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Ännu ett år har passerat, ett händelserikt år 
med mycket arbete för Unionens räkning som 
nu sammanfattas i denna årsberättelse, ja, 
åtminstone vad gäller arbetet för oss i Unionen 
Göteborg. 

Vår värld förändras och utvecklingen sker i allt snabbare 
takt. Det kan handla om effektiviseringar, digitalisering, 
artificiell intelligens eller andra saker som påverkar vår 
vardag, privat och/eller i arbetslivet. Som organisation 
försöker vi alltid att hänga med i utvecklingen för att 
vara relevanta för medlemmarna i deras vardag och 
för att kunna möta de utmaningar som  vi möter i 
arbetslivet. 

Samtidigt liknar mycket av det fackliga arbetet som 
gjordes 2018 det arbete som gjordes åren innan. Fackligt 
arbete handlar både om att hänga med i utvecklingen 
men också om att metodiskt och målmedvetet arbeta för 
att skapa ett tryggt arbetsliv för alla och om att finnas 

där när allt inte fungerat, som ett skyddsnät så att ingen 
ska behöva falla handlöst. Det handlar om att ta hand 
om varandra, hjälpa varandra och finnas för varandra. 
Det handlar om respekt och det handlar om solidaritet, 
något vi aldrig får glömma.

Vi tillsammans i Unionen står upp i dessa frågor. 
Ibland enbart genom det fackliga medlemskapet, men 
för många av oss också genom vårt arbete eller genom 
våra förtroendeuppdrag. Vi är glada och stolta över allt 
det arbete som alla förtroendevalda dagligen utför på 
arbetsplatserna i regionen och över det arbete som görs 
på vårt regionkontor när de bistår oss alla och delar med 
sig av sin kunskap. 
Ni ska också vara otroligt stolta för tillsammans är vi 
Unionen Göteborg och tillsammans gör vi skillnad!    

Vi lägger snart 2018 till handlingarna och i berättelsen 
kan ni läsa om sådant som vi är extra stolta över att ha 
uppnått. Det vi ännu inte uppnått kommer vi ta oss an 
med fortsatt energi och framtidsoptimism. Det finns 
alltid frågor att arbeta med för ”Allt kan bli bättre”.

Anders Holger Nilsson Pierre Svensson 
Regionstyrelsens  Regionchef 
ordförande  

Året som gått

2018 2017 2016 2015 2014

Yrkesverksamma medlemmar 71 796 69 447 68 888 65 814 62 919
Antal klubbar 286 294 299 304 301
Studerandemedlemmar 6 722 6 822 6 390 6 199 5 857
Egenmedlemmar 1 100 1 039 1 038 964 825
Chefsmedlemmar 9 938 9 477 9 259 8 975 8 384

Unionen Göteborg i siffror

Fotografi: Alex Giacomini
Illustrationer: Jesper Wallerborg och Dan Berglund
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En starkare kraft
Att vara en stark kraft på svensk arbetsmarknad 
handlar om att ständigt utveckla medlemmarnas 
möjligheter att påverka utvecklingen av sina villkor och 
anställningsförhållanden. Inom området En starkare 
kraft ligger mycket av arbetet med förbundets 
strategiska inriktning – att skapa ett organiserat 
inflytande på alla nivåer genom fler medlemmar, fler 
förtroendevalda och fler kollektivavtal. 

I maj 2018 inleddes en extra fokusering på just detta 
område. Eftersom det är i Göteborg, Stockholm och 
Malmö som den stora potentialen finns för att få fler 
medlemmar, förtroendevalda och kollektivavtal kallas 
den storstadssatsningen. 

Lokal facklig organisation
Vi har fortsatt arbetet med att få fler förtroendevalda 
och under året har antalet arbetsmiljöombud ökat med 
108 stycken.  Totalt har vi 1112 arbetsmiljöombud i 
regionen. Vi har också 396 arbetsplatsombud vilket är en 
ökning med 95 stycken från 2017. 

Medlemmar på arbetsplatser runt om i regionen har 
bildat nya klubbar, både på arbetsplatser där det tidigare 
funnits arbetsplatsombud och där det inte funnits 
någon lokal facklig organisation. Vi har totalt bildat 
21 nya klubbar under året vilket är fler än föregående 
år. Det har dock även avregistrerats ett antal klubbar 
under året och antalet klubbar i regionen var därför 286 
vid årsskiftet vilket är en minskning med sju klubbar. 
Anledningen till att klubbar läggs ner varierar, det kan 
vara att verksamheten flyttar, köps upp, läggs ner eller 
bristande engagemang hos medlemmarna.

Vi genomförde en påskkampanj i syfte att få fler 
arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud. Vi besökte 
arbetsplatser och bjöd på påskägg. Detta resulterade i tio 
nya arbetsplatsombud och två nya arbetsmiljöombud.

Kollektivavtalstecknande
I samband med storstadssatsningen har vi under senare 
delen av 2018 haft möjlighet att fokusera lite extra 
på att teckna kollektivavtal. En av arbetsmetoderna i 
storstadssatsningen är att besöka samtliga företag med 
fler än fem medlemmar som inte har kollektivavtal 
för att initiera frågan och detta arbete har vi 
påbörjat. Vi har även inlett ett visst samarbete med 
arbetsgivarorganisationer för att tillsammans informera 

om kollektivavtal på arbetsplatser. Dessutom har vi inlett 
ett arbete med att framför allt de största arbetsplatserna 
säkerställer att deras underkonsulter har kollektivavtal 
innan de anlitas, enligt MBL §38. Vi har haft ett par 
utbildningstillfällen för förtroendevalda i denna fråga. 

Målet för 2018 var att 20 fler arbetsplatser, med fler 
än fem medlemmar skulle omfattas av kollektivavtal. 
Detta har vi inte nått, utan resultatet har blivit en 
minskning med sju arbetsplatser. Detta trots att vi 
aktivt tecknat 35 nya avtal under året i samband med 
våra arbetsplatsbesök. En anledning till det negativa 
resultatet kan vara att några av arbetsplatserna har 
medlemsantalet minskat och faller ur kategorin ”fler än 
fem medlemmar”.

Värvning
När vi summerar 2018 har Unionen Göteborg 72 896 
medlemmar (yrkesverksamma och egenföretagare) 
vilket är 2 402 fler medlemmar än 2017. Detta innebär 
att vi är fler medlemmar än någonsin i Göteborg. 
En verklig kraft. För att fortsätta vara ett starkt 
förbund där alla tjänstemän på samma arbetsplats 
kan vara och är medlemmar, har vi fortsatt haft en 
fokusering på att värva högskoleutbildade tjänstemän. I 
storstadssatsningen sattes ett mål på att 308 inträden ska 
vara från högskoleutbildade och resultatet blev 466. 

Regionkontoret har arbetat med att främst göra 
arbetsplatsbesök för att få fler medlemmar och därmed 
öka inflytandet och engagemanget på arbetsplatserna 
i regionen. Totalt registrerades 1 662 arbetsplatsbesök 
vilket är 219 fler besök än 2017. Vi ser en väldigt tydlig 
koppling till ökat inträde på de arbetsplatser som vi 
aktivt besöker. Det allra bästa resultatet får vi när vi 
jobbar förtroendevalda och anställda tillsammans 
med olika aktiviteter. Det som är gemensamt för de 
arbetsplatser som ökat mest när det gäller antalet 
medlemmar procentuellt är att det finns en plan och en 
struktur för värvningsarbetet. De förtroendevalda är 
aktiva under Unionenveckorna, sätter värvningsmål och 
jobbar strategiskt för att värva nyanställda. 

Vi kan fortsatt konstatera att en av de mest lyckade 
metoderna för att värva nya medlemmar och få 
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nöjdare medlemmar är när vi kan göra så kallade 
skrivbordsbesök/unionentåg. Det innebär att 
förtroendevalda tillsammans med personal från 
regionkontoret går runt på arbetsplatsen och pratar med 
personer vid deras arbetsplatser. Detta skapar mycket 
engagemang och nyfikenhet.

Under sommaren arrangerades en sommarkampanj för 
att uppmärksamma huruvida människor är uppkopplade 
eller avkopplade under semestern. Vi samarbetade 
med Kaffeluckan som stod uppställd på sex olika 
platser runt om i Göteborg. Detta gav 42 direktvärvade 
nya medlemmar. Vi publicerade en debattartikel och 
uppmärksammande frågan på vår facebooksida vilket 
fick ett bra genomslag. 

Även under 2018 har Unionen kraftsamlat kring två 
så kallade unionenveckor för att öka synligheten för 
våra frågor och attrahera nya medlemmar Under 
unionenveckan vecka 6 satte vi ett nytt rekord med 
44 direktinträden. Detta slog vi sedan under höstens 
unionenveckaperiod, då vi fick  74 direktinträden.

Unionen Student 
Under 2018 har Unionen Student varit med på 
arbetsmarknadsdagar, elva mässor, fem infobord 
och 20 events under insparken i augusti. Vi har 
arrangerat lunchföreläsningar, campusrundvandringar 
och en mycket uppskattad kväll om LinkedIn som 
karriärverktyg på Chalmers. Vi har fortsatt våra 
samarbetsavtal med sektioner på Chalmers Johanneberg 
och Lindholmen, kåren på Handelshögskolan och 
Personalvetarna på Göteborgs universitet. Vi har även 
besökt fem yrkeshögskoleutbildningar för att berätta om 
medlemskapet och värva medlemmar.  

Målet för året har varit värvning av 1 175 nya 
studerandemedlemmar i Göteborgsregionen. Resultatet 
landade på 823. Betalningsgraden av medlemskapet har 
dock ökat markant sedan betalning med appen Swish 
blivit möjlig. Den typen av lösningar är ett av många 
sätt att arbeta för att Unionen ska vara ett modernt och 
nytänkande fackförbund.

Unionen Chef
Inom Unionen Chef har det hänt nya saker under året. 

Vi har gjort om vår verksamhet så att vi idag är två 
anställda ombudsman chef. Det är ett resultat av att vi 
har sett att antalet enskilda ärenden och rådgivningar 
har ökat. Vi har under året stöttat de klubbar som vi har 
och försökt utveckla det arbetet. Våra chefsmedlemmar 
har främst haft ett behov av rådgivning, förhandling och 
granskning av avtal. Vi har startat en lokal LinkedIn-sida 
för att kunna synas mer i digitala forum. 

Vi har genomfört 27 chefsevenemang. I princip 
samtliga av dem har varit fullbokade och vi får generellt 
mycket höga betyg på utvärderingarna. Vi har haft ett 
organiserat samarbete med IHM Business School och 
genomfört ledarskapsutbildningar ihop med dem. Vi har 
också inlett ett samarbete med nätverket Teknikkvinnor 
Chef som vi stöttar. 

Unionen Chef Göteborg har idag 9 938 medlemmar och 
har därmed ökat med 461 medlemmar sedan förra året.

Unionen Egenföretagare
Vi har ökat antalet aktiviteter igen och möter egen-
företagare nästan varje månad i någon av våra aktiviteter.

Under våren erbjöd vi föreläsningar om LinkedIn 
och hur vi kan tänka där för att få en grön tråd  i 
marknadsföringen. Det förstärkte stödet vi har på 
hemsidan med tips och råd och webinarier.
Vi har infört begreppet ”kollega för en dag”, där 
företagare kan komma till vårt kontor och jobba, hel 
eller del av dag. De får kollegor och någon att fika med. 
Det har vi haft fem gånger under året och vi kommer 
att fortsätta med detta. Inspirationskvällen är numera 
ett stående inslag under året. Vi bjuder in dem som 
funderar på att starta och de som har startat företag, för 
att ge tips, råd och hjälp kring företagandet. Vi gör detta 
tillsammans med Nyföretagarcentrum Göteborg och 
partners. Allt för att underlätta för företagarna att träffa 
så många kontakter som möjligt. 

Vi fick chansen att bjuda in företagare som hade 
synpunkter på socialförsäkringssystemet till 
dialogforum med representanter från Regeringskansliet. 
De lyssnade och antecknade mycket kring de synpunkter 
som framfördes. Vi ser fram emot resultatet i rapporten 
framöver. 

Firmafesten avslutar som vanligt året. Denna gången 
pratade vi kring vilka mål vi nått och vilka vi ska nå 
under 2019. En härlig kväll med gemensamt firande av 
framgångar.
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Ett bättre medlemskap 

För att fler medlemmar ska rekommendera ett 
medlemskap är det nödvändigt att de upplever att de 
får bra stöd och service och anser att medlemskapet 
är prisvärt. För att fler förtroendevalda ska vara nöjda 
i sina uppdrag krävs att de får det stöd de behöver 
och att de har möjlighet att agera i sitt uppdrag. 
Inom detta verksamhetsområde inryms allt det 
förbundet, anställda och förtroendevalda, gör i fråga 
om medlemsservice - rådgivning, förhandlingsstöd, 
coachning osv. 

Förhandlingsverksamheten
Regionkontoret hade under året 3 161 registrerade 
förhandlingar, jämfört med 3 074 förhandlingar under 
2017. Vi hade ca 250 besök till besöksjouren under 2018, 
vilket är en minskning jämfört med 2017. Vi tycker 
dock fortfarande att det är viktigt att medlemmar och 
förtroendevalda ska kunna besöka oss under vardagarna 
och fortsätter därför att ha besöksjour.

Våra medlemmar är nöjda med den service och 
stöttning som de får i samband med förhandlingar enligt 
de mätningar som görs och vi försöker att hela tiden ha 
fokus på att medlemmen ska bli nöjd i samband med 
förhandling. Denna fråga har mycket hög prioritet och 
vi arbetar kontinuerligt med detta. 

Medlemsaktiviteter
Under året har vi fortsatt med vår föreläsningsserie 
Unionen Spanar. Precis som tidigare år är tanken att 
belysa olika delar av framtidens arbetsliv så att både 
medlemmar och blivande medlemmar blir bättre rustade 
för morgondagens arbetsliv. Det har också gett oss en 
möjlighet att träffa personer som kanske från början inte 
känt till vad Unionen jobbar med för frågor. Vi har valt 
föreläsare som pratar om ett snävare ämne för att locka 
andra målgrupper än tidigare. Vi har haft föreläsningar 
om allt från ”Serious games och spel” till ”GDPR”. Dessa 
har varit uppskattade och utvärderingarna har gett höga 
omdömen.

Under 2018 firade Unionen dessutom 10 år och detta 
firade vi på Konserthuset med över 900 medlemmar på 
plats. Clara Henry som moderator guidade oss genom 
kvällen som innehöll film, intervjuer med anställda och 
regionstyrelseledamöter men också ett besök av Per 
Andersson som fick oss alla att skratta ordentligt. 

Kursverksamheten
Under 2018 har vi genomfört 40 kurstillfällen för 
förtroendevalda med totalt 732 deltagare. Vi har lika 
många kurstillfällen som 2017, men fler kursdeltagare. 
Detta beror bl a på att vi har utökat antal platser på 
några kurser. 

Vi följer nöjdheten med kursverksamheten via de 
enkäter som deltagarna fyller i efter kursen. Våra 
nöjdhetsmål nåddes då över 91 % av kursdeltagarna i 
utvärderingen svarade att de kommer att ha stor nytta 
av det de lärt sig på kursen i sitt uppdrag och över 97 
% svarar att de skulle rekommendera kursen till andra 
förtroendevalda. 

Vi har två fackliga kurser för unga medlemmar i syfte 
att öka intresset för att ta på sig ett fackligt uppdrag 
på den egna arbetsplatsen. Dessa är uppskattade och 
utvärderingarna har även här gett höga omdömen. 

Alla fortsättningskurser genomförs i samarbete med våra 
grannregioner Unionen SjuHall och Unionen Skaraborg/
Väst och hålls i Göteborg. 

Stöd till förtroendevalda
Det har varit fortsatt fokus på att förbundet ska ha de 
bästa och nöjdaste förtroendevalda under 2018 och 
många av regionens aktiviteter syftar till att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för dem som 
är förtroendevalda. Regionkontorets fokus har varit 
att säkerställa att alla förtroendevalda kontinuerligt 
kontaktas genom olika välkomst-, uppföljnings- och 
utvecklingssamtal. 

Vårt ordinarie erbjudande till förtroendevalda har, 
vid sidan av kurser, råd, verktyg och stöd genom de 
sedvanliga kanalerna som t.ex. regionkontor och 
hemsida, kompletterade med fördjupningsträffar i olika 
fackliga och arbetsrelaterade ämnen.

Under hösten 2018 har även ett arbete pågått där 
regionkontoret sett över vilka områden som flera 
klubbar behöver och önskar stöd inom för att på ett så 
bra sätt som möjligt kunna möta de behoven och genom 
det bidra till starka klubbar som förbättrar arbetsplatsen 
för medlemmarna. 

Coachning
För att stötta förtroendevalda i deras uppdrag och 
utveckling har vi bland annat genomfört aktiviteter 
såsom Coachande förhållningssätt och Utveckla dig 
i din ledarroll som förtroendevald. Vi har under året 
genomfört Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS) 
för klubbarna på TTS Marine, WSP samt Stena Metall. 
Under året har även sju förtroendevalda valt att använda 
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möjligheten till individuell coachning. 

I coachningsutbudet ingår även aktiviteter 
för chefsmedlemmar, till exempel Coachande 
förhållningssätt och seminarierna Medvetet ledarskap 
och Utveckla ditt ledarskap som chef. Under året har 
förbundet genomfört en pilotomgång med erbjudande 
om individuell coachning för chefer där vår region var 
en av de fyra som deltog. Totalt 19 chefsmedlemmar 
antog erbjudandet, som kommer att utvärderas i början 
av 2019 för beslut om en eventuell fortsättning.

Vi har fortsatt vårt samarbete med TRR och Sensus. 
Tillsammans med Sensus utvecklar vi vårt erbjudande 
till förtroendevalda genom att bland annat använda 
de resurser och den kompetens som finns i deras 
organisation till exempel i olika föreläsningar. Vi har 
även startat upp en planering/utveckling av erbjudande 
om en ledarskapsutbildning för klubbordförande i 
regionen, vilken kommer att genomföras i en första 
omgång med 25 deltagare under 2019. I samarbete 
med TRR erbjuder vi ett utbud för utveckling av våra 
förtroendevalda i situationer av omställning.

Försäkringsinformation
Våra föreläsningar handlar 
om pensioner och kollektiv-
avtalade försäkringar.  Vi 
bjöd in till 42 planerade 
föreläsningar under 2018 samt 
besökte olika företag och höll 
76 efterfrågade föreläsningar. 
Tillsammans med besök på 
kontoret träffade vi under 
2018 ca 3 850 tjänstemän. 
Motsvarande siffra för 2017 var ca 3 000 st. 

Ett bättre arbetsliv och 
en bättre arbetsmarknad  

Unionens devis är att allt kan bli bättre. Många av 
förbundets medlemmar har det ganska bra på sina 
arbetsplatser men vi strävar efter att förbättra 
villkoren i arbetslivet ytterligare. Det handlar om att 
flytta fram positionerna såväl på arbetsplatser som 
på arbetsmarknaden i stort. För att vara ett relevant 
och starkt fackförbund krävs att vi driver frågor som 
är viktiga för medlemmarna, att medlemskapet gör 
skillnad i vardagen och att vi tillsammans bidrar till ett 
bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad. 

Opinionsbildning 
Under valåret 2018 skedde en rad opinionsbildande 
aktiviteter i regionen. Vi anordnade bland annat 
offentliga seminarium om det nya digitala arbetslivet 
och etableringen av flyktinginvandrade akademiker. 
Under året släppte vi också en rapport om etableringen 
av nyanlända akademiker tillsammans med Unionen 
Stockholm och Unionen Sydväst, som fick stort 
genomslag i media och hos beslutsfattare, och som 
också presenterades vid ett seminarium under 
Almedalsveckan. 

Vi publicerade debattartiklar i bland annat GP, ETC 
och Dagens Samhälle, som avhandlade bland annat 
LAS, automatiseringen av arbetslivet, rasism mot 
apoteksanställda och flyktinginvandrade akademikers 
möjlighet att få jobb som matchar deras kompetens. 

Innehållet på vår regionala Facebooksida har utvecklats 
ytterligare med bland annat riktade kampanjer 
under exempelvis EuroPride, Kollektivavtalets 
dag, Tjänstepensionens dag, Internationella 
egenföretagarveckan, Europeiska arbetsmiljöveckan 
och i samband med vår sommarkampanj om 
mobilanvändande under semestern. Vi har också börjat 
satsa på riktad sponsring mot utvalda målgrupper på 
Facebook. 

Vi har arrangerat två politikerbesök på arbetsplatser 
i samarbete med våra klubbar, och tillsammans med 
förbundskontoret arrangerade vi även två panelsamtal 
i Göteborg med fokus på kompetensförsörjning och 
fordonsbranschen.  

Branschinriktat arbete
Under 2018 har vi gjort ett antal aktiviteter och 
opinionsbildande aktiviteter inom bransch. Ett 
framgångsrikt koncept var våra branschinriktade 
regionala arbetsmiljöbesök på PR-byråer och 
arkitektbyråer, som vi följde upp med de specialinriktade 
föreläsningarna Keep Calm and Stay Creative för 
anställda på PR-byråer och Prestation vs återhämtning 
för anställda på arkitektbyråer. 

Vi har även haft ett antal branschträffar: en 
avtalsnätverksträff för förtroendevalda inom IT, 
föreläsningen 7 karriärnycklar för anställda i 
byggbranschen samt branschträffen Stress, övertid och 
utlåning för apoteksanställda (som tyvärr blev inställd på 
grund av för få anmälda). 

För att uppmärksamma vikten av kollektivavtal bjöd vi 
in anställda på IT- och mediaföretag utan kollektivavtal 
till speedföreläsningen Koll på kollektivavtal (tyvärr fick 
alla tre tillfällen ställas in på grund av för få anmälda). 
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En utvecklande 
organisation
De övergripande målsättningarna för 
verksamhetsområdet En utvecklande organisation 
är att Unionen är en organisation i utveckling och 
bedriver en kostnadseffektiv verksamhet. Det betyder 
att vi ständigt måste arbeta för att utveckla och 
effektivisera vår verksamhet. 

Från kongressen fick vi uppdraget att minska våra 
kostnader per medlem med 0,5 %. Årets ekonomiska 
resultat visar att vi klarade det målet och vi höll oss till 
97,5% av anslaget, enligt det regelverk som kongressen 
fastslog. Vi har under 2018 kartlagt våra inköp, vilket 
resulterat i att vi centraliserat inköpen av förtäring till 
kurser och aktiviteter, dels för att hålla kostnaderna nere 
och dels för att ha en leverantör som arbetar hållbart.

Unionen ska vara en attraktiv arbetsplats och under 
2016 införde vi en ny medarbetarundersökning som 
visar NMI (nöjd medarbetarindex). Undersökningen 
jämförs bland över 30 000 tjänstemän över hela landet. I 
mätningen hösten 2018 fick vi värdet 84,42, vilket är ett 
mycket bra resultat.

En del i arbetet med att vara en utvecklande organisation 
består i att vi varje år har individuella utvecklingssamtal 
för att ta fram planer för kompetensutveckling på grupp- 
och individnivå. Under 2018 har vi bland annat förlagt 
en gemensam kompetensutvecklingstimma i samband 
med våra arbetsplatsträffar för att höja medarbetarnas 
kompetens inom specifika områden. Varje arbetsgrupp 
har även haft egna utvecklingsinsatser under året.

Vi har, med våra mått mätt, haft en relativt stor 
personalomsättning under 2018 då några  medarbetare 
som sökt sig till andra arbetsgivare eller andra tjänster 
inom Unionen. Detta har inneburit att vi rekryterat nya 
kompetenser till oss och att det lagts ganska mycket tid 
på introduktions- och ombudsmannautbildning.

Hållbarhet
Hållbarhetsfrågorna är väldigt viktiga för oss. I syfte 
att få inspiration och kunskap i detta är vi medlemmar 
i CSR Västsverige. Målen för vårt hållbarhetsarbete 
är att vi minskar vår miljöpåverkan, främjar andra 
organisationer och företag som arbetar hållbart, mår bra 
på och av jobbet på vår arbetsplats och känner stolthet 
över vår arbetsplats. Detta försöker vi uppnå bland 
annat genom att göra miljömedvetna val kring våra 

Vi har opinionsbildat inom branschen farmaci och 
hälsa genom debattartikeln Oacceptabelt med rasism 
mot apoteksanställda i ETC 2018-11-05 och Apotekens 
personal går sönder av stress i decembernumret 
av Farmaci och hälsa. Och vi har tillsammans 
med förbundskontoret varit medarrangörer till 
seminarierna Kompetensförsörjningen – en ödesfråga och 
Fordonsindustrin och jobben, båda med inriktning mot 
industrin. 

Regional arbetsmiljöverksamhet
En stor del av regionkontorets vardagsfrågor handlar 
om arbetsmiljö. Allt ifrån individärenden rörande fysisk 
och psykosocial arbetsmiljö till arbetsplatsbesök för att 
stötta medlemmar, arbetsmiljöombud och arbetsgivare 
i frågor som rör arbetsmiljön. Regionkontorets 
ombudsmän är tillika regionala arbetsmiljöombud och 
dessa gör regelbundet besök på olika arbetsplatser i 
regionen för att kontrollera och följa upp arbetsmiljön. 
Under året har 229 sådana besök genomförts och 159 
arbetsmiljöärenden hanterats, vilket innebär fler besök 
än året innan men färre arbetsmiljöärenden.
Vi har genomfört sex st utbildningar i Bättre arbetsmiljö 
(BAM), två fördjupningskurser i Psykosocial arbetsmiljö 
och en i Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling. Vi 
har dessutom haft flera utbildningar i föreskrifterna 
om Organisatorisk och social arbetsmiljö för både 
arbetsmiljöombud och chefsmedlemmar och genomfört 
ett trettiotal arbetsplatsförlagda föreläsningar om 
balans i livet. Vi har haft fördjupningsutbildningar 
för alla förtroendevalda, exempelvis Arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar och Åldersdiskriminering. I 
samarbete med psykologer från Göteborgs universitet 
har en kvalificerad kurs i organisatorisk och social 
arbetsmiljö erbjudits. Det är mest arbetsmiljöombud 
som kommer på dessa, men vi ser en poäng i att erbjuda 
alla förtroendevalda möjligheten att delta.

Under året har arbetet i nätverket HAMO-Väst fortsatt. 
Det är en nätverksgrupp för huvudarbetsmiljöombud i 
regionen. Två konferenser för huvudarbetsmiljöombud 
i regionerna har anordnats tillsammans med SjuHall 
och Skaraborg/Väst. Vi kan konstatera att antalet 
arbetsmiljöombud till skillnad från 2017 har ökat 
under året, troligtvis en följd av att Unionen haft 
som en prioriterad fråga att öka antalet medlemmar 
som omfattas av lokal facklig organisation. Vi vet 
att möjligheten att påverka ökar om vi har kunniga 
arbetsmiljöombud och ett fungerande arbetsmiljöarbete 
på arbetsplatsen.

Totalt fanns vid årsskiftet 1 112 arbetsmiljöombud i 
regionen fördelade på 702 olika arbetsplatser.
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resor och matinköp, välja miljödiplomerade leverantörer 
med kollektivavtal, samarbeta med Handelshögskolan 
kring praktikanter och Göteborgs universitet kring 
mentorskap för studenter och arbeta systematiskt med 
kompetensutveckling, arbetsmiljö och friskvård internt. 

Under 2018 har Unionen 
som organisation blivit 
miljödiplomerade via 
Miljöstegen. Vi är fortfarande i 
början av vårt hållbarhetsarbete 
så i vissa delar handlar om att 
hålla i det vi gör och i andra delar 
om att flytta fram positionerna 
och göra mer.

Demokrati
Ett verksamhetsår inom Unionen innehåller många 
olika delar såsom årsmöten på våra klubbar, regionråd, 
förbundsråd och verksamhetsplanering – alla dessa delar 
återkommer år efter år. Beroende på när under året dessa 
olika delar ska hållas enligt förbundets stadgar eller 
kan hållas så ska sedan allt det andra passas in såsom 
styrelsemöten, dialogmöten med vår förbundsstyrelse 
och oss i regionerna, regionordförandeträffar, planering 
och samarbeten inom TCO, storstadsträffar, deltagande 
på kurser och mycket, mycket mer. Det som ryms här är 
bara några få bitar som vi i regionstyrelsen är extra stolta 
över eller som vi tycker är lite roliga.

2018 hade vi i Unionen Göteborg förmånen att få stå 
värd för storstadsmötet. Representanter från de tre 
storstädernas regionstyrelser, Göteborg, Stockholm 
och Malmö, möts en gång årligen, under januari, för att 
diskutera gemensamma utmaningar som exempelvis 
det stora antalet klubblösa medlemmar. Bara att få 
diskutera våra gemensamma frågor hjälper oss att hitta 
nya, eller ibland begagnade lösningar, i regionens arbete 
men också skapa nätverk vilket ger oss styrka inför 
förbundsråd och kongresser. 

Under februari 2018 var vi flera i regionstyrelsen som 
erbjöds möjlighet att delta på klubbars årsmöten, vilket 
både är en stor ära men också ett otroligt verktyg för att 
få ta del av våra medlemmars vardag. Att vi då också 
lär oss mer om de branscher som vi själva inte kommer 
ifrån är ett ytterligare stort plus. Tack!

Regionrådet hölls i Göteborgs Universitets lokaler 
och inleddes med föredrag och debatt. Ämnet för 
dagen var Framtidens digitala arbetsliv och stämde 
väl överens med Vetenskapsfestivalens temavecka som 
hölls samtidigt. Vi tog tillfället i akt och lät föredrag och 

debatt vara öppna för allmänheten, vilket togs emot 
mycket positivt. Att ett fackförbund var med och höll 
seminarium förvånade många. 

Förbundsrådet gavs lite extra pompa och ståt med 
tanke på Unionens 10-års jubileum. Som sig bör var 
det ändå diskussionerna och besluten som lever kvar i 
organisationen.

Förtroendeuppdrag 
Regionstyrelsens ordförande
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB

Vice ordförande
Kenneth Lund, Borealis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB

Ledamöter
Anna Jonsson, Systembolaget
Gabor Hadju-Rafis, Stena Rederi AB
Gerd Ericson Salin, Saab AB
Jeanette Memberger, Atea Sverige AB
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB
Mikael Hansson, AstraZeneca AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Winnie Lindskog, Apoteket AB
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB
Urban Spännar, Volvo Technology AB
Martin Jacov, personalrepresentant

Suppleanter
Angelika Andersson, Systembolaget
Dimce Storm, Stampen Lokala Medier AB
Marcus Löfström, studerande  
Susanne Westlund, HCL Technologies Sweden AB
Tony Ljung, Volvo Personvagnar AB 
Marina Hedroj, personalrepresentantsuppleant

Regionstyrelsens arbetsutskott
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell Sverige AB
Jeanette Memberger, Atea Sverige AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB

Revisorer
Hans Hansson, Volvo Business Services AB
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB

Revisorsuppleanter
Peter Wang, AstraZeneca AB
Jan-Owe Carlsson, HCL Technologies Sweden AB
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Valberedning - ordinarie
Truls Johannessen, Borealis AB – sammankallande
Anders Pettersson, HCL Technologies Sweden AB
Ann-Louise Dunklint, Tamro AB
Cecilia Alehammar, SAS Ground Handling Sweden
Katti Skärhult, Schenker AB
Lillemor Svensson, B&B Tools Business Infrastructure
Stefan Nordqvist, Volvo Business Services AB

Valberedning – suppleanter
Otto Linninger, Volvo, AB
Ted Gunnarsson, KTC Control AB

Förbundsstyrelsen
Mikael Hansson, AstraZeneca AB

Förbundsrådsombud – ordinarie
Anders Holger-Nilsson, Ahlsell AB
Angelika Andersson, Systembolaget
Ann-Louise Dunklint, Tamro AB
Cecilia Alehammar, SAS Ground Handling Sweden AB
Gerd Ericson Salin, Saab AB
Helene Rosenlund, Akzo Nobel Chemicals AB
Jeanette Memberger, Atea Sverige AB
Kenneth Lund, Borealis AB
Lars-Göran Hallbäck, Keolis AB
Marie Robertsson-Jsson, Ericsson AB
Mats Hagman, Saab AB
Mats Henning, Volvo Lastvagnar AB
Mats Sällberg, Semcon Sweden AB
Patrik Sanell, Volvo Personvagnar AB
Thomas Magnusson, Menigo AB
Anna Jonsson, Systembolaget AB
Truls Johannessen, Borealis AB
Urban Spännar, Volvo Technology AB 
Winnie Lindskog, Apoteket Farmaci AB

Förbundsrådsombud – suppleanter
Pia Carlsson, Stena Line Scandinavia AB
Tony Ljung, Volvo Personvagnar AB
Anette Vancas Moberg, Volvo Lastvagnar AB
Johan Svedberg, Volvo Information Technology AB
Jörgen Olsson, Volvo Personvagnar AB
Marcus Löfström, studerande
Anne Kaudern, AstraZeneca AB
Linda Axmén, Volvo Penta, AB
Oa Hyltén-Cavallius
Hans Hansson, Volvo Business Services AB
Anna Rydh, Borealis AB
Henrik Fernfors, Semcon Sweden AB
Gunilla Rosvall, VFS Nordic AB
Peter Wang, AstraZeneca AB
Martin Reteike, MindQore AB
Monika Sehlstedt, AstraZeneca AB
Gabor Hajdu-Rafis, Stena Rederi AB

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

Kongressombud – suppleanter
Marcus Löfström, studerande
Winnie Lindskog, Apoteket Farmaci AB
Dimce Storm, Stampen Lokala Medier AB
Susanne Westlund, HCL Technologies Sweden AB
Jan-Owe Carlsson, HCL Technologies Sweden AB
Gunilla Rosvall, VFS Nordic AB
Mikael Larsson, Volvo Logistics AB
Helene Frank, Ericsson AB
Kent Bergebring, Volvo Personvagnar AB
Anna Rydh, Borealis AB
Martin Reteike, MindQore AB
Gabor Hajdu-Rafis, Stena Rederi AB
Mikael Hansson, AstraZeneca AB
Björn Ekblom, Eltel Networks Infranet AB



10

Resultaträkning för 2018 Unionen Göteborg
      Utfall  Budget 
Tkr
Intäkter   
Anslag      65 540  65 540
Övriga intäkter       2 587    2 656 
Summa intäkter                    68 127                 68 196 
   
Rörelsens kostnader   
Verksamhetskostnader *not     7 911     8 196 
Personalkostnader    53 670                55 157 
Baskostnader       5 920     6 159 
Summa rörelsekostnader    67 501                   69 512 
   
Årets resultat          626                  -1 315 
   
*Not verksamhetskostnader   
En starkare kraft          807     1 167
Ett bättre medlemskap     3 082                   3 216 
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad     499                      563 
En utvecklande organisation                   3 522                   3 250
Summa verksamhetskostnader    7 911                   8 196   

Regionchefens kommentarer till resultatet 2018
På grund av personalomsättning och sjukskrivningar har vi inte kunnat genomföra viss verksamhet i den omfattning 
som var tänkt. Till exempel har vissa aktiviteter på klubbar och en del regionala arbetsmiljöbesök inte genomförts. I 
samråd med studerandeverksamheten genomfördes inga gästföreläsningar då de inte bedöms vara så värvande samt på 
grund av att regionens studerandekontaktperson slutade. Vi har i stor utsträckning använt våra egna lokaler till kurser 
och seminarier och därigenom varit mer kostnadseffektiva. Detta gör att utfallet för verksamhetskostnaderna blivit 
något lägre än budget. 

Under året har två personer begärt tjänstledighet för att pröva annat arbete. En person har varit tjänstledig för studier 
och en person utlånad till region Stockholm. Tre personer har varit sjukskrivna stora delar av året. Detta föranleder att 
vi inte haft de personalkostnader som vi budgeterat för. 
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Granskningsrapport

Till regionrådet för Unionen Göteborg 2019

Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2018 i enlighet med förbundets 
stadgar och riktlinjer.

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

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

Göteborg 14 mars 2019

Hans Hansson    Mats Sällberg

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor
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Klubblista Unionen Göteborg 2018
A - C
Aareon Sverige, Unionenklubben vid 
ADI Global Distribution, Unionenklubb vid
Adient Sweden, Unionenklubben
Advokatfirman Vinge, Unionenklubben vid
Ahlsell Väst, Unionens klubb vid
A-Hus, Unionenklubben på
Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals klubb
Akzo Nobel Stenungsund, Unionenklubben vid
Ale Elförening EK, Unionenklubben på
Alebyggen AB, Unionenklubben vid
Alektum Group, Unionenklubben vid
Almi Väst Unionenklubb
Alten i Göteborg, Unionenklubben vid
Amesto Translations, Unionenklubben vid
Amring, Unionenklubben på
Anticimex, Unionenklubben vid
Arla Foods Unionenklubb Gbg
Aros Electronics AB, Unionenklubb
Arvid Nilsson Sverige AB, Unionenklubben vid
Ascom (Sweden) AB, Unionenklubben vid
ASSA OEM AB Enhet Göteborg, Unionen på
AstraZeneca R&D Mölndal
Atea Sverige AB, Unionenklubben Göteborg
Auson, Unionenklubben vid
Autoadapt AB Stenkullen, Unionenklubb vid
Aventus Unionenklubb
Aviator AASS Landvetter, Unionenklubben vid
Axalta Coating Systems Sweden AB, Unionenklubben
Axel Christiernsson AB, Unionenklubben på
B&B TOOLS, Unionenklubben på
BASF Coatings Services AB, Unionenklubben på
BASF Svenska AB, Unionenklubb vid
Bauer Media, Unionenklubben vid
Beiersdorf, Unionenklubben vid
Bengt Dahlgren AB, Unionenklubben vid
Berendsen Sourcing AB, Unionenklubben vid
BIG Väst, Unionenklubben vid
Bilia Group Göteborg AB, Unionenklubben vid
Billes Tjänstemannaklubb, Unionen

Bilprovning Svensk, Unionenklubben på
Borealis AB, Unionenklubben vid
Bostads AB Poseidon, Unionenklubben på
Bostadsbolaget, Unionklubben vid
Breas Medical AB, Unionenklubben vid
Bring Mölnlycke, Unionenklubben vid 
Brogren Industries, Unionenklubben
ByggtjänstRix, Unionenklubben
Cactus Utilities, Unionenklubben
Callenberg Technology Group, Unionenklubb
Canmera, Unionenklubben Vi
Carrier AB, Unionenklubben vid
Caterpillar Propulsion AB, Unionenklubb vid
Caverion Sverige AB, Unionenklubb
CBRE Life Science Gbg, Unionenklubben
Cerner Sverige AB, Unionenklubben vid
CEVT, Unionenklubben på
CGI Göteborg, Unionenklubben på
CGM Sweden AB, Unionenklubben vid
Christian Berner AB, Unionenklubben vid
Confidence Sweden AB, Unionenklubb vid
Constructor Sverige AB, Unionenklubben
Continental Däck Sverige AB, Unionenklubb på
Coor i Väst, Unionen
COWI, Unionenklubben
Crawford Sverige, Unionenklubben vid

D - F 
Dagab Backa Unionenklubben
DEKRA Region Väst, Unionenklubben vid
Delphi Göteborg, Unionenklubben vid
Dematek Sydväst, Unionenklubben vid
Dentsply IH AB, Unionenklubb
DFDS Logistics/Contracts, Unionenklubben på
DGC Gbg, Unionenklubben vid
DHL Freight (Sweden) AB
DHL Global Forwarding Göteborg, Unionenklubb
Din Bil Göteborg, Unionenklubben
Elanders Sverige AB, Unionenklubben vid
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Elga AB, Unionenklubb vid
Embriq, Unionenklubben på
Emmaus Björkå, Unionenklubben vid
Entrematic Group AB, Unionenklubb
Ericsson Göteborg, Unionenklubb
Ericsson LSS, Unionenklubb vid
Esab AB, Unionenklubben vid
Estrella AB, Unionenklubben vid
Evimerias Unionenklubb
Exide Technologies AB, Unionenklubben
Familjebostäder i Göteborg, Unionenklubb vid
Fazer, Unionens riksklubb
Fisher GTF Göteborg, Unionenklubben på
Flexlink, Unionenklubben på
Folkuniversitetet,Unionenklubben på
Forbo Flooring AB, Säljklubben vid
FordonsGas, Unionenklubb vid
Fortus International, Unionenklubben vid
Frico, Unionenklubben på
Färg AB International, Unionen klubben vid
Förbo, Unionenklubb på

G - J 
Geodis Wilson Sweden AB, Unionenklubben
GFIF, Unionenklubben vid
GLC Ekonomisk Förening
Grace Catalyst AB, Unionenklubben vid
Grundfos AB, Unionenklubben vid
GTG, Unionenklubben
Gunnebo Nordic AB, Unionenklubben
Gycom Svenska, Unionenklubben vid
Göteborg & Co Unionenklubben
Göteborgs Egnahems, Unionenklubben vid
Göteborgs Hamn AB, Unionenklubben på
Göteborgs Stads Parkering, Unionenklubb
Göteborgs Studentbostäder, Unionenklubb
Göteborgs Symfonikers Klubb
Hamburg Süd Norden, Unionenklubb
Hapag Lloyd Sweden AB, Unionenklubb på
HCL Technologies Gbg, Unionenklubben på
Hemköp Butikschefer, Unionenklubb
Honda MC Svenska AB, Unionenklubb vid
Hotel Gothia Towers, Unionenklubb

HSB Göteborg, Unionenklubben på
Humanus, Unionenklubben vid
Husqvarna Construction Jonsered, Unionenklubb på
I3TEX AB, Unionenklubben vid
IAC Group, Unionenklubb
ICA Göteborg Unionenklubben på
ICA Kungälv, Unionen
Idrottens Spel Unionenklubb
IFK Göteborg (kansli), Unionenklubben på
IHM Unionenklubb
Indus Unionenklubb
Infratek Syd, Unionen
Inovyn Sverige, Unionenklubb vid
Inspecta AB, Unionenklubben
Intrum Väst, Unionenklubben
IOGT-NTO Miljonlotteriet, Unionenklubb vid
Jacobs, Unionenklubben vid
Jeppesen Systems, Unionenklubben på
Johnson Matthey AB, Unionenklubben vid
Jollyroom, Unionenklubben på
Jordens Vänner, Unionenklubben
Jotun Sverige AB, Unionenklubben vid

K - N 
KappAhl HK, Unionenklubben vid
KappAhl Sverige AB, Butikschefer
KFUM i Göteborg, Unionenklubben på
Kidde Sweden AB, Unionenklubben vid
Kollmorgen Automation, Unionenklubben vid
Kommunicera översättningar i Gbg, Unionenklubb
Komplett, Unionenklubben vid
Kone Hissar AB, Unionenklubben vid
KraftPowercon Sweden AB, Unionenklubben vid
KVD Syd-Väst, Unionenklubben
Liljewall Arkitekter, Klubben vid
Lindex adm, Unionenklubben på
Lindex Butikschefsklubb, Unionen
Lindorff Göteborg, Unionenklubben
Liseberg, Unionenklubben
Loipart AB, Unionenklubben på
Lync & Co, Unionenklubben på
MacFront AB, Unionenklubben vid
MacGregor Göteborg, Unionenklubben vid
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Manpower AB, Unionenklubben på
Martin & Servera Unionenklubben
Mastec Stålvall, Unionenklubben
Medborgarskolan Väst, Unionenklubben
Mediatec Solutions Sweden AB, Unionenklubb på
Menigo Foodservice, Unionenklubben vid
Metalock Sweden, Unionenklubben
Miroi Mölndalsvägen, Unionenklubben vid
Momentum Group Alingsås, Unionenklubben
Monki Göteborg, Unionenklubben vid
MQ Retail, Unionenklubb på
Mölndalsbostäder, Unionenklubben på
Mölnlycke Health Care,Unionenklubben på
NBV, Unionenklubben
Neste Jacobs, Unionenklubben vid
Newsec Asset Management AB, Unionenklubb på
Nilfisk Advance AB, Unionenklubben
Nolato Plastteknik, Unionenklubben vid
Norconsult, Unionenklubben på
Nordic Bulkers, Unionenklubben
NTF och Stora Holm, Unionenklubben vid

O - R 
OneMed Sverige, Unionenklubben
Optoskands Unionenklubb
Opus, Unionenklubben vid
Orkla C&S, Unionenklubben vid
PengVin-Klubben
Perstorp Oxo AB, Unionenklubben vid
Petro Bio AB, Unionenklubb
Plastal Industri AB, Unionens klubb
Plastal Sverige AB, Unionens klubb vid
PMC Hydraulics, Unionenklubben vid
Pon Väst, Unionenklubben vid
Powerpipe, Unionenklubben på
PPIS Unionen
Qmatic, Unionenklubben på
Ragn-Sells Storgöteborg
Ramböll Sverige AB, Unionen
Riksbyggen, Unionenklubben på
Rosemount Unionenklubb
Ruag Space Göteborg, Unionenklubben vid

Rusta AB, butikschefer

S - U 
Saab AB Göteborg, Unionenklubben
Samhall Väst, Unionenklubben vid
Santa Maria, Unionenklubben vid
SAS Riksklubb Unionen SGH GOT/MMA
SBC Sv. BostadsrättsCentrum Gbg, Unionenklubb
SCA Hygiene Products AB, Unionenklubb vid
Schenker Bäckebol, Unionenklubb vid
Schenker HK, Unionenklubb vid
Schneider Electric AB Göteborg,Unionenklubben på
Semcon AB Väst, Unionenklubb vid
Semrén & Månsson Arkitektkontor, Unionenklubben
Sensus Studieförbund, Unionenklubb vid
Seth`s Unionen klubb
Sibelco Nordic AB, Unionenklubben vid
Sigma Energy & Marine, Unionenklubben på
Sigma ITC Unionen-klubb
SKF Unionenklubb
Skogssällskapet, Unionens riksklubb vid
SMGT, Unionenklubben vid
Solar Sverige, Unionenklubben
Solenis Sweden, Unionenklubben vid
SOS Alarm AB, Unionen vid
Spelarföreningen fotboll i Sverige- SFS
SSPA Sweden AB, Unionenklubben vid
St1 Refinery AB, Unionenklubben vid
Stampen Local Media Göteborg Unionenklubb
Stanley Security Västra Sverige, Unionenklubben
Staples Connect, Unionenklubben
Stena AB, Unionenklubben vid
Stena Fastigheter i Göteborg, Unionenklubben
Stena Metall AB, Unionenklubben vid
Stihl, Unionenklubben vid
Straumann AB, Unionenklubben vid
StroedeRalton AB, Unionen på
Strongpoint, Unionenklubben på
Studiefrämjandet Göteborgsregionen, Unionenklubb
Störningsjouren i Gbg, Unionenklubben på
Sulzer Mölndal, Unionen
SWECO Systems AB, Unionenklubben på
SWECO, Unionenklubben på
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Swedish Match Väst, Unionen
Svenska Mässans Stiftelse, Unionen
Svenska Orient Linien ABs Unionenklubb
Swerea IVF, Unionenklubben vid
Swisslog AB, Unionenklubb vid
Sykes Sweden, Unionenklubben vid
Tamro AB, Unionenklubben vid
Telecomputing Göteborg, Unionenklubben
Teleperformance AB, Unionenklubb vid
Tellstedt i Göteborg AB, Unionenklubben vid
Tibnor Göteborg AB, Unionenklubben vid
TMHLS Göteborg, Unionenklubb vid
TOOLS Väst, Unionen
Toyota Center Göteborg, Unionenklubben vid
Transdev Göteborg, Unionenklubben på
TTS Marine, Unionenklubben
TUIfly Nordic GOT, Unionenklubben
Unfors Raysafe AB, Unionenklubben vid
UniCarriers Manufact. Swe, Unionenklubb på
Unionen Göteborg
UNITS - Inter Terminals, Unionenklubben vid
Universeum, Unionenklubben på
UPS Sweden Göteborg, Unionenklubben

V - Ö 
Wabco Automotive, Unionenklubb vid
Valmet AB i Göteborg, Unionen hos
Webhelp Sweden, Unionenklubben
White Arkitekter AB, Klubben på
Via Egencia AB, Unionenklubben
Victor Hasselblad AB, Unionenklubben vid
Willys Supportkontors Unionenklubb
Vinci Energies Nordic/Emil Lundgren, Unionenklubb
Wingårdh & Medarbetare, Unionenklubben vid
Vitec Mäklarsystem, Unionenklubben vid
Witre, Unionenklubben på
Vitrolife Sweden, Unionenklubben vid
Wolters Kluwer Sverige AB, Unionenklubb vid
Volvo Göteborg, Unionenklubben
Volvo Personvagnar
Volvo Truck Center, Unionenklubben vid
Volvofinans, Unionen
WSP Sverige, Unionklubben vid

VWR-Avantor Göteborg, Unionenklubben vid
Wärtsilä Sweden AB, Unionenklubben vid
Västsvensk Tidningsdistribution, Unionenklubb på
Västsvenska Handelskammarens Unionenklubb
Zenuity, Unionenklubben vid
ÅF, Unionenklubben vid
Åhléns City Göteborg, Unionenklubben
Älvsborg RoRo AB, Unionenklubben vid

Pensionärsföreningen
Då våra aktiviteter oftast har varit fulltecknade känner 
styrelsen att vi arbetar med rätt saker och ger våra 
medlemmar rätt blandning av olika aktiviteter. Totalt 
arrangerade pensionärsföreningen 14 olika aktiviteter 
med sammanlagt 488 deltagare. Bland de aktiviteter som 
arrangerats under året kan till exempel nämnas besök 
på Medicinhistoriska museet och Världskulturmuseet, 
julmarknadsresa till Hunneberg och biobesök på Bio 
Roy. 

Vid årsskiftet hade föreningen 701 medlemmar. 
Medlemsantalet har under verksamhetsåret ökat med 77 
medlemmar jämfört med tidigare år.

Under året bestod styrelsen av Carl-Gustaf Hjort, Kjell 
Tengberg, Ulla-Britt Gustavsson, John Fredenhag, Hans 
Amberntsson, Margareta Hof, Christina Berntsson, 
Karin Kihlström och Eva Andersson. Styrelsen har 
under verksamhetsåret haft nio möten. 

Vid årsmötet med Unionen Seniorer i maj 
representerades vår förening av Carl-Gustav Hjort, 
Kjell Tengberg och Nils-Harald Forsell. På denna årliga 
konferens sker utbyte av erfarenheter mellan de 18 
pensionärsföreningarna runt om i landet. Förutom detta 
ges möjlighet för Unionens pensionärsföreningar att 
framföra synpunkter till förbundsstyrelsen.

Om du som pensionär vill behålla kontakten med 
Unionen och träffa tidigare kollegor, ta då kontakt med 
oss via pensionarsforeningen.goteborg@unionen.se.
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Ring Unionen 0770-870 870
Vi svarar på dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet.   

Du hittar också svar på unionen.se.

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


