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Året som gått
Regionstyrelsens verksamhet styrs av en årlig verksamhetsplan. Vi arbetar med 
frågor som lokal facklig organisering, opinionsbildning, företagsbesök och med-
lemsvärvning. Arbetet sker både inom den egna regionen, Värmland, samt genom 
samarbete med andra regioner. Vi har ett samarbete med tre närliggande regioner 
som går under namnet Fyrklövern vilken består av Unionen Värmland, Bergslagen, 
Mälardalen och Öst. Fyrklövern träffas brukligen en till två gånger per år för att 
kunna diskutera och ha utbyte i aktuella frågor.

Regionstyrelsen försöker påverka både lokalt och nationellt i frågor som berör 
arbetslivet. Vi arbetar med frågor som har sitt ursprung ifrån beslut på kongress, 
via vår förbundsstyrelse och via vårt förbundskontor. Detta med ögon utifrån vår 
regions förutsättningar.

Detta år har ju präglats av en pandemi, covid-19, som också påverkat region-        
styrelsen och Unionen i sin helhet. I mars ställdes all verksamhet om till att hantera 
frågor som korttidsarbete och andra förhandlings frågor i och omkring pandemin. 
Detta medförde att all annan verksamhet pausades. För regionstyrelsens del innebar 
det att stora delar av styrelsens jobb också pausades.

Några av ledamöterna i styrelsen är tillika förbundsledamot och har deltagit vid  
förbundsrådet. Detta år genomfördes förbundsrådet digitalt på grund av pandemin. 

Inom ramen för vårt arbete med opinionsbildning har vi under året haft intern 
utbildning och diskussion kring framtida planer. Vilka ämnen ska vi fokusera på, 
på vilket sätt ska vi ta oss an opinionsbildningen så den blir så effektiv som möjligt. 
Detta arbete har vi inlett och kommer jobba vidare med under 2021. 

Vi genomförde för första gången en digital klubbkonferens den 18 november. Här 
informerades och diskuterades kring följande ämnen; 

• Avtalsrörelsen 

• LAS-förhandlingarna  

• Eu kommissionens förslag om minimilöner 

Konferensen var mycket uppskattad och ett stort antal personer deltog.

Thomas Andersson Magnus Hildebrand
Ordförande regionstyrelsen Regionchef
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Förtroendeuppdrag  
REGIONSTYRELSEN  

Ordförande
Thomas Andersson Telia Sverige AB

1 vice ordförande 
Jessica Södersten Nya Wermlandstidningen AB

2 vice ordförande
Jan Gustavsson Valmet AB

Ledamöter
Sadeta Andersson Nordic Paper Bäckhammar AB

Sofia Blixt AB Byggbeslag

Hans-Ove Eriksson Uddeholms AB

Kristina Rosenberg Stora Enso AB

Niklas Sandberg Tieto Sweden Support Services AB

Suppleanter
Håkan Holmer Keolis Sverige AB (avgick från styrelsen sep. 2020)

Magnus Karlsson Cygate AB (avgick från styrelsen sep. 2020)

Linda Svärd Schönnberg Stora Enso AB

Jolanta Wozniak Nordic Paper Bäckhammar AB

Ungdomsombud
Daniel Alm  Servicon AB

Arbetsutskott
Thomas Andersson Telia Sverige AB

Jan Gustavsson Valmet AB

Jessica Södersten Nya Wermlandstidningen AB

Magnus Hildebrand Unionen Värmland



5

VALBEREDNING
Maria Andersson Resia AB, Karlstad

Lars Börjesson  Tieto Sweden Support Services AB, Karlsta

Erik Thorén Telia Sverige AB  

REVISORER
Tomas Carlsson Svensk Mediakonsult i Karlstad AB

Mikael Jonsson  Stora Enso Skoghall AB, Skoghall

Suppleanter
Dan Eriksson Securitas Sverige AB, Karlstad

Per Hallström CGI Sverige AB, Karlstad

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 
Thomas Andersson Telia Sverige AB

Sadeta Andersson Nordic Paper Bäckhammar AB

Jessica Södersten Nya Wermlandstidningen AB 

Suppleanter
Sofia Blixt AB Byggbeslag

Hans-Ove Eriksson Uddeholms AB

Kristina Rosenberg Stora Enso AB
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET 
Förhandlingsverksamheten under 2020 har känne-
tecknats av ett extremt förhandlingstryck, fram-
förallt under första halvåret. Antalet registrerade 
förhandlingar uppgick till 919 stycken, att jämföra 
med 358 förhandlingar föregående år. En ökning 
med 256 procent. 

En mycket stor bidragande orsak till den kraftiga 
ökningen var korttidsavtalen. På grund av Coro-
napandemin gavs arbetsgivarna möjlighet att låta 
de anställda gå ner i arbetstid med en tillhörande 
lönesänkning, samtidigt som arbetsgivaren fick 
ekonomisk kompensation av staten för detta. 
Antalet förhandlingar om Korttidsavtal, KTA, upp-
gick till 380 stycken.

Men även utan det kraftiga tillskottet av KTA-
förhandlingar var förhandlingstrycket exception-
ellt (919 – 380), med 539 förhandlingar, vilket är 181 
förhandlingar fler än föregående år, eller en ökning 
med 50 procent.

Antalet intresseförhandlingar är ganska oföränd-
rat, med 30 stycken 2020 jämfört med 26 för 2019.

Antalet medbestämmandeförhandlingar var 254 
stycken för 2020 jämfört med 146 året innan, en 
ökning med 74 procent.

Antalet rättstvister under 2020 uppgick till 255 
stycken, en ökning med 69 förhandlingar, eller 
en ökning med 37 procent. Huvudsakligen består 

rättstvistförhandlingarna av övertalighet och 
arbetsbrist, vilket visar att Korttidsavtalen tyvärr 
inte alltid hjälpt.

Till de 919 förhandlingsärendena ska läggas 233 
ytterligare ärenden, som inte ledde till förhand-
lingsärenden. Under 2020 registrerades totalt 1 190 
inkommande ärenden, vilket är 116 in-kommande 
ärenden fler än 2019, alltså en ökning med 11 pro-
cent.

FLER MEDLEMMAR 
Under 2020 ökade medlemmarna i Unionen 
Värmland med 213 medlemmar. Av dessa var 184 
yrkesverksamma och resterande var studenter och 
pensionärer. I slutet av 2020 var vi totalt 16 213 
medlemmar varav 12 718 yrkesverksamma.

Den för regionen stora ökningen beror till stor 
del på pandemin och att många privatanställda 
tjänstemän valde att söka trygghet hos facket. Den 
största ökningen såg vi i månaderna mars, april 
och maj.

I och med den höga medlemsökningen i förbundet  
och inte minst på grund av korttidsavtalen har 
de lokala värvningsaktiviteterna fått stå tillbaka 
då resurserna har prioriterats om till att hantera 
medlemsökningen och framför allt till att hantera 
korttidsavtalen som var en följd av regeringens 
åtgärdspaket. 

Medlemskap 

1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring

Yrkesverksamma och Egen medlemmar 1653 1469 + 184

Student 181 188 -7

Pensionärer 168 132 +36

Totalt 2002 1789 +213

Olika medlemsgrupper
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REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET
Verksamheten har präglats av pandemin och 
arbetet med korttidsavtal. Rådgivning har 
främst kretsat kring Covid-19 samt vilket 
regelverk som gäller vid hemarbete. 

Det har varit ökad andel frågor under andra 
hälften av året kring riskbedömningar inför 
förändringar i verksamhet, kränkande sär- 
behandling, psykiskt mående på arbetsplatsen 
relaterat till systematiskt arbetsmiljöarbete, 
SAM och organisatorisk social arbetsmiljö, 
OSA.

Den planerade verksamheten för 2020       
pausades. Den frågan som tydligt aktuali-  
serades under året var bristen på kunskap 
kring arbetsgivarens ansvar gällande SAM  
och OSA samt riskbedömningar i samband 
med smitta.

Andra utmaningar ute på arbetsplatserna har 
varit hög arbetsbelastning, organisatoriska 
problem som kan leda till ökade konflikter 
och stressrelaterade sjukskrivningar.

Vi hade per den 31 december 207 arbetsmiljö-
ombud varav 29 tillkom under året.

Regionkontoret har under 2020 hanterat:

Arbetsmiljöärende, 20 st. Riskbedömningar, 
26 st. Arbetsplatsutredning, 2 st. Info/utbi- 
ldning 2 st. Rehab 10 st. Begäran om åtgärder 
6.6A, 1 st. Utvecklingssamtal, ca. 62 st.
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FLER FÖRTROENDEVALDA
För att möta region Värmlands mål att öka 
andelen förtroendevalda inom förbundet har 
regionkontoret en arbetsgrupp som särskilt 
jobbar gentemot förtroendevalda. Förutom 
att stötta förtroendevalda i sina uppdrag har 
gruppen verkat för att bilda nya klubbar, utse 
arbetsplatsombud med förhandlings- och 
informationsmandat samt utse nya arbets-
miljöombud. Arbetet har skett dels genom 
att identifiera och besöka arbetsplatser utan 
någon tidigare lokal facklig organisation, för 
att där informera medlemmar om möjligheten 
att påverka arbetsplatsen på olika sätt genom 
att utse förtroendevalda, och dels genom att 
besöka och ha telefonkontakt med de som 
tidigare haft uppdrag, men där mandatet är på 
väg att gå ut.

Utmaningen under året har varit att under 
pågående pandemi ändå verka för att få fler 
arbetsplatser att omfattas av lokal facklig 
organisation. Vi hann med en Unionenvecka, 
vecka 6, före pandemin, men sen tog det stopp 
för företagsbesök. Då vi inte längre har kun-
nat besöka arbetsplatser i samma utsträckning 
som tidigare år har vi ändå genomfört en del 
besök via digitala möten. 

Antal genomförda arbetsplatsbesök: 169 varav 
114 Unionenvecka 6. 

Antal klubbar 96, 4 är nybildade och 7      
avregistrerade under året. 

Antal APO-I 113, 109 är nyvalda och 30     
avregistrerades under året.

Antal APO-BF 2, varav 1 tillkom under året.

Antal APO-F 2, varav 2 tillkom under året.

Antal AMO (inkl HAMO) 207, varav 29 till-
kom under året.

STÖD FÖRTROENDEVALDA
Att få fler nöjda förtroendevalda har varit 
prioriterad verksamhet för förbundet under 
året. Unionen Värmland skapade redan för 
några år sedan en ny organisation för att 
bättre kunna stötta regionens förtroendevalda. 
Kortfattat innebär denna organisation att alla 
våra förtroendevalda har en utsedd kontakt-
person som de enkelt kan vända sig till för 
att snabbt få svar och hjälp i de frågor de har. 
Utöver löpande hjälp och stöttning hålls ett 
utvecklingssamtal varje år med våra klubbar, 
arbetsplatsombud samt arbetsmiljöombud. 
Vid utvecklingssamtalet görs en pulsmätning 
och om det identifieras ett behov av stöttning 
inom något område så skapas en gemensam 
plan för detta.

Exempel på aktiviteter som genomförs är 
lokala utbildningsinsatser för klubbar samt 
gemensamma möten med klubbars arbets-
givare för att belysa vikten av en bra dialog/
samverkan på arbetsplatsen. Av den feedback 
som vi får av våra förtroendevalda så upplever 
vi att detta arbetssätt stödjer processen att få 
fler nöjda förtroendevalda.

Förtroendevald 
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AVTALSRÖRELSE 
I ett gemensamt beslut från alla parter fick 
avtalsrörelsen 2020 avbrytas och skjutas fram 
från början av året till hösten. Märket och in-
dustriavtalet som skulle ha varit på plats innan 
31 mars blev till slut klart den 1 november då 
alla de fem facken inom industrin sade ja till 
nya avtal på 29 månader. Under avtalsrörelsen 
har ombudsmännen på regionkontoret haft 
kontinuerlig dialog med klubbar och förtroen-
devalda om läget. Inga varsel om strejk lades.

OPINIONSBILDNING
Under 2020 har förbundets och regionens 
opinionsbildning varit på paus till stor del. 
Med tanke på pandemin och hur den påver-
kat  medlemmars vardag kändes det viktigt att 
inte trycka på i frågor som för stunden kändes 
mindre viktiga. Den framskjutna avtalsrörel-
sen påverkade också opinionsbildningen på 
så vis att vi höll en avvaktande hållning stor 
del av året. Bland de aktiviteter som ändå 
genomfördes under året kan vi särskilt nämna 
chefsekonom Katarina Lundahls och region-
styrelsens besök hos ett företag i Karlstad för 
att presentera Konjunkturrapporten för våra 
värmländska riksdagsledamöter. Utöver detta 
också ett antal nyhetsartiklar och debatter i 
regional press.

FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
Under 2020 har Unionen Värmland haft en 
försäkringsinformatörtjänst på 50 procent. Vi 
fick ställa in det mesta av den planerade verk-
samheten under 2020 på grund av pandemin, 
men följande aktiviteter genomfördes.

- ”Unionen förklarar – pension, försäk-
ring och trygghet i arbetslivet”, ett tillfälle i 
Karlstad med 12 deltagare.

- En företagsinformation med 12 deltagare har 
hållits i ämnet ” Unionen förklarar - gör rätt 
val idag och påverka din pension”.

Från 1 januari 2021 övergår all verksamhet 
kring pension- och försäkringsinformation 
över till Avtalat.

Bolaget ägs av PTK, där Unionen ingår, LO 
och Svenskt Näringsliv och har bildats i syfte 
att effektivisera och förenkla informationen 
om kollektivavtalad pension och försäkringar 
både för anställda och arbetsgivare.

Arbetsliv
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Sammankomster
Hjälpmedelscentrum, Jenny Ackerblad 
2020-01-07

Agne Andersson 
2020-02-04

Återbud från gästen. Vi gick tipspromenad i 
Unionens lokaler. Totalt deltog 42 medlemmar 
2020-03-03

 
Studiebesök:

Frimurarlogen, Karlstad, 20 deltagare 
2020-01-18

Vårt planerade besök på Resurscentrum blev 
inställt på grund av pandemin.

Pensionärsföreningen
Resor
Våra planerade resor, hemlig resa och resan 
till Dalsland och Drömmen om Elin, blev 
tyvärr inställda på grund av pandemin.

Unionens Seniorers årsmöte blev också inställt 
på grund av pandemin. 

Verksamhetsansvariga:

Christina Sundén 
Lisbeth Andreasson 
Mats Olsson 
Mia Strandberg
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Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020
Medlemsavgifter 0 0
Anslag 0 0
Övriga intäkter 255 700
- S:a intäkter 255 700

Fler medlemmar/förtroendevalda/klubbar/KAV -311 -545
Stöd i medlemskapet/förtroendeuppdraget -329 -1 005
Påverkan omvärld -40
Demokratiutveckling -258 -525
En utvecklande organisation/Internt stöd -172 -375
- Verksamhetskostnader -1 069 -2 490

Personalkostnader -11 211 -11 839

Baskostnader -975 -975

- S:a rörelsekostnader -13 255 -15 304

- Rörelseresultat -13 000 -14 604

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2020
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Granskningsrapport
Till Regionrådet för Unionen Värmland 2020 
 
Vi har granskat Unionens region Värmlands förvaltning för år 2020.

Vårt uppdrag är att på grundval av vår granskning uttala oss om huruvida regionstyrelsens leda-
möter bör beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning.

Granskningen har utförts i enlighet med förbundets stadgar och granskningsinstruktion. Det 
innebär att vi planerat och genomfört en översiktlig granskning av regionstyrelsens förvaltning 
för att i rimlig grad försäkra oss om att regionens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och 
stadgeenligt sätt och att inte någon ledamot av regionstyrelsen har vidtagit någon åtgärd eller 
gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi har granskat att regionstyrelsen på ett godtagbart sätt har verkställt de beslut som fattats av 
kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse.

Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi bedömer att regionens verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt.

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

Karlstad 2021-03-11

Mikael Jonsson  Tomas Carlsson
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna. 
 
Unionen Värmlands regionstyrelse

Thomas Andersson
Ordförande regionstyrelsen
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Klubbar i Unionen Värmland
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2020

Företag Antal

Ahlsell Unionenklubben i Värmland 47

Akzo Nobel 31

Albin Components AB, Unionenklubben 6

Almi Företagspartner Värmlan AB 12

AMC Unionenklubben 27

Andritz Unionenklubb 32

Anticimex, Unionenklubben 23

Anva Polytech AB 14

Arvika Gjuteri AB 16

Assemblin Ventilation Unionenklubb 6

Aston Harald Mekaniska Verkstad Unionenklubb 12

Atea Karlstad 42

Barilla Sverige AB 79

Bengt-Martins  Unionenklubb 7

Billeruds AB Gruvöns Bruk 163

Bilprovning AB Svensk  i W-län 41

Blue Future & MVG:s Unionenklubb 17

BTG Instruments AB 31

Bäckhammars Bruk AB 42

Caverion Sverige, Unionenklubben 16

CCI Valve Technology AB 27

CGI Karlstad, Unionenklubb 106

Club Zelio 46

Combitech Karlstad Unionenklubb 25

Crem International Unionenklubb 22

Dahl i Sverige AB, Unionenklubben 19

Devarion Unionenklubb 9

DHL Freight (Sweden) AB, Unionenklubben 19

Draftit Privacy AB, Unionenklubben 16

Driconeq Production 14

Emerson Process Management AB, 38
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Företag Antal

Flexit Sverige AB Unionenklubb 37

Friskvården i Värmland, Unionenklubben på 13

Fundo Components Unionen-klubb 13

Hanza Elektromekan AB, Årjäng 38

Hanza Precision AB 15

Hexpol Unionenklubb 16

HSB Kristinehamn Unionenklubb 7

HSB Värmland Unionenklubben 34

Huzells Unionenklubb 16

Incendio Unionenklubb 4

Inission Munkfors Ab 21

Inspecta Sweden AB 24

Iver Karlstad, Unionenklubben 11

KAMIC Unionenklubb 34

Kongsberg Maritime Sweden AB 132

LBC Frakt i Värmland  AB, Unionenklubben 20

Lundin AB Bengt 13

Löfbergs Lila, Unionenklubb 67

Miller Graphics Scandinavia AB 13

Moelven Byggmodul Unionenklubb 78

Moelven Wood Unionenklubb 31

Mondo arkitekter Värmland 11

Nordic Paper Seffle Unionenklubb 45

Nordic Paper Åmotfors AB, Unionenklubben 11

Nords International 6

Norma Precision AB 30

Note Torsby AB 49

Nya Wermlands-Tidningens AB 58

OK VÄRMLAND 21

PEC Unionenklubben 99

Rejlers Sverige Karlstad Unionenklubb 30

RF-SISU Värmlan 20

Robust Ståldörrar Unionenklubb 17
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Företag Antal

Rottneros Bruk AB 19

RZ ZamPart AB 11

Scana Steel Björneborg AB 34

Sem AB 36

Sogeti Sverige Unionenklubb 30

SOS Alarm:s Unionenklubb i Karlstad 26

Stamford AB Unionenklubb 23

Stora Enso AB, Forshaga 22

Stora Enso Research 31

Stora Enso Skoghall AB 127

Strongpoint Unionenklubb 23

SV Värmland 22

Sweco Architects, Unionenklubben 5

Swegon AB 28

Teamolmed Värmland, Unionenklubben 18

Tepro Machine & Pac System 23

Tetra Pak Packaging AB 47

Thermia AB 80

Tieto i Karlstad Unionenklubben 106

Uddeholms AB 154

UMV Coating AB 12

Unionen Värmland 14

Wafab Bil 28

Valmet AB, Unionenklubben Karlstad 307

voestalpine Precision Strip 29

Volvo Construction Equipment Ab, Arvikafabriken 88

WSP Karlstad 68

VSV Frakt AB, Unionenklubben 11

VVS plan i Värmland Unionenklubb 14

Vänerhamn AB, Unionenklubben 7

ÅF Inid 118
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UNIONEN ÄR SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet 
välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

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


