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Året som gått
De förtroendevalda och de anställda på 
regionkontoret har gjort ett fantastiskt 
arbete för våra medlemmars bästa i en 
tid där världsläget har förändrats och 
påverkat oss nationellt och regionalt på 
ett sätt som vi inte kunnat ana när vi 
gick in i året. 

Vi hann inte mer än lämna det vär-
sta med pandemin bakom oss innan 
Ryssland startade ett anfallskrig i 
Ukraina, på tröskeln till Europa. Detta 
har, förutom allt omätbart mänskligt 
lidande i de direkt berörda länderna, 
givit en europeisk energikris som  
kommer ge följdverkningar för vår 
arbetsmarknad på flera sätt under en 
oöverskådlig framtid. 

Flera av våra medlemmar har också 
under det gångna året sett fördelar med 
det förändrade arbetssätt som pande-
min medfört. Distansarbete i varie-
rande utsträckning har hittat sin plats 
i det nya normala arbetslivet och blivit 
en prioriterad fråga för många av våra 
medlemmar. Det finns dock fortfarande 
en del oklarheter kopplat till kollektiv-
avtalen som behöver ses över kopplat 
till distansarbete och därför har dessa 
frågor lyft in i avtalsrörelsen av regio-
nala företrädare.  

Det nya arbetssättet har förändrat en 
del kring ombudsmännens sätt att 
arbeta, där en del förhandlingar och 
möten med förtroendevalda och med-
lemmar sker på distans idag, men att 
man nu i kölvattnet på pandemin har 
börjat åka ut och träffas fysiskt igen, 
vilket är en viktig del av det regionala 
arbetet. Kurser sker dock idag digitalt 
och det ger större möjligheter för de 
förtroendevalda. 

Våra förtroendevalda är grunden i vår 
organisation och de har en ovärderlig 
roll på våra arbetsplatser. Att ge stöd 
till de förtroendevalda är och förblir 
en viktig uppgift för Unionen. Ser vi 
till Dalarna så har året gett oss 3 fler 
klubbar, 72 fler förtroendevalda och en 
täckningsgrad med förtroendevalda på 
55,6 % vilket är fantastiskt jämfört med 
snittet i landet på ca 50 %. 

Avtalsrörelsen 2023 startade under 
hösten med ett Förbundsråd där 
inriktnings beslut fattades och motioner 
behandlades. Världsläget har påverkat 
att ingångsläget ser mer annorlunda 
ut än på länge med en hög inflation 
samtidigt som vi behöver ta ansvar för 
reallöneökningen över tid och trygga 
arbetsmarknaden på lång sikt. Det 
blir en intressant vår för avtalsrörelsen 
och framför allt för de tre delegater 
som sitter i två av de 13 delegationerna 
som tar fram beslutsunderlag till 
Förbundsstyrelsen.

För oss i Dalarna är opinions bildning 
viktigt och vi arbetar efter våra  
hjärtefrågor i de frågeställningar vi 
vill väcka opinion i. Hjärtefrågorna 
är: Kompetens ger Kraft, Fler och 
bättre jobb, Balans i arbetslivet. Vår 
gemensamma Facebook-sida för DUG 
(Dalarna, Uppland och Gävleborg) fort-
sätter att växa och det är där vi  
länkar in mycket av den opinionsbild-
ning som Unionen gör, men även andra 
bra artiklar. 

Regionstyrelsen har haft en träff med 
riksdagspolitikerna på Dalabänken och 
lyft frågor kring kompetensutveckling 
och trygghetsöverenskommelsen. Vi 
har haft representanter i två olika  
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projekt som pågått i flera regioner, det 
ena har varit ett ”demokratiprojekt” 
kring hur man kan nå och skapa dialog 
fler medlemmar och det andra handlat 
om ”regionstyrelsens roll”. Underlaget 
från dessa kommer ge ett underlag 
för beslut för Kongressen 2023. Vidare 
har vi stärkt vårt samarbete med våra 
grannregioner Uppland och Gävleborg 
där vi gemensamt påbörjat vägen mot 
kommande kongress med remiss- och 
motionshantering.

Sist men inte minst vill styrelsen rikta 
ett stort TACK till alla våra förtroen-
devalda i Dalarna samt de anställda på 
regionkontoret för ert fantastiska enga-
gemang, speciellt ett år som detta. Det 
ger oss positiv kraft för att skapa fram-
gång, trygghet och glädje i arbetslivet 

för alla våra medlemmar i regionen. Det 
stärker även den svenska parts modellen 
och bidrar till en starkare kraft för 
Sveriges största fackförbund – Unionen 
med nästan 690 000 medlemmar, varav 
ca 15 100 medlemmar i Dalarna.

Carina Sisell
Tommy Gustafsson
Marie-Louise Frennesson
Jakob Stångmyr
Larz Andersson
Johan Svälas
Fredrik Holmgren
Johan Skoog
Marcus Nygren
Fanny Andersdotter
Håkan Danielsson Wahl
Regionstyrelsen Unionen Dalarna

Mia Aho-Wahlberg
Regionchef Unionen Dalarna
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Antal medlemmar 12 578 12 597 12 783

Antal förtroendevalda i klubb 694 650 637

Antal arbetsplatsombud: 110 85 108

   med informationsmottagarmandat 83 69 89

     med begränsat förhandlingsmandat 8 4 5

     med fullt förhandlingsmandat 19 12 14

Antal arbetsmiljöombud 234 220 240

Antal klubbar  65 62 65

Antal medlemmar som omfattas av klubb  5 730 5 543 5 620

Antal arbetsställen som omfattas av klubb  412 388 391

Antal arbetsställen som omfattas av lokal 
facklig organisering (klubb, arbetsplats-
ombud eller arbetsmiljöombud) 

541 494 519

Antal medlemmar med kollektivavtal  9 525 9 522 9 757

Antal arbetsställen med kollektivavtal 1 565 1 583 1 598

Antal förhandlingar  467 461 941

•   

•

•

2022 2021 2020

Året i siffror
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Vi har under året fortsatt att arbeta för  
kongressens beslut om att gå mot Ett Unionen 
med en mer likvärdig service till våra med-
lemmar över hela landet. Det leder också till 
ett alltmer etablerat samarbete över regio-
nerna som också bidrar till kongressens beslut 
om att gå mot en ekonomi i bättre balans. 
Målet där är att den dagliga verksamheten 
endast ska drivas med intäkter från medlems-
avgiften och inte med hjälp av avkastning av 
kapital.

De områden som den regionala verksamheten 
nu har ett etablerat samarbete kring är: 

• Rikstäckande kursverksamhet med gemen-
sam kursadministration

• Förbundsgemensamma digitala aktiviteter 
för medlemmar

• Samordnad regional kommunikation 

• Samordnad regional opinionsbildning

REGIONALA VERKSAMHETEN – 
GEOGRAFISKT NÄRA OCH STRATEGISK
Den regionala verksamheten fokuserar på den 
fackliga verksamhet som bedrivs geografiskt 
nära medlemmen. Fokus är att värva och bilda 
LFO, lokal facklig organisering, samt ge stöd 
till förtroendevalda och förhandla för med-
lemmar. Regionalt hålls fortfarande anpassad 
utbildning för förtroendevalda utifrån deras 
lokala behov. Regionen arbetar dessutom med 
att stödja den regionala demokratin och dess 
behov. 

Regioncheferna ansvarar för att leda och 
fördela verksamheten inom regionen men 
har också ett gemensamt ansvar för verksam-
heten oavsett regiongränser och med gemen-
samt utformade och samordnade arbetssätt. 
Tillsammans hjälps vi åt att ge våra medlem-
mar och förtroendevalda så bra service som 
möjligt. Under året har vi fortsatt att utveckla 
samarbetet kring:

• Strategiskt rikstäckande arbete med gemen-
samma resurser för att öka antalet förtroen-

devalda och därmed öka det reella fackliga 
inflytandet

• Förbättrad process kring region-
överskridande förhandlingar

• Samordnat och stärkt den regionala interna 
kompetensutvecklingen 

SERVICENIVÅ FÖR STÖD TILL MEDLEMMAR 
OCH FÖRTROENDEVALDA
Regionkontoret ger service alla vardagar via 
telefon, e-post, digitala möten och besök. 
Rådgivningen via Unionens Medlemsservice, 
som är den naturliga vägen in, har normalt 
öppet för facklig rådgivning måndag-fredag 
9.00-17.00. Ärenden via kontaktformulär på 
hemsidan besvaras normalt inom två arbets-
dagar. 

FÖRBUNDSGEMENSAM KOMMUNIKATION
Under året har arbetet fortsatt för att säker-
ställa den dagliga driften av ett förbunds-
gemensamt arbetssätt genom upprättande av 
möten, rutiner och kontaktytor. 

Arbetet har fokuserat på att uppfylla de 
behov som finns i regionerna där mycket 
har kretsat kring att ge stöd i demokratiåret, 
särskilt region råden med därtill hörande 
verksamhetsberättelser, samt övriga regionala 
aktiviteter för Unionens förtroendevalda. Ett 
proaktivt arbete gällande att effektivisera akti-
viteterna har prövats under året med exempel-
vis valbara kategorier, vilket kommer att följas 
upp och fortsatt utvecklas under 2023 inom 
ramen för Unionens lär plattform.

Vi arbetar också med kontinuerlig utveckling 
av stöd till LFO med insikter från det arbets-
platsnära arbetet som finns i regionerna. Det 
gäller såväl digitalt stöd som andra behov i 
mötet med medlemmar och blivande med-
lemmar.

FÖRBUNDSGEMENSAM  
OPINIONSBILDNING
Under året har flera steg tagits kring den dag-
liga driften av ett förbundsgemensamt arbets-

Regiongemensam verksamhet – för Ett Unionen 
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sätt genom upprättande av möten, rutiner och 
kontaktytor. 

Samtliga regionstyrelser har fått en drag-
ning om Unionens pressarbete och flertalet 
regionstyrelser har utbildats i Unionens 
utbildningspolitik då kompetens och trygg-
hetsöverenskommelsens genomförande varit 
den opinionsfråga vi arbetat bredast med 
under 2022. Totalt har ett stort antal regionala 
aktiviteter ägt rum i form av politikerträffar, 
rundabordssamtal och seminarier. Regionala 
debattartiklar på ämnet kompetens och 
omställning samt artiklar om arbetsmiljö och 
den ökade möjligheten till distansarbete har 
samordnats och nått ut till läsare och lyssnare 
över hela landet. 

KURSER OCH AKTIVITETER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA
Under 2022 har Unionens förtroendevalda 
haft ett brett utbud av digitala, förbunds-
gemensamma kurser att välja mellan. 
Kurserna har varit öppna för alla förtroende-
valda oavsett vilken region de tillhör. Det 
enda kravet har varit att deltagarna haft ”rätt” 
uppdrag eller förkunskaper. Kursledare och 
administratörer från olika regioner har till-
sammans hjälpts åt att driva den uppskattade 
verksamheten. Dessa kurser är uppbyggda 
enligt blandat lärande, det vill säga består av 
självstudier varvade med kursledarledda till-
fällen via Teams och/eller på plats. 

Utöver kurserna ovan har utbudet av E-kurs 
när du vill, det vill säga renodlade själv-
studier på webben, successivt byggts upp och 
om fattar i dagsläget ett 25-tal kurser, däribland 
ett antal introduktionskurser för fackliga 
uppdrag samt kurser kopplade till trygghets-
överenskommelsen.

AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR
Vi har erbjudit digitala medlemsaktiviteter i 
form av föreläsningar och samtal – både med 
interna och externa gäster och föreläsare.  

Likvärdigt innehåll för alla medlemmar 
De förbundsgemensamma medlems-
aktiviteterna syftar till att bygga relationer 
med medlemmar, stärka medlemmens  

insikter om arbetslivet och erbjuda ett 
kostnads effektivt och likvärdigt innehåll för 
medlemmar över hela landet. Målet är också 
att ge ett mervärde för medlemmen, dela 
aktuell information och nyheter som påverkar 
arbetslivet. Detta tillsammans med det stöd 
som Unionen erbjuder inom kärnverksamhet 
och medlemstjänster. 

Föreläsningar på lunch- och kvällstid 
Alla medlemmar har bjudits in till aktivi-
teterna genom ett digitalt nyhetsbrev med 
den kommande månadens föreläsningar och 
samtal. De flesta har varit lunchföreläsningar 
men några har även hållits på kvällstid. Alla 
föreläsningar har funnits tillgängliga för 
medlemmar att ta del av i efterhand under en 
begränsad period.  

Tema arbetsliv 
Aktiviteterna följer olika teman som är arbets-
plats- och arbetslivsnära. I början av året var 
det motivation, jämställdhet, förändring och 
balans som lyftes fram extra och under hös-
ten lyftes teman som nystart och att komma 
tillbaka till jobbet, arbetsmiljö och balans i 
arbetslivet, och året avrundades med karriär- 
och kompetensutveckling. 



9

Kurser 

• Facklig grundkurs för förtroendevalda

• Bättre arbetsmiljö (BAM)

• Aktivt lönearbete

• Lönekartläggning och analys

• Organisatorisk och social arbetsmiljö i  
praktiken

• Omorganisation i praktiken

• Arbeta med löner lokalt på din arbetsplats

• Omorganisation och arbetsbrist

• Arbetslivets juridik 15 hp

• Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp

• Arbetsrätt, normer och diskriminering

• Digital arbetsmiljö

• Hållbarhet – en facklig fråga

• Europasamarbetets möjligheter 

 
E-kurser
• Arbetstagare uthyrd under längre tid 

• Bättre lönearbete

• Facklig introduktion för arbetsplatsombud

• Förhandling omorganisation

• Förtroendearbetstid

• GDPR för förtroendevalda

• Introduktion för arbetsmiljöombud

• Introduktion för EWC-ledamöter

• Introduktion för förtroendevalda i klubb- 
styrelse

• Kassör och revisor i klubb

• Koll på avtalsrörelsen

• Koll på kollektivavtalet: Almega 

Innovationsföretagen

• Koll på kollektivavtalet: Almega IT

• Koll på kollektivavtalet: Almega Telekom

• Koll på kollektivavtalet: Almega 
Tjänsteförbunden Apotek

• Koll på kollektivavtalet: Almega 
Tjänsteförbunden Utveckling och tjänster

• Koll på kollektivavtalet: Almega 
Tjänsteföretagen - Revision och konsult

• Koll på kollektivavtalet: Almega 
Tjänsteföretagen Call/contactcenter- och 
marknadsundersökningsföret

• Koll på kollektivavtalet: Almega 
Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet 259

• Koll på kollektivavtalet: Arbetsgivaralliansen 
Ideella och Idéburna organisationer

• Koll på kollektivavtalet: Arbetsgivaralliansen 
Upplevelse och kultur

• Koll på kollektivavtalet: Energiföretagens 
arbetsgivareförening

• Koll på kollektivavtalet: Fremia Industri

• Koll på kollektivavtalet: Fremia Kollektivavtal 
för tjänstemän inom civilsamhället

• Koll på kollektivavtalet: Föreningen 
Vårdföretagarna Tandvård

• Koll på kollektivavtalet: Grafiska Företagens 
Förbund

• Koll på kollektivavtalet: IKEM Innovations- 
och kemiarbetsgivarna

• Koll på kollektivavtalet: Industriarbetsgivarna 
Byggnadsämnesindustrin

• Koll på kollektivavtalet: Industriarbetsgivarna 
Gruv

• Koll på kollektivavtalet: Industriarbetsgivarna 
Stål- o Metall

• Koll på kollektivavtalet: Kompetensföretagen

• Koll på kollektivavtalet: Livsmedelsföretagen 
Tjänstemannaavtalet

KURSER OCH E-KURSER FÖR FÖRTROENDEVALDA 2022 
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Januari 
• Är du rätt rustad för ditt jobb och det 

liv du vill leva? 

Februari 

• Har du kört fast?

• Så fungerar din tjänstepension ITP1

• Så fungerar din tjänstepension ITP2

• Ta ut din tjänstepension ITP

• Unionen after work: Hitta din motiva-
tion på nytt sätt

• Unionen fokus: Hemarbete och sjuka 
barn kräver bra rutiner i arbetsgruppen

• Unionen spanar: Så hittar du motiva-
tionen på hemmakontoret 

AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR 2022 

• Koll på kollektivavtalet: 
Medieföretagen Tidningsföretag

• Koll på kollektivavtalet: 
Medieföretagen Tjänstemannaavtalet 
Sif

• Koll på kollektivavtalet: 
Motorbranschens arbetsgivarförbund

• Koll på kollektivavtalet: Svensk Handel 
Apoteksanställda

• Koll på kollektivavtalet: Svensk Handel 
Tjänstemannaavtalet

• Koll på kollektivavtalet: 
Teknikarbetsgivarna

• Koll på kollektivavtalet:  
Teknikgrossisternas 
Arbetsgivareförening

• Koll på kollektivavtalet: 
Tekniktjänstearbetsgivarna

• Koll på kollektivavtalet: TEKO

• Koll på kollektivavtalet: 
Tjänstemannaavtalen Byggföretagen

• Koll på kollektivavtalet: 
Tjänstemannaavtalen Fastigo

• Koll på kollektivavtalet:  
Tjänstemannaavtalet för 
Transportföretagen

• Koll på kollektivavtalet:  

Visita – Svensk Besöksnäring

• Koll på utvecklingsavtalet

• Kongressen: Så funkar det

• Kongresskola: Unionens demokrati

• Lika rättigheter och möjligheter: 
Aktiva åtgärder

• Lika rättigheter och möjligheter: 
Diskrimineringslagen

• Lika rättigheter och möjligheter: 
Mångfald och inkludering

• Lyckas med värvningen

• Lönekartläggning och analys enligt  
diskrimineringslagen

• Omreglering till lägre sysselsättnings-
grad

• Riskbedömning vid förändring

• Särskild visstidsanställning

• The Swedish collective agreement 
model

• Trade union introduction for work-
place representatives 

• Uppsägning av personliga skäl 

• Valberedare i klubb 

• Valberedare i region
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Mars 
• Är du relevant?

• Hjärnan på jobbet

• An introduction of the occupational 
pension scheme ITP 1

• An introduction of the occupational 
pension scheme ITP 2

• Ditt försäkringsskydd på jobbet

• Unionen after work: Att ha (o)rättvisa 
som drivkraft

• Självledarskap och motivation (stu-
dent)

• Tips inför din deklaration (egenföre-
tagare)

• Självledarskap och motivation (chef)

• Unionen fokus: Så påverkar du i avtals-
rörelsen

• Unionen spanar: Mångfaldsarbete i 
praktiken 

April 

• Den ojämställda stressen

• Vill du få ut mer av LinkedIn?

• Så fungerar din tjänstepension ITP1

• Så fungerar din tjänstepension ITP2

• Ta ut din tjänstepension ITP

• Unionen after work: Mod att gå framåt

• Konsten att leda sig själv i förändring 
och ovisshet

• Unionen fokus: Digital integritet på 
jobbet

• Den nya åldern

• Unionen spanar: Hur ser vi på ålder? 

Maj 
• Unionen after work: Från stress till 

balans i vardagen

• Så blir du en stjärna på LinkedIn 

• Så krossar vi glastaket och undviker 
matchofällan (student)

• Att leda på distans (chef)

• Att leda på distans (förtroendevald)

• Varför jobbar Unionen med 
EU-frågor?

• Unionen spanar: NPF-diagnos i arbets-
livet 

Juni 

• Unionen fokus: Det ekonomiska läget

• Uppkopplad eller avkopplad 

September 

• Unionen After work: Nystart I livet och 
karriären 

• Unionen spanar: YOLO –ekonomi och 
framtidens jobb 

• Strategisk karriärplanering

• Ditt försäkringsskydd på jobbet

• Så fungerar din tjänstepension ITP1

• Så fungerar din tjänstepension ITP2

• Ta ut tjänstepension

• Skapa engagemang genom kommuni-
kation och glädje (förtroendevalda)

• Så bygger du effektiva team (chef) 

Oktober

• Unionen After work: FOMO, balans 
och prestationsångest 

• Unionen spanar: Bli BFF med din 
hjärna 

• Unionen fokus: Plugga mitt i yrkeslivet. 
Med lön 

• Ditt försäkringsskydd på jobbet 
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• Så fungerar din tjänstepension ITP1 

• Så fungerar din tjänstepension ITP2 

• Ta ut din ITP 

• Kommunikativt ledarskap (förtroendevalda)

• Orka! Tips på hur du pallar hela vägen till 
pensionen 

 
November
• Så blir du king på LinkedIn

• Upplev kraften i att ge, påverka och göra skill-
nad

• Den digitala arbetsmiljön (förtroendevald)

• Unionen After work: Karriär och kompetens  

• Unionen spanar: Hybridarbete – Frälsning 
eller undergång? 

• Unionen fokus: Har du någon digital  
integritet? 

• Bygg en stark och stolt kultur (chef) 

December 

• Så äger du ordet på jobbet

• Unionen fokus: Avtalsrörelsen 2023. Är mest 
alltid bäst? 

Bilder från två av medlemsaktiviteterna under 2022. 

Övre bilden: Bli king på LinkedIn! Powerboosta  
karriären med Charlotte Hågård.

Nedre bilden: Så äger du ordet på jobbet med Anna 
Ekblom. 
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REGIONENS ROLL 
I den regionala verksamheten arbetar vi med 
kärnverksamhet som bedrivs geografiskt nära 
medlemmen. Från regionkontoret leds arbetet 
av regionchef Mia Aho-Wahlberg och 10 med-
arbetare. Vi har även haft tillgång till 2st admi-
nistrativa resurser med tillhörighet i annan 
region. Störst fokus har vi under året lagt på 
förhandling och stöd till medlemmar, samt 
att verka för fler förtroendevalda och stötta 
befintliga förtroendevalda i deras uppdrag.  

Regionchefen ansvarar för att leda och fördela 
arbetet inom regionen och att samordna den 
regionala verksamheten utifrån givna ramar. 
Arbetet bedrivs med gemensamt ansvar oav-
sett regiongränser och med gemensamt utfor-
made och samordnade arbetssätt. 

MEDLEMSKAP
I Unionen tror vi på styrkan i att vara tillsam-
mans och förena alla anställda på arbetsplat-
sen i samma fack. Med Unionens 700 000 
medlemmar i ryggen kämpar vi för att göra 
arbetslivet ännu bättre. Vi tar vara på varje 
tillfälle att prata medlemskap oavsett om vi 
träffar yrkesverksamma, egenföretagare eller 
studenter. Vi uppmuntrar även våra förtroen-
devalda att vara delaktiga i den arbetsplats-
nära värvningen. 

FÖRTROENDEVALDA – INFLYTANDE PÅ  
ARBETSPLATSEN
Unionen finns representerade på cirka 15 000 
arbetsplatser i hela det privata arbetslivet. 
Medlemmarna utser själva vem eller vilka som 
ska vara deras företrädare på arbetsplatsen. 
Där det inte finns valda förtroendevalda med 
förhandlingsmandat är det vi på regionkonto-
ren som har mandat att förhandla. 

Medlemmarna kan påverka både i de stora 
och små frågorna på jobbet genom ett fackligt 
engagemang. Det finns olika möjligheter att 
engagera sig: 

• Arbetsplatsombud får möjlighet till insyn 

eller inflytande i viktiga frågor på arbetsplat-
sen, exempelvis löner och allmänna villkor. 

• Arbetsmiljöombud kan påverka i frågor 
som rör den fysiska och psykosociala miljön, 
exempelvis stress, krishantering och rehabili-
tering. 

• Klubb – det mest kraftfulla sättet att enga-
gera sig på eftersom det är flera medlemmar 
som driver frågor tillsammans. Klubben har 
inflytande i frågor som bland annat rör lön, 
semester, nyanställning och uppsägning. 

FLER FÖRTROENDEVALDA
Arbetsplatsen är Unionens viktigaste arena. 
Där finns kunskapen om villkoren på jobbet 
och om vad som är viktigt för våra medlem-
mar. Unionens förtroendevalda är med och 
aktivt påverkar i mängder av frågor. De har 
möjlighet att utveckla arbetsplatsen – och 
olika sidor av sig själva. Att få kollegornas 
förtroende att arbeta för att alla ska må bra av 
och på jobbet ger erfarenheter och kunskaper 
om arbetslivet. 

Att rekrytera medlemmar till ett fackligt upp-
drag är en viktig del i regionens arbete och vi 
arbetar ständigt med att vi ska bli fler förtro-
endevalda. Det har vi bland annat gjort genom 
att delta på medlemsmöten, både inom ramen 
för förhandlingsverksamheten och genom 
uppsökande verksamhet. Under medlems-
mötena, som har skett både digitalt och 
fysiskt, väcker vi medlemmarnas engagemang 
i arbetsplatsnära frågor och berättar om vilka 
möjligheter de har till ett större inflytande. Vi 
har även deltagit vid möten där medlemmarna 
bildat klubb eller gjort omval/nyval av arbets-
platsombud och arbetsmiljöombud. 

FÖRHANDLINGSVERKSAMHET
Regionens ombudsmän förhandlar och före-
träder medlemmar som saknar lokal facklig 
organisation. Förhandlingstrycket har varit 
likartat med föregående år.  

Medlemmarna ska känna sig företrädda och 
sedda före, under och efter en förhandling. 

Regionens bidrag till helheten
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För att kvalitetssäkra och utveckla vårt arbete 
skickar vi därför ut enkäter efter avslutade för-
handlingar för att mäta nöjdheten. Resultaten 
visar på att Unionen får höga siffror, bland 
annat på frågorna om hur nöjd medlemmen 
är med Unionens stöd i sin helhet och med 
bemötandet från sin ombudsman.  

REGIONALT ARBETSMILJÖARBETE
En stor del av regionkontorets vardagsfrå-
gor handlar om arbetsmiljö. Allt ifrån indi-
vidärenden rörande fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö till arbetsplatsbesök för att stötta 
medlemmar, arbetsmiljöombud och arbetsgi-
vare i frågor som rör arbetsmiljö. 

Regionens ombudsmän är även regionala 
arbetsmiljöombud och gör besök på olika 
arbetsplatser i regionen för att kontrollera och 
följa upp arbetsmiljön. Dessa besök har under 
året även kunnat genomföras digitalt. 

TRYGGHETSÖVERENSKOMMELSEN
Den 22 juni 2022 gick trygghetsöverenskom-
melsen i hamn genom att parterna tecknade 
det så kallade huvudavtalet, som började gälla 
1 oktober 2022. För regionen har det under 
året ställt stora krav på kompetensutveckling 
för att kunna tillämpa och förklara de nya 
regelverken. 

NÄTVERKSTRÄFFAR OCH KLUBBSTÖD 
Att hålla kontakten och stödja våra 
förtroende valda är en viktig pusselbit för att få 
det arbetsplatsnära fackliga arbetet att fung-
era. Det blir under året många kontakter med 
klubbar, arbetsplatsombud och arbetsmiljö-
ombud. Vi stöttar i förhandlingsfrågor, frågor 
som rör relationen till arbetsgivaren och mer 
specifika frågor som medlemskommunika-
tion, klubbens fackliga struktur och rollen 
som förtroendevald. Vi genomför regelbundet 
utvecklingssamtal där vi även gör en pulsmät-
ning för att identifiera områden där klubben 
kan behöva erbjudas kompetenspåfyllnad eller 
extra inspiration. 

TECKNA KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal är inte bara bra för medlem-
marnas trygghet och ekonomi utan också en 
förutsättning för lokalt fackligt inflytande. 

Vi jobbar därför för att fler arbetsgivare ska 
teckna avtal. Vi uppmanar arbetsgivare som 
saknar avtal att ansluta sig till en arbetsgivar-
organisation för att automatiskt få ett gällande 
kollektivavtal, men vi tecknar även hängavtal 
direkt med arbetsgivare som önskar det. 

Ungefär 8 av 10 medlemmar har kollektivavtal 
på sin arbetsplats. Vi är nöjda först när alla 
medlemmar i Unionen får dra nytta av avtalets 
alla värden. 

AVTALSRÖRELSE
Nuvarande kollektivavtal gäller till och med 
2023, och förberedelserna för avtalsrörelsen 
har pågått under hela året. Regionen har bland 
annat bidragit genom att sprida kampanjen 
T(r)yck till bland medlemmar och förtroende-
valda, genom att anordna avtalskonferenser 
och genom att arbeta med mobilisering på 
utvalda företag.  

REGIONALA SAMARBETEN 
Dalarna-Uppland-Gävleborg (DUG) har under 
året initierat sitt samarbete inför kommande 
gemensamt regionråd, förberedelse inför  
kongressen genom besvara remisser 
gemensamt och genomgått kongresskola. 
Regionkontoren Gävleborg och Dalarna har 
under året utökat sitt samarbete kring verksam-
heten, vilket bidragit till ökat positiva resultat, 
lärande, minskad sårbarhet inom organisatio-
nen och därmed en bättre arbetsmiljö. 

HÅLLBARHET  
Hela Unionens verksamhet handlar om håll-
barhet, vilket gör att hållbarhetsfrågorna är 
väldigt viktiga för Unionen. Här arbetar vi 
både i ett brett perspektiv och mera specifikt. 
Till exempel får alla anställda gå en miljö-
utbildning, vi har ett hållbarhetsombud i 
regionen, vi väljer Fairtrade-märkta produkter 
(kaffe, te, socker och frukt) där det är möjligt 
och har miljömärkta förbrukningsartiklar. Vi 
bidrar också till flera av de Globala målen i 
Agenda 2030 genom förhandlingar, rådgiv-
ningsverksamhet och utbildning till exempel 
inom lönekartläggning. Det senaste årets 
ökade digitala verksamhet ihop med aktiva val 
när det har varit lämpligt och möjligt, har tyd-
ligt minskat vår miljöpåverkan på flera sätt.
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Regionens arbete har 2022 fokuserat på 
Unionens kongress 2023. Vi har försökt att 
samordna remisshantering för de plattformar 
som ska behandlas och motionsskrivande med 
våra närmsta distriktsgrannar inom DUG- 
samarbetet (Dalarna, Uppland & Gävleborg). 
Detta tror vi är en framgångsfaktor om vi ska 
kunna få gehör för våra idéer på kongressen.

Unionen är en medlemsstyrd organisation 
byggd på representativ demokrati. Det är 
medlemmarna som väljer företrädare och 
bestämmer vad Unionen ska tycka och göra. 
Medlemmarna bildar klubb på sin arbetsplats 
eller utser arbetsplatsombud. De utser också 
sina representanter till något av Unionens 18 
regionråd, alltså årsmöten. 

Regionråd
Regionrådet är regionens högst beslutande 
organ. Här diskuterar de valda regionråds-
ombuden regionens verksamhet och utser 
regionstyrelse och representanter till bland 
annat Unionens kongress och förbundsråd. 
Regionrådet 2022 hölls digitalt den 28 april.  
38 röstberättigade regionrådsombud deltog. 

Styrelsearbete
Regionstyrelsen har haft 11 protokollförda 
möten under året och arbetsutskottet har mel-
lan mötena berett dessa och hanterat eventu-
ella delegerade frågor. 

Representation 
Dessutom har regionstyrelsen eller dess  
representanter deltagit nedanstående sam-
manhang:  

• Medverkan i förbundets dialogmöten 

• Möte med presidiegruppen och region-
ordföranden 

• Regionordförandemöten 

• Förbundsråd  

• Introduktion nya ledamöter i regionstyrelsen

• Unionens A-kassas årsstämma 

• Likabehandlingsnätverket 

• Unionens IT-referensgrupp 

Avtalsrörelsen
Nuvarande kollektivavtal gäller till och med 
2023, och förberedelserna för avtalsrörelsen 
har pågått under hela året. Regionen har bland 
annat bidragit genom att sprida kampanjen 
T(r)yck till bland medlemmar och förtroende-
valda, genom att anordna avtalskonferenser 
och genom att arbeta med mobilisering på 
utvalda företag.   

Demokratiutveckling  
Unionen driver sedan flera år ett demokrati-
utvecklingsarbete. Under 2022 har arbetet haft 
stort fokus på den regionala demokratin och 
regionstyrelsen roll och uppdrag i en utveck-
lad demokratisk organisation. Arbetet har 
bestått av såväl utredningar och dialog för att 
hitta samsyn om vad som kan behöva föränd-
ras som att utveckla och testa nya arbetssätt 
för det regionaldemokratiska arbetet.

I region Dalarna har regionstyrelsen:

• Genomfört en regionrådsdialog för att testa 
nya sätt att diskutera en angelägen fråga på 
regionrådet

• Deltagit i ett referensgruppsarbete för att till-
sammans med andra regionstyrelseledamöter 
mejsla fram en målbild för vad en utvecklad 
regionstyrelseroll kan vara. 

• Deltagit i ett samskapande utvecklingsarbete 
för att undersöka och testa nya arbetssätt att 
stärka den regionala demokratin.

Opinionsbildning och påverkansarbete  
Opinionsarbetet i Dalarna under 2022 har 
bestått av rad olika aktiviteter som exempelvis 
debattartiklar, nyhetsartiklar och politiker-
träffar med företagsbesök. Såväl förtroende-
valda som anställda på regionkontoret har 

Regionstyrelsens arbete
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bidragit i press- och opinionsarbetet 
med framgång. Fokus för den proaktiva 
opinionsbildningen har under året pri-
märt legat på införandet av trygghetsö-
verenskommelsen och vikten av utbild-
ningar anpassade för yrkesverksamma.

Uppdrag i centrala externa organ  
Regionen finns representerade i 
Teknikcollege Dalarna och Unionens 
A-kassas centrala valberedning.
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Översikt   
År: 2022 Kostnadsställe: 116 - Dalarna   
Konto Utfall 2021 December Ack tkr Utfall 2022 Ack tkr
Summa intäkter 642
Verksamhetskostnader -507 -959
Personalkostnader -7 142 -7 975
Baskostnader -744 -870
Summa rörelsekostnader -8 393 -9 804
Rörelseresultat -7 750 -9 804

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2022

Regionens kostnader är i resultaträkningen uppdelade i verksamhetskostnader, personalkostna-
der och baskostnader. 

Under verksamhetskostnader redovisas kostnader för den operativa verksamheten (exklusive 
personalkostnader) fördelat på olika verksamhetsområden som är fastställda av och gemen-
samma för hela förbundet. Under varje verksamhetsområde redovisas vilka kostnader som hör 
dit. 

I de fall ett verksamhetsområde utgörs av kostnader relaterade till både regional och central 
verksamhet har i denna årsberättelse endast de regionala kostnaderna redovisats. 

Eftersom regionerna inte är självständiga juridiska personer upprättas ingen balansräkning. 
Regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Finansiella 
poster och skatt redovisas i förbundets gemensamma resultaträkning. 

Verksamhetskostnader   
År: 2022 Kostnadsställe: 116 - Dalarna   
Verksamhetskostnader Utfall 2021 December Ack tkr Utfall 2022 Ack tkr
Medlem -4 -146
Förtroendevald -250 -368
Arbetsliv -10
Ledning -161 -249
Stöd -91 -185
Summa verksamhetskostnader -507 -959
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Uppdragsförteckning  
REGIONSTYRELSEN 
Ordförande
Carina Sisell Studerande 

Vice ordförande
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB

Marie-Louise Frennesson Hitachi Energy Sverige AB

Ledamöter
Jakob Stångmyr Stora Enso Fors AB

Mikael Lindberg Sogeti Sverige AB

Larz Andersson Viati Dalarna AB

Håkan Danielsson Wahl Personalrepresentant Unionen Dalarna 

Fredrik Holmgren Hitachi Energy Sverige AB

Johan Svälas Egenföretagare JWS Skogsdikning

Suppleanter
Johan Skoog Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk

Sandra Olsén Hitachi Energy Sverige AB

Vakans

Ungdomsombud
Marcus Nygren Riksbyggen

Fanny Andersdotter Releasy Customer Management AB 

Arbetsutskott
Carina Sisell Studerande

Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB

Marie-Louise Frennesson Hitachi Energy Sverige AB

Mia Aho-Wahlberg Regionchef Unionen Gävleborg

Samt 3 adjungerade från styrelsen, rullande deltagande

REVISORER
Elisabeth Tysk  ByggPartner i Dalarna AB

Ursula Ekblad  Vi Förenade ek för

Suppleanter
Torbjörn Andersson  Outokumpu Press Plate AB

Joakim Sundström  Stora Enso Fors AB
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VALBEREDNING
Ordinarie
Christina Neiström Coor Service Management CTS AB  

Erik Byhlinder  Rotork Sweden AB

Joakim Sundström  Stora Enso Fors AB 

Patrik Sundell  Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk 

Nagabhushan Nagendra  Dellner Couplers AB 

Suppleanter
Anna Börjesdotter Scanmast AB

Linda Berggren  SSAB EMEA AB

KONGRESSOMBUD 
Ordinarie
Carina Sisell  Studerande  

Marie-Louise Frennesson  Hitachi Energy Sverige AB   

Tommy Gustafsson  Erasteel Kloster AB  

Larz Andersson  Viati Dalarna AB 

Fredrik Holmgren  Hitachi Energy Sverige AB 

Jakob Stångmyr  Stora Enso Fors AB 

Suppleanter
Johan Svälas Egenföretagare  JWS Skogsdikning 

Johan Skoog Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk 

Mikael Lindberg Sogeti Sverige AB

Sandra Olsén  Hitachi Energy Sverige AB

Tomas Jansson  SSAB EMEA AB 

Yvonne Norgren  Hitachi Energy Sverige AB  

Vakans

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 
Ordinarie
Carina Sisell  Studerande

Marie-Louise Frennesson  Hitachi Energy Sverige AB

Tommy Gustafsson  Erasteel Kloster AB 
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Suppleanter
Jakob Stångmyr Stora Enso Fors AB

Larz Andersson Viati Dalarna AB

Johan Skoog Outokumpu Stainless AB Avesta Jernverk 

BEREDNINGSUTSKOTT
Sven Hedström  Erasteel Kloster AB 

Yvonne Norgren  Hitachi Energy Sweden AB 

Anette Berg  Hitachi Energy Sweden AB 

UPPDRAG I CENTRALA ORGAN INOM FÖRBUNDET
Branschövergripande delegation
Sandra Olsén Hitachi Energy Sweden AB

Branschdelegation
Carina Sisell Studerande

Tomas Jansson SSAB EMEA AB

Torbjörn Andersson Outokumpu Press Plate AB

OMBUD TILL UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA
Ordinarie
Carina Sisell  Studerande 

Tommy Gustafsson  Erasteel Kloster AB 

Suppleanter
Marie-Louise Frennesson  Hitachi Energy Sverige AB

Jakob Stångmyr Stora Enso Fors AB
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Klubbar i Unionen Dalarna
ETT STORT TACK TILL REGIONENS KLUBBAR FÖR ALLT ARBETE UNDER 2022!

3 M Svenska AB

AB Borlänge Energi 

Arctic Paper Grycksbo AB 

Avesta Jernverk 

Bis Produktion partner AB 

Boliden Mineral AB

Bra Hus från Hedlunds AB 

CGI Dalarna 

Clas Ohlson 

Coor Borlänge 

Ctek/Creator 

Dalakraft 

Dellner Couplers 

Din Bil  Dalarna

Ejendals AB 

Empowercenter

Epiroc Drilling Tools AB 

Erasteel Kloster  

Ericson Bil AB Rolf

Fagersta Stainless AB

Falk Lack 

Fiskarhedenvillans 

FM Mattsson Mora Group

Förlagssystem

H Östberg 

Haglöfs AB 

Hedemora Industriakustik AB

Herdins Färgverk AB

Hinz Försäljnings AB 

Hitachi Energy Ludvika 

HSB MälarDalarna i Dalarna 

ICA Sverige

Idre Fjäll

Inspecta Sweden AB

Leax Falun 

Log Max AB 

Lyko 

MaserFrakt 

Mattsson Metal AB

Mockfjärds Fönster AB

Morgårdshammar AB  

NKT cables AB

Ovako Bar AB

Pressmaster AB

Quant Ludvika UB 

RB Dalarna

Releasy 

Rotork Sweden AB 

Scanmast AB

Schneider Eletric Sverige AB 

Seco Tools AB 

Setra Trävaror AB 

SMC 

SOS-Alarm Falun 

Spendrups Bryggeri AB

SSAB  i Borlänge

Sterners Specialfabrik AB 

Stora Enso Falu

Stora Enso Fors AB

Stora Skogs & Trä 

Unionen Dalarna

Västanfors Industrier AB

Västanhede Trafik 

Västerbergslagens Energi

WIBE 

Åkerströms
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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. 
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