiviteter
När smittspridningen av det nya coronaviruset tilltog i 
mars 2020 blev konsekvenserna stora för hela arbets- 
marknaden och självklart även för oss i Unionen. 

För att ta ansvar för smittspridningen och följa myndig-
heternas rekommendationer om att undvika folksamlingar 
och uppmaning om hemarbete i möjligaste mån, beslutade 
Unionen att ställa in samtliga fysiska kurser, utbildningar 
och aktiviteter för såväl förtroendevalda som medlemmar. 
Med detta intensifierades arbetet med att tillgängliggöra 
fler kurser och aktiviteter digitalt. En snabb omställning 
gjordes och vi kunde lyckosamt genomföra många  
utbildningar och föreläsningar digitalt. Regionala  
föreläsningar fick ställas om till digitalt där det var möjligt. 
Plötsligt hade medlemmarna tillgång till ett enormt utbud 
av föreläsningar. Nedanstående föreläsningar kunde vi 
erbjuda våra medlemmar digitalt.   
 
Gbg Tech Week.  
Future Proof.  
Att våga är att vinna - med Ari Riabacke.  
Vad händer med vädret? - med Madeleine Westin. 
Jävla skitsystem! - en kväll om digital arbetsmiljö. 
Unionen LIVE - en kväll om hållbarhet. 
Kul på jobbet - hur och varför - med Ami Hemviken. 
Koll på livet med Jesper Caron. 
Vett och etikett i arbetslivet med Annmarie Palm. 
Artificiell intelligens - roboten vs människan. 
När krisen kommer - med Lottie Knutsson. 
Unionen LIVE - en kväll om psykisk ohälsa. 
Vår nya arbetsmiljö. 
Manlighetskoden. 
Klimathopp. 
Sustainability & exponential tech - med Rebecka Carlsson. 
Konst, kropp och motstånd. 
Bra är det nya bäst - med Olof Röhlander. 
Kommunikativt ledarskap med Pontus Christoffersen. 
Unionen Live - en kväll om karriär. 
Gör rätt val idag och påverka din pension. 
Uttag av pension, planera och maximera. 
Härskarteknik med Elaine Eksvärd. 
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Genomförda aktiviteter för förtroendevalda 2020 

Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare  

Efterfrågad - Unionen förklarar - gör rätt val idag och påverka din 
pension

95

Efterfrågad - Unionen förklarar - uttag av pension, planera och maxi-
mera

Totalt antal deltagare

82

177
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET
Under 2020 så har vi i Dalarna genomfört 984 
förhandlingar, en fördubbling från föregående 
år. Drygt 400 av dessa förhandlingar avsåg 
korttidsarbete som blev den åtgärd som staten 
möjliggjorde för att undvika uppsägningar. 
Trots detta så ökade antal förhandlingar som 
avsåg arbetsbrist med 125%. Från pandemins 
genomslag i mitten av mars övergick i princip 
alla förhandlingar till att genomföras digitalt.
(telefon eller videokonferens)

Större delen av medlemsrådgivningen sköts 
av Unionens Medlemsservice centralt. Dock 
vänder sig fortfarande många medlemmar, 
förtroendevalda och arbetsgivare direkt till 
regionens personal som då handlägger detta.  

REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET
Den regionala arbetsmiljöverksamheten 
omfattar cirka 1 900 arbetsplatser. Vi har gjort 
drygt 10 besök under året. Unionen Dalarna 
har genom utbildningar, deltagande på  
rehabmöten, information, telefonrådgivning, 
förhandlingar och besök på arbetsplatserna 
gett medlemmarna förutsättningar att påverka 
sin arbetsmiljö. Unionens devis är att vi ska 
må bra på och av arbetet. Utbildning i  
Arbetsmiljölagen och hur man ska bedriva ett 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är  
efterfrågat av våra klubbar liksom  
utbildning/information i psykosociala och  
organisatoriska arbetsmiljöfrågor (OSA). 
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FLER FÖRTROENDEVALDA
Kollektivavtalen är en central del av den 
svenska modellen och har en stark ställning 
i Sverige. Dessa är även en förutsättning för 
lokalt fackligt inflytande på arbetsplatsen. 

Om Unionen har en klubb på arbetsplatsen 
sköter den kontakterna med arbetsgivaren. 
Annars kan ett eller flera arbetsplatsombud 
utses. Arbetsplatsombudet har samma rätt till 
information som en klubb och kan även ges 
mandat att förhandla.  

Enligt arbetsmiljölagen ska det utses ett 
arbetsmiljöombud/skyddsombud på varje 
arbetsplats med minst fem anställda. 
Arbetsmiljöombudet är förtroendevald 
och har i uppgift att bevaka hur arbetsgivaren 
sköter sitt arbetsmiljöarbete. 

I mars 2020 satte Covid-19 stopp för arbets-
platsbesök - ett av våra verktyg för att  
rekrytera fler förtroendevalda.  

KLUBBAR OCH ABETSPLATSOMBUD
Vid årets slut hade vi 65 Unionenklubbar i 
region Dalarna. Av våra klubbar var 10  
riksklubbar med säte i vår region. Vid årets 
slut hade vi även 125 arbetsplatsombud och 212 
arbetsmiljöombud. 53,2 % av våra medlemmar 
hade klubb eller APO-F. 
(arbetsplatsombud med förhandlingsmandat) 

STÖD FÖRTROENDEVALDA  
Under året intensifierade vi arbetet med  
processen ”Ge LFO stöd genom intro- 
duktion och utveckling”. Syftet med  
processen är att ge de förtroendevalda  
introduktioner och regelbunden  
utveckling och på så sätt få fler att känna att 
de får stöd från Unionen samt ge dem  
förutsättningar för att kunna agera i sitt upp-
drag. 

Våra förtroendevalda är grunden i vår  
organisation och de har en ovärderlig roll på 
våra arbetsplatser. Känner de sig trygga, säkra 
och har en god förståelse för sitt uppdrag ökar 
möjligheten att de kan påverka och ha in-
flytande på sin arbetsplats. Med ett bra  
erbjudande ökar också chanserna att vi kan 
locka fler att engagera sig och få fler att stanna 
kvar i sitt uppdrag som förtroendevald i 
Unionen. Att ge service och stöd är och förblir 
en viktig uppgift. “Digitalt först” - att skapa 
förutsättningar för att verksamhet och möten 
ska kunna bedrivas och genomföras digitalt 
var ett av kongressbesluten och pandemin 
skyndade på detta arbete. Unionen var snabba 
på att kunna ställa om många av våra  
utbildningar till digitalt. Digitala utbildningar 
ger fler möjligheter till att kunna delta på våra 
utbildningar oavsett var du än befinner dig i 
livet och var du än bor i landet.

Förtroendevald 
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Genomförda aktiviteter för förtroendevalda 2020 

Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare från 
Dalarna

Facklig grundkurs för förtroendevalda,
webbkurs (f) 

25

Inspiration för regionala valberedare (webb)  
 
Ny i regionstyrelsen (webb) 
 
Omorganisation MBL/LAS i praktiken

Lönekartläggning (f)

Aktivt lönearbete (f)

Omorganisation och arbetsbrist

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken  
 
Utvecklings- och lönesamtal för chefer 

Arbeta med löner lokalt (webbkurs) 

Bättre arbetsmiljö (BAM) 

Hållbarhet en facklig fråga (webb) 

Regionråd ( årsmöte ) digitalt
 
Uppstartskonferens med TCO – din roll och dina uppgifter (webb) 

2 
 

2 
 

3 
 

22 
 

5

4

11

10

2

2

1

68

1

Totalt antal deltagare 158
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Coachverksamhet
Unionen har ett brett utbud av medlemstjänster för att ge din utveckling en knuff i rätt riktning. Om 
du på eget initiativ är redo för att göra en förändring i arbetslivet stöttar vi dig för att du ska uppnå 
dina mål. Det är alltså inte enbart vid eventuella motgångar i arbetslivet som du har nytta av  
medlemskap i Unionen. 

PT för din karriär  

Mentor för din karriär eller ditt  
entreprenörskap  

LinkedIn-webbinarier  

Karriärplanera på egen hand  

Diploma Utbildning  

Rabatt på karriärböcker  

Hermods distansutbildningar 

Påhlmans Handelsinstitut

Professionell yrkesrådgivning 

LinkedIn-granskning  

Diplomutbildningar hos Sensus  

Presskort  

Anställningsavtal - granskning  

CV-granskning 

Wenells Projektledarutbildning  

Coachning för förtroendevalda  

Utveckla ditt ledarskap som chef  

Studiestöd  

För förtroendevalda (klubbstyrelseledamöter, arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud) erbjuder 
Unionens egna coacher gratis grupp- och individcoachning. För medlemmar erbjuds istället  
rabatterade individcoachningar av företaget Newstart.  
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Arbetsliv 
KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE
I Sverige reglerar vi villkoren för arbets-
marknaden med lagar som ger miniminivån 
och sedan fylls ut med fler och bättre vill-
kor genom kollektivavtal. De anställda får 
trygghet och inflytande, arbetsgivarna får 
arbetsfred och branschanpassad flexibilitet. 
Unionens grundläggande principer för teck-
nande av kollektivavtal är att alla företag, 
svenska såväl som utländska, som bedriver 
verksamhet i Sverige med anställda som inte 
är medlemmar av arbetsgivarens familj, ska 
omfattas av kollektivavtal. Erfarenheter visar 
nämligen att kollektivavtal ger högre lön och 
bättre förmåner i arbetet än andra jämför-
bara modeller. Det ger dessutom en stabilare 
arbetsmarknad, vilket gynnar alla parter. Det 
betyder både trygghet och flexibilitet. Att reg-
lera viktiga delar av arbetsvillkoren liksom alla 
former av lönevillkor i rikstäckande kollektiv-
avtal är en central del av den svenska arbets-
marknadsmodellen. Vi skiljer oss därmed från 
de länder som valt lagstiftning  
istället för kollektivavtal. Kollektivavtal är 
också en demokratisk väg till inflytande. 

Under 2020 tecknade vi i Dalarna 12 nya 
hängavtal med arbetsgivare. Vår ambition är 
att alla större företag skall omfattas av kollek-
tivavtal. Under året har antalet medlemmar i 
Dalarna som omfattas av avtal ökat med 103 
medlemmar, dock har andelen sjunkit med 
0,3%. 

AVTALSRÖRELSE
Avtalsrörelsen stannade liksom all annan 
verksamhet upp och samtliga avtal prolong-
erades med 7 månader för att hamna i bättre 
läge under rådande pandemi. När förhand-
lingarna återupptogs i oktober hade åter-
hämtningen kommit olika långt vilket gjorde 
att förutsättningarna var de sämsta för att nå 
en överenskommelse om nytt Märke. Den  
1 november lyckades parterna inom industrin 
bli överens om ett nytt avtal efter medling.
Samtliga fem förbund i Facken inom industrin 
svarade ja till de opartiska ordförandenas 
slutliga hemställan i industriförhandlingarna. 
Avtalen löper över 29 månader och har ett 
avtalsvärde på 5,4 procent. Därefter följde 
förhandlingar med övriga arbetsgivarförbund 
och vid årsskiftet var i princip alla avtal  
tecknade som löpt ut.   

OPINIONSBILDNING
Som Sveriges största fackförbund har Unionen 
ett stort intresse hos media som vi vill 
använda oss av för att nå ut med våra förslag 
till lösningar och förbättringar i frågor som 
rör privatanställda tjänstemäns arbets- 
situation. Vi syns ofta i både central och  
regional media och alla utspel vi gör ska 
kunna bottna i någon av våra hjärtefrågor eller 
en annan fråga där vi driver en särskild  
politik, exempelvis jämställdhetsfrågor. 

Unionens tre hjärtefrågor är: 

Kompetens ger kraft 

Fler och bättre jobb 

Balans i arbetslivet 

Vår Facebook-sida, som är för hela DUG, 
fortsätter att växa och hade vid årsskiftet 655 
följare. Där lägger vi ut nyheter vi bedömer 
som relevanta för våra medlemmar. Givetvis 
när vi själva syns i media men även nyheter 
från Unionen centralt, puffar för våra kurser 
och visar upp texter och bilder från våra egna 
aktiviteter, med mera. Det slutna forumet för 
förtroendevalda har 231 följare. 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Intresset för pensioner och försäkringar håller 
starkt i sig även under 2020. De träffar som 
har genomförts under januari och februari har 
varit efterfrågade av medlemmar och förtro-
endevalda som tidigare år, själva har deltagit 
på någon av de planerade träffar som genom-
förts då. Nu ville man ha en ”egen” träff på just 
sin arbetsplats. Trots pandemin har ett 20-tal 
sådana träffar hunnits med under 2020 innan 
hela föreläsningsverksamheten pausades.  

Många är även de medlemmar som  
fortfarande efterfrågar enskilda möten och 
sådana har även detta år skett i mån av tid och 
mer via telefon och genom digitala möten.

De planerade träffar som skulle genomföras 
under första halvåret 2020 pausades och 
som läget såg ut då trodde vi nog alla att det 
skulle kunna vara genomförbart under hösten 
2020. Nu med facit i hand så vet vi att så inte 
skedde. 

Detta var sista året med denna typ av verk-
samhet som Unionen genomför och under 
2021 så kommer det att ske genom det nya 
partsgemensamma bolaget, AVTALAT.  
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EN UTVECKLANDE ORGANISATION
Oktober 2019 beslutade Unionens kongress 
om ett handlingsprogram och en ny  
ekonomimodell under temat “Ett Unionen – 
Tillsammans i framtidens arbetsliv”. För att 
kunna nå målen i kongressens beslut inleddes 
ett förändringsarbete i organisationen. I mars 
2020 var coronakrisen ett faktum. Behovet 
av snabb omställning av verksamheten blev 
tydlig. Verksamhetsplan och budget för 2020 
reviderades. Coronapandemin innebar en helt 
ny situation och de förändringar som startade 
i och med kongressens besluts behövde ske i 
snabbare takt. 

Förändringsarbetet - alla åtgärder och inrikt-
ningar utgick från tre vägledande principer. 

1. Att värna och stärka den fackliga  
kärnverksamheten. 
 
2. Att leverera medlemsnytta till en lägre  
kostnad och minskat kapitalutnyttjande.  
 
3. “Digitalt först” - att skapa förutsättninar för 
att verksamhet och möten ska kunna bedrivas 
och genomföras digitalt.  

Vi visade att vi snabbt kunde ställa om stora 
delar av verksamheten. Prioriteringar fick 
göras; förhandlingar, stöd och rådgivning till 
förtroendevalda och medlemmar blev  
prio 1. Kurser och utbildningar digitaliserades,  
specialistgrupp för lönefordringar bildades för 
att snabbt och på likvärdigt sätt hantera löne-
fordringar för alla medlemmar oavsett region.  
Enheter – regioner arbetade tillsammans för 
att få verksamheten att fungera.  

 
REGIONRÅD 2020 
På grund av pandemin så togs det beslut i 
mars att flytta regionrådet till september och 
att det då skulle bli digitalt. På mötet deltog  
45 ombud med rösträtt och 12 gäster/åhörare.  
Sammanfattningsvis fungerade den digitala 
formen på regionrådet bra, även om några  
enskilda personer hade svårt att logga in. 
Mötet upplevdes effektivt och tydligt. 

Peter Hellberg 1:e vice ordförande, Förbundsstyrelsen,  
inledde mötet med att presentera en lägesrapport av  
förbundets hantering av Coronakrisen samt höstens  
förhandlingar.  

Årsmötet: 
 
Carl Bjelksjö valdes till mötesordförande.  
 
Följande val gjordes: 

Styrelseledamöter för 2 år:  
Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB  
Johans Svälas, J W S Skogsdikning  
Fredrik Holmgren, Hitachi ABB Power Grids AB 
Marie-Louise Frennesson, Hitachi ABB Power Grids AB  
 
Fyllnadsval regionsstyrelseledamöter  för 1 år.  
Johan Stångmyr, Stora Enso Paper AB  
Stefan Andersson, Kelolis Sverige AB  
 
3 suppleanter för 1 år:  
Mikael Lindberg, SWECO Civil AB  
Larz Andersson, Viati Dalarna AB  
Johan Skoog, Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk 
Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.  
 
2 ungdomsombud för 1 år.  
Anton Pettersson, Hitachi ABB Power Grids AB  
Sara Andersson, CTEK  Sweden AB 
 
DIALOGMÖTE 
Sammanfattningsvis handlade årets 3 dialogmöten om 
att prata om hur om vi ställer om och prioriterar vår 
verksamhet under pandemin. Coronapandemin innebar 
en helt ny situation och de förändringar som startade 
med kongressens besluts behövde ske i snabbare takt. 
Dialogmötena ska ses som input från regionerna till FS 
(förbundsstyrelsen) helhetsunderlag förändrings- och 
effektiviseringsarbetet, ramar för verksamhetsplan och 
budget inför 2021. På dessa möten har regionstyrelsen i 
Dalarna haft 2 ledamöter representerade.  

 

 

Utvecklande organisation
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UNIONENS FÖRBUNDSRÅD 2020 
1 juni hölls Unionens förbundsråd. 
Förbundsrådet är Unionens årsmöte där  
130 ombud, (varav 3 från Dalarna),  
förbundsstyrelse och ytterligare ledamöter 
från branschdelegationerna samlades för att 
behandla verksamheten för 2019, bevilja  
styrelsen ansvarsfrihet, behandla motioner 
och välja delegation för förbundsövergripande 
frågor. Förbundsrådet fick dessutom ett  
inledningstal av förbundsordförande  
Martin Linder och en rapport av för- 
handlingschef Martin Wästfelt. Med  
anledning av Coronapandemin genomfördes 
även förbundsrådet digitalt och överlag  
fungerade mötet mycket bra.

 
BRANSCHDELEGATIONER 
Dalarna har även varit representerade 
i 2 av Unionens branschdelegationer. 
Branschdelegationerna består av förtroende-
valda som under avtalsrörelsen arbetar för att 
få fram nya avtal. Delegationsledamöterna 
väljs på förbundsrådet.

Handel och Visita: Carina Sisell, Idre Fjäll 
Industriarbetsgivarna: Torbjörn Andersson, 
Outokumpu Press Plate AB  
 
Samverkansgruppen för egenföretagare: 
I Samverkansgruppen för egenföretagarna 
representerade Johan Svälas Dalarna. 

HÅLLBARHET 
Unionen har som ambition att ständigt arbeta för ett 
bättre samhälle. Grunden i vårt arbete, att påverka arbets-
marknaden i en positiv riktning och att stötta och stärka 
individer i deras arbetsliv, är vårt främsta bidrag till en 
hållbar värld. Arbetet med social, ekonomisk och eko-
logisk hållbarhet är en självklar del av Unionens dagliga 
arbete. Dagligen driver vi tillsammans opinion i frågor 
som rör svensk arbetsmarknad, tecknar kollektivavtal 
och tar ansvar för den svenska modellen. Allt för att våra 
drygt 700 000 medlemmar i landet ska få härliga dagar på 
jobbet. Vi erbjuder våra medlemmar långsiktig trygghet, 
kompetensutveckling och stöttning under alla delar av 
arbetslivet. 
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På grund av Covid-19 har årsmötet för 2020 
inte kunnat genomföras. Styrelsen är därmed  
oförändrad tills ett nytt årsmöte  
förhoppningsvis kan ske under 2021. 

Styrelse och övriga förtroendevalda  
Styrelsen har under året haft följande  
sammansättning: 

Ordförande: Mats Edlund, Falun 

Vice ordförande : Stig Lindqvist, Avesta  

Kassör: Christina Zetterström, Falun 

Sekreterare: Berith Löfblom, Borlänge 

Ledamot: Nils-Olov Olsson, 
Smedjebacken  

Suppleant: Mats Persson, Smedjebacken  

Suppleant: Mats Karlsson, Avesta 

Årsmötesvald revisor har varit Ignar Quickers 
med Mailis Norin som suppleant. Ytterligare 
en revisor med suppleant utses enligt  
stadgarna av regionstyrelsen i  
Unionen Dalarna och Solvej Magnusson har 
varit den som deltagit i revision av bokslut och 
revisionsberättelse. 

Valberedningen har bestått av Ignar Quickers 
och Birgitta Nyström med Ingrid Lindahl som 
suppleant. 

Styrelsemöten  
Styrelsen har haft 3 protokollförda  
sammanträden under 2020. 

Diverse uppdrag  
Pandemin har även påverkat uppdragen under 
året. Samverkansgruppen hade ett digitalt års-
möte och protokollet godkändes sedan av två 
styrelsemedlemmar i varje förening  
digitalt. Christina Zetterström har kunnat 
delta i Regionens Pensionärsråd (RPR) vid 
ett tillfälle och övriga möten har ställts in på 
grund av coronarestriktioner.  
 
Aktiviteter 
Endast en aktivitet genomfördes och det var 
showen med Lasse Berghagen i Tällberg den 
13 mars med 31 deltagare. De övriga planerade 
aktiviteterna fick ställas in. 

Pensionärsföreningen
Hemsida  
Alla aktiviteter och fotografier finns redovisade på vår 
hemsida unionpensdal.weebly.com. Förslag på  
aktiviteter kan gärna lämnas där och styrelsens  
sammansättning syns där. Årsmötesprotokoll och  
verksamhetsberättelser finns även på hemsidan.

Tack  
Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse och 
förtroende. Vi vill också tacka Unionen Dalarna för 
ekonomiskt bistånd, att vi fått låna lokaler och  
kontorsmaskiner och mycket annat. Ett speciellt tack 
vill vi rikta till Karin Sandström, men även till övrig 
personal på regionkontoret, som alltid ställt upp och 
hjälpt oss när vi behövt det. 

Borlänge, januari 2021  

Mats Edlund  Stig Lindqvist  Berith Löfblom 

Nils-Olov Olsson  Christina Zetterström 

Mats Persson  Mats Karlsson 
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Översikt   
År: 2020 Kostnadsställe: xxx – (region)   
Konto Utfall 2020 December Ack tkr Budget 2020 Ack tkr
Summa intäkter 88 500
Verksamhetskostnader -908 -2 648
Personalkostnader -8 943 -10 314
Baskostnader -824 -832
Summa rörelsekostnader -10 675 -13 794
Rörelseresultat -10 586 -13 294

Årets resultat -10 586 -13 294

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2020
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Granskningsrapport
Till Regionrådet för Unionen Dalarna 2020
 
Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2020 i 
enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.

Vi har inte granskat räkenskaperna. Det ansvaret ligger på externt auktoriserade revisorer. 
 

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

Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och 
beslut fattade i Unionen. 

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

Unionen Dalarna mars 2021

Solvej Magnusson  Ursula Ekblad
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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År 2020 i siffror

 

Facklig utbildning och aktiviteter ( inklusive webbutbildningar ) 
335  

Kollektivavtal 
Täckningsgrad KAV (arbetsställe) 72,9 %  

Täckningsgrad KAV (medlem) 89,8% 

Förhandlingar
990    

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Dalarna regionstyrelse

Patrik Sundell
Ordförande regionstyrelsen

2018 2019 2020

Antal yrkesverksamma medlemmar 12 392 12 567 12 783

     –varav Chefsmedlemmar 1 791 1 884 1 980

Antal Egenmedlemmar 181 192 196

Antal Studerandemedlemmar 728 517 576
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Företag Ort Antal

3 M Svenska AB Unionenklubben Gagnef 45

AB Borlänge Energi Unionenklubben Borlänge 134

Ageris Kontaktcenter Falun Unionenklubb Falun 28

Arctic Paper Grycksbo AB Unionen-klubben Grycksbo 74

Avesta Jernstaden Avesta 18

Avesta Jernverk Unionenklubben Avesta 159

Bis Produktion partner AB Unionenklubb Avesta 16

Boliden Mineral AB Garpenberg 50

Bra Hus från Hedlunds AB Unionenklubben Borlänge 7

CGI Dalarna Unionen Borlänge 72

Clas Ohlson Unionenklubben Insjön 314

Coor Borlänge Unionenklubben Borlänge 88

Ctek/Creator Unionenklubben Vikmanshyttan 41

Dellner Couplers Unionenklubb Falun 84

Ejendals AB Unionenklubben Leksand 58

Epiroc Drilling Tools AB Unionenklubben Fagersta 111

Erasteel Kloster Unionenklubb (riksklubb) Långshyttan 51

Ericson Bil AB Rolf Borlänge 33

Fagersta Stainless AB Fagersta 26

Fiskarhedenvillans Unionenklubb Borlänge 67

FM Mattsson Mora Group Mora 110

Förlagssystemsklubb Unionens Falun 20

H Östberg Unionenklubben Avesta 43

Haglöfs AB Unionenklubben Avesta 18

Hedemora Industriakustik AB Hedemora 16

Herdins Färgverk AB Falun 7

Hinz Försäljnings Unionenklubb Borlänge 20

Hitachi ABB Power Grids Unionenklubb Ludvika 799

HSB MälarDalarna i Dalarna Unionenklubben Borlänge 66

ICA Sverige Borlänge 56

Idre Fjäll Unionen klubb Idre 27

Klubbar i Unionen Dalarna
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2020
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Företag Ort Antal

Inspecta Sweden AB Falun 29

Leax Falun Unionenklubb Falun 22

Log Max AB Unionenklubben Grangärde 30

MaserFrakt Unionenklubb Borlänge 79

Mattsson Metal AB Mora 14

Mockfjärds Fönster AB Borlänge 43

Monark Exercise Unionenklubben Vansbro 9

Morgårdshammar AB Unionen klubben Smedjebacken 18

nkt cables AB Falun 42

Norbergstrappan Unionenklubben Norberg 8

Nordlo Unionenklubben Falun 21

Ovako Bar AB Smedjebacken 52

Pressmaster AB Älvdalen 34

Quant Ludvika UB Unionenklubben Ludvika 32

Quant Service Sweden AB- Unionen klubben Falun 5

Releasy Unionen-klubb Borlänge 115

Rotork Sweden AB Unionenklubb Falun 23

Seco Tools AB Unionenklubben Fagersta 287

Skistar Sälen Unionenklubben Sälen 86

SOS-Alarm Falun Unionenklubben Falun 45

Spendrups Bryggeri AB Grängesberg 254

SSAB klubben i Borlänge Borlänge 255

Sterners Specialfabrik AB Unionenklubb Dala-Järna 14

Stora Enso Fors AB Borlänge 103

Stora Enso Kvarnsveden Falun 96

Stora Skogs & Trä Unionenklubben Falun 78

Unionen Dalarna Borlänge 10

Unionenklubben Empowercenter 
 
Unionenklubben på Åkerström 
 
WIBE Unionenklubb 
 
WSP Dalarna Unionenklubb 
 
Västanfors Industrier AB 
 
Västanhede Trafik Unionenklubb 
 
Västerbergslagens Energi 

Borlänge 
 
Gagnef 
 
Mora 
 
Borlänge 
 
Fagersta 
 
Avesta 
 
Ludvika

8 
 

38 
 

30 
 

28 
 

9 
 

11 
 

32
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UNIONEN ÄR SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet 
välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

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


