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Året som gått

Ännu ett år har gått mot sitt slut. Arbetet 
med korttidsavtal fortsatte under våren 
2021 och det fanns en hel del arbete att 
hantera under årets första månader. En 
stor del av Unionens medlemmar har 
arbetat på distans och så även Unionen 
som organisation.
Självklart finns det områden där vi sak-
nat det fysiska mötet med andra männ-
iskor. Ett typiskt sådant exempel är 
arbetet med fler förtroendevalda. Men, 
ja vi har blivit riktigt framgångsrika på 
att klara uppdraget digitalt och det finns 
även många positiva aspekter av det. 
Under året har vi upplevt att det mer 
digitala arbetssättet medfört att vi når 
fler medlemmar och förtroendevalda. 
Vi har ett högt deltagande på digitala 
utbildningar och seminarier i förbun-
dets regi. 
Verksamhetsmässigt kan vi konstatera 
att det efterfrågestyrda arbetet, som till 
exempel förhandlingar, har fungerat 
väl även under de nya förutsättning-
arna. Arbetet med att fler medlemmar 
ska vilja bli förtroendevalda har fortsatt 
varit i fokus, och vi kommer som för-
bund att fortsätta jobba med den frågan. 
Här kommer det att krävas såväl mycket 
fokuserat arbete som nytänkande och 
innovation för 2022. 

Vi fortsätter att forma förbundets fort-
satta utveckling, inriktning och mål och 
upplever att dialogen mellan förbundets 
förtroendevalda är mycket god. Vi kan 
tryggt känna att vi har samsyn i behovet 
av att fokusera på att bli fler förtroende-
valda, samtidigt som förbundet måste 
möta förtroendevaldas behov av utveck-
ling och stöd för att uppdraget ska ge det 
inflytande som är tänkt. En del av det 
handlar också om den fortsatta utveck-
lingen av demokratin i organisationen, i 
år med fokus på framtidsdialog. Arbetet 
med framtidsdialogen handlar om att 
fortsätta vara relevanta och framtidens 
fackförbund. Vi har haft utvecklande 
och stimulerande samtal både inom för-
bundet och med externa intressenter för 
att få input till fortsatt arbete.  
För oss i Unionen är det viktigt att fin-
nas nära våra medlemmar och förtro-
endevalda och att verksamheten speglas 
av medlemmarnas vardag. Vi uppskattar 
alla dialoger vi haft under året och arbe-
tar för att ta tillvara alla inspel på bästa 
sätt. Det finns hopp i den nya verklighe-
ten vi befinner oss i och vi lägger mycket 
fokus på att utveckla nya arbetssätt och 
arenor för möten och utbildning.  
Vi gör den här resan tillsammans. Stort 
tack för ditt bidrag till vårt gemensamma 
förbund!

Daniel Landin Magnus Sjöholm
Ordförande regionstyrelsen Regionchef
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Året i siffror

 

Antal medlemmar 38 897 38 958 38 006

Antal arbetsplatsombud:

   med informationsmottagarmandat 432 513 563

     med begränsat förhandlingsmandat 9 7 9

     med fullt förhandlingsmandat 17 17 11

Antal arbetsmiljöombud 551 576 537

Antal klubbar  231 229 242

Antal medlemmar som omfattas av klubb  15 806 15 597 15 749

Antal arbetsställen som omfattas av klubb  950 947 955

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

1 412 1 458 1 536

Antal medlemmar med kollektivavtal  30 412 30 486 30 240

Antal arbetsställen med kollektivavtal 4 316 4 337 4 347

Antal förhandlingar  1 423 3 389 1 462

2021 2020 2019

•   

•

•
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Under året har stora förändringar skett 
i Unionens regionala organisation. 
Förändringarna följer beslutet från senaste 
kongressen om att gå mot Ett Unionen med 
en mer likvärdig service till våra medlemmar 
över hela landet. Vid kongressen beslutades 
också 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.

RIKSTÄCKANDE KURSVERKSAMHET
För att nå dessa mål har vi nu bland annat fler 
gemensamma arbetsgrupper som kan jobba 
mer effektivt med färre resurser. Det avser 
regionala kommunikatörer, opinionsbildare 
och administratörer som nu alltså arbetar 
tillsammans för alla regioner. Vår kurs- och 
utbildningsverksamhet är numera samordnad 
och rikstäckande och har under pandemi-
året varit uteslutande digital. På sikt kom-
mer dock flera utbildningar också innehålla 
fysiska möten. Våra medlemsaktiviteter – som 
föreläsningar på olika teman, är digitala och 
nåbara för alla medlemmar. Vi ser att delta-
gandet ökar och fler medlemmar har möjlig-
het att ta del av vårt gemensamma erbjudande.  

REGIONALA VERKSAMHETEN - 
GEOGRAFISKT NÄRA 
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 för-
dela verksamheten inom regionen men har 
också ett gemensamt ansvar för verksamhe-
ten 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. 

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 mejl under kontorstid 
besvaras normalt inom två arbetsdagar. 

KURSER OCH AKTIVITETER FÖR  
FÖRTROENDEVALDA
Under 2021 har Unionens förtroendevalda 
haft ett brett utbud av digitala, förbundsge-
mensamma kurser att välja mellan. Kurserna 
har varit öppna för alla förtroendevalda oav-
sett vilken region de tillhör. Det enda kravet 
har varit att deltagarna haft ”rätt” uppdrag 
eller förkunskaper. Kursledare och adminis-
tratörer från olika regioner har tillsammans 
hjälpts åt att driva den uppskattade verksam-
heten.  

Webbseminarier varvat med självstudier  
Förtroendevalda har kunnat ta del av de 
kursledarledda kurserna Facklig grundkurs 
på webben, Bättre arbetsmiljö (BAM) och 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
på webben, Arbeta med löner lokalt och 
Omorganisation och arbetsbrist. Dessa kurser 
har varvat självstudier med skriftlig återkopp-
ling från kurshandledare och webbseminarier. 

Utöver dessa kurser har de förtroendevalda 
även kunnat gå ett femtontal e-kurser i form 
av renodlade självstudier, däribland Facklig 
introduktion för arbetsplatsombud på webben. 

Extrainsatta kurstillfällen 
Det fanns ett uppdämt behov av att ta del av 
fackliga kurser bland förtroendevalda och för-
bundet försökte möta efterfrågan med hjälp av 
extrainsatta kurstillfällen, till exempel Facklig 
grundkurs och Bättre arbetsmiljö.  

Regiongemensam verksamhet – för Ett Unionen 
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Digital efterfrågan – ny teknik 
Under året utvecklades kursverksamheten 
kraftigt inför att förbundet i december gick 
över till en ny lärmiljö (lärplattform, kursad-
ministrativt system och deltagarinloggning 
via unionen.se). Den nya tekniken ska bättre 
möta den digitala efterfrågan framöver och ge 
en bättre användarupplevelse.  

Bakgrunden till detta systemskifte finns såväl 
i teknik som i tillgänglighet för de förtroen-
devalda samt i de tre motioner som bifölls vid 
den senaste kongressen (2019): 

•Att Unionen kompletterar det egna utbild-
ningsutbudet i större utsträckning med digi-
tala alternativ som medlemmar kan läsa ”on-
demand” och via distans (11.29 2019). 

•Att Unionen tar fram en strategi för hur vi 
kan göra fler kurser/utbildningar digitala/
webbaserade (11.47 2019). 

•Att Unionen utökar de digitala utbildning-
arna på flera olika nivåer och sätt för förtroen-
devalda (11.28 2019).

AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR
Under 2021 började vi erbjuda digitala med-
lemsaktiviteter i form av föreläsningar och 
samtal – både med interna och externa gäster 
och föreläsare.  

Likvärdigt innehåll för alla medlemmar 
De förbundsgemensamma medlemsaktivi-
teterna syftar till att bygga relationer med 
medlemmar, stärka medlemmens insikter om 
arbetslivet och erbjuda ett kostnadseffektivt 
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 till-
sammans 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 

E-kurser:
• Arbeta med löner lokalt  
• Arbetsmiljöguiden  
• Bättre arbetsmiljö (BAM) på webben  
• Bättre lönearbete  
• Facklig grundkurs på webben  
• Facklig introduktion för arbetsplatsombud 
på webben  
• Förhandling omorganisation  
• Förtroendearbetstid  
• Introduktion för EWC-ledamöter  
• Koll på avtalsrörelsen  
• Koll på kollektivavtalet  
• Koll på utvecklingsavtalet  
• Kongressen – så funkar det  
• Kurs för kassörer och revisorer  
• Lyckas med värvningen  
• Lönekartläggning och analys enligt diskrimi-
neringslagen  

• Ny som regional valberedare  
• Omorganisation och arbetsbrist  
• Valberedare i klubb 

Mikrokurser, övriga webbkurser och  
-verktyg: 
• Dags för årsmöte  
• Introduction for workplace representatives 
with information mandate  
• Introduktion för förhandlare  
• Riskbedömning  
• The Swedish Collective agreement model, 
labour laws and collective agreements  
• Året som valberedare  
• Guide till aktiva åtgärder mot diskrimine-
ring i arbetslivet  
• Webbverktyg – digitala checklistor och enkä-
ter  
• Work and Technology on Human Terms 
(Eng)

E-kurser och digitala verktyg för förtroendevalda 2021 



8

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 

Aktiviteter för medlemmar 2021 

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.  

Januari:

”Arbetsglädje hemifrån” med Jan Bylund

Februari:

”Framtidens kontor och arbetsplatser” med Ulf Boman från Kairos Future och Mirjam Olsson från 
Unionen

”Nya trygghetsavtalet mellan PTK och Svenskt näringsliv” med Martin Linder och Martin Wästfelt

”Arbetslivet - i spåren av en pandemi” med Emma Frans och Annica Hedbrant

”Problemlösning the science way” med Jesper Rönndahl

”Försäkringsskyddet på jobbet” med föreläsare från Avtalat

”En kväll om motivation” med Philip Diab

”Uttag av pension” med föreläsare från Avtalat

Mars:

”Inkluderande arbetsplatser” med Azita Shariati och Suzan Hourieh Lindberg

Lunchsamtal: ”Föräldraledighet och orättvisor” med Martin Linder och Lina Andersson

”Lika Villkor – om globala utmaningar och rättvisa lösningar” med Jens Orback

Pensionsföreläsningar med Avtalat

”En kväll om möjligheter” med Sissela Kyle, James Frempon och Patrik Lundberg

”Sexuella trakasserier på jobbet” med Lina Andersson

April:

”Dina val är någon annans arbets- och levnadsvillkor” med Hewan Temesghen och Magnus Kjellsson

Lunchsamtal: Vad har Unionen med din lön att göra? med Martin Wästfelt och Josefin G Nilsson 

”Förhandla som ett proffs” med Anna Ekblom från Snacka snyggt

En kväll om förändring med Per Naroskin, Katarina Lundahl och Gunnar Wetterberg

”Uttag av pension” med föreläsare från Avtalat

”Så föddes tjänstemannen” med Gunnar Wetterberg

”Prata lön med chefen” med föreläsare från Unionens medlemsrådgivning
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Maj:

”Uppkoppling vs nedkoppling” med Katarina Gospic & Annica Hedbrant

Lunchsamtal: ”Hemarbete i ett förändrat arbetsliv” med Martin Linder och Mirjam Olsson 

Pensionsföreläsningar med Avtalat

”En kväll om stress, hälsa och att varva ned” med Anders Hansen, Siri Helle och Emanuel Nilsson

”Jag ser vad du säger” med Lasse Nielsen

Juni:

”Skulle du vilja ha dig själv som kollega?” med Angela Ahola

September:  

Unionen spanar med Anna Rosling Rönnlund ”En bild av världen baserad på fakta – inte på missuppfatt-
ningar”  

Lunchsamtal – ”Hur blir det med anställningstryggheten?” Josefin G Nilsson intervjuar förhandlingschef 
Martin Wästfelt och chefsjurist Malin Wulkan  

Föreläsning om ”Så söker du arbete,  byter karriär och hittar framtidsjobben” med Charlotte Hågård  

 Lunchföreläsning: ”Alla kommunicerar. Alltid! (Vad kommunicerar du?)” med Kjell Dahlin 

Oktober: 

Unionen LIVE – en kväll om snällhet mot sig själv och andra med Amelia Adamo, fd chefredaktör för 
Amelia och numera ordförande i Ensamhetskommissionen, och poeten Bob Hansson  

Lunchföreläsning: ”Må bra, på och av jobbet” med psykologen, författaren och föreläsaren Siri Helle 

Lunchföreläsning: ”Att möta NPF på jobbet” med Fredrik Ostrozanszky, utredare på Unionen för likabe-
handlingsfrågor med fokus på tillgänglighet 

November: 

Unionen live - En kväll om karriär med stjärnglans med gästerna Nikki Amini, Ibrahim Mohamad och 
Anna Bergqvist, HR-chef på Unionen, i samtal om kompetensförsörjning och karriärvägar. 

Föreläsning ” Bygg ditt digitala varumärke – bli en stjärna på LinkedIn” med Charlotte Hågård  

Lunchsamtal – Framtidssäkra din kompetens, om framtidens jobb och behovet av kompetensutveckling 
genom hela arbetslivet med Martin Linder, förbundsordförande Unionen och Katarina Lundahl, chefseko-
nom Unionen. 

Lunchföreläsning: ”Nycklar till ett framgångsrikt utvecklingssamtal” med Anna Hagman, rådgivare på 
Unionen 

Lunchföreläsning: ”Tips på smarta val när du tar ut din tjänstepension” med Katarina Mellgren och Per 
Hanson, pensions- och försäkringsexperter från Avtalat. 

Unionen spanar - Så investerar du i din kompetens!" med Jacqueline Kothbauer, futurist och författare, och 
Ann-Therése Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion 

December: 

Lunchföreläsning:  ”Skrattar bäst som skrattar först” med ekonomiprofessorn och författaren Micael Dahlen 

Föreläsning ”Gör en spännande karriärplan på kort och lång sikt” med Charlotte Hågård  
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REGIONENS ROLL 
I den regionala verksamheten arbetar vi med 
kärnverksamhet som bedrivs geografiskt 
nära medlemmen. Från regionkontoren i 
Jönköping, Kalmar och Växjö leds arbetet av 
regionchef Magnus Sjöholm och 32 medarbe-
tare. Störst fokus har vi lagt på förhandling, 
stöd till medlemmar och förtroendevalda 
samt stöd till den regionala demokratin. 

Regionchefen ansvarar för att leda och fördela 
verksamheten inom regionen och att sam-
ordna den regionala verksamheten utifrån 
givna ramar. Arbetet bedrivs med gemensamt 
ansvar oavsett regiongränser och med gemen-
samt utformade 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. 

FÖRHANDLINGSVERKSAMHET
Regionens ombudsmän förhandlar och före-
träder medlemmar som saknar lokal facklig 
organisation. Förhandlingstrycket har minskat 
betydligt jämfört med föregående år och har 
under 2021 varit på en nivå liknande tiden 
innan pandemin.  

Det är många i Unionen, både anställda och 
förtroendevalda, som på olika sätt arbetat med 
frågor kring korttidsarbete med statligt stöd 
ända sedan våren 2020.  Det finns nu ett antal 
avtalsområden som har tillsvidareavtal om 
korttidsarbete.  

Medlemmarna ska känna sig företrädda och 
sedda före, under och efter en förhandling. 
För att kvalitetssäkra och utveckla vårt arbete 
skickar vi därför ut enkäter efter avslutade för-

handlingar för att mäta nöjdheten. Resultaten 
från enkäterna visar på att Unionen får höga 
siffror, bland annat på frågorna om hur nöjd 
medlemmen är över Unionens stöd i sin hel-
het och med bemötandet från sin ombuds-
man. 

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. 

FÖRTROENDEVALDA – INFLYTANDE PÅ AR-
BETSPLATSEN
Unionen finns representerade på 65 000 
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. 

Regionens bidrag till helheten
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Tack till dig som förtroendevald  
Att vi på regionkontoren under pandemin 
inte har kunnat träffa medlemmar som vanligt 
har ställt stora krav på våra förtroendevalda 
i regionen. Vi har tvingats förändra vårt sätt 
att stötta er. Istället för att ses har vi fått ställa 
om till att mötas digitalt och höras per telefon. 
Vi vill därför rikta ett stort tack till dig som är 
förtroendevald. Du har gjort skillnad och det 
är vi tacksamma för. 

FLER FÖRTROENDEVALDA
Arbetsplatsen är Unionens viktigaste arena. 
Där finns kunskapen om villkoren på jobbet 
och om hur våra medlemmar vill ha det. Våra 
förtroendevalda är med och aktivt påverkar 
hur vi har det på jobbet. 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 
och dessutom ett kompetenslyft. 

Att värva medlemmar till ett fackligt uppdrag 
är en viktig del i regionens arbete. På region-
kontoren arbetar vi därför med att vi ska bli 
fler förtroendevalda. Det har vi bland annat 
gjort genom att delta på medlemsmöten där 
vi informerat vad ett fackligt uppdrag handlar 
om. Vi har deltagit vid möten där medlem-
marna bildat klubb eller gjort omval/nyval av 
arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud. 

NÄTVERKSTRÄFFAR OCH KLUBBSTÖD 
Att hålla kontakten och stödja våra förtro-
endevalda är en viktig pusselbit för att få det 
arbetsplatsnära fackliga arbetet att fungera. 
Det blir under året många kontakter med 
klubbar, arbetsplatsombud och arbetsmiljö-
ombud. Ibland efterfrågas extra förhandlings-
stöd och ibland vill den förtroendevalda bara 
ha någon att prata med. Vi genomför utveck-
lingssamtal regelbundet där vi även gör en 
pulsmätning för att identifiera områden där 
klubben kan behöva erbjudas kompetenspå-
fyllnad eller extra inspiration. 

TECKNA KOLLEKTIVAVTAL
Kollektivavtal är inte bara bra för din trygghet 
och din 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 arbetsgivarorganisation för 
att automatiskt få ett gällande kollektivavtal, 
men vi tecknar även så kallade 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 avta-
lets alla värden. 

AVTALSRÖRELSE
Förra årets avtalsrörelse ledde till avtal som 
gäller till och med 2023. Nästa avtalsrörelse 
drar igång med en insamlingsfas i början på 
2022. Under detta år har större fokus i förbun-
det lagts på Trygghetsöverenskommelsen som 
kommer att börja gälla 1 oktober 2022.  

HÅLLBARHET  
Hållbarhetsfrågorna är väldigt viktiga för 
Unionen. Här arbetar vi både i ett brett per-
spektiv och mera specifikt. Till exempel får 
alla anställda gå en miljöutbildning, vi har 
utsett ett miljöombud i regionen, vi väljer 
Fairtrade-märkta produkter (kaffe, te, socker 
och frukt) där det är möjligt och har miljö-
märkta förbrukningsartiklar. Vi bidrar också 
till flera av de Globala målen i Agenda 2030 
genom förhandlingar, rådgivningsverksam-
het och utbildning till exempel inom löne-
kartläggning. Det senaste årets ökade digitala 
verksamhet ihop med aktiva val när det har 
varit lämpligt och möjligt, har tydligt minskat 
vår miljöpåverkan på flera sätt. 
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Unionen är en medlemsstyrd organisation 
byggd på representativ demokrati. Det är 
medlemmarna som väljer företrädare och 
bestämmer om Unionens verksamhet.  

De bildar klubb på sin arbetsplats eller utser 
arbetsplatsombud. Medlemmarna utser också 
sina representanter till något av Unionens 18 
regionråd. 

Regionrådet är regionens högst beslutande 
organ. De valda regionrådsombuden disku-
terar regionens verksamhet och utser region-
styrelse och representanter till bland annat 
Unionens kongress och förbundsråd. 

Regionrådet hölls den 28 april digitalt. 118 
röstberättigade regionrådsombud deltog. 

Regionstyrelsen har haft 10 st protokollförda 
möte och arbetsutskottet har mellan mötena 
berett dessa och hanterat ev delegerade frågor.

Representation 
Dessutom har regionstyrelsen eller dess repre-
sentanter deltagit nedanstående sammanhang:  
• Medverkan i förbundets dialogmöten 
• Möte med presidiegruppen och region-
ordföranden 
• Regionordförandemöten 
• Förbundsråd  
• Introduktion nya ledamöter i regionstyrelsen 
• Unionens A-kassas årsstämma 

• Unionens IT-referensgrupp 

Demokratiutveckling  
Under denna kongressperiod genomför för-
bundet ett utvecklingsprojekt på området. Vid 
samtliga förbundsövergripande möten under 
året har demokratiutveckling funnits på 
agendan. Inom ramen för demokratiutveck-
lingsprojektet har regionstyrelserna diskuterat 
framtidsfrågor och utmaningar som Unionen 
står inför i ett förändrat arbetsliv. I dialogerna 
har många olika utmaningar och frågeställ-
ningar lyfts. Diskussionerna har greppat 
alla olika delar och aspekter av föreningen, 

Regionstyrelsens arbete
allt ifrån utmaningar att få till lokal facklig 
organisation, svårigheter i partsrelationer, 
bristande deltagande i demokratiska processer 
till frågor om makt och inflytande för fackliga 
organisationer i allmänhet. Det är viktiga och 
angelägna frågor som lyfts och arbetet har 
hjälpt organisationen att förtydliga och defi-
niera vad förbundet behöver prioritera. Dessa 
frågor har sedan lyfts i Framtidsdialog i regio-
nen med bl a medlemmar, förtroendevalda 
och arbetsgivarrepresentanter för ökad förstå-
else och vidare planering i projektet.

Opinionsbildning och påverkansarbete  
Regionstyrelsen har medverkat vid en digital 
träff med socialdemokrater från Jönköpings 
län. Dessutom har styrelsen i artiklar debat-
terat ämnen som vobbande, hur man får 
hybridjobbandet att fungera och vikten av 
kollektivavtal och tjänstepension.

Uppdrag i centrala externa organ  
Regionen finns representerade i 
Strukturfondspartnerskapet Småland och 
öarna. 

Flera av regionstyrelsens ledamöter sitter 
med i Unionens delegationer. Småländska 
regionstyrelseledamöter finns representerade 
i branschdelegationerna Handel & Visita, 
Industri Teknik, Tjänster & Media (inom 
Almega), Organisationer samt i Unionens 
delegation för förbundsövergripande frågor. 
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Översikt   
År: 2021 Kostnadsställe: 103 – Småland   
Konto Utfall 2021 December Ack tkr Budget 2021 Ack tkr
Summa intäkter 582 150
Verksamhetskostnader -2 138 -5 030
Personalkostnader -27 442 -29 779
Baskostnader -2 775 -2 907
Summa rörelsekostnader -32 354 -37 716
Rörelseresultat -31 772 -37 566

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2021
Regionens kostnader är i resultaträkningen uppdelade i verksamhetskostnader, personalkostnader och bas-
kostnader. 

Under verksamhetskostnader redovisas kostnader för den operativa verksamheten (exklusive personalkost-
nader) fördelat på olika verksamhetsområden som är fastställda av och gemensamma 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 till-
gångar och skulder bokförs i Unionens gemensamma balansräkning. Finansiella poster och skatt redovisas 
i förbundets gemensamma resultaträkning. 

Verksamhetskostnader   
År: 2021 Kostnadsställe: 103 – Småland   
Verksamhetskostnader Utfall 2021 December Ack tkr Budget 2021 Ack tkr
Medlem -90 -431
Förtroendevald -757 -1 395
Arbetsliv -92 -321
Ledning -587 -1 414
Stöd -611 -1 469
Summa verksamhetskostnader -2 138 -5 030
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Granskningsrapport
Till regionrådet för Unionen Småland 2022

Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2021 i 
enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för 
granskningen av förbundets räkenskaper, har de av kongressen valda revisorerna. 

Vår granskning har utgått från de beslut som 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.

Region Småland mars 2022

Karin Larsson        Susanne Håkansson

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor
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Uppdragsförteckning  
REGIONSTYRELSEN 
Ordförande Daniel Landin, Ingka AB 

1:e vice ordförande Marie Strandberg, Tietoevry AB 

2:e vice ordförande Ellinor Karlsson, Emballator Lagan AB 

Ledamöter 
Per-Åke Norrby, Gnutti Carlo Sweden 

Rose-Mari Modén, DHL Freight 

Per Skoglund, Apotekets Kundcentrum 

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, SV Kalmar län 

Johanna Landbergh, Scania CV 

Therése Pettersson, Webhelp 

Henrik Vahldiek, Atea Logistics 

Anders Kroon, Ingka AB 

Suppleanter i vald ordning
Peter Bergman, Svensk Bilprovning 

Milad Mohammadian, Nybergs bil 

Camilla Eriksson, Nilson Group 

Maria Vårenius, Fagerhults Belysning 

Ungdomsombud
Anton Martinsson, Trelleborg Sealing Solutions Sweden AB

REVISORER
Karin Larsson, Systembolaget 

Susanne Håkansson, Ikea of Sweden AB 

Lars-Göran Wiss, Obos Sverige (ersättare) 

Karl- Johan Jonsson, OKG (ersättare) 

VALBEREDNING
Per-Åke Johansson, Saab Training & Simulation, sammankallande 

Anders Andersson, Sitel Sweden AB

Rune Antonsen, Eurofins Milk Testing Sweden AB 

Ann Larsson, Ingka AB, suppleant 

Anna Bengtsson, Ingka AB, suppleant 

Kent Karlsson, Saab, suppleant
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KONGRESSOMBUD 
Ordinarie:

Anette Eriksson, CGI

Per-Åke Norrby, Gnutti Carlo

Rose-Mari Modén, DHL Freight

Stefan Karlsson, AB Gustaf Kähr

Per Skoglund, Apotekets kundcentrum

Daniel Landin, Ingka AB

Michael Tholin, 3M

Marita Holkko, Schenker

Marie Strandberg, Tietoevry

Henrik Vahldiek, Atea Logistics

Rolf Karlsson, Cargotech

Ellinor Karlsson, Emballator Lagan AB 

Karl-Johan Johnsson, OKG

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, SV Kalmar län

Birgitta Angeland, Sitel Sweden AB

Therése Pettersson, Webhelp 

Anders Kroon, Ingka AB

Anne-Lie Dahl, Ingka AB

Kenneth Philipsson, Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Tonny Granberg, OKG

Suppleanter i vald ordning:
Stefan Myhrberg, Scania CV AB

Paula Carling, AB Gustaf Kähr

Susanne Håkansson, Ikea of Sweden

Håkan Gunnarsson, Prototal AB

Lars-Göran Wiss, Obos Sverige

Per-Åke Johansson, Saab Training & Simulation

Susan Macaulay, Ingka AB

Niklas Grimsrud, OKG

Kent Karlsson, Saab

Jan Åke Hellström, Saab Training & Simulation

Maria Wennberg, Foxway

Anders Andersson, Sitel Sweden AB

Marlene Borgengren, Sitel Sweden AB
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Helene Krogell, Huskvarna

Mikaela Carlsson, Telia Company AB

Kristin Johansson, Fläktgroup Sweden AB

Johanna Landbergh, Scania CV AB

Rune Antonsen, Eurofins Milk Testing Sweden AB

Soili Johansson, Husqvarna AB

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD  
Ordinarie 
Daniel Landin, Ingka

Anders Kroon, Ingka

Marie Strandberg, Tietoevry

Per Skoglund, Apoteket Kundcentrum

Rose-Mari Modén, DHL Freight

Therése Pettersson, Webhelp AB

Ellinor Karlsson, Emballator Lagan AB

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, SV Kalmar län

Johanna Landbergh, Scania CV

Susanne Håkansson, Ikea of Sweden

Suppleanter i vald ordning
Per-Åke Norrby, Gnutti Carlo Sweden

Kenneth Philipsson, Xylem Water Solutions Manufacturing AB

Peter Bergman, Svensk Bilprovning

Annelie Dahl, Ingka

Rune Antonsen, Eurofins Milk Testing Sweden AB

Anders Andersson, Sitel Sweden AB

Viveca Rydberg, Fagerhults Belysning

Tina Helmke Hallberg, Husqvarna AB

Kari Parman, Heijel Produktion

Alexander Tatidis, Elfa International AB

UPPDRAG I CENTRALA ORGAN INOM FÖRBUNDET
Per Skoglund, Apotekets Kundcentrum, Handel & Visita

Camilla Skoglund, Nilson Group, Handel & Visita

Therése Pettersson, Webhelp, Tjänster & Media (inom Almega)

Johanna Landbergh, Scania CV, Industri Teknik
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Anna-Karin Cederstrand Karlsson, SV Kalmar län, Organisationer samt Delegationen för 
förbundsövergripande frågor

UPPDRAG I EXTERNA ORGAN  
Marie Strandberg, Tietoevry, Strukturfondspartnerskapet för Småland och öarna

OMBUD TILL UNIONENS ARBETSLÖSHETSKASSA  
Ordinarie
Anders Kroon, Ingka AB

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, SV Kalmar län

Johanna Landbergh, Scania CV

Suppleanter i vald ordning

Ellinor Karlsson, Emballator Lagan AB

Rune Antonsen, Eurofins Milk Testing Sweden AB

Anne-Lie Dahl, Ingka AB
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3M Svenska AB 
ABB Figeholm AB 
Abetong AB 
Abstracta AB   
AGJ 
Ahlsell Sverige AB  Jönköping 
Ahlsell Sverige AB  Kalmar 
Almi Företagspartner 
Alwex Transport AB   
Andritz Växjö   
Anebyhusgruppen 
Annonsbolaget Hallpressen AB 
AnswerOnline   
Anticimex 
Anticimex AB 
Anza   
AP & T Presses AB 
AQ Enclosures Syst. AB 
Arenco AB 
Arla Foods 
Arla Foods AB   
Arla Färskvaror AB 
ATEA Logistics AB 
Atea Sverige AB 
Attends Healthcare AB 
Atteviks Lastvagnar AB 
Axalta Powder Coatings Systems Nordic AB 
Axfood SSC Jönköping 
Babyshop   
Barometern Kalmar 
Be-Ge Personbilar/Lastbilar 
Berg & Co AB 
Beslag o Metall 
Bilprovningen 182 F 
Bombardier Transportion Sweden   

Klubbar i Unionen Småland
ETT STORT TACK TILL REGIONENS KLUBBAR FÖR ALLT ARBETE UNDER 2021!

Borox International AB   
Brenderup AB    
Bruzaholms Bruk AB 
Bygghemma Sverige AB 
Cargotec 2L 
CGI Sverige AB   
CGI, Kalmar Karlskrona Oskarshamn  
Claes Nybergs Bil ABs   
CNH Överum 
Condesign Ljungby 
Construction Tools Pc AB 
Cyklop Teknik 
Dagab   
Delta Energ.Syst.Sweden AB 
Destination Gotland   
DHL Freight i Värnamo 
DHL Freight Växjö    
DHL Jönköping 
DSV Road AB 
Edströms Maskin AB 
Eksjöhus AB 
Electrolux   Ljungby 
Elgiganten Logistik AB   
Elitfönster Försäljning Växjö 
Elitfönster produktion   
Elitfönster Vetlanda 
Emballator Lagan Plast AB 
Emballator Växjöplast AB   
Emmaboda Glas AB 
Enertech AB 
Erikshjälpen Holsbybrunn 
ESBE AB 
Ewes Stålfjäder   
Expedit AB 
Fagerhults Belysning   
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Flexator AB   
Flintab AB 
Fläktgroup Jönköping   
Garo 
Getinge Disinf. AB 
Gislaved Folie AB 
Gislaved Gummi AB   
Gnutti Carlo Sweden AB 
Guldfågeln AB 
Habo Energi   
Hags Aneby AB 
Herber Engineering AB   
Hestra Inredningar AB   
Hilding Anders Sweden AB 
Holmgrens Bil Fritid & Mobility   
HOLTAB AB 
HRM Software   
HSB:s Göta   
Husqvarna AB   
Husqvarna Constr.Prod.Sw. AB 
Ikea Industry Hultsfred AB   
IKEA/Ikano 
InfoCare CS AB 
Inspecta Sweden 
Invacare Rea  AB 
Isaberg Rapid AB   
IST   
Jeld-Wen i Forserums   
Jitech AB   
Kabe 
Kinnarps 
Kitron Jönköping   
Knowit Jönköping 
Konecranes Lifttrucks AB 
Kongsberg Automotive AB 
Kvällstidningarnas Kundcenter i Jönköping AB   
Kähr AB Gustaf 
Lasermax Roll Systems AB 
Leiab   

Lesjöfors Banddetaljer AB 
Liljas Bil   
Ljungby Maskin 
Ljunghäll AB Metallfabrik 
Ludvig & Co Ljungby   
Mastec Solutions Vaggeryd   
Mekka Traffic AB i Kalmar   
Mercatus Engineering   
Metsä Tissue AB 
Montico Kompetensutveckling AB 
Munksjö Paper AB 
Mönsterås Metall   
Nelson Garden AB 
Nobia Svenska Kök AB 
Norcospectra AB 
Nordlo   
Norma Sweden AB   
OBOS Sverige AB 
OKG Aktiebolag 
Orrefors Kosta Boda AB 
Orthex Sweden AB 
Outnorth Växjö   
Pelly Group 
Pentronic AB 
Plannja AB 
PMC Cylinders AB 
PMC Swedrive AB 
Postnord TPL AB Ljungby   
Powel   
Presso AB 
Profilgruppen AB 
Proton Engineering Krahner   
Prototal 
Prysmian Group Sverige 
Rapid Granulator AB 
Reachtech   
Recticel AB, Gislaved
Recticel AB, Mönsterås
Riksbyggen 
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Riksbyggen Jkpg 
Rockwool AB   
Rol Ergo AB 
Rottne 
RPC Superfos Sweden   
Saab AB 
Saab AB Växjö 
Saab Barracuda AB 
Saab Training Systems AB 
Saft AB   
Samhall Reg.V-ö   
Sapa   
Sauer-Danfoss AB 
SB Seating 
SCA Pack. Sweden AB 
Scand Design Online AB   
Scania CV AB 
Schenker Hultsfred 
Schenker Jönköping 
Schenker Nybro 
Schenker Värnamo 
Schunk Nordiska AB 
Sew-Eurodrive AB 
Sitel Sweden AB
Skruf snus 
Slipnaxos AB   
Smurfit Kappa Sverige AB 
Smurfit Munksjö Pack. AB 
Smålandsidrotten Jönköping 
Smålands-klubben Unionen 
SOS Alarm AB Jönköping 
SOS Alarm ABVäxjö 
Specma Component Ljungby   
Spring Systems AB 
Stanley Security Sverige AB 
Staples Sweden Växjö 
Stena Aluminium AB 
Stena Stål AB Nybro 
Stenbergs 

Stora Enso Pack. AB 
Strålfors AB 
Studiefrämjandet Småland Gotland 
Studieförbundet Vuxenskolan Riksklubb 
Sundström Safety   
Sweco i Jönköping 
Sweco System Nässjö 
Swedese Möbler AB 
SwePart Transm. AB 
Swerea Swecast AB 
Södra Cell Mönsterås 
Södra Skogsägarna   (riksklubb) 
Team Olmed Hedenstorp   
Tenzo   
Tietoklubben i Kalmar 
Tilka Trading   
Tjänstemannaklubben NorDan AB Bor 
Trelleborg Buildning System AB 
Trelleborg Forsheda 
Trelleborg Sealing Solutions Kalmar 
Trensums Food AB   
Trivselhus i Vetlanda AB 
Troax AB   
Ugglan 
Unionenklubben i Gunnebo 
Uppåkra Mek. 
VEÅ AB 
Vibracoustic Forsheda AB   
Vitec Kalmar 
Volvo CE Braås 
VSM Sverige AB 
V-TAB AB 
V-TAB AB 
Västervik Framåt AB   
Västerviks-Tidningen   
Waggeryd Cell AB 
Wexiödisk AB 
WSP Jönköping 
WSP Kalmar/Oskarshamn 
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WSP Växjö 
Xylem Water Solutions Manufacturing AB 
Emmaboda 
Yaskawa Nordic AB 
Åbro Bryggeri AB 
ÅF Unionen Sydost
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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. 


