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Unionen Sydost  
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Sydosts årsmöte och äger rum nästa gång  
25 april 2019. Här möts valda ombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: 25 april, 2019 och Karlshamn.

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Sylve Jonsson  sylve.jonsson@saabgroup.com

Frågor om nominering besvaras av: Sylve Jonsson  sylve.jonsson@saabgroup.com

Du väljer vem som  
leder Unionen Sydost
Regionstyrelsen är Unionen Sydosts högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts  
ner och anpassas till vad Unionen i Sydost ska åstadkomma under året.  
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar 
unga Unionenmedlemmars intressen i regionsstyrelsen. 

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. 



Respekfullt och  
hövligt uppträdande  
på regionrådet
Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt och 
rättvis behandling. 

Om vi verkligen vill sätta stopp för alla former av trakasserier på våra  
arbetsplatser, i våra möten och i samhället i allmänhet måste vi visa upp  
ett gott exempel i vår egen organisation. 

Trakasserier skapar en känsla av obehag, är kränkande och skapar splittringar. 

Alla förtroendevalda och anställda har, som företrädare av Unionen, ett 
ansvar att förebygga och förhindra, sexuella trakasserier och trakasserier 
som har samband med någon av diskrimineringslagens sju diskriminerings-
grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. Anmälan 
om trakasserier görs till regionchefen. Anklagelser om trakasserier kommer 
tas på allvar och utredas omgående. 

Åtgärder kommer vidtas och kan till exempel omfatta en ursäkt, en varning 
eller till och med utestängning från regionrådet. 

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och  
yrkesmässigt sätt. 



Så fungerar demokratin  
i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Sydorst högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner 
och anpassas till vad Unionen i Sydost ska  åstadkomma under året.  
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud  
tillvaratar unga Unionenmedlemmars intressen i regionsstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionens  
i förbundet. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer,  
valberedning, ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud  
och ombud till a-kassans stämma.
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 Program 
  för årsmötet den 25 april 2019

12.00 Lunchbuffé

13.00 Kompetensutveckling i Organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA) och semesterfrågor. 

                Susanne Larsson Forman, Dan Lundkvist och Mats Nilsson,  
Unionen Karlshamn.

14.30 Fika

14.50 Fortsatt kompetensutveckling

15.45 Avslut kompetensutveckling

16.00 A-kassans regionala möte inför ord. föreningsstämma

16.30 Regionrådets årsmöte

17.30 Avslut



Förslag till  

Dagordning 
                                 vid årsmötet den 25 april 2019

§ 1 mötet öppnas 
§ 2 upprop och ersättning
§ 3 årsmötets stadgeenliga kallande
§ 4 fastställande av dagordning
§ 5 val av

–  ordförande för mötet
–  sekreterare
–  två justerare som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet
–  rösträknare
–  regionrådsutskott

§ 6 motioner till regionstyrelsen under året
§ 7 motioner till förbundsrådets årsmöte
§ 8 motioner och förslag till regionrådet
§ 9 motion till kongress (kongressår)
§ 10 arvoden och klubbanslag
§ 11 regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
§ 12 revisorernas granskningsrapport
§ 13 ansvarsfrihet för regionstyrelsen
§ 14 fastställande av antal (ojämnt) styrelseledamöter och suppleanter (minst tre) 

för dessa
§ 15 val av

–  tre regionstyrelseledamöter för två år
–  en regionstyrelseledamot för ett år (fyllnadsval)
–  fyra suppleanter för ett år att inträda i den ordning, som bestäms vid valet
–  ett ungdomsombud för ett år
–  en revisor för två år
–  en suppleant för ett år
–  tre ombud till förbundsrådet för ett år
–  tre suppleanter för ett år

§ 16 fastställande av antal ledamöter i valberedningen och eventuella suppleanter 
för dessa

§ 17 val av
–  två ledamöter i valberedningen för två år
–  en suppleant för ett år

§ 18 övrigt
§ 19 avslut



Dagordning 
Regionalt möte med valkretsarnas val till  
Unionens a-kassas ordinarie föreningsstämma 2019 

 Val av ombud till a-kassans föreningsstämma

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Upprop

§ 3 Mötets behöriga kallande

§ 4 Fastställande av dagordning och arbetsordning

§ 5 Val av funktionärer för a-kassans möte
a. Ordförande
b. Sekreterare
c. Justerare
d. Rösträknare

§ 6 Information från a-kassan

§ 7 Val av ombud till a-kassan
a. Ordinarie
b. Suppleanter

§ 8 Avslut



Avtals-  

Motion 1 
                                                            2019

Stopp för återföring av övertid
Arbetsbelastningen är på många av våra medlemmar hård. Den ger olika 
konsekvenser . Exempelvis utbrändhet, uttmattning. I Kollega nr 7/18 redo-
visas att den privatanställde tjänstemannen i snitt arbetar 6 timmars övertid 
i veckan. Denna siffra kan då den ger att varje medlem arbetar närmare 300 
timmars övertid per år i och för sig ifrågasättas. Men, för att siffran över-
huvutaget skall möjlig att uppnå krävs det att möjligheterna med återföring 
av övertid genom ledighet etc. utnyttjas i mycket stor omfattning. Stämmer 
siffrorna borde våra klubbar och regioner också bevilja ett mycket stort antal 
övertidsdispenser.

Unde flera år och inom olika avtalsområden har vi successivt accepterat högre 
och högre tillåtna övertidsuttag. Vi har likaledes successivt och i allt högre 
grad accepterat möjlighet till återföring av övertid. Vi är i en situation där hel-
heten bestående av högre möjligt övertidsuttag i kombination med återföring 
av tid ger arbetsgivaren en allt större möjlighet till säsongsanpassade arbetsti-
der.

Vi föreslår att samtliga branschdelgationer får i uppdrag:

Att prioriterat avtalsmål blir att avveckla möjligheten till återföring av timmar 
till övertidsbank.



Avtals-  

Motion 2 
                                                            2019

Bortavtalad övertidsersättning (oreglerad arbetstid)
En fjärdedel av Unionens medlemmar har bortavtalad övertid. Möjligheten 
till denna konstruktion blir alltmer normaliserad. Den omfattar inte längre 
bara de grupper som möjligheten ursprungligen var tänkt för. Det är svårt att 
säga nej till krav från arbetsgivare om att acceptera anställningsvillkoret som 
innebär bortavtalad övertid. Det är svårt att ensidigt säga upp avtalet. Skälen 
är många, otydligheter kring vilken kompensation som avtalet givit och vilken 
situation man därmed skall återgå till. Du hamnar i en obekväm situation.

De redovisningsvillkor som ofta också är knuta till bortavtalad övertid gör det 
många gånger svårt att redovisa storleken på övertid. I sin förlägning kan detta 
vara ett allvarligt arbetsmiljlproblem.

För att skapa ett hållbart arbetsliv föreslår vi:

Att alla anställningsavtal tydligt skall innehålla uppgifter om den ersättning i 
form av extra ledig tid och lön etc. som den anställde erhåller som kompensa-
tion för bortavtalad övertidsersättning. Det skall också framgå hur omräkning 
av exempelvis aktuell kompensation i lön skall göras från den tid då avtal 
tecknades till nuläge.

Att i de fall det i anställningsavtal saknas information om på vilket sätt, och 
med vilken ersättning den anställde kompenserats bortavtalad övertidsersätt-
ning är de gällande ersättningarna att betrakta som ersättningar vilka inte är 
kopplade till bortavtalad övertid.

Att avtal om bortavtalad övertidsersättning aktivt måste förlängas. Om inte så 
sker så återgår anställning till situation utan bortavtalad övertidsersättning. 

Att avtal om övertidsavlösning vid första avtalstillfälle exempelvis endast får 
omfatta ett år framåt. Därefter bör förlängning av avtal alltid föregås av läkar-
undersökning.

Att facklig part informeras innan påskrift om att avtal innehållande oreglerad 
arbetstid skall tecknas.



Avtals-  

Motion 3 
                                                            2019

Maxgräns för övertid
Arbestbelastningen är generellt sett hög. En kontinuerligt hög arbetsbelast-
ning riskerar ge arbetsmiljöproblem, sjukskrivningar etc. Ett sätt att motarbeta 
detta är att hålla tillåtna övertidsuttag  på en rimlig nivå. 

Vi förelår samtliga branschdelegationer:

Att arbeta för övertidstak om maximalt 150 timmar per år.

Att arbeta för minskade möjligheter för klubbarna att ge dispens till ytterligare 
övertid.

Att maximalt övertidsuttag inom en sexmånadersperiod får vara 100 timmar.



Avtals-  

Motion 4 
                                                            2019

Tjänsteresor, regelverk kring återhämtning. 
Företagen i Sverige blir allt mer globala och fler och fler tjänstemän behöver 
resa globalt i sin tjänst.

Regelverk kring framförallt veckovila och dygnsvila finns reglerade i Sverige 
och är styrande inom EU.

Jobbresorna inom Europa upplever vi inte så problematiska ur arbetsmiljö-
hänsyn och restidsmässigt som jobbresorna framförallt till Asien och Ameri-
ka.

Efter en lång flygresa (oftast utanför Europa) behöver de flesta en återhämt-
ningsperiod vilket man i många fall kan få, men regelverket är högst godtyck-
ligt och det är långt ifrån alla som kan (och vill) ta den viloperiod som behövs.

Vi skulle vilja styra upp detta med en regel som tvingar (uppmanar bestämt) 
de som reser att alltid få ut minst 11 timmars dygnsvila efter hemkomst från 
Interkontinentala resor.

Vi föreslår:

Att man tittar över möjligheten att alltid ge resande minst 11 timmars dygns-
vila efter hemkomst från Interkontinentala resor eller motsvarande.



Avtals-  

Motion 5 
                                                            2019

Registrerad arbetstid för alla (även för alla ”övertidsavlösta”). 
Att alltid vara tillgänglig är snart norm för dom flesta tjänstemän, finns ”ordi-
narie tid” längre som begrepp i arbetslivet?

Att alltid vara nåbar och aldrig vara riktigt ledig tenderar till att bli ett av våra 
vanligaste arbetsmiljöproblem.

Ett sätt att få överblick över arbetstiden, och ha koll på när det blir för mycket, 
är att registrera den tid man faktiskt jobbar (exempelvis läsa och skriva mail, 
sms:a, prata i telefon är också jobb) och att ett dygn inte bara innehåller jobb, 
det ska även finnas plats för bl.a. fritid, familj och sömn. Det gäller att hitta en 
balans i livet, med allt vad det innebär.

Vi föreslår:

Att all arbetstid ska registreras från och med nu!



Uppdrag Innehar uppdraget idag
Uppdragstid/vald fram till  
Regionrådsmötet 
2019/2020/2022

Kommentar Antal val och år
Inkomna nomineringar  
för mandattiden 2019,  
2019-2020

Valberedningens förslag Avtals- 
område Arbetsställe

Ordförande  
(Mandattid 2 år)

Joakim Ravemyr 2019-04  
1 för 2 år

Joakim Ravemyr  Joakim Ravemyr 1 Volvo PV AB, Karosskomp, Olofström

      

   

Ordinarie styrelseledamot 
(Mandattid 2 år)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annelie Svensson 2019-04  

3 för 2 år 
och 

1 fyllnadsval 
för 1 år

Stefan Olsson 10 Bergendahl Food, Hässleholm

Ann-Marie Håkansson 2019-04  Magnus Notini 9 Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn

Stefan Olsson 2019-04 Annika Gummesson 2 Tarkett AB, Ronneby

 Fyllnadsval för 1 år Karin Lundgren 8 Besikta Bilprovning i Sverige AB, Bromölla

Magnus Johanneson 2020-04   1 Saab Kockums, Karlskrona

Bettina Sörup-Madsen 2020-04  1 NKT HV Cables AB, Karlskrona

 Lars Brodd  2020-04  Slutar 2019  7 Telenor Sverige AB, Karlskrona

   Stefan Olsson  Bergendahl Food, Hässleholm

   Monica Svensson  The Absolut Company, Åhus

   Magnus Notini  Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn

   Lena Johansson  Viron Group AB, Svängsta

   Annelie Svensson  Ahlberg Bil AB, Asarum

Ann-Marie Håkansson Call4u Contactcenter AB, Ronneby

Rasmus Nilsson Ateljé Lyktan, Åhus

     

Styrelsesuppleant  
(enligt turordning)  
(Mandattid 1 år)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicklas Malmstedt 2019-04  Ej valbar 2019-04

4 för 1 år

 Monica Svensson 11 The Absolut Company, Åhus

Karin Lundgren 2019-04   Ida Broström 10 Systembolaget, Osby

Magnus Notini 2019-04   Rasmus Nilsson 1 Ateljé Lyktan, Åhus

Annika Gummesson 2019-04   Samuel Disley 1 Ateljé Lyktan, Åhus

 Monica Svensson The Absolut Company, Åhus

   Magnus Notini Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn

   Ida Broström Systembolaget, Osby

   Nicklas Malmstedt se Kommentar

   Karin Lundgren Besikta Bilprovning i Sverige AB, Bromölla

   Annika Gummesson Tarkett AB, Ronneby

   Rasmus Nilsson Ateljé Lyktan, Åhus

Val att förrätta vid Unionen Sydosts Regionråd 2019-04-25

Uppdrag som upphör 2019

Uppdrag som upphör 2020



Uppdrag Innehar uppdraget idag
Uppdragstid/vald fram till  
Regionrådsmötet 
2019/2020/2022

Kommentar Antal val och år
Inkomna nomineringar  
för mandattiden 2019,  
2019-2020

Valberedningens förslag Avtals- 
område Arbetsställe

        

Ungdomsombud 
(Mandattid 1 år)

Isac Svensson 2019-04  Ej valbar 2019-04

1 för 1 år
Samuel Disley 1 Ateljé Lyktan, Åhus

   Isac Svensson   Se kommentar

Samuel Disley Ateljé Lyktan, Åhus

        

Revisor 
(Mandattid 2 år)
 

Mats Fagerström 2019-04  

1 för 2 år
Mats Fagerström 1 Saab Kockums, Karlskrona

Monica Wallin 2020-04  5 Call4u Contactcenter AB, Ronneby

   Mats Fagerström Saab Kockums, Karlskrona

        

Revisorssuppleant 
(Mandattid 1 år)

Pia Nilsson 2019-04  
1 för 1 år

Pia Nilsson 5 Call4u Contactcenter AB, Ronneby

   Pia Nilsson   Call4u Contactcenter AB, Ronneby

        

Ordinarie ombud  
i Förbundsrådet 
(Mandattid 1 år)
 
 

Joakim Ravemyr 2019-04  

3 för 1 år

Joakim Ravemyr 1 Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström

Bettina Sörup-Madsen 2019-04  Bettina Sörup-Madsen 1 NKT HV Cables AB, Karlskrona

Ann-Marie Håkansson 2019-04  Magnus Johannesson 1 Saab Kockums, Karlskrona

 Joakim Ravemyr   Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström

   Bettina Sörup-Madsen   NKT HV Cables AB, Karlskrona

Magnus Johannesson Saab Kockums, Karlskrona

      

Suppleant  
i  Förbundsrådet
(Mandattid 1 år)

Magnus Johannesson 2019-04

3 för 1 år

Stefan Olsson 10 Bergendahl Food, Hässleholm

Annelie Svensson 2019-04  Rasmus Nilsson 1 Ateljé Lyktan, Åhus

Stefan Olsson 2019-04  Monica Svensson 11 The Absolut Company, Åhus

   Stefan Olsson   Bergendahl Food, Hässleholm

Annelie Svensson Ahlberg Bil AB, Asarum

Ann-Marie Håkansson Call4u Contactcenter AB, Ronneby

Rasmus Nilsson Ateljé Lyktan, Åhus

      

 AVTALSOMRÅDEN
 1 Teknikarbetsgivarna
 2 IKEM-Innovations- och kemiarbetsgivaren
 3 Almega IT
 4 Motorbranschens ag
 5 Almega Tjänsteföretagen/Callcenter
 6 Bemanningsföretagen

Val att förrätta vid Unionen Sydosts Regionråd 2019-04-25

Uppdrag som upphör 2019

Uppdrag som upphör 2020

 7 Almega Telecom
 8 Almega Utveckling och Tjänster
 9 Energiföretagens Arbetsgivareförening
 10 Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet
11  Livsmedelsföretagen, Tjänstemannavtalet
12  Trä och Möbelföretagen 



Uppdrag Innehar uppdraget idag
Uppdragstid/vald fram till  
Regionrådsmötet 
2019/2020/2022

Kommentar Antal val och år
Inkomna nomineringar  
för mandattiden 2019,  
2019-2020

Valberedningens förslag Avtals- 
område Arbetsställe

      

Ordinarie i  
Unionens A-kassa 
(Mandattid 1 år)

Joakim Ravemyr 2019-04  

2 för 1 år

Joakim Ravemyr 1 Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström

Bettina Sörup-Madsen 2019-04  Bettina Sörup-Madsen 1 NKT HV Cables AB, Karlskrona

Joakim Ravemyr Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström

   Bettina Sörup-Madsen   NKT HV Cables AB, Karlskrona

      

Suppleant i  
Unionens A-kassa 
(Mandattid 1 år)

Magnus Johannesson 2019-04  

2 för 1 år

Magnus Johannesson 1 Saab Kockums, Karlskrona

Pia Nilsson 2019-04  Stefan Olsson 10 Bergendahl Food, Hässleholm

   Magnus Johannesson   Saab Kockums, Karlskrona

Stefan Olsson Bergendahl Food, Hässleholm

      

Kongressombud  
ordinarie 
(Mandattid 4 år)
 
 
 
 
 
 

Joakim Ravemyr 2022-04  1

Magnus Johannesson 2022-04  1

Bettina Sörup-Madsen 2022-04  1

Annelie Svensson 2022-04  4

Ann-Marie Håkansson 2022-04  5

Isac Svensson 2022-04  6

Stefan Olsson 2022-04  10

        

Kongressombud  
suppleant
(Mandattid 4 år)

Lars Brodd 2022-04 Slutar 2019 7

Karin Lundgren 2022-04 8

Annika Gummesson 2022-04 2

        

Val att förrätta vid Unionen Sydosts Regionråd 2019-04-25

  AVTALSOMRÅDEN
 1 Teknikarbetsgivarna
 2 IKEM-Innovations- och kemiarbetsgivaren
 3 Almega IT
 4 Motorbranschens ag
 5 Almega Tjänsteföretagen/Callcenter
 6 Bemanningsföretagen
 7 Almega Telecom
 8 Almega Utveckling och Tjänster
 9 Energiföretagens Arbetsgivareförening
 10 Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet
11  Livsmedelsföretagen, Tjänstemannavtalet
12  Trä och Möbelföretagen 

Uppdrag som upphör 2019

Uppdrag som upphör 2020

Uppdrag som upphör 2022



Uppdrag Innehar uppdraget idag
Uppdragstid/vald fram till  
Regionrådsmötet 
2019/2020/2022

Kommentar Antal val och år
Inkomna nomineringar  
för mandattiden 2019,  
2019-2020

Valberedningens förslag Avtals- 
område Arbetsställe

Regionrådsutskottets förslag

Ordinarie  
i valberedningen 
(Mandattid 2 år)

Sylve Jonsson 2019-04  Ej valbar 2019-04

2 för 2 år

Tim Portnoff, sammankallande 3 CGI Sverige AB, Bromölla

Tim Portnoff 2019-04   Camilla Brorsson 5 Van Ameyde Sweden AB

Peter Lindkvist 2019-04   8 Carspect Härlöv AB, Kristianstad

Sylve Jonsson, sammankallande Se kommentar

Tim Portnoff CGI Sverige AB, Bromölla

        

Revisorernas förslag

Suppleant i valberedningen  
(Mandattid 1 år)

Charlotte Milling Mattsson 2019-04  Ej valbar 2019-04
1 för 1 år

Pär Jönsson 12 Tarkett AB, Hanaskog

   Charlotte Milling Mattsson    Se kommentar

Val att förrätta vid Unionen Sydosts Regionråd 2019-04-25

  AVTALSOMRÅDEN
 1 Teknikarbetsgivarna
 2 IKEM-Innovations- och kemiarbetsgivaren
 3 Almega IT
 4 Motorbranschens ag
 5 Almega Tjänsteföretagen/Callcenter
 6 Bemanningsföretagen
 7 Almega Telecom
 8 Almega Utveckling och Tjänster
 9 Energiföretagens Arbetsgivareförening
 10 Svensk Handel, Tjänstemannaavtalet
11  Livsmedelsföretagen, Tjänstemannavtalet
12  Trä och Möbelföretagen 

Uppdrag som upphör 2019

Uppdrag som upphör 2020



Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har  vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Den passar utmärkt för 
dig som är nyvald som ombud, men även för dig som varit med ett tag men 
som inte vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens lokala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet 
och har kallelsen gått ut i tid senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Är ni redo att köra?

Vi inleder förhandlingarna. Nu kör vi!

Jag föreslår följande propositionsordning Ska vi ta och besluta i den här ordningen?

Är det mötets mening att... Är alla här överens?

Någon däremot? Är ni riktigt säkra? Säg nej annars!

Jag har inga fler på talarlistan Har alla fått säga det de vill?

Är debatten avslutad? Har alla pratat klart?

Kan mötet gå till beslut? Ska vi klubba det här?

Beslutar mötet i enlighet med förslaget? Ska vi göra som det står i förslaget?

Beslutar regionrådet bifalla valberedningens förslag? Ska vi välja de som  
valberedningens föreslår? 

Beslutar regionrådet avslå valberedningens förslag? Ska vi inte välja just de här, 
utan bestämma att vi väljer några andra?

Jag finner att mötet beslutat godkänna... Då säger vi så, vi är nöjda med det här 
och behöver inte prata mer om det.

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Nu får ni allt räkna rösterna!

Jag föreslår röstning med handuppräckning Ska vi räcka upp handen när vi  
röstar, eller?

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi börja jobba?
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Norrbotten

Västerbotten

Mellannorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland
Uppland

Stockholm

Östra Sörmland
/Gotland

Göteborg

SjuHall

Sydväst
Sydost

Småland

Berg-
slagen

ÖstSkaraborg/Väst

Mälar-
dalen
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Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. 
Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.

Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar i det 
privata näringslivet. Många är också chefer. Dessutom välkomnar 
Unionen egenföretagare och studenter.


