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Året som gått
2019 – ett år som alla andra? Ja, det är 
lätt att tro det eftersom 2019 var ännu 
ett år då Unionen Göteborg växte, ett år 
då vi gemensamt överträffade i stort sett 
alla förväntningar och mål, ett år då vi 
var med och satte agendan för Unionen 
som förbund. 

2019 var dock så mycket mer! Det var 
ett år då vi precis som vanligt skulle 
hinna med att hålla förbundsråd men 
också starta upp avtalsrörelse 2020 
och hålla kongress. Det är svårt att inte 
undra, hur i all sina dar vi faktiskt hann 
med allt!

Vid Unionens årsmöte- förbundsrådet 
i juni 2020 var representanterna från 
Unionen Göteborg några av de mer 
tongivande i församlingen och vi stod 
tydligt upp för lojalitet, solidaritet och 
gemensam styrka. Likaså vid höstens 
kongress, delegaterna från Göteborg 
syntes och hördes från talarstolen och 
bidrog genom kloka inspel, god  
argumentation och god ton till att kon-
gressen blev en stor framgång för hela 
Unionen. 

Samtidigt som vi gjorde allt detta på 
central nivå var det många som också 
la ner sin själ i arbetet för Unionen här 
på hemmaplan. Säkert är du en av alla 
dessa medlemmar, förtroendevalda eller 
anställda på Unionen som varje dag 
arbetar för ett tryggare och mer givande 
arbetsliv för alla oss medlemmar var än 
vi befinner sig på livets bana. 

Det går inte att nämna allt som genom-

förts under året men några saker att 
uppmärksamma lite extra är vårens 
region-råd som blev ett av våra mest 
besökta regionråd sedan starten av 
Unionen 2008. Vi startade också ett 
mentorsprogram för och med förtro-
endevalda och genomförde en mycket 
uppskattad ledarskapsutbildning för 
ordförande och vice ordförande.

Tillsammans värvade vi fler medlem-
mar så att regionen ökade med 2 837 
stycken, vilket innbär att vi vid års-
skiftet var 75 733 yrkesverksamma och 
egenföretagarmedlemmar. 

Även antalet medlemmar som omfat-
tas av lokal facklig organisation ökade 
och antalet klubbar ökade med hela 21 
stycken. 

Regionkontoret genomförde över 3 000 
förhandlingar och nära 2 000 arbets-
platsbesök, vilket kraftigt stöttade allt 
det fackliga arbete som vi förtroende-
valda genomförde varje dag på våra 
arbetsplatser.

Varje del i sig är viktig, men det är  
helheten som gör storheten.  
Medlemmar, förtroendevalda och 
anställda – tillsammans är vi starka!

Tack för ännu ett fantastiskt år!

Anders Holger-Nilsson Pierre Svensson
Ordförande regionstyrelsen Regionchef
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Att vara en stark kraft på svensk arbetsmarknad 
handlar om att ständigt utveckla medlemmarnas 
möjligheter att påverka utvecklingen av villkoren 
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. 

FLER FÖRTROENDEVALDA
Under året har vårt samlade fokus varit att 
bilda nya klubbar för att få en starkare kraft 
för ökat inflytande. Vid årets slut kunde vi 
summera till 40 nya klubbar, vilket är rekord 
för regionen. Detta innebar att antalet klub-
bar ökade med 21. De klubbar som lades 
ner under året lades huvudsakligen ner av 
naturliga orsaker som att företaget upphörde, 
arbetsställen slogs ihop och så vidare, men 
en handfull lades också ner på grund av bris-
tande engagemang. 

Detta resultat fick vi genom att fokusera på 
olika strategier såsom att kontakta arbets- 
platser med minst två förtroendevalda, infor-
mera om klubb i samband med förhandlingar, 
skapa nätverk mellan arbetsplatsombud och 
erbjuda en fördjupad kurs för arbetsplats-
ombud som skapar intresse för att utveckla 
sitt förtroendeuppdrag och få ökat inflytande 
genom att bilda klubb.

Utöver klubbarna har vi vid årets slut 142 fler 
arbetsplatser med förtroendevalda (arbets-
platsombud och/eller arbetsmiljöombud) än 
när 2019 inleddes.

En starkare kraft för 
ökat inflytande

FLER MEDLEMMAR
Vi blev under året fler medlemmar än någon-
sin i Göteborg. Vi ökade med 2 837 medlem-
mar, vilket gör att vi vid årets slut var totalt  
75 733 medlemmar (yrkesverksamma och 

UNIONEN CHEF 
Unionen Chef Göteborg har haft en omfat-
tande verksamhet för chefsmedlemmarna 
i regionen. Dels har vi haft många enskilda 
förhandlingar där vi stöttat chefsmedlemmar 
och dels har vi erbjudit en chefsverksamhet 
med olika aktiviteter och event.

Under 2019 har en ny inriktning på Unionen 
Chef tagits fram av förbundet. Denna har vi 
börjat implementera i Göteborg. Vidare har 
förbundet tagit fram en politik för ett hållbart 
arbetsliv för chefer som vi har börjat mark-
nadsföra i Göteborg. 

Vi har gjort 29 stycken event som varit välbe-
sökta och uppskattade. Vi har utöver eventen 

egenföretagare) i region Göteborg. Vi var 
också 10 290 chefsmedlemmar, 6 238 stude-
randemedlemmar och 6 255 pensionärsmed-
lemmar.

UNIONENVECKOR  
Under 2019 kraftsamlade Unionen kring två 
kampanjveckor, så kallade unionenveckor, för 
att synliggöra Unionen och värva nya med-
lemmar. Genom ett starkt engagemang och 
samarbete mellan anställda och förtroendeval-
da under unionenveckorna direktvärvades 71 
nya medlemmar under vårens kampanjvecka, 
och 77 nya medlemmar under höstens.  
Sammantaget blev det värvningsrekord för 
unionenveckorna i region Göteborg under 
2019.

SOMMARKAMPANJ 
Från början planerade vi att ha både påsk-, 
sommar- och vinterkampanj för att värva 
medlemmar, men för att kunna fokusera på 
klubbarbetet valde vi att endast genomföra 
sommarkampanjen. 

Under sommarkampanjen 2019 stod vi på 
tre olika platser och hade som mål att värva 
15 högskoleutbildade medlemmar. Vi var 
med på Volvo Cars Food Truck Friday-event, 
PVH+PVÖ samt på Lindholmen. Detta resul-
terade i 20 direktvärvade medlemmar.
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haft den centrala chefsturnén med Annika R 
Malmberg här under våren. Vi har haft samar-
beten med TRR, Antenn och Alna under året 
samt etablerat ett nytt samarbete med Gällösta 
Pärlan som kommer ett fortsätta utvecklas 
under 2020. Vi har även stöttat Teknikkvinnor 
chefs nätverk vid några event i Göteborg.  Vi 
har nu fem stycken chefsklubbar i regionen. 

När det gäller kommunikation har vi under 
året skickat digitala nyhetsbrev med informa-
tion till chefsmedlemmarna. Vi har även synts 
genom vår lokala LinkedInsida där vi gör i 
snitt ett inlägg per vecka. Vi har också tagit 
fram en konceptföreläsning om chefens egna 
arbetsmiljö. Detta är ett ämne som Unionens 
chefsmedlemmar lyfter fram som problema-
tiskt och därför vill vi ge möjlighet att prata 
mer om det.   

UNIONEN EGENFÖRETAGARE 
Under året har vi ökat antalet aktiviteter för 
egenföretagarmedlemmarna ytterligare och 
aktiviteterna har varit väldigt uppskattade. 

Både vår och höst har egenföretagarmed-
lemmarna haft möjlighet att lära sig mer om 
pension för egenföretagare samt delta på 
seminariet Bestäm dig – så optimerar du ditt 
beslutsfattande vid tre tillfällen. Under våren 
erbjöd vi  även föreläsningar om säljmetoder 
och retorik. 

Vi har fortsatt med konceptet ”Kollega för en 
dag”, där företagare kan komma till Unionen 
Göteborgs kontor och arbeta, en hel dag eller 
en del av dagen. De får kollegor att prata med 
och att fika med, något som de flesta av dessa 
medlemmar saknar i vardagen. Det har vi ar-
rangerat 6 gånger under 2019 och kommer att 
fortsätta med under våren 2020, för att sedan 
göra en utvärdering. 

Inspirationskvällen är numera ett stående 
inslag under året. Vi bjuder in dem som 
funderar på att starta och dem som har startat 
eget 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. 

Firmafesten för egenföretagare avslutade som 
vanligt året. Vi firade framgång, fick inspira-
tion, lärde oss pitcha och mingla. En lyckad 
och givande kväll enligt deltagarna.

STUDERANDEVERKSAMHETEN
Under 2019 har Unionen Student medverkat 
på 16 arbetsmarknadsmässor, 3 informations-
bord och drygt 20 insparksaktiviteter. Vi har 
arrangerat lunchföreläsningar, campusrund-
vandringar och en mycket uppskattad säljut-
bildning. Vi har fortsatt våra samarbetsavtal 
med sektioner på Chalmers Johanneberg och 
Lindholmen, kåren på Handelshögskolan och 
Personalvetarna på Göteborgs Universitet. 

Värvningsmålet för året har varit 900 nya 
medlemmar och resultatet landade på 695. Vi 
har fortsatt att arbeta med att studenterna ska 
kunna betala sitt medlemskap på plats med 
Swish, och därmed minska betalningar som 
uteblir. 

Mellan september 2018 och mars 2019 har det 
pågått ett specialprojekt med ändamålet värv-
ning av studenter på yrkeshögskolor. Projektet 
har drivits av förbundskontoret och utförts 
nationellt. I Göteborg har sex utbildningar 
besökts och ca 70 personer har gått med i 
Unionen. Förbundskontoret har utvärderat 
projektet och bedömt det som mycket lyckat; 
man ser att ungefär hälften av alla studenter 
vi träffar väljer att gå med. I september 2019 

1 januari – 31 december 2019 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring Totalt

Yrkesverksamma och egenföretagar-
medlemmar

11 948 9 111 2 837 75 733

varav chefsmedlemmar 352 10 290

Student 1 913 2 397 -484 6 238

Pensionärer 504 377 127 6 255

Totalt 14 365 11 885 2 480 88 226

Utveckling medlemsgrupper
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FLER KOLLEKTIVAVTAL 
Under året tecknade 15 företag kollektivavtal 
i dialog i samband med en förhandling eller 
efter ett uppsökande arbete i syfte att teckna 
kollektivavtal. 

Tre personer på regionkontoret arbetade en 
del av sin tjänst fokuserat på att fler företag 
ska teckna kollektivavtal och bearbetade ca 
100 företag under året. Förutom att besöka 
företag arbetade de även med att kompetens-
utveckla förtroendevalda på större klubbar 
kring hur man kan jobba med §MBL38 där 
förtroendevalda har möjlighet att förhandla 
kring konsulter som ska anlitas med arbets-
givaren. Detta har genomförts i form av 
workshops hos tre klubbstyrelser och med ett 
frukostseminarium som gästades av Unionens 
ordförande Martin Linder. I samband med att 
några företag tecknade kollektivavtal har det 
även bildats 4 nya klubbar på dessa arbetsplat-
ser. 

Täckningsgraden på arbetsplatser med kol-
lektivavtal i regionen ökade med 0,3 procent-
enheter, vilket är ett accaptabelt resultat sett 
till hur många arbetsplatser det finns och hur 
antalet arbetsplatser ökar under året. 

påbörjades därför samma projekt på nytt. 
Projektperioden följer skolåret och fokuserar 
på den tid som studenterna är ”inne” och stu-
derar, innan praktikerna på olika arbetsplatser  
börjar.

Under 2019 har vi sett över regionens insatser 
för att komplettera studerandeverksamhetens 
arbete. 2020 kommer vi att sträva efter att 
nå och engagera medlemmar och potentiella 
medlemmar på väg från skola till jobb. Vi 
kallar arbetet för Ökad representativitet och 
hoppas att en större fokusering mot målgrup-
pen unga (under 35) kommer att bidra till att 
fler väljer att bli medlemmar och ta ett för-
troendeuppdrag på arbetsplatsen. Regionens 
insatser syftar till att öka organisationsgraden, 
stärka och utveckla vårt varumärke samt 
skapa nöjdhet och lojalitet hos nyblivna med-
lemmar. 

Ett bättre arbetsliv & 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.

AVTALSRÖRELSEN  
Arbetet inför avtalsrörelsen 2020 inleddes 
med en insamlingsfas i mars 2019. Då hade 
Göteborg och övriga regioner möjlighet att 
skicka sina synpunkter till förbundsstyrelsen 
via regionala avtalsmöten. 

OPINIONSBILDNING
Under 2019 har vi fokuserat på opinionsbil-
dande aktiviteter tillsammans med andra 
aktörer, vilket gjort att vi nått ut till helt nya 
målgrupper och fått spridning av våra frågor i 
deras kanaler. Till exempel anordnade vi even-
tet Vem behövs i framtiden? - Kommer AI ta 
ditt jobb? tillsammans med AI Innovation of 
Sweden samt Tech Women – Get Your Voices 
Heard tillsammans med Women in Tech 
Gothenburg och Women in IT. Det senare 
eventet spreds mycket framgångsrikt i nätver-
kens sociala kanaler och i slutna forum, och 
genererade ett antal tidningsartiklar. 

Vi deltog i årets West Pride och skapade inne-
håll i sociala medier. Under hösten anordnade 
vi även medlemseventet Ojämn spelplan med 
paneldiskussion och föreläsning för att upp-
märksamma Unionens rapport med samma 
namn.

Under året har vi producerat opinionsbil-
dande inlägg på sociala medier, tex om lön, 
sjukförsäkringssystemet, avtalsrörelsen, 
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Märket och framtidens arbetsmarknad. Vi 
har startat ett konto på LinkedIn och arbetat 
aktivt med att ytterligare sprida innehållet 
i våra sociala medier med hjälp av riktade 
kampanjer och sponsring. Vi har även hjälpt 
till att sprida centrala kampanjer i våra sociala 
kanaler. 

Under året har vi fått debattartiklarna Öppna 
arbetsplatser är viktigare än någonsin och 
Arbetslösheten bland nyanlända ett enormt 
resursslöseri publicerade tillsammans med 
Unionen Stockholm och Sydväst i Arbetet och 
GP. 

REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET 
En stor del av regionkontorets vardags-
frågor handlar om arbetsmiljö. Allt ifrån 
individärenden rörande fysisk och psyko-
social arbetsmiljö till arbetsplatsbesök för 
att stötta medlemmar, arbetsmiljöombud 
och arbetsgivare i frågor som rör arbetsmil-
jön. Regionkontorets ombudsmän är tillika 
regionala arbetsmiljöombud och dessa gör 
regelbundet besök ute på olika arbetsplatser 
i regionen för att kontrollera och följa upp 
arbetsmiljön. Under året har 337 sådana besök 
genomförts och 230 arbetsmiljöärenden han-
terats, vilket innebär fler besök än året innan 
samt en ökning av antalet arbetsmiljöärenden. 
Att arbetsmiljöbesöken ökat med nästan 100 
är en följd av de branschprojekt som region-
kontoret testat under 2019, där vi fokuserar på 
en bransch i taget och gör ett femtiotal arbets-
miljöbesök under fem veckor. Tre sådana pro-
jekt har genomförts under 2019.

Vi har genomfört sex utbildningar i bättre 
arbetsmiljö (BAM), två fördjupningskurser i 
psykosocial arbetsmiljö och en kurs i arbets-
miljöperspektiv vid förhandling. Vi har dess-
utom haft flera utbildningar i föreskrifterna 
om Organisatorisk och social arbetsmiljö för 
både arbetsmiljöombud och chefsmedlem-
mar och genomfört ett trettiotal arbetsplats-
förlagda föreläsningar om balans i livet. Vi 
har haft fördjupningsutbildningar för alla 
förtroendevalda med teman som exempelvis 
kränkande särbehandling och schysst snack 

på jobbet. Det är mest arbetsmiljöombud som 
kommer på dessa, men vi ser en poäng i att 
erbjuda alla förtroendevalda möjligheten att 
delta.

Under året har regionkontoret deltagit i 
Skyddsväst, en nätverksgrupp för huvud-
arbetsmiljöombud i regionen som själva 
bestämmer vilka bolag som ska ingå. Fyra 
träffar för huvudarbetsmiljöombud i regio-
nerna har anordnats tillsammans med SjuHall 
och Skaraborg/Väst, två av dessa i samarbetet 
med Unionen Chef. 

Vi kan konstatera att antalet arbetsmiljö-
ombud i regionen har ökat även under 2019, 
troligtvis som följd av det prioriterade arbetet 
för att fler medlemmar ska ha lokal facklig 
organisation på arbetsplatsen. Vi vet att med-
lemmarnas möjligheten att påverka ökar om 
det finns kunniga arbetsmiljöombud och ett 
fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplat-
sen. Totalt fanns vid årsskiftet 1 243 arbets-
miljöombud i regionen fördelade på 695 olika 
arbetsplatser.
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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 ryms allt det förbundet, 
anställda och förtroendevalda, gör i fråga om 
medlemsservice - rådgivning, förhandlingsstöd, 
coachning och så vidare.

STÖD TILL FÖRTROENDEVALDA 
Under 2019 var en av regionkontorets mest 
prioriterade frågor att stärka förtroende-
valdas möjlighet att agera i sin fackliga roll. 
Förbundet identifierade framgångsnycklar för 
förtroendevalda som exempelvis möjligheten 
att nyttja sin fackliga tid, hur relationen med 
arbetsgivare ser ut och om uppdraget och rol-
len är tydlig. På regional nivå arbetade vi där-
för med att säkerställa att vi diskuterade dessa 
framgångsnycklar när vi träffade förtroende-
valda i exempelvis introduktions- och löpande 
utvecklingssamtal.  

Redan 2018 inleddes arbetet med att imple-
mentera ett processorienterat och systematiskt 
arbetssätt i stödet till förtroendevalda. Det 
arbetet har fortsatt under 2019. Inte minst mot 
bakgrund av att regionen slog rekord i antalet 
nybildade klubbar. Detta har ställt krav på 
regionkontoret att kunna leverera en kvalitativ 
introduktion till alla dessa nya förtroende-
valda. Vi har fått justera arbetssätt och även 
sett över stödet till befintliga klubbar i behov 
av särskilt stöd.

KURSVERKSAMHETEN  
Vi har ett omfattande kursutbud för förtro-
endevalda. Under 2019 har vi genomfört 51 
kurstillfällen med totalt 1 060 deltagare. Vi 
har utökat med antal tillfällen jämfört med 
tidigare år då efterfrågan är stor. Det gör att vi 
under 2019 hade fler deltagare än under 2018.

Vi har högt ställda nöjdhetsmål för kursverks-
maheten och närmare 90 % av kursdeltagarna 
svarade i utvärderingen att de kommer att 
ha stor nytta av det de lärt sig på kursen i sitt 
uppdrag. 

Alla fortsättningskurser genomförs sedan ett 
par år tillbaka i samarbete med våra samar-
betsregioner Unionen SjuHall och Unionen 
Skaraborg/Väst.

FÖRHANDLINGSVERKSAMHETEN 
Regionkontoret hade under året 2 803 regist-
rerade förhandlingar, jämfört med 3 161 för-
handlingar under 2018. Vi hade ca 450 besök 
till besöksjouren under 2019, vilket är en 
ökning jämfört med 2018. Vi har därför startat 
en utredning som ska hitta bästa sätt att ta 
emot jourbesök, för det är viktigt att medlem-
mar och förtroendevalda ska kunna besöka 
oss under vardagarna. Enligt de mätningar 
som görs är medlemmarna nöjda med den 
service och stöttning som de får i samband 
med förhandlingar 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 kontinuer-
ligt med detta. 

MEDLEMSAKTIVITETER   
Under året fortsatte vi 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 morgon-
dagens 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 målgrup-
per än tidigare. Vi har haft föreläsningar om 
allt från ”From big data to reality” till ”Hur 
mår Sverige”. Dessa har varit uppskattade och 
utvärderingarna har gett höga omdömen.

Vi har två fackliga kurser för unga medlem-
mar i syfte att öka intresset för att ta på sig ett 
fackligt uppdrag på den egna arbetsplatsen. I 
år har vi provat att ha den på engelska för att 
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möta alla medlemmar som inte har svenska 
som modersmål. Det blev väldigt många 
anmälningar och många nöjda medlemmar 
som insåg vikten av att vara lite mer insatt i 
rättigheter och skyldigheter. De har även i år 
gett bra omdömen i utvärderingarna. 

Under 2019 hade vi också två större medlems-
event. På våren hade vi ett samarbete med 
Ångestpodden och gjorde en livesändning om 
psykisk ohälsa. Med i sändningen var Unio-
nens Caroline Wiklund för att ge vår syn på 
ohälsan i arbetslivet. På hösten ordnade vi ett 
panelsamtal med Shanga Aziz, Sofia B Karls-
son och Erik Niva som leddes utav Alexandra 
Pascalidou. Samtalet grundade sig på rappor-
ten Ojämn spelplan. Kvällen avslutades med 
en föreläsning av Carolina Klüft. Båda eventen 
har varit fullsatta med många reserver. 

COACHVERKSAMHETEN  
Regionens coachningsverksamhet är riktad 
mot målgrupperna förtroendevald, egenföre-
tagare och chef.

Åtta förtroendevalda har under året valt att 
använda tjänsten individuell coachning. För 
att utveckla förtroendevalda i deras upp-
drag har vi genomfört GruppUtveckling för 
Klubbstyrelser (GUKS) för RUAG och Stena 
Line, samt på uppdrag av region Stockholm 
för riksklubben Kantar-Sifo. Vi har även 
genomfört aktiviteterna Coachande förhåll-
ningssätt och Utveckla dig i rollen som förtro-
endevald. 

För första gången har vi genomfört 
Mentorskapsprogram för förtroendevalda 
i Göteborg med regional prägel som bland 
annat innebar en heldag med psykologen 
Oskar Henriksson. Vi har även bidragit med 
handledare till den centrala utbildningen 
Unionens ledarskapsprogram för förtroende-
valda.

Tillsammans med Studieförbundet Sensus har 
vi utvecklat och genomfört en pilotomgång av 
regionens Ledarskapsutbildning omfattande 6  
moduler, varav 3 genomfördes via en lärplatt-
form och 3 som fysiska 2-dagarsträffar.

Unionen Göteborgs coacher har medverkat 
vid nätverksträffar för egenföreagarmedlem-
mar och genomfört aktiviteterna Coachande 
förhållningssätt, Medvetet ledarskap samt 
Utveckla ditt ledarskap som chef för chefs-
medlemmarna. 

Coachkompetensen används även internt 
bland annat för att facilitera möten och aktivi-
teter och tillsammans med region Sydväst har 
vi planerat och genomfört en handledarut-
bildning GUKS för kollegor från hela landet, i 
Göteborg. 

Vi har fortsatt vårt samarbete med 
TRR och de medverkade i en del av 
Ledarskapsutbildningen för förtroendevalda. 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION  
Försäkringsinformationsföreläsningarna 
handlar om pensioner och kollektivavtalade 
försäkringar. Några av de föreläsningar som vi 
arrangerade under 2019 var Unionen förkla-
rar – gör rätt val idag och påverka din pension 
respektive Unionen förklarar – uttag av pen-
sion, planera och maximera. 

Vi bjöd in till 45 föreläsningar under 2019 
samt besökte 93 arbetsplatser för att hålla före-
tagsspecifika föreläsningar, att jämföra med 42 
respektive 76 under 2018. 

Tillsammans med besök på kontoret träffade 
vi under 2019 totalt 3 865 tjänstemän, vilket är 
ungefär lika många som under 2018. 
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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, allt 
enligt det regelverk som kongressen fastslog. 

Unionen ska vara en attraktiv arbetsplats 
och sedan några år tillbaka genomför vi två 
gånger per år en medarbetarundersökning 
som visar NMI (nöjd medarbetarindex). 
Undersökningen genomförs bland över  
30 000 tjänstemän i hela landet. Hösten 2019 
landade vårt regionala resultat på 87,76, vilket 
är ett mycket bra resultat.

En del i arbetet med att vara en utvecklande 
organisation består i att vi varje år har indivi-
duella utvecklingssamtal för att ta fram planer 
för kompetensutveckling på grupp- och indi-
vidnivå. Under 2019 har vi bland annat förlagt 
en gemensam kompetensutvecklingstimma 
i samband med våra arbetsplatsträffar för att 
höja medarbetarnas kompetens inom speci-
fika områden. Varje arbetsgrupp har även haft 
egna utvecklingsinsatser under året som ett 
led i grupp- och verksamhetsutvecklingen.

Vi har haft viss personalomsättning under 
2019 på grund av att medarbetare gått i pen-
sion, sökt sig till andra arbetsgivare eller till 
andra tjänster inom Unionen. Detta har inne-
burit att vi rekryterat nya kompetenser till oss 
och att det lagts en del tid på introduktions- 
och ombudsmannautbildning.

En utvecklande  
organisation

HÅLLBARHET
Hållbarhetsfrågorna är väldigt viktiga för oss. 
I syfte att få inspiration och kunskap i detta är 
vi medlemmar i CSR Västsverige. Målen för 
vårt hållbarhetsarbete är att vi minskar vår 
miljöpåverkan, främjar andra organisationer 
och företag som arbetar hållbart, mår bra på 
och av jobbet på vår arbetsplats och känner 
stolthet över vår arbetsplats. Detta försöker vi 
uppnå bland annat genom att göra miljömed-
vetna val kring våra resor och matinköp, välja 
miljödiplomerade leverantörer med kollektiv-
avtal, samarbeta med Handelshögskolan kring 
praktikanter och Göteborgs universitet kring 
mentorskap för studenter och arbeta systema-
tiskt med kompetensutveckling, arbetsmiljö 
och friskvård internt.

För att minska vårt klimatavtryck försöker vi 
resa så hållbart som möjligt. För oss innebär 
det att vi i första hand använder oss av kollek-
tivtrafik och i andra hand av bilpoolsbilar. När 
vi jämför decembesiffrorna för 2018 och 2019 
kan vi se att vi har minskat vårt användande 
av bilar med fossilbränsle från ca 70 % till ca 
40 %. 

Vi är fortfarande i början av vårt hållbarhets-
arbete 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
Under 2019 genomförds såväl regionråd och 
förbundsråd som kongress. 

I början av året hade delar av regionstyrel-
serna i Göteborg, Stockholm och Malmö sitt 
årliga storstadsmöte. Denna gång hölls det 
nere i Malmö och diskussionerna handlade 
bland annat om verksamhetsplanering, eko-
nomistyrning och arbetet med att stötta klub-
bar och få fler att vilja bli förtroendevalda.

Under februari förbereddes och genomfördes 
årsmöten på många av klubbarna i regionen. 
Det är omfattade arbete som varje år genom-
förs för att sätta en punkt på föregående år 
genom verksamhetsberättelser, revisionsberät-
telser och beslut om ansvarsfrihet, och sam-
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PENSIONÄRSFÖRENINGEN
Då våra aktiviteter har varit välbesökta och 
uppskattade 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 524 deltagare. 
Bland de aktiviteter som arrangerats under 
året kan till exempel nämnas besök på 
Titanicutställningen och på Röhsska museet, 
besök till Dalslands kanal, julresa till Stade, 
Tyskland, och biobesök på Bio Roy. 

Vid årsskiftet hade föreningen 601 medlem-
mar, varav 10 stycken tillkommit under året. 
Dock har vi rensat medlemslistan och därför 
har medlemsantalet justerats nedåt. 

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 tio möten.

Vid årsmötet med Unionen Seniorer i maj 
representerades vår förening av Carl-Gustav 
Hjort, Eva Andersson och Nils-Harald Forsell. 
På denna årliga konferens sker utbyte av erfa-
renheter mellan de 18 pensionärsföreningarna 
runt om i landet. Förutom detta ges möjlig-
het för Unionens pensionärsföreningar att 
framföra synpunkter till förbundsstyrelsen. På 
2019-års konferens blev det mycket diskussion 
om den nya GDPR-lagen.

Om du som pensionär vill behålla kontakten 
med Unionen och träffa tidigare kollegor, ta 
då kontakt med oss via  
pensionarsforeningen.goteborg@unionen.se.

tidigt genomförs ett framåtblickande arbete i 
valberedningar och i de val som görs. 

I april arrangerades regionens årsmöte, 
regionrådet. 2019 hölls det i Stenungssund. 
Förutom det sedvanliga årsmötet fanns tid för 
diskussioner kring den annalkande avtalsrö-
relsen och nätverksbildande.

Förbundsrådet i juni pågick i två dagar med 
fokus på den kommande avtalsrörelsen. 

Regionstyrelsen inledde hösten med arbetet 
kring verksamhetsplanering inför 2020 och 
började förbereda sig inför höstens kongress. 
De valda kongressombuden hade ett nytt eko-
nomisystem att läsa in sig på och över hundra 
motioner att ta ställning till.

Under hösten startade Unionens förhand-
lingsdelegationer upp sitt arbete genom att 
diskutera och börja formulera avtalskrav inför 
Avtal2020.

I oktober hölls Unionens kongress i Malmö. 
Kongressen beslutade bland annat om juste-
ring av förbundets stadgar, ny ekonomimo-
dell, många motioner och en hel rad av större 
och mindre frågeställningar och justeringar av 
verksamheten.

I november intensifierades arbetet i de cen-
trala förhandlingsdelegationerna inför de 
första överlämnandena av krav i början av 
december. 
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Översikt   
År: 2019 Kostnadsställe: 105   
Konto Utfall 2019 tkr Budget 2019 tkr
Summa intäkter 69 736 69 815
Verksamhetskostnader -8 023 -9 011
Personalkostnader -55 724 -60 204
Baskostnader -6 470 -6 170
Summa rörelsekostnader -70 216 -75 386
Årets resultat -480 -5 571

Verksamhetskostnader
År: 2019 Kostnadsställe: 105   
Verksamhetskostnader Utfall 2019 tkr Budget 2019 tkr
En starkare kraft -2 249 -2 385
Ett bättre medlemskap -1 944 -2 138
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -343 -435
En utvecklande organisation -3 487 -4 053
Verksamhetskostnader -8 023 -9 011

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2019

Regionchefens kommentarer till resultat 2019
2019 års utfall blev drygt 5 miljoner lägre än budgeterat.

Baskostnaderna ökade något på grund av att vi utökade lokalerna med 75 kvm i besöksdelen.

Personalkostnaderna blev lägre än beräknat eftersom vi haft två personer som varit långtidssjuk-
skrivna samt några personer som varit tjänstlediga på grund av föräldraledighet och några som 
haft ledighet för att starta eget.

Verksamhetskostnaderna minskade då vi budgeterat för kostnader för utskick som sedan togs av 
förbundskontoret. Vi har också haft minskade utgifter för resande då vi använt kollektivtrafiken i 
större utsträckning.

Sammanfattningsvis har vi för 2019 lyckats hålla nere kostnaderna och samtidigt uppnå bra 
resultat i den planerade verksamheten.
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Granskningsrapport
Till regionrådet för Unionen Göteborg 2020
Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2019 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 mars 2020

Hans Hansson  Mats Sällberg
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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År 2019 i siffror

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna. 

Unionen Göteborgs regionstyrelse  
genom
Anders Holger-Nilsson
Ordförande regionstyrelsen

2017 2018 2019

Antal yrkesverksamma medlemmar 69 447 71 796 74 568

Antal egenföretagarmedlemmar 1 039 1 100 1 165

Antal klubbar 294 286 307

Antal förtroendevalda 3 051 3 698 3 942

Antal deltagare på facklig kurser 696 732 1 060

Antal kurstillfällen på facklig kurser 40 40 51

Antal förhandlingar genomförda av regionala ombudsmän 3 023 3 037 2 803

Antal medlemmar med kollektivavtal 48 335 50 064 51 869

Antal medlemmar med lokal facklig organisation på arbetsplatsen 36 665 39 170 41 630
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Klubblista Unionen Göteborg 2019
31 DECEMBER 2019

Aareon Sverige Unionenklubben vid

Adient Sweden Unionenklubben

Advokatfirman Vinge Unionenklubben vid

Ahlsell Väst Unionens klubb vid

A-Hus Unionenklubben på

Akzo Nobel Stenungsund Unionenklubben vid

Ale Elförening EK Unionenklubben på

Alebyggen Unionenklubben vid

Alektum Group Unionenklubben vid

Almi Väst Unionenklubb

Alten i Göteborg Unionenklubben vid

Amring Unionenklubben på

Anticimex Unionenklubben vid

APS Drift & Underhåll AB Unionenklubben

APTIV (Delphi) Göteborg Unionenklubben vid

Aptus Elektronik Unionenklubb

Arla Foods Unionenklubb Gbg

Aros Electronics Unionenklubb

Arvid Nilsson Sverige Unionenklubben vid

Ascom (Sweden) Unionenklubben vid

ASSA ABLOY Entrance Systems Unionenklubben 
vid

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB 
Unionenklubben

AstraZeneca R&D Mölndal

Atea Sverige Unionenklubben Göteborg

Auson Unionenklubben vid

Autoadapt Stenkullen Unionenklubb vid

Aventus Unionenklubb

Aviator AASS Landvetter Unionenklubben vid

Axalta Coating Systems Sweden Unionenklubben

Axel Christiernsson Unionenklubben på

BASF Coatings Services Unionenklubben på

BASF Svenska Unionenklubb vid

Bauer Media Unionenklubben vid

Beiersdorf Unionenklubben vid

Bengt Dahlgren Unionenklubben vid

Berendsen Sourcing Unionenklubben vid

BIG Väst Unionenklubben vid

Bilia Group Göteborg Unionenklubben vid

Bilprovning Svensk Unionenklubben på

BK Häcken Unionenklubben

Bonava Sverige AB i Göteborg Unionenklubben på

Borealis Unionenklubben vid

Bostads AB Poseidon Unionenklubben på

Bostadsbolaget Unionklubben vid

Breas Medical Unionenklubben vid

Bring Mölnlycke Unionenklubben vid

Brogren Industries Unionenklubben

Bureau Veritas Certification Sverige AB 
Unionenklubben

ByggtjänstRix Unionenklubben

Cactus Utilities Unionenklubben

Callenberg Technology Group Unionenklubb

Candidator Alingsås Unionenklubben vid

Canmera Unionenklubben Vi

Casino Cosmopol AB Unionenklubben

Caterpillar Propulsion Unionenklubb vid

Caverion Sverige Unionenklubb

CBRE Life Science Gbg Unionenklubben

Cerner Sverige Unionenklubben vid

CEVT Unionenklubben på

CGI Göteborg Unionenklubben på

CGM Sweden Unionenklubben vid

Christian Berner Unionenklubben vid

Consilium Marine & Safety AB Unionenklubben

Constructor Sverige Unionenklubben

Continental Däck Sverige Unionenklubb på

Coor i Väst Unionen

COWI Unionenklubben

Cybercom Göteborg Unionenklubben vid

Dagab Backa Unionenklubben

DEKRA Region Väst Unionenklubben vid

Dematek Sydväst Unionenklubben vid

Dentsply IH Unionenklubb

DFDS Logistics/Contracts Unionenklubben på
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DGC Gbg Unionenklubben vid

DHL Freight (Sweden) Unionenklubben vid

DHL Global Forwarding Göteborg Unionenklubb

Din Bil Göteborg Unionenklubben

Dormakaba Väst Unionenklubben vid

Dressmann BC Unionenklubben för

Easy-Laser Unionenklubben vid

Elanders Sverige Unionenklubben vid

Elga Unionenklubb vid

Embriq Unionenklubben på

Emmaus Björkå Unionenklubben vid

Entrematic Group Unionenklubb

Envac Scandinavia AB Unionenklubben

Ericsson Göteborg Unionenklubb

Esab Unionenklubben vid

Essity Hygiene and Health Mölndal Unionenklubb 
vid

Estrella Unionenklubben vid

Ewellix Unionenklubben vid

Evimerias Unionenklubb

Exide Technologies Unionenklubben

Familjebostäder i Göteborg Unionenklubb vid

Fazer Unionens riksklubb

Firesafe Kidde Sweden Unionenklubben vid

Fisher GTF Göteborg Unionenklubben på

Flexlink Unionenklubben på

Folkspel Göteborg Unionenklubben vid

Folkuniversitetet Unionenklubben på

Forbo Flooring Säljklubben vid

FordonsGas Unionenklubb vid

Fortus International Unionenklubben vid

Frico Unionenklubben på

Friskis Unionenklubben vid

Fryshuset i Väst Unionenklubben

Förbo Unionenklubb på

Geodis Sverige Unionenklubben

GFIF Unionenklubben vid

GLC Ekonomisk Förening

Grundfos Unionenklubben vid

GTG Unionenklubben

Gunnebo Nordic Unionenklubben

Gycom Industry Nordic Mölndal Unionenklubben 

vid

Gårdstensbostäder AB Unionenklubben vid

Göteborg & Co Unionenklubben

Göteborgs Egnahems Unionenklubben vid

Göteborgs Hamn Unionenklubben på

Göteborgs Stads Parkering Unionenklubb

Göteborgs Studentbostäder Unionenklubb

Göteborgs Symfonikers Klubb

Hamburg Süd Norden Unionenklubb

Hapag Lloyd Sweden Unionenklubb på

HCL Technologies Gbg Unionenklubben på

Hemköp Butikschefer Unionenklubb

HSB Göteborg Unionenklubben på

Human IT-Consulting Väst Unionenklubben

Husqvarna Construction Jonsered Unionenklubb 
på

I3TEX Unionenklubben vid

IAC Group Unionenklubb

ICA Göteborg Unionenklubben på

ICA Kungälv Unionen

Idrottens Spel Unionenklubb

IFK Göteborg (kansli) Unionenklubben på

IHM Unionenklubb

Indus Unionenklubb

Infratek Syd Unionen

Inovyn Sverige Unionenklubb vid

Intrum Väst Unionenklubben

IOGT-NTO Miljonlotteriet Unionenklubb vid

Jacobs Unionenklubben vid

JB Maskin & Preqas Unionenklubben vid

Jeppesen Systems Unionenklubben på

Johnson Matthey Unionenklubben vid

Jollyroom Unionenklubben på

Jordens Vänner Unionenklubben

Jotun Sverige Unionenklubben vid

KappAhl HK Unionenklubben vid

KappAhl Sverige Butikschefer

Kiwa Inspecta Unionenklubben

Kollmorgen Automation Unionenklubben vid

Kommunicera översättningar i Gbg Unionenklubb

Komplett Unionenklubben vid
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Kone Hissar Unionenklubben vid

KraftPowercon Sweden Unionenklubben vid

Kuehne Nagel Göteborg unionenklubben vid

KVD Syd-Väst Unionenklubben

Källfelt Byggnads AB Unionenklubben vid

Liljewall Arkitekter Klubben vid

Lindex adm Unionenklubben på

Lindex Butikschefsklubb Unionen

Liseberg Unionenklubben

Loipart Unionenklubben på

Lowell Unionenklubben

Luna Alingsås Unionenklubben på

Lynk & Co Unionenklubben på

MacFront Unionenklubben vid

MacGregor Göteborg Unionenklubben vid

Manpower Unionenklubben på

Martin & Servera Unionenklubben

Mastec Stålvall Unionenklubben

Medborgarskolan Väst Unionenklubben

Mediatec Solutions Sweden Unionenklubb på

Menigo Foodservice Unionenklubben vid

Midroc Metalock Unionenklubben

Momentum Group Alingsås Unionenklubben

Monki Göteborg Unionenklubben vid

MQ Retail Unionenklubb på

Music Tribe Unionenklubben vid

Mölndalsbostäder Unionenklubben på

Mölnlycke Health Care Unionenklubben på

NES Unionenklubben vid

Newsec Asset Management Unionenklubb på

Nilfisk Advance Unionenklubben

NKC Unionenklubben vid

Nolato Plastteknik Unionenklubben vid

Norconsult Unionenklubben på

Nordic Bulkers Unionenklubben

Nordic Water Göteborg Unionenklubben vid

Nouryon Nobel Pulp and Performance Chemicals 
klubb

NTF och Stora Holm Unionenklubben vid

NTT Security Unionenklubben

Nätverkstan Unionenklubben

OneMed Sverige Unionenklubben

Optoskands Unionenklubb

Orkla C&S Unionenklubben vid

Ortstidningar i Väst AB Unionenklubben

PE Teknik & Arkitektur AB Unionenklubben

PengVin-Klubben

Perstorp Oxo Unionenklubben vid

Petro Bio Unionenklubb

Plastal Industri Unionens klubb

Plastal Sverige Unionens klubb vid

PMC Hydraulics Unionenklubben vid

Postnord Strålfors i Alingsås Unionenklubben

Powerpipe Unionenklubben på

PPIS Unionen

Qmatic Unionenklubben på

QQFS Unionenklubben

Ragn-Sells Storgöteborg

Ramböll Sverige Unionen på

Resia butiker Unionenklubben

RISE IVF Unionenklubben vid

RK Travel Unionenklubben vid

Rosemount Unionenklubb

Ruag Space Göteborg Unionenklubben vid

Rusta butikschefer

Saab Göteborg Unionenklubben

Salming Sports AB Unionenklubben vid

Samhall Väst Unionenklubben vid

Santa Maria Unionenklubben vid

SAS Riksklubb Unionen SGH GOT/MMA

SBC Sv. BostadsrättsCentrum Gbg Unionenklubb

Schenker Bäckebol Unionenklubb vid

Schenker HK Unionenklubb vid

Schneider Electric Göteborg Unionenklubben på

Semcon Väst Unionenklubb vid

Semrén & Månsson Arkitektkontor 
Unionenklubben

Sensus Studieförbund Unionenklubb vid

Serneke Unionenklubben vid

Seth`s Unionenklubb

Sibelco Nordic Unionenklubben vid

Sigma Energy & Marine Unionenklubben på

Sigma ITC Unionenklubb

SKF Unionenklubb
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Skogssällskapet Unionens riksklubb vid

Sodexo AZ Göteborg Unionenklubb

SOL Unionenklubben vid

Solar Sverige Unionenklubben

Solenis Sweden Unionenklubben vid

SOS Alarm Unionen vid

Spoon Publishing Unionenklubben vid

SSPA Sweden Unionenklubben vid

St1 Refinery 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 Unionenklubben vid

Stihl Unionenklubben vid

StroedeRalton Unionen på

Strongpoint Unionenklubben på

Störningsjouren i Gbg Unionenklubben på

Sulzer Mölndal Unionen

SWECO Systems Unionenklubben på

SWECO Unionenklubben på

Swedish Match Väst Unionen

Svenska Mässan Unionenklubben vid

Swisslog Unionenklubb vid

Sykes Sweden Unionenklubben vid

Tamro Unionenklubben vid

Telecomputing Göteborg Unionenklubben

Teleperformance Unionenklubb vid

Tengbom Göteborg Unionenklubb

Tingstad Papper Unionenklubben

TMHLS Göteborg Unionenklubb vid

TOOLS Väst Unionen

Toyota Center Göteborg Unionenklubben vid

Transdev Göteborg Unionenklubben på

Transtema Network Services Unionenklubb vid

TRUMPF Maskin AB Unionenklubben vid

TTS Marine Unionenklubben

TUIfly Nordic GOT Unionenklubben

Unfors Raysafe Unionenklubben vid

UniCarriers Manufact. Swe Unionenklubb på

Unionen Göteborg

Unionenklubben Lear Corporation

UNITS - Inter Terminals Unionenklubben vid

Universeum Unionenklubben på

UPS Sweden Göteborg Unionenklubben

Wabco Automotive Unionenklubb vid

Valmet i Göteborg Unionen hos

Webhelp Sweden Unionenklubben

Via Egencia Unionenklubben

Victor Hasselblad Unionenklubben vid

Willys Supportkontors Unionenklubb

Vinci Energies Nordic/Emil Lundgren 
Unionenklubb

Wingårdh & Medarbetare Unionenklubben vid

WirelessCar Unionenklubben vid

Witre Unionenklubben på

Vitrolife Sweden Unionenklubben vid

Wolters Kluwer Scandinavia Unionenklubb vid

Volvo Göteborg Unionenklubben

Volvo Personvagnar

Volvo Truck Center Unionenklubben vid

Volvofinans Unionen

WSP Sverige Unionenklubben vid

VWR-Avantor Göteborg Unionenklubben vid

Vy Buss Unionenklubben

Wärtsilä Sweden Unionenklubben vid

Västsvensk Tidningsdistribution Unionenklubb på

Västsvenska Handelskammarens Unionenklubb

Zenuity Unionenklubben vid

Zeppelin Väst Unionenklubben

ÅF Unionenklubben vid

Åhléns City Göteborg Unionenklubben

Älvsborg RoRo Unionenklubben vid
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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. 

Ring oss på 0770-870 870
Vi svarar på dina frågor om villkoren i arbetslivet och förmånerna i 
medlemskapet. Du hittar också svar på unionen.se.


