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Året som gått

2020 visade sig bli ett speciellt år, helt och hål-
let präglat av den globala pandemin. 
Först och främst hoppas jag att du och dina 
nära mår förhållandevis bra trots omständig-
heterna. 

Utmaningarna under året har fått oss att finna 
nya arbetssätt och vägar framåt i det fackliga 
arbetet. Vad sägs om framgångar som överens-
kommelsen om trygghet, omställning och an-
ställningsskydd på arbetsmarknaden där Un-
ionen deltagit som förhandlande part? Det är 
kanske en av de största reformerna någonsin 
på svensk arbetsmarknad och innebär att fler 
kommer att ha möjlighet att utbilda sig under 
arbetslivet.  Eller att vi trots pandemin lyckats 
genomföra avtalsrörelsen och förhandla fram 
nya kollektivavtal. Kollektivavtal som skapar 
förutsättningar för stabilitet och långsiktighet 
och ger Unionens medlemmar mer pengar i 
plånboken och bättre pensioner genom utökad 
avsättning till flexpension. Ett steg mot ett mer 
jämställt arbetsliv har tagits genom att en 
partsgemensam praktisk handledning ska tas 
fram med syfte att motverka missgynnande till 
följd av föräldraledighet.  

Internt har vi haft fullt fokus på det föränd-
rings- och effektiviseringsarbetet som startade 
efter kongressen 2019 som har intensifierats 
med anledning av pandemin. Det som gläder 
mig mest är att vi alla verkar vara överens om 
vad vi vill och vart vi är på väg inom Unionen. 
Både på regional och nationell nivå. Nästa steg 
är att påbörja en dialog och ett gemensamt ut-
vecklingsarbete i hela Unionen. Allt för att 
framtidssäkra vår demokratiska organisation.  

Jag vill tacka för ert fortsatta fackliga arbete – 
det betyder mycket för våra medlemmar. 

År 2020 kommer vi sent att glömma. I februari 
drabbades Sverige av pandemi. Omgående  

vidtog vi åtgärder för att minimera smittsprid-
ningen och för att inte själva drabbas. Vi fat-
tade tidigt beslut om att inte anordna fysiska 
möten, vilket var och är en utmaning då vårt 
arbete i stora drag handlar om att träffa män-
niskor. Vi beslutade även att arbeta via distans 
vilket även detta är en förutsättning som för-
svårar vårt arbete. Genom dessa nödvändiga 
åtgärder har vi tvingats in i att uteslutande ar-
beta via digitala kanaler. Jag är otroligt stolt 
över vad vi som grupp har åstadkommit under 
2020! 

Under året har vi välkomnat tre nya ombuds-
män till kontoret, Gunilla, Sofia och Gustav.  

Vi har hanterat förhandlingar, drygt tre gånger 
fler än normalt, där Unionens medlemmar har 
fått stöd och företrädarskap i sitt arbetsliv. 
Flera resurser i förbundet har under stora de-
lar av året styrts om till förhandlingsverksam-
heten, och vi har samtidigt fått pausa annan 
verksamhet. Vi har flyttat regionkontoret till 
mer ändamålsenliga lokaler. Vi har bildat 
klubbar och utsett nya arbetsplatsombud trots 
att vi inte kunnat vara fysiskt ute på arbets-
platserna. Vi har anpassat vårt stöd till förtro-
endevalda genom ett mer individuellt- och be-
hovsanpassat perspektiv, där vi bedömer att 
fler förtroendevalda nu är bättre rustade i sina 
roller. Vi har klarat av en besvärlig avtalsrö-
relse och säkerställt att de medlemmar i Un-
ionen som omfattas av kollektivavtal får 
schyssta villkor och reallöneökningar de tre 
kommande åren. 

Vi ser med tillförsikt fram emot 2021 med för-
hoppning om att få möjlighet att stötta Union-
ens medlemmar och förtroendevalda genom fy-
siska möten! 

Kristoffer Nilsson 
Ordförande regionstyrelsen 

Patrik Åsell 
Regionchef 
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Förtroendeuppdrag  

REGIONSTYRELSEN  
Ordförande Kristoffer Nilsson Consid AB Sundsvall 
Ordinarie Petter Melander Valmet AB Sundsvall 
 Krister Gustafsson SOS Alarm Sverige AB Sundsvall 
 Jonny Viljeskogh Samhall AB Överhörnäs 
 Marianne McHardy AB Taktik Sweden Domsjö 
 Joakim Cardegren Johnsons i Östersund El AB Östersund 
 Johanna Strandlund E.ON Kundsupport Sv AB Sollefteå 
 Per Wallin Sykes Sweden AB Sveg 
Personalrepr. Caroline Danielsson Unionen Mellannorrland Sundsvall 
Personarepr 
suppleant 

Alberto Rivarola Unionen Mellannorrland Sundsvall 

Suppleanter Lina Melander Bergström DSV Timrå 
 Maria Melin Arbetssökande Sundsvall 
 Magnus Eriksson Attest nu i Sverige Östersund 
 Rasmus Åkergren Webhelp Sweden AB Frösön 
 Oskar Bryskhe Opus Bilprovning AB Sundsvall 
Ungdoms-
ombud 

Sandra Bergström Lindeberg Securitas Sverige AB Kramfors 

 
ARBETSUTSKOTT 
Styrelsen har utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, två vice ordföranden och en rote-
rande post för ledamöterna i regionstyrelsen. 
 
REVISORER 

Ordinarie Kerstin Lindberg Metsä Board Sverige AB Husum 
 Niklas Olsson AQ Wiring Systems AB Kramfors 
Suppleanter Morgan Grafström Arbetssökande Sundsvall 
 Erik Thand Securitas Sverige AB Östersund 

 
OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 

Ordinarie Kristoffer Nilsson Consid AB Sundsvall 
 Patrik Wågström BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik 
 Johanna Strandlund E.ON Kundsupport Sverige AB Sollefteå 
 Krister Gustafsson SOS Alarm Sverige AB Sundsvall 
 Thomas Fanberg Securitas Sverige AB  Sundsvall 
Suppleanter Marianne McHardy AB Taktik Sweden Domsjö 
 Jonny Viljeskogh Samhall AB Överhörnäs 
 Lina Melander Bergström DSV Timrå 
 Petter Melander Valmet AB Sundsvall 
 Oskar Bryskhe Opus Bilprovning AB Sundsvall 
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KONGRESSOMBUD 
Ordinarie Bengt-Anders Alvenes    Jämtkraft AB Östersund 
 Thomas Fanberg Securitas Sverige AB Sundsvall 
 Glenn Edlund Ahlsell Sverige AB Örnsköldsvik 
 Krister Gustafsson SOS Alarm Sverige AB Sundsvall 
 Kristoffer Nilsson Consid AB Sundsvall 
 Annica Näslund Bosch Rexroth Mellansel AB Mellansel 
 Sandra Gardmo  The Great Wild Stockholm 
 Johanna Strandlund E.ON Kundsupport Sverige AB Sollefteå 
 Sara Stockfelt Kornboden Resurs AB Örnsköldsvik 
 Patrik Wågström BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik 
Suppleanter Malin Lindahl  

tom 1901 
AB Svensk Bilprovning Örnsköldsvik 

 Jonas Berglund Metsä Board Sverige AB Husum 
 Maj-Lis Persson NBV Mittsverige  Sundsvall 
 Christina Berglund Egenföretagare Kramfors 
 Sanna Söderberg IKEA Sundsvall Sundsvall 
 Richard Jonsson AB Svensk Bilprovning Kramfors 
 Susanne Wernersson 

tom 1910 
Best Western Hotel Baltic Sundsvall 

 Per Wallin Sykes Sweden AB Sveg 
 Anna Stistrup 

tom 1901 
Egenföretagare Sundsvall 

 Jan Lötberg 
tom 1902 

Hermods AB Kramfors 

 
VALBEREDNING 

Sammankal. Sofie Velander Sweco Rail AB Sundsvall 
Ordinarie Thomas Fanberg Securitas Sverige AB Sundsvall 
 Richard Jonsson AB Svensk Bilprovning Kramfors 
 Roger Öberg Koneo AB Ljustorp 
 Nina Könberg IKEA Sundsvall Sundsvall 
Suppleanter Eva-Lena Bülund Fackförbundet ST Sundsvall 
 Krister Henriksson Arbetssökande Sundsvall 

 
REGIONRÅDSUTSKOTT 

Sammankal. Sara Stockfelt ExperBuy AB Örnsköldsvik 
 Kerstin Lindberg Metsä Board Sverige AB Husum 
 Ida Krusevi SV Jämtlands Län Östersund 
 Niclas Sjöström Bosch Rexroth AB Mellansel 

 
UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSAS FÖRENINGSTÄMMA - OMBUD  

Ordinarie Kristoffer Nilsson Consid AB Sundsvall 
 Krister Gustafsson SOS Alarm Sverige AB Sundsvall 
 Patrik Wågström BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik 
Suppleanter Sanna Söderberg IKEA Sundsvall Sundsvall 
 Johanna Strandlund E.ON Kundsupport Sverige AB Sollefteå 
 Kenneth Hjerpe Securitas Sverige AB Sundsvall 
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BRANSCHDELEGATIONER  
Transport Thomas Fanberg Securitas Sverige AB Sundsvall 
Industri Teknik Patrik Wågström BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik 
Tjänster & Media 
(inom Almega) 

Pär Wiklund 
Nicklas Nilsson 

LRF Konsult AB 
Webhelp Sweden AB 

Östersund 
Östersund 

Bygg-Energi- 
Fastighet 

Roger Bergvall Jämtkraft AB Östersund 

Kompetensföretagen 
&Tjänsteförbunden 
(inom Almega) 

Ulrika Nilsson Casino Cosmopol AB Sundsvall 

Handel & Visita Therese Ernbland Systembolaget Härnösand 
 
TCO MELLERSTA NORRLAND 

Ordförande Maj-Lis Persson NBV Norr Sundsvall 
Ledamot Kristoffer Nilsson Consid AB Sundsvall 
 Susanne Persson Studerande Brunflo 
 Morgan Grafström RFSL Sundsvall 
Kassör Margaretha Wallström EQ House Sundsvall 
Revisor BrittMarie Dahlström Unionen Mellannorrland Sundsvall 

 
PERSONAL 
 
Alberto Rivarola 
Caroline Danielsson 
Elin Nyhlén 
Erik Eriksson Neu 
Gunilla Westerlund 
Gustav Fredholm 
Ingrid Mårtensson 
Johnny Carlberg Nilsson 
Karl-Eric Hallgren 
Linnéa Solnevik 
Monica Bäck 
Patrik Berntzén 
Peder Andersson 
Petra Harsunen 
Victoria Butterworth 
Sofia Eriksson 
Tony Skopac 
Åsa Windahl 

Regionchef 
Patrik Åsell 
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Medlemskap

FLER MEDLEMMAR
Fram till den 13 mars 2020 genomfördes 
årets värvningsarbete i form av fysiska  
arbetsplatsbesök för att därefter skifta till 
digitalt format. Regionkontoret har under 
året genomfört 392 arbetsplatsbesök. Syf-
tet med besöken är att värva nya medlem-
mar och nya förtroendevalda samt att få 
fler befintliga medlemmar att uppleva 
nyttan med medlemskapet i Unionen.  
Fokus i år har varit arbetsplatsbesök i 
samband med förhandlingar, både  
medlemsmöten och arbetsplatsträffar.  
Antalet yrkesverksamma och egenmed-
lemmar den sista december var 17 967.  
 
UNIONEN VECKOR 
Unionen veckorna är temaveckor för 
facklig kraft. Hela Unionen kraftsamlar 
två gånger per år, vecka 6 och vecka 38, 
för att prata fackliga frågor och värva nya 
medlemmar.  
 

Våra förtroendevalda uppmuntras att  
synas lite extra för sina medlemmar och  
blivande medlemmar dessa veckor.  
 
Många av Unionen-klubbarna och arbets-
platsombuden i vår region anordnar olika 
aktiviteter under dessa veckor. De delar ut 
material om medlemskap och aktuell  
information om Unionen som på så sätt 
skapar en bra grund för fackliga  
diskussioner på arbetsplatserna. 
 
Vecka 6 var temat lön och materialet  
innehöll ett kit för att förbereda medlem-
marna inför deras lönesamtal.  
Regionkontoret gjorde 174 arbetsplats- 
besök i Sundsvall och Örnsköldsvik med 
omnejd.  
 
Vecka 38 genomfördes inga besök på 
grund av Corona pandemin. 

 

Olika medlemsgrupper 
1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring 

Yrkesverksamma och Egen medlemmar 2 389 2 371 17 967 

Student 166 208 702 

Pensionärer 228 161 2 997 

Totalt 2 783 2 740 21 666 
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Unionen Chef 
En av 12 planerade chefsutbildningar  
genomfördes med fem deltagare. Övriga 
fyra utbildningar för chefer ställdes in på 
grund av för få anmälningar och reste-
rande utbildningstillfällen under året ställ-
des in med anledning av Corona. 
 
Under året så fick regionens chefer, uti-
från efterfrågan stöd i rådgivningsfrågor 
och företrädarskap i förhandlingsärenden. 
 
I december 2020 hade Unionen Mellan-
norrland 2439 chefsmedlemmar, samma 
siffra som december 2019. 
 

Unionen Egenföretagare 
Unionen egenföretagare har minskat en 
aning i antal. I region Mellannorrland var 
det 2019, 345 medlemmar och i december 
2020, 330 egenföretagar-medlemmar. 
 

Unionen Student  
Per den 31 december 2020 hade region-
kontoret 702 medlemmar i Unionen  
Student. I februari 2020 genomfördes pla-
nerade fältinsatser på Mittuniversitetet i 
Sundsvall och Östersund. När Corona 
pandemin slog till ställdes all fortsatt  
fältverksamhet in. 

KOMMUNIKATION 
Vi startade året på sedvanligt sätt genom 
att skicka ut nyhetsbrev med inbjudningar 
till medlemmar och förtroendevalda  
genom e-post. När Corona pandemin slog 
till ställde vi om på regionkontoret. Vi  
fokuserade på att stötta medlemmar och 
förtroendevalda och överlät kommunika-
tionen till förbundskontoret.  
 
Under pandemin har Unionens webbplats 
(www.Unionen.se) varit ett nav i den  
information om pandemin och de arbets-
rättsliga frågor som uppkommit. Många 
medlemmar har hittat information på  
frågor de ställt och Unionen har arbetat 
för att stödja och informera på ett korrekt 
sätt. 
 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
I februari bjöds medlemmar in vid tre till-
fällen till information om pension- och 
försäkringar på jobbet. Två genomfördes 
och ett ställdes in på grund av för få delta-
gare. Totalt deltog 26 deltagare på orterna 
Sundsvall och Östersund. 
 
Utöver dessa tillfällen har vi även bjudits 
in att hålla försäkringsinformation på fyra 
företag där totalt 63 personer har deltagit. 
 
Från mitten av mars ställdes alla informat-
ionstillfällen in på grund av Corona  
pandemin. Medlemmar har sedan kunnat 
boka in digitala föreläsningar. 
 
Under året har även medlemmarna indivi-
duellt kunnat få information. Totalt har 25 
personer fått individuell information via 
telefon eller mejl 
 

 
 

 
  

http://www.unionen.se/
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET  
Förhandlingsverksamheten i region Mel-
lannorrland är uppdelad i två grupper. En 
förhandlargrupp som hanterar förhand-
lingsärenden och en LFO grupp, lokal 
facklig organisering som stöttar förtroen-
devalda i klubbstödsärende.  
 
Totalt antal registrerade ärenden som han-
terats under 2020 var 1864. En ökning 
jämfört med 2019 då det kom in 740 ären-
den. Ärendeinflödet karaktäriseras av 
ärenden som arbetsbrist, organisationsför-
ändringar, uppsägningar med personliga 
skäl och arbetsmiljö, men har dominerats 
av lokala avtal om korttid med anledning 
av Corona pandemin. Antal korttidavtals-
ärende uppnådde 527 under året.  
 
Förändringar/uppdateringar av korttidsav-
tal som skedde löpande under året ledde 
till arbetsinsatser som inte syns i statisti-
ken. Dessa registrerades inte som nya 
ärende utan istället uppdaterades ur-
sprungsärenden löpande under året. 

Under perioden april till augusti med stort 
inflöde av korttidsavtalsärenden ställde vi 
om i organisationen för att frigöra resur-
ser. Det innebar att samtliga ombudsmän 
och även kommunikatören kunde arbeta 
med det höga inflödet av korttidsärende. 
 
Rådgivningsärenden som kommit in till 
regionen har regionkontoret, i enlighet 
med centrala rutiner, hänvisat vidare till 
Unionens Medlemsservice för hantering.  
 
REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET 
I regionen är de flesta av ombudsmännen 
även regionala arbetsmiljöombud, 
RAMO. Dessa har som arbetsuppgift att 
engagera och informera på företag, med 
eller utan arbetsmiljöombud, att bedriva 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt er-
bjuda utbildning för arbetsmiljöombud 
(AMO), chefer och övriga förtroende-
valda. Värvning av AMO på arbetsplatser 
utan skyddskommitté är en viktig insats 
för att skapa ett bra arbetsmiljöarbete för 
medlemmarna på regionens arbetsplatser. 
 
Arbetsmiljöarbetet varit annorlunda på 
grund av Corona pandemin, med restrikt-
ioner för arbetsplatsbesök samt fokus på 
arbete med befintliga förtroendevalda via 
digitala kommunikationsverktyg. Detta 
inkluderar utvecklingssamtal med  
befintliga AMO. 
 
RAMO-arbetet utförs i huvudsak i två  
delar, RAMO-besök och RAMO-ärende. 
Regionens fokus var i början av året att 
värva nya, AMO, via arbetsplats- och 
RAMO-besök. Under 2020 utfördes drygt 
10 planerade arbetsplatsbesök. Målet var 
närmare 100 RAMO-besök. Istället har 
fokus under året legat på förhandling om 
korttidsarbete och satsning på befintliga 
förtroendevalda. Det saknades länge un-
derlag för att genomföra digitala arbets-
platsbesök samt ett godkännande av ”digi-
tala besök” från Arbetsmiljöverket. 
 
Utöver RAMO-besök genomförs också 
arbetsmiljöärenden, RAMO-ärenden på 
uppdrag av medlemmar som till exempel 
medverkan vid rehabiliteringsmöte, med-
lemmars önskemål om stöd i övriga ar-
betsmiljöfrågor, skyddsrond, risk- och 
konsekvensbedömning med mera. Dessa 
ärenden har under året tredubblats i jäm-
förelse med tidigare år. Drygt 50 ärenden 
i jämförelse med 15 ärenden år 2019. 
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Förtroendevald

FLER FÖRTROENDEVALDA 
Den 31 december 2020 fanns det 122 
klubbar, 20 arbetsplatsombud med för-
handlingsmandat, 73 arbetsplatsombud 
och 293 arbetsmiljöombud.  
 
Under 2020 har 3 nya klubbar registrerats 
och 7 har lagts ned. En del för att det har 
bildats riksklubbar vid företaget där klub-
bens säte ligger utanför vår region. Andra 
för att de har lagts ned på grund av att 
medlemsantalet har minskat och detta har 
lett till att intresse för att fortsätta med det 
lokala fackliga arbetet har svalnat. Där 
har regionkontoret tillsammans med med-
lemmarna på de flesta nedlagda klubbarna 
istället lyckats utse arbetsplatsombud eller 
arbetsplatsombud med förhandlingsman-
dat. 
 
Under 2020 har ett stort arbete lagts ned 
på att genomföra samtal med våra förtro-
endevalda. Resultatet av arbetet visar att 
det finns olika behov för utveckling. Nå-
got som kommer att ligga till grund för 
fortsatt arbete med utveckling av lokal 
facklig organisering 2021. 

STÖD FÖRTROENDEVALDA 
Under 2020 genomfördes i Mellannorr-
land två av 14 planerade utbildningar för 
förtroendevalda. Totalt deltog 36 personer 
av 46 anmälda. 
 
Från mars månad gick Unionen över till 
e-kurser som administrerats centralt. En 
kurskatalog skapades som presenterade 
dels  
Unionens egna e-kurser men även  
e-kurser och andra webbaserade verktyg 
som erbjuds av bland annat Prevent och  
Diskrimineringsombudsmannen (DO).  
67 medlemmar/förtroendevalda har  
deltagit i utbildningsaktiviteter (e-kurser) 
som anordnats av förbundskontoret eller 
av annan region. 
 
Om förtroendevalda i riksklubbar (klub-
ben är registrerad i Mellannorrland men 
omfattar flera arbetsplatser i Sverige)  
deltar i utbildningar och seminarier på sin 
hemort, blir de registrerade att de deltagit 
i utbildning anordnad av annan region. 
 

Genomförda aktiviteter för förtroendevalda 2020  
Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare 

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f) 26 

Facklig introduktion för arbetsplatsombud (f) 10 

Regionråd (årsmöte) (f) 46 

Medlemsmöte – val av ombud (på tre orter) 10 

Totalt antal deltagare 92 



11 

Arbetsliv  

AVTALSRÖRELSE 
Avtal 2020 startade i februari 2019 
med insamling av medlemmarnas  
förslag till förbättringar av sina  
kollektivavtal.  
 
I mars genomförde Mellannorrland 
möten vid tre tillfällen med informat-
ion om läget i avtalsrörelsen med sam-
manlagt 45 deltagare. I samband med 
regionrådet i april 2019 diskuterade de 
förtroendevalda vilka förbättringar som 
behövs i kollektivavtalen. Åsikterna 
från Mellannorrland sammanställdes 
och fanns som underlag inför för-
bundsrådet i juni 2019 där beslut  
fattades om Unionens prioriterar i av-
talsrörelsen:  

- fortsatt reallöneutveckling ge-
nom centrala avtal med siffer-
satta årliga löneökningar,  

- bättre arbetsmiljö och balans i 
livet samt rätt till återhämtning, 

- jämställda och inkluderande ar-
betsplatser 

- och ökade avsättningar till flex-
pension. 
 

Utifrån dessa beslut bearbetades 
branschspecifika krav inom ramen för 
branschdelegationsarbetet där Unionen 
Mellannorrland har sju representanter. 
 
Facken inom industrin enades i novem-
ber 2019 om att begära: 

- 1 års avtal med 3% löneökning 
samt en lägsta löneökning på 
530 kr 

- Bättre åtgärder för att minska 
arbetsskadorna samt bättre re-
habilitering 

- Bättre handlingsplan för att för-
hindra negativa effekter i och 
med föräldraledighet 

- Ökade avsättningar till flex-
pension. 

 
Kraven överlämnades till arbetsgivar-
organisationerna inom Industrin och 

förhandlingarna inleddes i januari 
2020. 
 
Corona pandemin spred sig över  
världen i februari och mars 2020 och 
både de fackliga organisationerna och 
arbetsgivarna beslutade om att prolon-
gera avtalen i sju månader, dvs till och 
med 31 oktober. 
 
Förhandlingarna återupptogs den 1  
oktober och parterna inom Industrin  
lyckades sätta ett märke som innebär 
5,4% inklusive fortsatta avsättningar 
till flexpension under en period på 29 
månader, dvs från 1 november 2020 till 
och med 31 mars 2023. 
 
Sett till arbetsmarknadens läge är det 
en framgång att vi lyckats säkerställa 
fortsatta reala löneökningar för våra 
medlemmar även om en stor besvikelse 
finns över att retroaktiviteten för  
perioden april till oktober inte finns 
med i avtalet, men förutsättningarna 
var svåra. Många branscher har  
drabbats hårt av Corona pandemin och 
inom Industrin fanns helt enkelt inte 
förutsättningar att konflikta för  
retroaktiviteten i avtalen eftersom väl-
digt många medlemmar har eller har 
haft perioder av korttidsarbete samt 
uppsägningar. 
 
Avtalskonferenser genomfördes digi-
talt för att implementera avtalen inom 
en rad avtalsområde vilket uppskatta-
des av de förtroendevalda som nu  
känner en större trygghet i hur avtalen 
ska tillämpas lokalt. 
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OPINIONSBILDNING 
Året startade med en avtalsrörelse och 
planer för opinion och påverkansar-
betet. Allt eftersom Corona pandemin 
spreds och fick allt större konsekvenser 
valde vi att styra om den regionala 
verksamheten mot de behov medlem-
mar och förtroendevalda hade. Det  
innebar att vi pausade det officiella  
arbetet med opinion och påverkan i 
Mellannorrland 
 
KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE 
Inom regionen omfattas 12 913 med-
lemmar av kollektivavtal med  
Unionen. Av dessa är det 243 medlem-
mar som arbetar vid företag som är 
bundna av hängavtal. Övriga arbetar 
vid företag som är kollektivavtals-
bundna genom medlemskap i  
arbetsgivarorganisation. 
 
Under året tecknades kollektivavtal 
med arbetsgivare som inte är ansluten 
till någon arbetsgivarorganisation en-
ligt följande, fem hängavtal har  
upprättats med företag eller ideell  
organisation. 
 
Unionens policy när det gäller tillstyr-
kande av bidragsansökningar är att det 
ska finnas kollektivavtal på arbetsplat-
sen. Enligt beslut så yttrar vi oss 

fortsättningsvis endast i Migrations-
ärenden. 
 

BRANSCHNÄTVERK 
Unionen Mellannorrland har sedan 
2018 ett branschnätverk för  
förtroendevalda inom energiföretagens 
avtalsområde. 
 
Nätverket har haft träffar ungefär två 
gånger per år för att utbyta erfaren-
heter. 
 
I år genomfördes en avtalskonferens 
för implementeringen av det nya  
avtalet inom ramen för Avtal 2020  
(avtalsrörelsen) där avtalsansvarig  
ombudsman deltog och informerade 
om ändringarna i avtalet och de  
förtroendevalda kunde ställa frågor och  
utbyta erfarenheter. 
 
Under hösten 2020 genomfördes  
utvecklingssamtal med samtliga  
klubbar i regionen och det finns  
intresse att starta nätverk inom flera 
branscher. Detta är något som region-
kontoret har för avsikt att genomföra 
under 2021 för att ytterligare stärka 
våra förtroendevalda. 
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Utvecklande organisation 

VALBEREDNING 
Under det gångna verksamhetsåret har 
valberedningen haft fem ordinarie  
ledamöter och två suppleanter. 
 
Arbetet med att ta fram kandidater till 
de val som ska förrättas på regionrådet 
/årsmötet sker som tidigare år genom 
närvaro på regionstyrelsens möten 
samt intervjuer av dess ledamöter.  
Valberedningen har även varit i  
kontakt med förtroendevalda i Unionen 
klubbar i regionen. Till sin hjälp har 
valberedningen den valhandbok som 
tagits fram i regionen. Handboken  
revideras årligen. 
 
Under 2020 har valberedningen haft 
sju digitala möten och tre fysiska  
(i början av året), samt deltagit på åtta  
digitala regionstyrelsemöten med två 
personer vid nästan varje tillfälle. 
 
REGIONSSTYRELSE 
Regionstyrelsen har under 2020 bestått 
av nio ordinarie ledamöter och sex 
suppleanter. En ledamot och en  
suppleant valdes av Unionens kontor. 
Styrelsen har även haft ett arbetsutskott 
som föregått varje regionstyrelsemöte. 
Arbetsutskottet, AU har bestått av  
regionordförande, två vice regionord-
förande, en roterande plats för region-
styrelsen, regionchefen och region- 
styrelsens sekreterare. Styrelsen har 
haft 10 ordinarie styrelsemöten och 10 
AU möten. År 2020 har varit ett unikt 
år då vi har övergått till att genomföra 
regionstyrelsens möten digitalt.  
 
De flesta nya i styrelsen har gått utbild-
ningen ”Nya i Regionstyrelsen”.  
Övriga styrelsemedlemmar har vid  
behov gått kurser via unionen.se. Då 
världen varit i en omställning har  
Unionen visat att det går att genomföra 
digitala utbildningar, träffar och  
föreläsningar. 
 

I år har vi inte haft något kongressar-
bete vilket innebär att inga möten för 
kongressombuden har genomförts. 
 
Den fysiska kick-off träffen, för att 
stärka teamet har skjutits upp. Trots det 
är det ändå en styrelse som tar upp 
åsikter. Alla kommer till tals och får 
utrymme vid diskussioner för att kunna 
ge våra medlemmar bästa möjliga för-
utsättningar inom Unionen. Styrelsen 
använder mentorskap för att bland  
annat skapa teamkänsla. 
 
Regionstyrelsen har haft ett digitalt  
besök av 2:a vice förbundsordförande, 
Marina Åman under hösten. Marina 
berättade om kongressbeslutet som 
ledde till det förändrings- och effekti-
viseringsarbetet som sker i förbundet 
vilket innebär fokus på kärnverksam-
het, det vill säga att förhandla och 
stötta medlemmar och förtroendevalda. 
 
Inkomna motioner till regionstyrelsen 
och förbundsrådet har behandlats  
kontinuerligt under året.  
Även regionen samt Unionens mål och 
budgetansvar har bearbetats under hela 
året.  
 
Mötesramar, med tydliga agendor har 
genomförts under hela detta digitala år. 
Regionstyrelsen har reviderat och  
förbättrat arbetsuppgifterna.  
Kontoret har hållit oss uppdaterade 
med Avtal 2020 som har varit en stor 
fråga under hela detta år på grund av 
Corona pandemin. Regionstyrelsen är 
tacksam för ett gott samarbete, i många  
sammanhang, med regionkontoret i  
Mellannorrland. 
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DIALOGFORUM 
Under 2020 har det genomförts tre  
dialogmöten där förbundsstyrelsen, 
kontorschefer, regionordförande samt 
en extra ledamot per region varit  
närvarande. Årets dialogmöten har 
skett digitalt.  
 
Syftet med dessa möten är att skapa 
transparens och upprätthålla en konti-
nuerlig dialog inom förbundets demo-
kratiska organ. Till följd av tidigare 
kongressbeslut om ny ekonomimodell 
har inriktningen för årets dialogmöten 
varit starkt kopplade till förbundets 
förändrings- och effektiviseringsarbete.  
 
Förenat med de förändringar som skett 
i samhället på kort tid så har även  
förbundet mött både utmaningar och 
möjligheter, och tillsammans har vi i 
dessa möten haft breda diskussioner 
om hur vi som förbund kan fortsätta stå 
starka både under och efter pandemin. 
 
En stor del av omställningen påverkar 
medlems-erbjudandet. Många av oss är 
vana att ses fysiskt vid utbildningar, 
föreläsningar och möten, men i och 
med att vi blir mer digitala så öppnas 
även möjligheter till att fler kan delta 
och utbudet ökar för oss utanför stor-
stadsregionerna. 
 
REGIONRÅD 
På rekommendation från förbunds- 
styrelsen i mars så flyttades regionrå-
dets fysiska möte från Södra Berget i 
Sundsvall till ett digitalt möte. I ett  
retroperspektiv ser vi att vår snabba 
omställning till det digitala har präglat 
oss under hela 2020 i en positiv rikt-
ning. 
 
Regionrådet hölls detta år helt digitalt 
den 23 april med en välkomnande  
inledning från regionstyrelsens ord- 
förande Kristoffer Nilsson. Region- 
rådet genomfördes med 46 deltagare 
varav 35 var röstberättigade. 

Regionstyrelsen ledamöter hade under 
en period inför regionrådet kontaktat 
flertalet klubbordförande i regionen för 
att belysa viljan att välja två ombud på 
kommande klubbårsmöte för att delta 
på regionrådet.  
 
I god digital anda behandlades region-
ala val av förtroendeuppdrag samt  
motioner som inkommit från Mellan-
norrlands medlemmar digitalt eller via 
ombud. Regionrådet avslutades med 
tack för gott digitalt deltagande. 
 
FÖRBUNDSRÅD 
1 juni hölls Unionens förbundsråd 
2020. Fem representanter deltog från 
Mellannorrland. Förbundsrådet är  
Unionens årsmöte där bland annat 130 
ombud, förbundsstyrelsen och  
ytterligare ledamöter från branschdele-
gationerna samlades för att behandla 
verksamheten för 2019, bevilja  
styrelsen ansvarsfrihet, behandla mot-
ioner och välja delegation för för-
bundsövergripande frågor.  
Förbundsrådet fick dessutom ett tal av 
förbundsordförande Martin Linder och 
en rapport av förhandlingschef Martin 
Wästfelt. Med anledning av Corona 
pandemin genomfördes förbundsrådet 
digitalt i Easymeet Online, vilket  
överlag fungerade mycket bra. 
 
Förbundsrådet godkände årsberättelse 
inklusive hållbarhetsrapport, och års-
redovisning för 2019, och lade dem till 
handlingarna. Utöver den skriftliga års-
berättelsen redovisades den även i 
form av en film. Förbundsrådet beslu-
tade även om resultatdisposition och 
godkände rapporten med redovisning 
av konfliktfonden samt tog del av rap-
porten kring motioner till förbunds- 
styrelsen 2019. Såväl de auktoriserade 
revisorerna som förbundsrevisorerna 
redogjorde för hur de jobbat och med-
delade att de tillstyrker ansvarsfrihet 
för förbundsstyrelsen det gånga året, 
vilket även blev förbundsrådets beslut.   
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Förbundsrådet beslutade även om  
arvoden till förbundsstyrelse, revisorer 
och valberedning samt om löner och 
anställningsvillkor för presidiet. 
Förbundsrådet valde, i enlighet med 
valberedningens förslag, 15 personer 
till delegationen för förbunds- 
övergripande frågor, där vi bland annat 
finner Patrik Wågström från Mellan-
norrland. Nio motioner hade även  
inkommit till förbundsrådet, vilka be-
handlades och togs beslut om. 
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Ekonomiskt bokslut 

RESULTATRÄKNING 2020 
 

Översikt 
År: 2020 Kostnadsställe: 117 – Mellannorrland 
Verksamhetskostnader  Utfall 2020 December Ack tkr Budget 2020 Ack tkr 

Summa intäkter 554 700 

Verksamhetskostnader -1 233 -4 787 

Personalkostnader -14 648 -14 119 

Baskostnader  -1 940 -1 556 

Summa rörelsekostnader -17 821 -20 461 

Rörelseresultat -17 267 -19 761 

Utnyttjande av kapital 97% 97% 

Summa resultat från finansiella poster   

Resultat efter finansiella poster -17 267 -19 761 

Årets resultat -17 267 -19 761 

 
 
 

Verksamhetskostnader 
År: 2020 Kostnadsställe: 117 – Mellannorrland 
Verksamhetskostnader  Utfall 2020 December Ack tkr Budget 2020 Ack tkr 

Skapa förutsättningar för LFO -363 -755 

Fler omfattas av LFO -286 -2 288 

Summa verksamhetskostnader -1 233 -4 787 
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Granskningsrapport 

Till Regionrådet för Unionen Mellannorrland 2020 
Som valda revisorer av regionrådets årsmöte i Unionen Mellannorrland har vi 
granskat regionstyrelsens förvaltning av verksamheten år 2020. Vi har granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och andra förhållanden i regionen för att kunna bedöma 
om någon ledamot handlat i strid med förbundets stadgar. Vi har inte granskat  
räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaperna har de av kongressen 
valda revisorerna. Vi har tagit del av regionens resultatrapportering. 
 
Enligt vår bedömning har förvaltningen skett:  
• i enlighet med Unionens stadgar,  
• i överensstämmelse med kongressens handlingsprogram och mål, 
• i enlighet med förbundsstyrelsens anvisningar, samt  
• enligt regionrådets årsmötes beslut. 
 
Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det  
gångna verksamhetsåret. 
 
 
 

Sundsvall den 3 februari 2021 
 
 
 
 
 

   
Kerstin Lindberg  Niklas Olsson 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor 
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Klubbar i Unionen Mellannorrland 

ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2020 
Namn Ort Antal 
A Metering AB, Unionenklubben Östersund 13 
Adeprimo Östersund 20 
Ageris Kontaktcenter Strömsund 26 
Ahlsell AB, Unionenklubben Mellannorrland Sundsvall 61 
AllOffice Östersund, Unionenklubben Östersund 27 
Andritz AB Unionenklubb Örnsköldsvik 25 
Andritz Hydro, Unionenklubben Nälden 24 
Anticimex Sundsvall Sundsvall 17 
Anticimex Östersund Unionen-klubb Östersund 14 
Arla Östersund/Sundsvall Unionenklubb Östersund 18 
ATEA Sverige AB Unionenklubb Gävle 139 
Attest.nu i Sverige AB, Unionenklubben Östersund 13 
BAE Systems Hägglunds AB Örnsköldsvik 255 
Berner & Co AB Unionenklubb Östersund 38 
Bilbolaget United Unionenklubb Sundsvall 62 
Bilprovning AB Svensk Sundsvall 38 
Biometria chefsklubben Sundsvall 5 
Biometria Unionen riksklubb Sundsvall 52 
Bosch Rexroth Mellansel, Unionenklubben Mellansel 110 
BTEA Unionenklubben Åsarna 12 
BTL, Unionenklubben Östersund 12 
Byggelit Unionenklubb Lit 11 
CGI, Logica Sverige AB Östersund 69 
Cobra Biopharma Unionen klubb Matfors 52 
Com Hem AB Härnösand/Örnsköldsvik Härnösand 208 
CoreIT, Unionenklubben Örnsköldsvik 51 
Coromatic Östersund Unionenklubben Östersund 28 
Cosmopol, Unionenklubben Sundsvall 21 
Cybercom Sweden North Unionen-kl Östersund 27 
DeltaNordic Sweden AB Unionenklubben Örnsköldsvik 13 
DHL Drakarnas Unionenklubb Sundsvall 29 
Diös United AB Unionenklubb Sundsvall 67 
Domsjö Fabriker Unionenklubb Örnsköldsvik 53 
E.ON Kundsupport Sverige AB, Unionenklubben Sollefteå 175 
Elkapsling AB Unionenklubb Ånge 21 
Elpress AB, Unionen Kramfors 48 
Emhart Sweden AB Unionenklubb Sundsvall 84 
Engcon Nordic Unionenklubb Strömsund 33 
Eurocon Engineering AB Sundsvall 25 
Eurocon Engineering AB, Unionenklubben Örnsköldsvik 55 
Exela Technologies AB, Unionenklubben Frösön 38 
Fackklubb Unionen Berners Sundsvall Härnösand Sundsvall 50 
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Guld Carlsén Sundsvall 11 
H1 Communication AB Östersund 55 
HL Display Sundsvall AB Unionenklubb Sundsvall 29 
Holmen-Norr Unionenklubb Örnsköldsvik 24 
HSB Södra Norrland Sundsvall 80 
Härjedalskök Funäsdalen, Unionenklubben vid Funäsdalen 8 
Härnösandshus Unionenklubb Härnösand 14 
Inspecta AB Unionenklubb Sundsvall 25 
Iron Mountain Östersund Östersund 39 
Jämtkraft Unionenklubb Östersund 158 
K-bygg Fresks i Ösund, Unionenklubben Östersund 23 
Kubikenborg Aluminium AB, Unionenklubben Sundsvall 22 
MacGregor Sweden AB Unionenklubb Örnsköldsvik 25 
Malux, Unionenklubb Riks på Örnsköldsvik 38 
Metsä Board Sverige AB (M-real) Husum 68 
MittSchneider Unionenklubb Sundsvall 32 
Mondi Packaging Dynäs AB Väja 62 
MoRe Research Unionenklubb Örnsköldsvik 20 
Nordhydraulic Unionen-klubben Kramfors 28 
Nord-Lock AB, Unionenklubb Mattmar 38 
Nouryon AkzoNobel PPC AB Unionenklubb Alby Alby 15 
Nouryon Stockviksverken, Unionenklubben Sundsvall 99 
Nouryon, Unionenklubben vid Örnsköldsvik 28 
OneMed, Unionenklubben Härnösand 20 
OSTP Ö-vik, Outokumpu Stainless, Unionen 
klubben 

Örnsköldsvik 21 

Pegeln  Unionenklubb Östersund 10 
Permascand AB Unionenklubb Ljungaverk 31 
Permobil AB Unionenklubb Timrå 106 
Polarbageriet Västernorrland, Unionenklubben Bredbyn 15 
Ramböll Unionenklubb Sundsvall 86 
Reaxcer AB, Unionen Östersund 23 
Rejlers Klubben Mitt Sundsvall 10 
Resia Unionenklubb Sundsvall Sundsvall 30 
SAAB Östersund, Unionenklubben Östersund 121 
Samhall  AB Unionenklubb Sundsvall 143 
Sanmina SCI AB Unionenklubb Örnsköldsvik 67 
SBC Sveriges BostadsrättsCentrum Sundsvall 90 
SCA Skog & Timber Unionenklubb Piteå 123 
SDATS Sundsvall, unionenklubben vid Sörberge 21 
Securitas Sverige i Norrland, Unionenklubben på Sundsvall 44 
SEKAB, Unionenklubben Örnsköldsvik 22 
Simpleko, Unionenklubben Östersund 23 
Skidsta Hus-Klubben Ullånger 18 
Skistar Vemdalen Unionen klubben Vemdalen 25 
SkiStar Åre Unionenklubb Åre 68 
Sos Y Sundsvall 53 
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SOS-z-alarm AB, Unionenklubben Östersund 45 
Specma AB Unionenklubb Örnsköldsvik 21 
SSG Klubben i Sundsvall Sundsvall 45 
Statkraft Sverige Unionenklubb Sollefteå 49 
Strängbetong AB Unionenklubb Örnsköldsvik 18 
Sutherland Örnsköldsvik, Unionenklubben Örnsköldsvik 65 
SWECO Architects i Sundsvall Unionenklubb Sundsvall 9 
Sweco FFNS Östersund 3 
Sydkraft Hydropower AB Sundsvall 56 
Sykes Unionenklubb Sveg 146 
Team Västernorrland Sundsvall 12 
Teknisk Fastighetsservice AB Sundsvall 31 
Tibnor Sundsvall AB Sundsvall 31 
Tieto Sundsvall, Unionenklubben Sundsvall 111 
Tyréns AB, Unionenklubb Sundsvall 156 
Unimedic, Unionenklubben Matfors 28 
Unionen Mellannorrland Sundsvall 17 
Unionen RF-SISU J-H Östersund 13 
Unionenklubben Alab Trehörningsjö 15 
Unionenklubben Attacus Stomsystem Strömsund 39 
Unionenklubben på Rebnis Hotel Systems AB Östersund 10 
Unionenklubben SCA Forest Products Sundsvall 101 
Unionenklubben vid Härjeåns koncernen Ånge 47 
Valmet, Unionenklubben Sundsvall 192 
Webhelp Sweden AB, Unionenklubben Ånge 77 
Webhelp Östersund Unionenklubb Frösön 127 
VTG Entreprenad AB Unionenklubb Kramfors 15 
Vy Buss Jämtland AB Östersund 6 
Xelent i Östersund, Unionenklubben Östersund 9 
Z-Lyften, Unionenklubben Bispgården 29 
ÅF Nedre Norrland Unionenklubb Sundsvall 338 
Örnfrakt, Unionenklubben Örnsköldsvik 19 
Örnsköldsviks Mekaniska Verkstad AB, Unionen-
klubben 

Örnsköldsvik 12 

Östersunds Fotbollsklubb, Unionenklubben Östersund 10 
Östersundshem AB Unionenklubben Östersund 40 
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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. 
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