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Året som gått
Att säga att 2018 varit ett mellanår 
är kanske inte helt rätt, även om det 
varken varit ett år med avtalsrörelse 
eller kongress, för det har ju trots allt 
pågått aktiviteter runt om i landet och i 
vår region. 

Den 28-29 maj 2018 genomfördes 
förbundsrådet (Unionens årsmöte) 
där medlemmarnas motioner, 
årsberättelse och årsredovisning för 
2017 behandlades. 

2019 har vi åter kongress och inför 
denna har styrelsen och valda 
kongressombud jobbat med remisser 
kring Unionens handlingsprogram, 
ekonomi, samt plattformar kring 
Unionens politik för jämställdhet, 
likabehandling och avtalspolitik. 

Vi har även genomfört aktiviteter för 
våra medlemmar och förtroendevalda 
i syfte att öka dialogen internt och 
visa uppskattning för det arbete de 
lägger ner lokalt. Vi har exempelvis 
haft föreläsning kring likabehandling 
och i december ville vi tacka våra 
förtroendevalda lite extra genom att 
bjuda på en kväll med bowling och 
julbord i Malmö, Helsingborg och 
Halmstad.

Regionstyrelsens arbetsgrupper har 
även under 2018 arbetat inom Unionens 
viktiga fokusområden:

Kompetens ger kraft

Näringslivet och arbetslivet är i ständig 
förändring. Det kräver medarbetare 
som har rätt kompetens vid rätt 

tillfälle och som är trygga nog att 
byta jobb när man vill eller måste. 
Kompetensutveckling gagnar inte bara 
de anställda utan också arbetsgivarna.

Fler och bättre jobb

Fler och bättre jobb handlar om att 
högre löner, bättre villkor och ökad 
välfärd skapas genom ekonomisk 
tillväxt och företag som är globalt 
konkurrenskraftiga. Då behövs också 
investeringar i infrastruktur, forskning 
och andra innovationsstödjande 
insatser liksom kompetenta 
medarbetare.

Balans i arbetslivet

De flesta tjänstemän trivs på sina 
arbeten men många är stressade av 
jobbet. Stora förändringar i arbetslivet, 
främst till följd av teknikutveckling, 
har medfört ett gränslöst arbetsliv med 
otydliga gränser mellan arbete och 
fritid.

Förutom dessa fokusområden har 
regionstyrelsen en arbetsgrupp som 
arbetar med att förbättra och utveckla 
regionrådet (regionens årsmöte). 
Regionrådet är regionens högsta 
beslutande organ och sker en gång      
om året.

Conny Knudsen                                      Anders Sjöstrand                                    Madelene Cannerhagen
Ordförande Unionen Sydväst             1:a vice Ordförande Unionen Sydväst            2:a vice Ordförande Unionen Sydväst
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Conny Knudsen Tieto Sweden AB

Vice ordförande 
Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset
Madelene Cannerhagen Saint-Gobain Ecophon AB 

Ledamöter
Margareth Derle NE Nationalencyklopedin AB
Victoria Kirchhoff Egmont Kids Media Nordic AB
Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB
Charles Björklund Wise IT
Jessica Andersson Systembolaget AB
Eva Gundel DB Schenker AB
Kenneth Straschko Sigma Technology Information AB
Maria Hansson Folkuniversitetet
Jonas Weiger IKEA AB
Ralph Schmidt Personalrepresentant, Unionen Sydväst

Suppleanter
Paulina Olsson DSV Road AB
Susanne Backe E.ON Business Services Sverige AB
Christopher Kölemo Altran AB
Johan Löfgren Ricoh Sverige AB
Marie Koraeus-Eldh Öresundsbron

Ungdomsombud
Kennie Vollmer DB Schenker AB 

Revisorer
Lotta Jangborn TeliaSonera Sverige AB
Karl-Henry Boo Höganäs AB

Suppleanter
Jani Rutanen Ericsson AB
Mari-Louis Bengtsson Systembolaget AB
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Valberedning
Peter Ellström DB Schenker AB
(sammankallande)

Olle Sandell Bring Frigo AB
Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB
Susanne Stålnacke Hydroscand AB
Therese Jonsén Online Fulfillment Sverige AB
Albin Hermansson Schneider Electric Buildings AB
Robert Svensson Malmö

Suppleanter
Kjell Eriksson DB Schenker AB
Marianne Johansson TeliaSonera Sverige AB

Kongressombud 
Bengt Andersson Besikta Bilprovning AB
Jessica Andersson    Systembolaget
Susanne Backe  EON AB
Karl-Henry Boo  Höganäs AB
Madelene Cannerhagen  Saint Gobain Ecophon AB
Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin AB
Kjell Eriksson  DB Schenker AB
Per Fryking  Ericsson AB
Eva Gundel  DB Schenker AB
Maria Hansson  Folkuniversitetet
Marianne Johansson  Telia Sverige AB
Marie Koraeus-Eldh  Öresundsbron
Conny Knudsen  Tieto Sweden AB
Jini Lindevi  UPS Sweden AB
Camilla Lundberg  TNT Sweden AB
Johan Löfgren  Ricoh Sverige AB
Peter Ohlsson  Höganäs AB
Jonas Phukiew Lind  SOS Alarm
Eva Sonesson  IKEA AB
Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset
Kenneth Straschko  Sigma Technology Information AB
Jonas Weiger  IKEA AB
Kennie Wollmer  DB Schenker AB
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Charles Björklund  Wise IT AB
Jessica Sanden  Telia Sonera Sverige AB
Paulina Ohlsson  DSV Road
Christopher Kölemo  Altran Sverige AB
Ralph Schmidt Unionen Sydväst
Peter Ellström  DB Schenker AB
Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB
Jonas Svensson  PH Nederman AB
Sanna Karlsson  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
Marte Strand  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
Robert Svensson  Studerande
Anton Marmelid  Libello AB
Nils Wolf  Telia Sverige AB

Suppleanter
Maria Mazetti Folkuniversitetet
Pia Grönsund Folkuniversitetet
Dan Karlsson Axis Communications AB
Stefan Nilsson ConSafe Logistics AB
Nils Axel Heikka ISS Facility Services AB
Linda Bromée ISS Facility Services AB
Berne Svensson Sigma Connectivity AB
Ronny Hansson DHL Freight (Sweden) AB
Michael Johnson Alfa Laval Lund AB
Lisbeth Adler Alfa Laval Lund AB
Therese Jonsén Online Fulfillment Sverige AB
Susanne Stålnacke Hydroscand AB
Lotta Karlin McNeil AB
Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions AB
Martin Fridehjelm Kemira Kemi AB
Bror Garcia Lantz Alfa Laval Lund AB
Karolina Johansson CGI Sverige AB
Helmuth Skinnerup Unionen
Hanna Rosén E.ON Sverige AB
Mikael Thomas Pedersen Assemblin Ventilation AB
Therése Nordström Öresundsbron
Fernando Cano Campart Schneider Electric Buildings AB
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Ombud till förbundsråd 
Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset
Bengt Andersson  Besikta Bilprovning i Sverige AB
Charles Björklund  Wise IT AB
Christopher Kölemo  Altran Sverige AB
Conny Knudsen  Tieto Sweden AB
Eva Gundel  DB Schenker AB
Eva Sonesson  IKEA AB
Jessica Andersson  Systembolaget AB
Johan Löfgren  Ricoh Sverige AB
Jonas Weiger  IKEA AB
Karl-Henry Boo  Höganäs AB
Kenneth Straschko  Sigma Technology Sweden AB
Kennie Wollmer  DB Schenker AB
Marie Koraeus-Eldh  Öresundsbron
Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB
Margareth Derle  NE Nationalencyklopedin
Maria Hansson  Folkuniversitetet
Susanne Backe  E.ON Business Services Sverige AB

Suppleanter
Peter Ellström  DB Schenker AB
Peter Olsson  Höganäs AB
Jessica Sandén  TeliaSonera Sverige AB
Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB
Camilla Lundberg  TNT
Eva Nilsson  DSV Road AB
Kjell Eriksson  DB Schenker AB
Sanna Karlsson  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
Marte Strand  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
Lars Östholm  DSV Road AB
Susanne Stålnacke  Hydroscand AB
Nils Wolf  Telia Sverige AB
Ralph Schmidt  Unionen Sydväst
Paulina Olsson  DSV Road AB
Nils Axel Heikka  ISS Facility Services AB
Linda Bromeé  ISS Facility Services AB
Berne Svensson  DHL Freight (Sweden) AB
Lotta Karlin  McNeil AB
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Beredningsutskott
Carina Thornqvist Egmont Publishing AB
Martin Fridehjelm Kemira Kemi AB
Theresé  Jonsén Online Fulfillment Sverige AB

Regionstyrelsens övriga uppdrag        
inom Unionen eller närliggande 
organisationer
Madelene Cannerhagen
Ledamot i branschdelegationen Industri Industriarbetsgivarna. 

Ledamot i Unionens A-kassas styrelse

Margareth Derle
Ordförande i branschdelegationen Almega Tjänster- och Media

Unionens nationella valberedning

Likabehandlingsnätverk central

Victoria Kirchhoff
Ordinarie ledamot i Unionens förbundsstyrelse

Ledamot i Unionens A-kassas styrelse

Ordinarie ledamot i Ingenjörssamfundets styrelse

Suppleant i UNI Global Union Women’s Committee

Conny Knudsen
Ledamot i branschdelegation IT- och Telecom, samt Svensk Teknik- och Design

Driver Unionens EWC (European Works Council)-nätverk

Arbetsförmedlingens branschgrupp IT genom TCO (Tjänstemännens 
centralorganisation)

TRR:s (Trygghetsrådets) referensgrupp 

Ledamot TCO Skåne

Anders Sjöstrand
Ledamot i branschdelegationen Organisationer

Charles Björklund
Ledamot i Unionens A-kassas valberedning
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68 939
Yrkesverksamma    

medlemmar

Mer
synlighet i media

1,5 %
fler förhandlingar

Ökad
nöjdhet

+453
chefsmedlemmar

6 329
Arbetsplatser med 

kollektivavtal
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Under den innevarande kongressperioden 
har vi haft fyra verksamhetsområden som vi 
målsatt. Verksamhetsområdena är ”Starkare 
kraft”, ”Bättre arbetsliv och arbetsmarknad”, 
”Bättre medlemskap” och ”En utvecklande 
organisation”. Vårt ”vilt viktigaste mål” för 
större delen av 2018 (under hösten fick vi ett 
nytt vilt viktigaste mål kopplat till lokal facklig 
närvaro), d.v.s. det mål vi haft störst fokus på, 
har varit att öka andelen högskoleutbildade 
bland våra medlemmar. 

Antal medlemmar

2018 var ett på många sätt fantastiskt år för 
Unionen region Sydväst. Vi överträffade 
flera av våra årsmål, bland annat fick vi både 
fler inträden och totalt sett fler medlemmar 
än vad vi hade som mål. Den 31 december 
2018 var vi 70 193 yrkesverksamma och 
egenföretagarmedlemmar i region Sydväst, det 
var 935 fler än vi hade haft som målsättning. 
Vårt mål om 8 000 inträden under året slogs 
med råge och 10 317 blev slutresultatet. 

Kollektivavtal

Vi överträffade även målet för det 
antal arbetsplatser som ska omfattas av 
kollektivavtal. Målet var att vi skulle öka med 
65 arbetsplatser till totalt 6 252 när året var 
slut. Men istället slutade vi på en ökning om 
77, vilket ger totalt 6 329 arbetsplatser som 
omfattas av kollektivavtal i vår region. 

Nöjda medlemmar 

Andelen av regionens medlemmar som tycker 
att det är värt avgiften att vara medlem i 
Unionen har ökat med fem procentenheter 
till 45 % (vilket innebär att 45 % har svarat 
8-10 på en 10-gradig skala) jämfört med 2017. 
Så långt tillbaka vi kan se mätresultat på just 
denna frågeformulering (2013) så är detta den   
högsta siffran.

Särskilt nöjd är man med bemötandet från 
personalen/Unionenrepresentanten där 

nöjdheten har ökat med två procentenheter 
till 70 % (vilket innebär att 70 % har svarat 
8-10 på en 10-gradig skala) under 2018. Även 
detta är den högsta nöjdheten sedan 2013. 

Nöjda förtroendevalda

Utöver det har vi nöjdare förtroendevalda 
än både vårt eget mål och Unionen i stort. 
Vår regions klubbar är dessutom bland de 
allra nöjdaste i landet när det gäller service          
och stöd.

Ett mål var att 53 % av regionens 
förtroendevalda skulle svara 8-10 på 
enkätfrågan ”Hur nöjd är du med den service 
och det stöd du får från Unionen i din roll 
som förtroendevald?” och resultatet blev 66 %.

Ett annat mål var att 39 % av regionens 
förtroendevalda skulle svara 8-10 på 
enkätfrågan ”Jag har goda möjligheter att 
agera i mitt uppdrag” och resultatet blev 58 %.

Lägre grad av lokal facklig organisering

Trots att våra förtroendevalda verkar vara 
nöjda med det stöd de får, minskade antalet 
klubbar i regionen under året från 304 i 
december 2017 till 289 i december 2018. 
Trenden är densamma i Unionen som helhet 
och vi kommer att göra extra satsningar på det 
området under 2019. 

Minskar gör också antalet medlemmar 
som omfattas av arbetsplatsombud eller 
arbetsmiljöombud. I december 2017 
omfattades 30 451 medlemmar av lokal facklig 
organisering (klubb, arbetsplatsombud eller 
arbetsmiljöombud) men i december 2018 hade 
siffran sjunkit till 30 376.

Under året har regionkontoren i Sydväst 
arbetat med att ta fram förslag till hur vår 
region kan ta en större andel av målen inom 
framförallt verksamhetsområdet ”Starkare 
kraft”. Vi kommer under 2019 att utöka 
organisationen med åtta personer, bland annat 
fyra personer som ska vara fokuserade på att 

Unionen Sydväst i siffror
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vara ute bland våra medlemmar och arbeta 
för att sprida den fackliga ideologin, värva nya 
medlemmar, rekrytera förtroendevalda och 
skapa ett större engagemang för våra frågor. 

Arbetet med våra mål går således framåt. 
Vi vill växa för att få kraft att göra skillnad 
på arbetsmarknaden och vi vill att våra 

medlemmar och förtroendevalda ska vara 
nöjda med sitt fackförbund. Vår yttersta 
målsättning är att vara den ledande kraften 
som skapar trygghet, glädje och framgång 
på arbetsmarknaden. Att våra medlemmar 
och förtroendevalda engagerar sig på sina 
arbetsplatser är ett otroligt viktigt led i att 
uppnå detta.

2017 2018 Utfall +/-

Yrkesverksamma 67 157 68 939 +1782

Eget-medlemmar 1 251 1 254 +3

Chefsmedlemmar 10 310 10 763 +453

Studentmedlemmar 5 389 5 481 +92

Klubbar 304 289 -15

Medlemsantal

Marie Louise Arendt                             
Regionchef Unionen Sydväst           

Unionen 
Sydväst   

på 
regionmöte
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Utmaningen
2018 var året då förbundet under hösten 
tog beslut att lokal facklig närvaro skulle få 
högsta prioritet och göra arbetet till Unionens 
”vilt viktiga mål” (WIG). Utmaningen med 
minskande antal klubbar på regionens 
arbetsplatser delas av hela förbundet. För vår 
region innebär det att vi under året minskat 
från 304 till 289. Tyvärr var det ett tiotal 
klubbar som administrativt avslutats felaktigt 
som vi tar på årets räkning. Sydväst tog 
initiativet till en utredning dels vilka klubbar 
samt varför de upphört och vilka metoder 
som ger bäst utdelning vid bildande.

Den i särklass vanligaste anledningen till 
nerläggning är där förtroendevalda lämnar 
sitt uppdrag. För att få klubbarna att fortsätta 
med uppdrag som krävs enligt stadgarna har 
vi intensifierat valberedningsarbetet. Andra 
vanligaste anledningen är att klubbar går upp i 
riksklubb eller slås samman med annan klubb 
genom uppköp eller inom samma företag/
koncern. Det viktiga är att medlemmarna i 
dessa klubbar även fortsatt omfattas av klubb. 
På tredje plats finner vi företag som upphört 
alternativt minskat antalet anställda så klubb 
inte längre är möjligt.

Målsättningen
Regionen har under 2018 haft som mål att 
öka antalet medlemmar som omfattas av 
lokal facklig organisering med +1200 till 
totalt 31 651. Vid årets slut hade vi 30 376 
medlemmar som omfattades av LFO (lokalt 
fackligt ombud), ett resultat på -1275. Orsaken 
till att vi inte nådde upp till det planerade 
målet är att vi under året ställde om vårt fokus 
från att få till stånd fler arbetsplatsombud 
till att få till fler klubbar. Det innebar att vi 
flyttade fler resurser från att göra traditionella 
arbetsplatsbesök till att jobba mer aktivt med 
befintliga LFO. 

APO-processen
Under 2018 har vi med full kraft fortsatt 
det arbete som vi internt har kallat för 
”APO (arbetsplatsombud)-processen”. Det 
går ut på att vi aktivt stöttar våra valda 
arbetsplatsombud så att de känner sig trygga 
i sitt uppdrag. Det gör vi löpande med 
personliga kontakter via telefon. Alla nyvalda 
arbetsplatsombud får ett samtal från en av 
våra ombudsmän som stämmer av att den 
förtroendevalda har koll på vad uppdraget 
innebär och att arbetet inom ramen för 
uppdraget har kommit igång på arbetsplatsen. 

För de som önskar så erbjuder vi även 
stöttning med möten ute på arbetsplatserna, 
till exempel tillsammans med arbetsgivaren 
för att gemensamt gå igenom uppdraget och 
hur man kan jobba med det tillsammans. 

Efter en tid in i uppdraget följer vi upp med 
ett nytt samtal för att stämma av hur det går, 
om det har dykt upp några nya funderingar 
eller frågor. Även de vars mandattid är på väg 
att löpa ut för uppdraget får ett samtal från oss 
för att påminna om att det är dags att antingen 
välja om eller välja nytt arbetsplatsombud. 

Självklart kommer vi även ut till företagen 
och stöttar vid ett medlemsmöte om det finns 
önskemål om detta. Då passar vi även på att 
informera om möjligheten att bilda klubb och 
vad skillnaden är mellan de olika uppdragen.

Anpassade utbildningar
Ett annat viktigt led är att uppmana våra 
ombud att utbilda sig inom ramen för 
uppdraget. Vi erbjuder särskilt anpassade 
utbildningar för de som är arbetsplatsombud 
med informationsmandat och uppmanar alla 
att ta vara på möjligheten att gå utbildning. 
Det finns ett stort intresse för detta och vi 
ser att det finns ett tydligt samband mellan 
ökad kompetensutveckling och viljan att bilda 
lokal klubb. Vi kommer även fortsatt att jobba 
mycket med befintliga arbetsplatsombud med 
ambitionen att öka antalet klubbar.

En starkare kraft för ökat inflytande
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Arbetsplatsbesök
Naturligtvis är det viktigt att vi tänker 
långsiktigt och säkerställer att vi har ett stort 
antal arbetsplatsombud att arbeta med även 
framåt. Därför lägger vi också resurser på 
att boka och genomföra arbetsplatsbesök på 
företag med kollektivavtal för att få till fler 
medlemmar och nya förtroendevalda.

Workshop årsmöte
Som ett led i att stödja klubbarna har 
workshops inför årsmötet arrangerats i Malmö 
och Helsingborg med 38 deltagare. Där har 
vi gått igenom sådant som förberedelser 
inför årsmötet med inbjudan, dagordning, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse 
och revisionsberättelse. Vi har också haft 
genomgång av hur val ska förrättas med 
votering, sluten omröstning o.s.v. Flera nya 
klubbar har tagit chansen att delta men även 
erfarna klubbar har sett möjligheten till 
utveckling av arbetet i samband med årsmötet.

FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL 
Kollektivavtalets roll
Kollektivavtalet är Unionens viktigaste 
verktyg för att förbättra och värna 
medlemmarnas anställningsvillkor. Genom 
kollektivavtalsreglering skapas stabila villkor 
som ger trygghet för arbetstagarna, samt ger 
arbetsgivarna förutsättningar för långsiktig 
planering och även flexibilitet.

Det är av avgörande betydelse för vår fackliga 
styrka och våra medlemmars villkor och 
möjligheter på arbetsmarknaden att vi lyckas 
i det fackliga uppdraget med att få till fler 
arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal.

Tecknande av nya avtal
I Sydväst har vi målmedvetet arbetat med 
att öka antalet medlemmar som omfattas av 
kollektivavtal genom att värva medlemmar 
på arbetsplatser där det redan finns 
kollektivavtal, men främst genom att försöka 
teckna så många nya avtal som möjligt. Detta 
har vi gjort genom att, bland annat, organisera 
oss i en grupp som särskilt fokuserat på 
den uppgiften- kollektivavtalsgruppen eller 
förkortat KAV-gruppen.

Målet för gruppen har för 2018 varit att 
teckna 200 nya avtal som ska omfatta minst 
500 fler medlemmar än den 31 december 
2017. Resultatet blev, när vi även räknar 
in arbetsplatser som gått med i olika 
arbetsgivarorganisationer och även så kallade 
automatgenererade avtal, att vi under året 
tecknat 447 avtal som omfattar 735 fler 
medlemmar. 

Detta är en mycket bra måluppfyllelse, och 
man kan undra vad som är hemligheten 
bakom framgången? I första hand tror 
vi att det är gruppens fokusering på just 
kollektivavtalstecknande som gett resultat. 
Gruppen har ett starkt engagemang i arbetet 
och ser arbetet som ett ständigt lärande 
där man hela tiden delar med sig av sina 
erfarenheter och aktivt arbetar med feedback 
och lärandeloop.

Arbetsplatsbesök 
på Sveriges Radio
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Målet för regionen var att 2 030 fler 
medlemmar skulle omfattas av kollektivavtal, 
och det målet har vi bara en liten bit kvar till 
att uppnå. Under 2018 hamnade resultatet 
på +1 614 medlemmar. Att komma så nära 
målet är inget som kollektivavtalsgruppen har 
kunnat uppnå av egen kraft. Resultatet har 
varit beroende av att våra andra fokusgrupper 
värvat på arbetsplatser där det redan finns 
kollektivavtal.

Aktiviteter från KAV-gruppen
Vi har genomfört ett stort antal aktiviteter 
under året, bland annat följande:

- Ca 800 förhandlingar.

- FINFO-aktiviteter (försäkringsinformation)
med föreläsningar, företagsanpassade 
föredrag och individuella konsultationer. I 
siffror blir det; 2 141 deltagare har deltagit 
vid 132 aktiviteter i sammanlagt 930 timmar. 
Ett kollektivavtal består huvudsakligen, 
förutom överenskommelse om allmänna 
anställningsvillkor, av olika försäkringar. 
Under året förstärktes gruppen med en 
försäkringsinformatör som inneburit att 
gruppens arbete förstärkts ytterligare.

- Drygt 200 arbetsplatsbesök (fler än dubbelt 
så många som 2017).

- 10 000-tals kontakter med medlemmar, 
arbetsgivare, företag och organisationer.

- Seminarier och utbildningar på 
temat ”kollektivavtal” – allmänna och 
företagsanpassade.

- Lämnat ett stort antal tips till andra 
grupper, främst gällande rekrytering av 
förtroendevalda och värvning av nya 
medlemmar.

- Deltagit vid Unionens synlighetsveckor 
(”Unionenveckorna”, vecka 6 och 38).

- Varit med och utformat Unionens nya 
process för kollektivavtalstecknande.

- Samarbetat med andra fackförbund och 
arbetsgivarorganisationer med syfte att teckna 
kollektivavtal.

En starkare kraft för ökat inflytande

Kollektivavtal
Mål för 2018 Uppnått 2018

Nya avtal +200 +447

Medlemmar som 
omfattas av de nya 
avtalen

+500 +735
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REGIONSTYRELSENS ARBETE INOM ”EN 
STARKARE KRAFT FÖR ÖKAT INFLYTANDE”
Arbetsgruppen Engagerad Ung Medlem
En viktig faktor för att ha ett starkt 
fackförbund är att engagera och aktivera unga 
medlemmar. Det är av stor vikt att fortsätta 
föryngra förbundet och både lyssna på yngre 
medlemmars situation på arbetsmarknaden 
men även förankra den svenska modellen och 
behovet av kollektivavtal hos arbetsgivare. 

Under verksamhetsåret 2018 anordnades 
utbildningen ”Arbetslivet för dig under 35”. 
Kursen lades på Scandic Hotel Triangeln 
en lördag och runt 50 personer deltog. 
Detta följdes upp i september och oktober 
under verksamhetsplaneringen för 2019. 
Det beslutades då att, på grund av ett 
stort anmälningstryck och det uppenbara 
behovet för unga yrkesverksamma att förstå 
arbetsmarknadens villkor, erbjuda två kurser 
under 2019 inom det ordinarie kursutbudet.

Arbetsgruppen har haft löpande 
erfarenhetsutbyte med ungdomsombuden 
i region Småland och Sydost för att ta del 
av goda exempel och på olika sätt inspirera 
arbetet för unga medlemmar. Gruppen 
har även haft kontakt med nätverket för 
ungdomsombud nationellt och inblick i 
motionsarbetet inför kongressen 2019.
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Släpp fram kraften
Släpp fram kraften är namnet på en kampanj, 
en rapport och en bok som Unionen Sydväst 
tagit fram tillsammans med Region Göteborg 
och Region Stockholm. Arbetet har sin 
utgångspunkt i att vi gemensamt såg behov 
av att inför valet 2018 positionera oss tydligt 
inom integrationsfrågor. Integration av 
nyanlända med högskoleutbildning är temat 
för kampanjen, boken och rapporten. 

Rapporten visar vilken typ av jobb 
nyanlända med högskoleutbildning har 
efter ett antal år i Sverige. Glädjande nog, 
för Malmös del, visade det sig att vi är bäst 
av storstadsregionerna. Mycket kan dock bli 
bättre. Därför har boken sin utgångspunkt i 
att visa tio goda exempel på hur företag och 
organisationer runt om i storstadsregionerna 
aktivt arbetat för att bidra till en bättre 
integration. Människor som deltagit i någon 
av dessa program intervjuas i boken, för 
att ge en djupare förståelse för hur mycket 
det innebär för individen att få rätt stöd. 
Boken innehåller i sin tur checklistor för hur 
Unionen anser att politiken bör jobba för 
att främja integration på arbetsmarknaden, 
liksom hur näringsliv respektive fackförbund 
bör agera för att uppnå detta. 

Kampanjen fick ett enormt medialt 
genomslag, såväl regionalt som nationellt. 
Vi figurerade exempelvis i Sydnytt, Västnytt, 
DN, SvD, Studio Ett och Dagens Samhälle. 
Under Studio Ett-sändningen hade vi även 
ministern för högre utbildning i studion som 
gav sin syn på våra förslag. Vi hade även, 
tillsammans med våra kollegor i Göteborg 
och Stockholm ett fullsatt seminarium i 
Almedalen där bland andra statssekreteraren 
för arbetsmarknadsministern diskuterade 
integrationsfrågan tillsammans med forskare 
från Ratio och Handelskammaren. 

Under hösten har opinionsbildaren på 
Unionen Sydväst jobbat med uppsökande 
möten där politiker och regionala 
samhällsaktörer har uppvaktas med boken.

Politikerträff och panelsamtal med tema 
digitalisering
Strax innan valdagen i september arrangerade 
Unionen Sydväst en politikerträff på 
It-företaget Orango. Träffen var mycket 
välbesökt, med flera representanter 
från Moderaterna, Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. 
Med på träffen fanns även representanter 
från vårt PA (public affairs)-team från 
förbundskontoret, liksom Marina Åman 
som pratade om digitalisering kopplat till 
IT-branschen.

Just IT-branschens utmaningar stod även 
i fokus dagen därpå då vi arrangerade ett 
fullsatt panelsamtal på Media Evolution mellan 
Tobias Billström(M), Per-Arne-Håkansson (S) 
och Handelskammarens VD Per Tryding. 

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad

”Släpp fram kraften”
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Premiummedlemskap hos Media Evolution
Under året har kommunikation- och 
opinionsgruppen på Unionen Sydväst arbetat 
vidare med att utveckla vår positionering 
hos Media Evolution. Fokus för samarbetet 
under 2018 har varit att fortsatt positionera 
oss och göra oss attraktiva för nya potentiella 
målgrupper. Under året har vi inom ramen för 
vårt medlemskap skapat ett rundabordssamtal 
där medlemmar i communityt ärligt och 
rakt berättat för oss hur vi bör utvecklas för 
att vara attraktiva och relevanta i framtiden. 
Detta är värdefulla insikter för oss. 

Under hösten arrangerade vi även ett 
helt fullsatt seminarium inom konceptet 
”World’s best morning” där vi positionerade 
oss själva genom att låta bjuda in Oatly 
respektive Fryshuset, som fick berätta 
om sina varumärkesresor under parollen 
”Creating a sense of belonging”. Även under 
2018 har vi fortsatt med föreläsningsserien 
”Unionen Spanar” och valt att lägga den 
hos Media Evolution som en del i vårt 
varumärkesstärkande arbete.

Vi äskade också utvecklingspengar 
från förbundet för att testa en ny 
kommunikationskanal. Vi ville testa att 
sponsra en podcast. Syftet med detta projekt 
var att nå ut till en målgrupp som är svår 
att komma nära med våra traditionella 
kommunikationskanaler. Vi valde att ingå i en 
podd som heter ”På Insidan” som produceras 
av medieföretaget Mama Said Media, som 
i sin tur är ett medlemsföretag inom Media 
Evolution. Temat i varje poddavsnitt handlade 
om arbetslivet, såsom stress, nåbarhet och 
jämställdhet. Vi deltog i tio avsnitt som hittills 

har laddats ner över 10 000 gånger.

Mediala placeringar
Under 2018 har Unionen Sydväst figurerat 
mycket i media. Som tidigare nämnts i 
texten har den största bidragande faktorn 
för detta bestått av satsningen med ”Släpp 
fram kraften”. Utöver detta gästade två 
medarbetare P4 Malmöhus under våren där 
de i livesändning gav sina kloka råd på hur 
man bäst förbereder sig inför lönesamtalet. 

Under året har vi även arbetat upp en relation 
med ledarredaktionen för Kvällsposten, vilket 
gör att vi kunnat få in debattartiklar även här. 

Under senare delen av året fick vi även 
erfara en hel del varsel i vår region, vilket 
gjorde att representanter på våra klubbar 
figurerade i media. Kommunikation- och 
opinionsgruppen har stöttat klubbarna genom 
att erbjuda dem medieträning, så att de lättare 
kan hantera dessa tråkiga situationer. 

Vid en jämförelse med de andra 
storstadsregionerna uppvisar Unionen Sydväst 
klart bäst siffror rörande regionalt medialt 
genomslag. Diagrammet nedan är ett exempel 
på detta och visar antal mediala träffar 
per månad under 2018, för region Sydväst 
respektive region Stockholm och region  
Göteborg.

Positionering och möten
Under hela året har det inom det 
opinionsbildande arbetet prioriterats att 
träffa politiker. Detta med valet 2018 i 
åtanke, men också för att på sikt lättare 
kunna bygga relationer med våra regionala 
riksdagspolitiker.

Diagrammet visar antal mediala 
träffar per månad under 2018 för region 
Sydväst respektive region Göteborg och 
region Stockholm
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Vårt medverkande
Vi medverkade både i Helsingborg och 
Malmö där vi fick möjlighet att prata med 
hundratals ungdomar. Vi bad dem bland 
annat svara på frågan- ”Vad tror du kommer 
vara viktigt för dig i arbetslivet?”, och sedan 
sätta en grön plupp på vår tavla med sex olika 
alternativ. ”Lön” var inte helt oväntat det mest 
populära valet, men även ”arbetsmiljö” och 
”tid för fritid” kom högt upp på listan. 

 

 

UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR I      
MIN BRANSCH 
Industrinatten
Eller snarare ”Industrinätterna”, för 2018 
var året då antalet orter där arrangemanget 
genomfördes dubblerades och enligt 
obekräftade uppgifter blir det minst ytterligare 
en dubblering till nästa år (2019).

Vad är Industrinatten?
Industrinatten är en kraftsamling för att 
visa upp våra industriföretag och underlätta 
företagens framtida rekrytering. För 
ungdomar på väg ut i olika studie- och 
yrkesval är Industrinatten många gånger 
den första kontakten med en arbetsmarknad 
som idag har en fantastisk bredd av olika 
yrkesroller och branscher.

Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata 
med representanter från industrin och ställa 
frågor direkt till olika medarbetare som– 
”vad innebär det att arbeta här?”, ”Vilken 
utbildning krävs?”, ”Kan man få praktik hos 
er?”.

För företagen är Industrinatten ett tillfälle att 
visa den bredd av spännande framtidsjobb 
som industrin kan erbjuda. Här kan man 
lyfta fram nya produkter, avancerad teknik, 
schyssta arbetsmiljöer, och inte minst, visa på 
vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är ju 
våra framtida kompetenta medarbetare.

I år genomfördes Industrinatten både i Malmö 
på Malmömässan, och i Helsingborg på 
Helsingborgs Arena. I Malmö den 10 oktober 
och i Helsingborg den 24 oktober. Totalt 
välkomnades cirka 1 800 besökare till de båda 
arrangemangen.

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad

Industrinatten
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UNIONEN FÖRBÄTTRAR VILLKOREN PÅ MIN 
ARBETSPLATS
Arbetsmiljöverksamhet i Sydväst
Arbetsplatsbesök och ärenden med inriktning 
på arbetsmiljö genomförs varje vecka av våra 
regionala arbetsmiljöombud (RAMO). Syftet 
med dessa besök är bland annat att hjälpa 
arbetsplatsen med att få till ett fungerande 
arbetsmiljöarbete. En del arbetsplatser måste 
även besökas flera gånger.

Vår ambition under 2018 har varit att 
genomföra 400 RAMO-aktiviteter. Vi 
överträffade ambitionen och lyckades 
genomföra 509 st.

En ökning av ärenden som berör den nya 
OSA:n, det vill säga ärenden som berör 
den psykosociala och organisatoriska 
arbetsmiljön, har fortsatt. Omfattningen i 
ärenden av det här slaget har också varit mer 
komplex och tagit betydligt längre tid att 
hantera. Även ett större behov av utbildning 
kring den nya OSA:n har efterfrågats vilket 
resulterat i fullsatta kurser samt att vi fick 
erbjuda en extra kurs i bättre arbetsmiljö 
(BAM). 

RAMO-gruppen i Sydväst har genomfört en 
översyn av RAMO-gruppens arbetssätt samt 
effektivisering av RAMO-arbetet överlag.

Arbetsmiljökonferens
Det ingår i RAMO:s arbetsuppgift att skapa 
kunskap för arbetsmiljöombuden om aktuella 
ämnen som berör själva arbetsmiljön. Under 
2017 har fokus legat på den nya OSA:n och 
då framförallt kränkningar och stress i 
arbetslivet.

På våra bättre arbetsmiljöutbildningar 
efterfrågas ofta nätverk och, förutom våra 
HAMO-nätverk, är arbetsmiljökonferensen 
en sådan. Våra arbetsmiljöombud får där 
möjlighet att förkovra sig i ämnet genom 
att lyssna på föreläsare samt diskutera med 
arbetsmiljöombud från andra företag.

Den 22 november 2018 genomförde 
vi en heldags arbetsmiljökonferens på 
Scandic Hotel Triangeln i Malmö. Temat 

för konferensen var dels en fortsättning 
på fjolårets tema ”Må bra på och av sitt 
arbete” och dels på nya temat ”Mångfald 
och jämställdhet”. Dagen inleddes med en 
föreläsning av Aleksander Perski med ”Ur 
balans” som handlar om stress, utbrändhet 
och vägar tillbaka till ett balanserat liv. 
Stressforskaren Alexander Perski berättade 
ur sin bok om symptomen, beskrev 
sammanbrottet, hur kraften kommer tillbaka 
och hur vi kan skydda oss i ett allt snabbare 
samhälle.

Efter lunchen fortsatte konferensen med 
en föreläsning av Claes Schmidt, som 
numera heter Sara Lund, med ”Från Man till 
Människa!”. Föreläsningen var en blandning 
av humor och allvar, fakta och fiktion, 
inspiration och erfarenhet, med det primära 
syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att 
tänka, och att våga reflektera över oss själva 
och andra, utan att döma.

På konferensen deltog arbetsmiljöombud, 
chefer, arbetsplatsombud, klubbordförande/-
ledamöter och regionstyrelseledamöter. Totalt 
deltog 215 personer.

”Från man till        
människa”
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REGIONSTYRELSENS ARBETE INOM 
”ETT BÄTTRE ARBETSLIV OCH EN BÄTTRE 
ARBETSMARKNAD”
Likabehandlingsgruppen
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för 
arbetsmiljön men vi i Unionen kan inte bara 
stå med armarna i kors och se på. Även vi 
måste ta ett ansvar för målet- ett arbetsliv fritt 
från all typ av diskriminering. 

Av just den anledningen, en önskan om att 
fler hjälps åt, gjordes ett utskick under våren 
med rådet till arbetsplatserna att välja ett 
”likabehandlingsombud”. 

Unionen Sydväst ville ge inte bara dessa 
ombud utan även arbetsmiljöombuden mer 
kunskap och även ”verktyg” för att utföra sitt 
uppdrag, därför bjöd vi samtidigt in till en 
föreläsning med Johanna Wester, en förkämpe 
för mänskliga rättigheter och som bl.a. arbetar 
hos regeringsinitiativet ”Nationell Samverkan 
för Psykisk Hälsa”. 

Under april månad höll Johanna Wester två 
föreläsningar i ämnet, en i Helsingborg och 
en i Malmö, med rubriken ”Att bryta ett ben i 
själen ska vara lika okej som att bryta ett ben 
i Sälen”. 

Gruppen har haft arbetsmöten åtta gånger 
under 2018 och även deltagit i Unionens 
likabehandlingsnätverk.  

För att visa vårt stöd för alla människors lika 
värde deltog arbetsgruppen i prideparaden i 
Malmö söndagen den 10 juni och Europride/
West Pride 2018 den 18 augusti som 
arrangerades av Göteborg under sex dagar 
i augusti. Runt 100 personer, bl.a. några av 
Unionens övriga regioners styrelseledamöter,  
promenerade tillsammans bakom Unionens 
banderoller och flaggor i paraden som gick av 
stapeln under lördagen.

EuroPride 18 augusti

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DET ÄR 
VÄRT AVGIFTEN ATT VARA MED I UNIONEN
Försäkringsinformation
Unionen arbetar aktivt med att förbättra 
medlemmarnas försäkringsskydd och 
målet är att påverka lagstiftning, utveckla 
kollektivavtalen samt erbjuda förmånliga 
försäkringar till medlemmarna. Unionen 
bedriver informationsverksamhet för att öka 
medlemmarnas medvetande, intresse och 
kunskap om sina pensioner och försäkringar. 

Unionen Sydväst har under året erbjudit 
försäkringsinformation i form av 
planerade föreläsningar samt efterfrågade 
arbetsplatsförlagda föreläsningar på olika 
teman:

- Din pension

- Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år

- Dina försäkringar på jobbet

- Singel, sambo eller gift?

- Chef – det här behöver du veta om 
tjänstepension

- Tiotaggare – vilken är din bästa 
pensionslösning?

- Född mellan 1979 och 1992 – drar du nitlott 
eller vinstlott?

Totalt har cirka 3 000 personer tagit del av 
försäkringsinformationen.

Unionen Egenföretagare
Under 2018 har samarbetet med 
NyföretagarCentrum (NFC) utvecklats och 
aktiviteter genomförts. Vi har under året 
innehaft styrelseordförandeskapet i NFC 
Öresund och därmed synliggjort Unionens 
engagemang för nya företag. Unionen 
Sydväst är numera en etablerad partner 
inom nyföretagande och deltagandet i 
mentorprogram har gett extra värde till vårt 
varumärke.

Som vanligt drog höstens event ”Firmafest 
för egenföretagare” stora skaror företagare 
och kompetensutvecklingsdelen ägnades 
åt Wrebits intressanta mobilbaserade 
bokföringssystem. 

Samarbetet med Tillväxt Malmö där vi 
erbjuder information för växande företag har 
också vidareutvecklats och förstärkts.

Värvningsmässigt nådde Unionen Sydväst 
för sjätte året i rad en ökning av antalet 
egenföretagarmedlemmar och medlemsbasen 
var vid årsskiftet 1 254 personer. Värvning av 
nya egenföretagare har varit god under året. 
Dock har antalet utträden eller övergång 
till vanligt medlemskap varit stort. Då 
konjunkturen är god har vissa egenföretagare i 
stor utsträckning erbjudits fast anställning hos 
exempelvis uppdragsgivare.

Unionen Chef
Fokus för Unionen Chef 2018 har 
varit att förstärka vårt erbjudande till 
chefsmedlemmarna för att möjliggöra en 
god kompetensutveckling och tillfällen för 
nätverkande. För att nå ut till och erbjuda 
våra chefsmedlemmar både möjlighet att 
fylla på med nya kunskaper och möjlighet 
till nätverkande, har vi erbjudit ”Affärslunch 
för chefer”. Lunchmötena har genomförts vid 
fyra tillfällen under 2018 och har innehållit 
dagsaktuella och framtidsorienterade ämnen.

Årets stora chefshändelse var Chefsturnén 
den 9 april med Karin Zingmark och 
föreläsningen ”Maxa Snacket” som turnerade 
runt i hela landet. Här kom över 130 
medlemmar som förutom föreläsningen fick 
chansen att nätverka med andra chefer och 
avnjuta en trevlig brunch.

Chefsgruppen har under 2018 med egna 
resurser genomfört ca 20 föreläsningar 
på teman som arbetsrätt, arbetsmiljö, 
presentationsteknik, ledighetslagar, löne- och 
utvecklingssamtal och förhandling. Till det 
kommer även föreläsningar och aktiviteter 
som genomförts tillsammans med våra 

Ett bättre medlemskap
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samarbetspartners. Sammanlagt har närmare 
300 chefsmedlemmar deltagit vid våra 
aktiviteter.

I samarbete med Lund University 
Commissioned Education (LUCE) och 
Arbetsmiljöhögskolan har vi än en gång 
drivit ”Ledarskap i förändring” med sex 
föreläsningar under året.

Under det gångna året har vårt samarbete med 
World Trade Center (WTC) utvecklats och 
förstärkts. Några av våra chefsutbildningar 
förläggs på WTC, för att erbjuda utbildningar 
som är centralt placerade i en miljö som 
skapar engagemang och nätverkande. I mån 
av plats har även chefer på företagen på WTC 
erbjudits plats vid våra utbildningar, för att 
ytterligare bygga kontakten med WTC. 

Några av utbildningarna har varit förlagda 
på Media Evolution City (MEC), för att 
ytterligare stärka vårt samarbete med dem. 

Unionen Chef i Sydväst ökade sitt 
medlemsantal med hela 446 nya medlemmar 
och antalet chefsmedlemmar var i slutet av 
året 10763.

Coachverksamheten
Coachverksamheten i region Sydväst 
arbetar med utbildningar, föreläsningar och 
individcoachning. Under det gångna året 
har fokus främst varit på föreläsningar, både 
planerade öppna utbildningar och efterfrågade 
som anpassats till medlemmar på företag.

Våra utbildningar ”Medvetet ledarskap” och 
”Coachande förhållningssätt” har erbjudits till 
både chefer och förtroendevalda vid samma 
tillfälle, med intentionen att öka arenorna 
för samverkan. Båda utbildningarna är 
efterfrågade och framgångsrika.

Under året har vi kört utbildningen 
”Kompetensinventering” vilket är en 

utbildning som riktar sig till samtliga 
medlemmar. Vi har dessutom fortsatt att 
leverera skräddarsydda företagsföreläsningar 
utifrån efterfrågan, behov och nuläge.

Individcoachning till förtroendevalda når 
tyvärr fortfarande inte den spridning som är 
önskad.

Kurskatalogen 
för chefer



24

REGIONSTYRELSENS ARBETE INOM ”ETT 
BÄTTRE MEDLEMSKAP”
Medlemsinflytandegruppen
För att en organisation ska förbli demokratisk 
krävs att medlemmarna kan göra sin röst 
hörd. Dels behövs medlemmar som berättar 
vad de vill och dels behövs de som driver 
frågorna till alla medlemmars gagn. Därför 
har vi inom Unionen Sydväst bildat en 
medlemsinflytandegrupp med syftet att 
främja engagemang och gynna möjligheten 
att påverka. Under året blev det tyvärr 
inga medlemsinflytandeträffar på grund av 
tidsbrist och för få intresseanmälningar.

Vid arbetsmiljökonferensen i november 
fick vi tillfälle att återigen närvara med ett 
eget informationsbord där medlemmar fick 
möjligheten att komma med motionsidéer och 
lämna nomineringar. Särskilt passade vi på att 
berätta om uppdraget som kongressombud, 
eftersom det är högaktuellt.

Under aktiviteten ”Bowling för 
förtroendevalda” lade vi ut blanketter där man 
kunde skriva en motion eller nominera någon 
till en förtroendeposition inom regionen.

De motionsförslag som kommit in arbetas 
igenom i en speciell motionsskrivargrupp 
som även har dialog med region Småland och 
region Sydost för att se vilka frågor som vi 
alla tycker är viktiga att driva på förbundsråd, 
kongress och regionalt. 

FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE FÅR 
DET STÖD DE BEHÖVER I SITT UPPDRAG
Facklig utbildning för förtroendevalda
Regionens utbildningsverksamhet riktar sig 
till våra förtroendevalda medlemmar, med 
syfte att stärka dem i sitt uppdrag. Under 
året har cirka 675 förtroendevalda genomgått 
någon typ av utbildning hos oss. 

Med anledning av stor efterfrågan har vi även 
fått sätta in extra utbildningstillfällen samt på 

förfrågan hållit olika typer av utbildningar ute 
på företag där vi har våra förtroendevalda. 

Medelvärdet för nöjdheten har höjts från 8,84 
till 9,03 av 10. 

För att hålla kostnaderna nere håller vi nästan 
alla våra utbildningar i egna lokaler. 

Klubbträffar
Några gånger per år anordnar vi klubbträffar 
där vi dels har en genomgång av aktuella 
ämnen men även ger deltagarna möjlighet till 
erfarenhetsutbyte. Under 2018 har vi haft sex 
olika träffar och varje träff anordnas både i 
Ängelholm och i Malmö så att alla klubbar ska 
ha möjlighet att delta. Sammantaget har 414 
klubbföreträdare medverkat.

- Januari: Kränkande särbehandling

- Mars/april: Riskbruk i arbetslivet

- Maj/juni: Konfliktperspektiv

- Sep: Den perfekta förhandlingen, del 1

- Nov: Den perfekta förhandlingen, del 
2: Hantera och möta olika reaktioner vid 
förändring

Nätverksträffar – bransch
Vid två tillfällen under hösten har vi anordnat 
nätverksträffar utifrån olika branscher 
där träffarna har erbjudits i Malmö och 
Helsingborg. 

- Sep: IKEM (Innovations- och 
Kemiindustrierna) – central ombudsman 
Jessica Bromander informerade om 
löneavtalet och klubbarna hade också 
möjlighet att ta upp aktuella frågor.

- Okt: Teknikarbetsgivarna – central 
ombudsman Moa Andersson höll i en 
avtalsinformation och klubbarna tog upp 
aktuella frågor.

 

Ett bättre medlemskap
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FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE 
HAR MÖJLIGHET ATT AGERA I SITT UPPDRAG
Valberedningar
Under 2018 har vi gjort förändringar i arbetet 
med valberedare i regionen. Vi har haft en 
utmaning i att valberedarna inte kommer 
till våra heldagskurser och utbildningen har 
fått ställas in de senaste åren. Som ett led i 
att engagera och inspirera dem likväl som att 
utbilda dem har vi i stället gjort en utbildning 
i fyra korta moduler där vi bjudit på frukost. 
Modulerna har tagit upp såväl vikten av lokalt 
fackligt arbete som praktiska tips kring hur 
man kan arbeta i uppdraget. Förändringen 
har haft bra genomslag och vi kommer att 
fortsätta konceptet under 2019, med tillägget 
att vi hoppas på att även kunna erbjuda 
webinarier. Vi har även gjort en årsplan 
om hur vi kommunicerar till alla regionens 
valberedare, något som inte funnits tidigare.

GUKS (Grupputveckling för klubbstyrelser)
Under 2018 har GUKS genomförts med sju 
klubbstyrelser. Det har spänt från riksklubbar 
på stora internationella koncerner till 
styrelser på lokala familjeföretag. En bra 
spegling av Unionens medlemskår och dess 
förtroendevalda. Urvalet sker i dialog med 
klubbansvariga ombudsmän som ser ett 
utvecklingsbehov för både styrelsen och 
det företag eller den organisation som de 

representerar. Uppföljning på GUKS sker med 
varje styrelse och i den processen är det fokus 
på vad respektive styrelse är i behov av för att 
kunna driva sitt arbete framåt.

Vi har även utvecklat GUKS till ett erbjudande 
som innebär tre moduler på tre timmar 
vardera. Det har vi gjort för att ge de 
klubbstyrelser som inte kan åka på internat 
chansen att få samma utvecklingsmöjlighet.

Som ytterligare ett alternativ för att erbjuda 
fler klubbar möjligheten till grupputveckling 
har vi utvecklat ett behovsanpassat erbjudande 
som byggs upp i dialog med klubbstyrelsen. 
Då sätter vi samman ett anpassat paket utifrån 
en behovsinventering som sker i samtal 
mellan coach och klubbstyrelse. Exempel 
på ett sådant arbete kan vara att ta fram en 
verksamhetsplanering, jobba fram ramar, 
tänka kring teambuilding och liknande.

Karin och Levinia 
utbildar i FGU (facklig 

grundutbildning)

Unionen-
klubben 
på SVT
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SAMMANFATTNINGSVIS FÖR UNIONEN 
SYDVÄST
Fyra målsättningar
Verksamhetsområdet ”En 
utvecklande organisation” samlar den 
förutsättningsskapande verksamheten; det 
som stärker anställda och förtroendevalda 
med uppdrag inom föreningen att på 
ett hållbart och effektivt sätt leverera på 
medlemmarnas uppdrag. 

I verksamhetsområdet ingår fyra huvudsakliga 
målsättningar utifrån vilka regionen har satt 
upp mål: 

1. Unionen bedriver en kostnadseffektiv 
verksamhet 

2. Unionen är en attraktiv arbetsplats - NMI 
(nöjd medarbetarindex)

3. Fler medlemmar utövar sitt inflytande i 
Unionen - Unionens inflytandeindex 

4. Fler förtroendevalda får ökad kompetens – 
”Jag har tillgång till den kompetensutveckling 
jag behöver för mitt uppdrag”.  

Arbetet med att avsätta 2,5 % av 
regionens medel till en regionpott samt 
effektiviseringen på 0,5 % årligen har fortsatt 
för tredje året. Den verksamhetsrelaterade 
effektiviseringen har fokuserats på 
utarbetande, implementering och revidering 
av processer, bland annat förhandlings- och 
värvningsprocessen.

NMI-målet har för region Sydväst sedan 
mätningen började 2016 legat över målvärdet 
för förbundet. Under 2018 nådde man 
värdet 83,3 i majmätningen och 81,82 i 
novemberditon att jämföra med 73,27 i maj 
och 75,88 i november för Unionen som helhet.

I handlingsprogrammet syns en 
betoning på att organisationen ska ha 
förmåga till förändring och utveckling. 
Verksamhetsområdet innehåller därför en 
prioritering av kompetensutveckling och 
uppdraget att kontinuerligt utveckla nya 

En utvecklande organisation
arbetssätt, inte minst digitalt. Det finns 
också en mycket tydlig prioritering av 
demokratiutveckling – fler, öppnare och 
starkare demokrati ska byggas i Unionen.

Förhandlingar under året 
Under 2018 har region Sydväst registrerat 
2 882 förhandlingar, ca 1,5 % fler än 
2017, vilket innebär 12,49 % av Unionens 
totala förhandlingsmängd och i snitt 240 
förhandlingar i månaden. Flest förhandlingar 
hade vi i januari (342), oktober (292)  och juni 
(256).

De vanligaste ärendena under 2018 (2017 års 
siffror inom parentes) 

Arbetsbrist och avsked/uppsägningar

Vi har under 2018 hanterat 735 (724) 
arbetsbristförhandlingar och 124 (172) 
förhandlingar som handlat om avsked/
uppsägning av personliga skäl.

Arbetsmiljö

Utöver det har vi haft totalt 237 (190) 
RAMO-ärenden (ärenden som handlar om 
arbetsmiljö och rehabilitering). Till dessa 
kommer 102 (120) förhandlingar som berört 
arbetsmiljöfrågor. 

Lönerevisionsförhandlingar

Under året har vi hanterat 113 (90) 
lönerevisionsförhandlingar på arbetsplatser 
där vi saknar klubb.

Övertidsdispenser

27 (27) ärenden under året har handlat om 
övertidsdispenser.

2018 har vi även fått ett ärende som handlar 
om arbetstagares rätt till uppfinningar. En 
både ovanlig och intressant typ av ärende.



26 27

Ekonomi
RESULTAT HELÅR 2018

Konto
Utfall 2017 

Ack tkr 
Utfall 2018 December 

Ack tkr
Budget 2018 

Ack tkr
Avvikelse 

Ack tkr

Anslag 63 413 63 854 63 854 0

Övriga intäkter 3 033 3 927 1 900 2 027

- SUMMA INTÄKTER 66 447 67 781 65 754 2 027

101 - Fler medlemmar -336 -140 -307 168

102 - Fler arb platser omf av infl f -3 043 -2 837 -3 246 409

103 - Fler arb platser omf av KAV -134 -114 -47 -67

- En starkare kraft -3 513 -3 090 -3 600 510

201 - Fler nöjda med service -1 231 -1 018 -1 532 514

202 - Fler anser medl skapet vara vä -30 -3 -35 31

203 - Fler upplever att Unionen vänd -1 585 -1 059 -958 -100

- Ett bättre medlemskap -2 846 -2 080 -2 525 445

301 - Fler medl upplever att Unionen -27 -4 -63 59

302 - Fler upplever att Unionen är -2 -2

303 - Fler känner t Unionens hjärtef -211 -398 -310 -88

- Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -238 -404 -373 -31

601 - Demokratiutveckling -1 018 -1 543 -1 752 209

602 - Verksamhetsutveckling -793 -1 003 -676 -327

603 - Internt stöd -2 671 -3 212 -2 278 -934

- En utvecklande organisation -4 482 -5 758 -4 706 -1 052

Preliminärbokade fakturor 0 0 0 0

VERKSAMHETSKOSTNADER -11 079 -11 332 -11 204 -128

PERSONALKOSTNADER -49 856 -51 107 -54 024 2 917

BASKOSTNADER -6 466 -6 979 -6 234 -745

- SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -67 401 -69 418 -71 462 2 044

- ÅRETS RESULTAT -955 -1 637 -5 708 4 071
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Ekonomi
KOMMENTARER TILL RESULTATET
Intäkter
Övriga intäkter, vilka regleras vid halv- 
och helårsbokslut, är intäkt för FINFO 
(försäkringsinformation)- och RAMO 
(regionalt arbetsmiljöombud)- verksamhet. 
Här ligger också intäkterna för våra BAM 
(bättre arbetsmiljö)-kurser. 

Övriga intäkter ligger med ett rejält överskott 
på två miljoner kronor i förhållande till 
budget beroende på att vi under 2018 har haft 
fler RAMO-aktiviteter än budgeterat. Region 
Sydväst var den region med högst intäkter för 
RAMO-verksamhet under 2018.

Verksamhetskostnader
Delområde 101: Fler medlemmar

Kostnaderna inom detta delområde 
avser främst värvande aktiviteter såsom 
”Unionenveckan”, värvande arbetsplatsbesök, 
annonser och kampanjer. 

Här finns ett överskott som främst beror på 
att vi hållit Unionenveckorna på en sparsam 
nivå rent ekonomiskt, men ändå nått högre 
måluppfyllnad än tidigare år.

Delområde 102: Fler arbetsplatser omfattas 
av lokal facklig organisation

På detta delområde ligger bl. a. facklig 
utbildning, arbetsmiljöutbildning, att bilda 
klubbar och rekrytera arbetsplatsombud 
(APO) och arbetsmiljöombud (AMO) 
samt att utbilda i GUKS (grupputveckling 
för klubbstyrelser). Även utbetalning av 
klubbanslagen ligger här.

Här finns ett större överskott i framförallt 
grupperna Nöjd LFO (Nöjda lokala fackliga 
ombud) och FLAK (fler AMO, APO och 
Klubb). 

För Nöjd LFO:s del beror det på att kursen 
”Träningsläger för förhandlare” samt 
konferens med HAMO-nätverket var 
budgeterade att hållas externt men hölls i våra 
egna lokaler. Kursen ”Nycklar i framgångsrik 

kommunikation” var budgeterad att hållas i 1,5 
dagar med övernattning men efter utvärdering 
kortades den till en dag utan övernattning 
vilket också minskade kostnaderna.

För FLAK beror överskottet på att ett av 
kurstillfällena för ”Arbetsplatsstrategen” 
ställdes in samt att vi i högre grad nyttjade 
våra egna lokaler istället för att lägga 
utbildningen externt.

Delområde 103: Fler arbetsplatser omfattas 
av KAV (kollektivavtal)

Under detta delområde finns budget för 
information och tecknande av kollektivavtal.

Här har vi ett litet underskott vilket beror 
på en satsning på detta område. Redan vid 
halvårsskiftet nådde vi målen vad gäller 
antalet KAV för 2018, och vid årsskiftet låg 
vi på 74 kollektivavtal över målsättningen 
(resultatet- 139 st, målet- 65 st). 

Delområde 201: Fler medlemmar anser att 
de får bra stöd och service

Detta är ett stort område under vilket 
vår basverksamhet sorterar. Här ligger 
kostnader i samband med förhandlingar, 
arbetsskadehantering, systematiskt 
arbetsmiljöarbete, coachverksamhet och 
medlemsaktiviteter såsom seminarier, 
föreläsningar etc. 

Här finns ett överskott på en halv miljon vilket 
ligger i gruppen Nöjd medlem och beror på att 
man budgeterade för två storföreläsningar och 
några småföreläsningar för medlemmar, men 
p.g.a. chefsbyte i gruppen, och där tillhörande 
tidsbrist, har storföreläsningarna skjutits till 
2019 och de mindre har samkörts med stabens 
”Unionen Spanar”. 

Delområde 202: Fler medlemmar anser 
att det är värt pengarna att vara medlem i 
Unionen

Här under sorteras kostnader för information 
om försäkringar och medlemsförmåner. Det 
stora arbetet med detta ligger centralt men det 
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händer att vi har lokalt anordnade seminarier 
där vi själva får stå för kostnaderna. 

Här finns ett litet överskott eftersom vi inte 
haft någon större efterfrågestyrd verksamhet 
under året.

Delområde 203: Fler upplever att Unionen 
vänder sig till mig

Här sorterar kostnader för nätverk och 
seminarier för branscher och målgrupper 
in. Främst ligger här satsning på chefs- och 
eget-medlemmar. Bland annat har vi haft icke 
budgeterade kostnader för ”chefslivsturnén”, 
vilken arrangeras av förbundskontoret. Att 
notera är att vi aldrig tidigare har haft så 
många chefsmedlemmar som vi hade vid 
årsskiftet. 

Här finns ett litet underskott fördelat mellan 
grupperna Fler KAV, FLAK och Nöjd 
medlem. 

Delområde 301: Unionen driver viktiga 
frågor på arbetsmarknaden

Här ligger budgeten för avtalsrörelsen samt 
avtalsutveckling och de kostnader som 
uppkommer här av. Här kostnadsförs också 
alliansbyggande nationellt och internationellt. 

Här finns ett överskott beroende på att vi inte 
har haft några kostnader i år i samband med 
avtalsrörelse. 

Delområde 302

Detta delområde budgeterar vi inget på och 
dessa 2 kkr är felkonterade. 

Delområde 303: Unionen förbättrar 
villkoren på min arbetsplats

Avser bl.a. opinionsbildning, lobbying, 
utredningar och andra aktiviteter, t.ex. 
”Unionen Spanar” och rundabordssamtal, 
riktade mot politiker och andra beslutsfattare.

Här finns ett underskott vilket beror 
på kostnader för framtagande av 
storstadsrapporten samt boken ”Släpp 
fram kraften” som Sydväst tog fram 
och presenterade med synnerligen stort 
medialt genomslag, både i Almedalen och i 
massmedia, tillsammans med region Göteborg 

och Stockholm. Vi hade ursprungligen tänkt 
äska medel för detta ur den regionala potten, 
men kunde finansiera det inom ramen för 
regionens befintliga budget, om än med ett 
underskott på just det här delområdet. 

Delområde 601: Fler medlemmar utövar sitt 
inflytande i organisationen

Detta område omfattar kostnader för 
regionstyrelsen och dess aktiviteter, 
regionråd, valberedning, förberedelser inför 
kongress och förbundsråd samt arvoden för 
förtroendevalda. 

Här finns ett överskott på drygt 200 000 kr 
beroende på att alla de av regionstyrelsens 
planerade aktiviteter ej genomförts. Bland 
annat har en planerad studieresa flyttats till 
maj 2019.

Delområde 602: Unionen är en attraktiv 
arbetsplats

Avser regionmöten, verksamhetsplanering, 
internfackligt arbete, chefsstöd och 
chefsutveckling. 

Här finns ett underskott vilket beror på att vi i 
år, i enlighet med ”Strategi Sydväst 2016-2019” 
som vi utarbetade i slutet av 2016, har förlagt 
gemensam kompetensutveckling med inhyrda 
föreläsare vid samtliga fyra regionmöten 
och den årliga regionkonferensen. Detta 
medförde högre kostnader. Vi har bland 
annat fått kunskap och verktyg i att hantera 
rättshaverister och härskartekniker, vi har fått 
förståelse och redskap för att möta och leda 
olika personlighetstyper och vi har fått en 
analys av den framtida arbetsmarknaden.

Delområde 603: Unionen bedriver en 
kostnadseffektiv verksamhet

Avser bl.a. kompetensförsörjning/
personalutveckling, kulturarbete, 
teambuilding, arbetsmiljö och friskvård. 

Här finns ett underskott vilket beror 
på högre kostnader än budgeterat för 
rekrytering av ny personal (en gruppchef, två 
ombudsmän/RAMO, en ombudsman och en 
egetutvecklare).
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Ekonomi

Personalkostnader
Innefattar lönekostnader, sociala avgifter m.m. 

Här finns ett överskott vilket beror på att vi 
haft tjänstledigheter för att pröva nytt jobb 
och föräldraledigheter samt personer som 
varit sjukskrivna. Att få in vikarier är oftast 
inte möjligt i vår verksamhet med minst ett 
halvårs upplärning i de flesta fall. 

Utöver det har vi haft en vakans på RAMO-
sidan då vi inte hittade någon kvalificerad 
kandidat vid rekryteringen under hösten 2018. 
Ny medarbetare kom inte på plats förrän 
hösten 2018.

Baskostnader
I baskostnaderna ligger bl.a. hyror, el, 
städ- och renhållning, bevakning och 
kontorsmaterial. Det vill säga allt som inte kan 
härledas till direkt verksamhet eller personal. 

Vi har ett underskott på drygt 700 000 kr 
vilket kommer sig av att vi har drabbats av 
flera inbrott i Malmö både 2017 och även 2018, 
med kostnader som följd. Som en påföljd 
av det har vi behövt utöka säkerheten på 
Malmökontoret genom internt passersystem 
(kortläsare och magnetlås på korridor-
dörrar) och utbyte av befintligt (ålderstiget) 
inbrottslarm. 

Vi har även installerat laddstolpar för elbilar 
samt dragit fördel av statliga subventioner och 
installerat solceller på taket till fastigheten 
på Axel Danielssons väg i Malmö. Vi 
delade kostnaderna med fastighetsägarna, 
men får ensamma dra fördel av den lägre 
energiförbrukningen.

Sammanfattning
Vi har ett budgeterat underskott på helåret 
2018 på -5 708 000 kr men stora delar av det 
underskottet har vi hämtat in under året. 
Underskottet slutade således på -1 637 000 kr 
som vi finansierar genom att använda oss av 
det tidigare ansamlade kapitalet.

Vi har sedan tidigare år ett ansamlat kapital på 
5 384 000 kr. Detta minskas med 1 637 000 kr 
vilket innebär att återstående kapital, 3 747 000 
kr, kan användas för att täcka 2019 års budgete-
rade underskott.
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Granskningsrapport
Till regionrådet för Unionen Sydväst 2019

Som valda revisorer av representantskapets årsmöte har vi granskat regionens verksamhet för 
2018 i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.
Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaper har de av  
kongressen valda revisorerna.
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.

Malmö mars 2019
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Slutord från regionstyrelsen

Våra anställda inom regionen har återigen lagt ned ett entusiastiskt och engagerat arbete. 
Regionstyrelsen tackar för alla insatser. Tillsammans gör vi regionen till det den är.
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Företag Ort Antal

Alfa Laval i Lund Lund 272

EWP Unionenklubb Landskrona 23

Din Bil AB, Unionenklubben Malmö 142

Albany International AB Halmstad 46

Saint Gobain Sweden AB Billesholm 57

Sandvik SRP AB Svedala 128

Dover Fueling Solutions Unionenklubb Malmö 27

HSB Unionenklubb Malmö 57

HSB Skåne Lund 54

Kopparverket, Unionenklubben Helsingborg 59

Akzo Nobel Deco Sverige AB Malmö 248

Yara AB Unionenklubb Landskrona 62

Trelleborg AB, Unionenklubben Trelleborg 101

Puma Nordic AB Helsingborg 20

Smurfit Kappa Sverige Eslöv 67

Saab Kockums Unionenklubb Malmö 124

Gelita Sweden AB Klippan 40

Aveva AB Malmö 37

Kockum Sonics AB Malmö 13

Capgemini Sverige AB Malmö 151

Höganäs AB Höganäs 154

CC Höganäs Byggkeramik AB Ekeby 35

Stora Enso Hylte AB Hyltebruk 82

Esab  AB Perstorp 21

Diab Unionenklubb Laholm 60

Watski AB Malmö 17

Arjo Huntleigh, Unionenklubb Malmö 49

Bilprovningen, Unionenklubben Sydväst Malmö 38

Caverion Sverige AB Malmö 86

KONE AB Malmö 20

MariboHilleshög Research Unionenklubb Landskrona 30

Klubbar i Unionen Sydväst
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2018
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Företag Ort Antal

Nordic Sugar Unionenklubb Eslöv 25

Orkla Foods Sverige AB Malmö 232

Unionen Sydväst Malmö 65

PolyPeptide Lab.AB, Unionenklubben Limhamn 105

E.ON Sverige Koncerndelsklubb Malmö 90

Enics Sweden i Malmö Malmö 28

Tietoklubben Syd Malmö 138

Ericsson Lund, Unionenklubben Lund 138

WSP Unionen Malmö Malmö 108

ABB Malmö Boplatsgatan Malmö 107

Gunnar Karlsen Sverige Unionen Klubb Eslöv 13

Perstorp AB Perstorp 208

Sony Mobile Communication AB  Unionenklubben Lund 407

Scanfil Vellinge AB Vellinge 36

Swegon AB Unionenklubb Tomelilla 17

Marco AB Ängelholm 22

O Kavli Eslöv Unionenklubb Eslöv 13

Cloetta Sverige AB, Unionen-klubben Malmö 129

Bil-Månsson, Unionenklubb Ängelholm 22

CG Drives & Automation Sweden AB Helsingborg 25

Boliden Bergsöe AB Landskrona 14

Saba Fresh Cuts AB Helsingborg 13

White Arkitekter AB, Unionenklubben Halmstad 3

Getinge Sterilization AB Getinge 173

Findus Sverige Unionenklubb Malmö 87

Unionenklubben vid Volvo Truck Center Sweden AB Malmö 9

Jeld-Wen Sverige AB Åstorp 41

Metso Minerals i Trelleborg, Unionenklubben Trelleborg 48

WSP Sverige AB Helsingborg 45

Air Liquide Gas AB Malmö 89

Benzler AB Helsingborg 29

National Gummi AB Halmstad 28

Höganäs Bjuf AB Bjuv 26

McNeil AB, Unionenklubben Helsingborg 161
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Magle Chemoswed AB Malmö 19

Celsa Steel Service AB Halmstad 28

Gambro Lundia AB Lund 170

Trioplast Landskrona AB Landskrona 16

Rantzows- Simab Sport AB Hjärnarp 19

CGI Sverige Malmö,Unionenklubben Malmö 256

SVAR Lifescience/Wieslab AB Malmö 34

Repligen Sweden Unionen klubben Lund 36

Skånska Energi AB Unionenklubb Södra Sandby 21

Automationspartner i Helsingborg Ramlösa 27

Purac AB Lund 26

Mercedes-Benz Sverige AB Malmö 115

Din Bil Helsingborg, Unionenklubben Helsingborg 40

Bioinvent International AB Lund 12

QPharmas Unionenklubb Malmö 56

SMP Svensk Maskinprovning AB Alnarp 43

Saint-Gobain Ecophon AB Hyllinge 121

Halmstads Fastighets  AB Halmstad 35

Schneider Electric Building AB Malmö 47

Siwertell AB, Unionenklubb Bjuv 80

Cepa Unionenklubb Höör 10

Allergon AB Ängelholm 16

JBT FoodTech Helsingborg 123

Calderys Nordic AB, Unionenklubben Höganäs 46

White Arkitekter AB Malmö 15

Eaton Holec  AB, Unionenklubb Malmö 6

Atea i Malmö, Unionenklubben Malmö 159

Univar  AB Malmö 94

Continental Foods Sweden AB, Unionens klubb Lund 28

One Nordic AB Malmö 288

Carlsson & Möller AB Helsingborg 18

Inission, Unionenklubben Malmö 14

Sweco FFNS Arkitekter AB Malmö 10

Berendsen Textil Service AB Limhamn 184
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Unionenklubb vid BRIO Koncernen Malmö 41

Stiftelsen AF-Bostäder Lund 19

FESTO AB Malmö 43

Studentlitteratur AB Lund 71

Pågen AB Malmö 152

Unionenklubben inom E.ON Energidistribution Malmö 297

E.ON Energilösningar AB, Unionenklubben Malmö 274

Unionenklubben på Tetra Pak Lund 1474

Lindab AB Båstad 160

Schenker-Malmö, Unionenklubben Malmö 127

DHL Freight, Unionenklubben Malmö 71

Creacon Hk AB Halmstad 14

Copenhagen Malmö Port AB, Unionenklubben Malmö 23

Nestlé Sverige AB (Administrationklubben) Helsingborg 81

Skånemejeriers Unionenklubb Malmö 123

Weum Gas AB Unionenklubb Malmö 27

Bjäre Kraft Ekonomisk förening Båstad 39

Kiwa Inspecta AB Unionenklubb Malmö 40

Note Lund AB, Unionenklubben Lund 10

Skandiatransport AB, Unionenklubben Halmstad 59

DHL Express (Sweden) AB, Unionenklubben Helsingborg 91

Scandlines AB, Unionenklubben Helsingborg 49

Nederman & Co AB PH Helsingborg 85

LRF Konsult, Unionenklubben Laholm 21

HemoCue AB Ängelholm 81

Vallberga lantmän, Unionenklubben Vallberga 16

Agility AB, Unionenklubben Helsingborg 16

ICA Sverige AB, Unionenklubben Helsingborg 192

Transwaggon AB, Unionenklubben Helsingborg 18

Gleerups Utbildnings AB Malmö 30

Hotel Tylösand, Unionenklubben Halmstad 18

SOS centralen Halland, Unionenklubben Halmstad 26

Helsingborgs Hamn AB, Unionenklubben Helsingborg 34

BCS AB, Unionenklubb Malmö 42
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TNT Sverige, Unionenklubben Helsingborg 148

TUIFly Nordic Sturup Kabinklubben Malmö-Sturup 53

Egmont Publishing AB, Unionen-klubben Malmö 51

Malmö Live Konserthus, Unionenklubben Malmö 17

Individuell Människohjälp, Unionenklubben Lund 59

Dekra Industrial Malmö 50

CTS-Nordic Malmö 18

Resurs Bank, Unionenklubben Helsingborg 203

Convergys International Nordic AB Helsingborg 158

NE-klubben vid NE Sverige AB, Unionenklubben Malmö 13

Södra Hallands Kraft Laholm 15

Anticimex AB, Unionenklubben Malmö 62

Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne Unionklubb Lund 40

Folkuniversitetet, Unionenklubben Lund 98

Securitas Götaland, Unionenklubben Malmö 95

DBSchenker AB, Unionenklubben Helsingborg 37

SWEP Internationals Unionen-klubb Landskrona 112

Retlog AB, Unionenklubben Halmstad 50

Yves Rocher Suede AB, Unionenklubben Helsingborg 49

Beijer Malmö, Unionenklubben Malmö 72

Anticimex, Unionenklubben Helsingborg 45

Flextrus AB Lund 52

BorgWarner PowerDrive Systems Unionenklubb Landskrona 87

Haldex Brake Products Landskrona 61

IF Friskis & Svettis, Unionenklubben Malmö 18

Academedia Syd Malmö, Unionenklubb Malmö 36

STR Service AB Landskrona 16

Parajett Landskrona 26

Iduna Butikschefer Malmö 119

Freedom Finance, Unionenklubb Ängelholm 85

Springhill, Unionenklubben Helsingborg 52

IMAB, Unionenklubben Halmstad 23

Stadex AB, Unionenklubben på Malmö 20
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Alfdex AB Landskrona 30

Öresundsbron, Unionenklubben Malmö 75

Peab Koncernens Unionenklubb Förslöv 1096

Tools Syd AB, Unionenklubben Lund 17

Anticimex Halmstad Halmstad 35

Diatron AB, Unionenklubben Svedala 10

ISS Facility Service klubben Malmö Malmö 66

Dunlop Hiflex Halmstad, Unionenklubb Halmstad 27

GDL Transport AB Helsingborg 51

Skånemedias Unionenklubb Malmö 45

Heléns, Unionenklubben Halmstad 85

Atos unionen Klubb Hörby 42

Visma Enterprise / Labs, Unionenklubben Ängelholm 247

Bring Frigoscandia AB Helsingborg 183

DHL Global Forwarding, Unionenklubben Helsingborg 26

DS Smith Packaging Unionenklubb Malmö 12

Aller Media, Unionenklubben Malmö 48

Unify Communications AB Unionenklubb Malmö 13

Casino Cosmopol AB, Unionenklubben Malmö 47

Bonnier News Syd Malmö 109

Consafe Logistics Lund 92

Great Security Unionenklubb Lund 62

Hafa Bathroom Group AB Halmstad 21

Tylö, Unionenklubb Halmstad 22

 Bibliotekstjänst, Unionenklubben Lund 31

Ahlsell Sverige AB, Unionenklubben Malmö 224

SOS alarm, Unionenklubben Malmö 68

Menigo Foodservice, Unionenklubben Arlöv 42

Viktväktarna Unionenklubb Malmö 27

FOJAB Arkitekter, Unionenklubben Malmö 3

Skånes Idrottsförbund i Malmö, Unionenklubben Malmö 24

Bukowskis Market AB Malmö 14

Tunstall AB Unionenklubb Malmö 48
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Bil-Bengtsson AB Ystad 25

Heatex klubben Malmö 25

Online Fulfillment Sverige AB Lund 62

Nocas Security Unionenklubb Malmö 6

Lantmännen ek för Unionenklubb Malmö 199

FedEx Malmö Unionen Klubb Limhamn 41

Österlenmejeriet AB Unionenklubben Tomelilla 26

Procurator AB Malmö Unionenklubben Malmö 65

Formox AB, Unionenklubben Perstorp 33

Riksbyggen, Unionenklubb Malmö 79

Sigma Connectivity, Unionen-klubb Lund 56

Arkitektkopia AB Unionenklubb Malmö 10

BE Group Unionenklubb Malmö 41

Bildeve Unionenklubb Helsingborg 38

H1 Communication AB Unionenklubb Helsingborg 23

Plastal Sverige AB Unionenklubb Simrishamn 37

Nitator i Oskarström AB Unionenklubb Oskarström 21

Schenker Dedicated Services, Unionenklubb Malmö 22

Küehne & Nagel AB, Unionen-klubben Malmö 31

Axis Communications AB Unionenklubb Lund 501

Barsebäck Kraft AB, Unionen klubb Löddeköpinge 33

Zumtobel Group Unionenklubb Landskrona 40

NSR AB och NSR Produktion AB Helsingborg 36

Unique Dental AB i Ystad Ystad 49

Nestlé Sverige AB (Säljarklubben) Helsingborg 47

European Spallation Source ESS Unionenklubb Lund 90

Språkservice Sverige Unionenklubb Malmö 84

Evidensia Djursjukhuset i Malmö ab, Unionenklubb Malmö 22

Vattenfall Vindkraft Klagshamn Unionenklubb Klagshamn 9

Rechon Life Science Unionenklubb Limhamn 23

XXXLutz Filial Unionenklubb Malmö 20

Sony Nordic Lund Lund 66

Unionens Tekniker Råd Lomma 393
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Knapp AB, Unionenklubben vid Åstorp 49

Akademiska Hus Lund 17

ÅF Syd Unionen Malmö 350

DSV Landskrona, Unionenklubb Landskrona 313

Flexilast Unionenklubb Eslöv 21

Fiedler & Lundgren Unionenklubb Malmö 28

ISS Fascility Services, Unionenklubben Lund 11

Conmodo AB, Unionenklubben Malmö 34

Neisa Service Malmö Unionenklubb Malmö 38

Upfield SU Helsingborg, Unionenklubb Helsingborg 12

Lokaltidningen Mediacenter Unionenklubb Arlöv 31

UPS Sweden Malmö-Sturup Unionenklubb Malmö-Sturup 20

Båstad-Gruppen AB Unionenklubben Ängelholm 13

Honeywell safety Products Unionenklubb Helsingborg 9

Mobylife AB, Unionenklubb Arlöv 44

TM Helsingborg AB Unionenklubb Helsingborg 57

Unionenklubben Sydkraft AB Malmö 33

Lantmännen Maskin AB Malmö 91

Unionenklubben på Tellus AB Helsingborg 32

AB Blinkfyrar Unionenklubb Staffanstorp 19

Volvo Powertrain Malmö 11

Faiveley Transport Nordic Unionenklubb Landskrona 57

Rejlers Syd-Väst Unionenklubb Malmö 153

Oatly AB Unionenklubben Landskrona 51

Cimco Marine Diesel, Unionenklubben Ängelholm 17

Sensus Unionen Skåne-Blekinge, Unionenklubb Malmö 36

Polarn O. Pyret (butikschefer) Malmö 10

Clariant Plastics & Coatings Unionenklubb Malmö 32

Ikaros Cleantech Unionenklubb Oxie 21

Recipharm Höganäs Unionenklubb Höganäs 11

Verisure Malmö Unionenklubb Malmö 71

Tic Tandteknik i centrum AB Unionenklubb Malmö 75

Assemblin Ventilation AB, Unionenklubben Malmö 55
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KB Components Örkelljunga 40

Santa Maria Landskrona Unionenklubben Landskrona 11

Gnotec Sweden AB Kinnared 34

Axfood Närlivs Skåne, Unionenklubben Malmö 31

Tidningsbärarna KB, Unionenklubben Malmö 16

Anticimex Lund Unionenklubb Lund 20

Samres AB, Unionenklubben Helsingborg 13

JP Infonet Unionenklubb Helsingborg 7

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge Unionenklubb Malmö 32

Bioglan Unionenklubb Malmö 32

Jernbro Industrial Services AB, Unionenklubben Helsingborg 12

Unionen vid Flint Group/CPS Lund 62

Mäster Grön el för Unionen Klubb Helsingborg 20

Icopal AB Malmö 59

Addera IT AB Unionenklubb Ängelholm 19

HIT Cluben Malmö 27

Martin & Servera Logistik Halmstad Halmstad 58

Martin & Servera Unionenklubben i Sydväst Malmö 52

Comfort Audio AB, Unionenklubben Halmstad 29

Skanem Skurup AB Skurup 17

Enercon Energy Converter AB, Unionenklubben Malmö 22

Saki Klubben Svedala 17

KLS Ugglarps AB, Unionenklubben Hörby 20

Stockholms Tolkförmedling, Unionenklubben Malmö 18

Doro AB Unionenklubb Malmö 37
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Följ oss i 
sociala medier
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@unionensydväst



www.unionen.se

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

Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både egenföretagare 
och studenter.

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


