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Året som gått 
Unionen – fackförbundet som växer och växer 
Unionen – Sveriges största fackförbund 
har under året växt med närmare 30 000 
medlemmar till över 704 000 medlemmar.  
I hela landet är vi mer än 30 000 förtroen-
devalda. Inom Unionen Sydost är vi 12 
976 yrkesverksamma- och egenföretagar-
medlemmar, en ökning med 22 medlem-
mar under året. 

Unionens styrka och framgång är att vi 
kan organisera alla tjänstemän som jobbar 
på samma arbetsplats, inom den privata 
sektorn. Att bli fler medlemmar och för-
troendevalda är viktigt för att vi ska 
kunna bibehålla styrkan i det fackliga ar-
betet. När vi är många får vi en större på-
verkansmöjlighet, både när vi ska före-
träda medlemmarna på arbetsplatsen, men 
även i dialogen med arbetsgivare och po-
litiker. 

CORONAVIRUSETS KONSEKVENSER 
När smittspridningen av coronaviruset 
tilltog i mars 2020 blev konsekvenserna 
stora för hela arbetsmarknaden och själv-
klart även för oss i Unionen. Tidigt i kri-
sen stod det klart att trycket på vår organi-
sation var mycket hög. Vi prioriterade 
arbetet med stöd och förhandlingar till 
medlemmar och förtroendevalda och vi 
bedrev ett intensivt lokalfackligt arbete. 
Ett arbete som försvårades i och med att 
många arbetsplatser hade distansarbete. 
Bland annat har bildandet av nya klubbar 
påverkats negativt, men samtidigt har 
medlemsantalet ökat.  

För att klara av det ökade trycket stärktes 
verksamheten upp genom ompriorite-
ringar och samarbeten inom Unionens 
olika regioner och förbundskontoret.  

ETT UNIONEN 
För medlemmarna i Sydost har det ”nya 
normala” inneburit att allt fler periodvis 
fått jobba hemifrån. De sociala kontak-
terna har minskat medan de digitala mö-
tena drastiskt har ökat.  

Sydost fick i princip ställa in alla utbild-
ningar och informationsmöten under 
första halvåret. Under andra halvåret 
skedde en gradvis anpassning till att er-
bjuda detta igen digitalt. Det fortsatt vik-
tigaste för oss i Sydost är att vi fokuserar 
på det som verkligen betyder något för 
medlemmarna såsom de arbetsplatsnära 
frågorna, arbetsmiljön, lön, anställnings-
villkor, kompetensutveckling, pension 
och försäkringar.  

Inom Sydost är det också viktigt att vi 
jobbar med de frågor som indirekt berör 
medlemmarna, som t.ex. att nya företag 
etablerar sig i regionen, att vi utvecklar 
infrastrukturen samt att vi skapar förut-
sättningar och möjligheter till utbildning.  

Ett Unionen innebär att alla som är med-
lemmar i Unionen ska ha möjlighet till en 
god service med hög kvalitet oavsett var 
man bor. Unionen ska göra skillnad och 
alla ska ha möjlighet till bra villkor och 
utveckling i arbetslivet.  

Som avslutning vill jag tacka alla inom 
Unionen Sydost; medlemmar, förtroende-
valda, klubbar, styrelse och anställda, för 
ett bra jobb under år 2020! 

 

Joakim Ravemyr 
Ordförande regionstyrelsen 
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Förtroendeuppdrag  

REGIONSTYRELSEN  

Ordförande 
Joakim Ravemyr Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström 

Vice ordförande  
Stefan Olsson Bergendahl Food AB, Hässleholm  

Ledamöter 
Samuel Disley  Ateljé Lyktan, Åhus 
Ida Broström  Systembolaget, Osby 
Annika Gummesson Tarkett Sverige AB, Karlskrona 
Magnus Notini  Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn 
Mikael Sztanski NKT HV Cables AB, Karlskrona 

Suppleanter 
Carina Haag Nilsson Fueltech Sweden AB, Ronneby 
Stina Hillman Telenor Sverige AB, Karlskrona 
Eva Johansson HKScan Sweden AB, Kristianstad 
Joel Stenberg  Repipe Sverige AB, Kristianstad 

Ungdomsombud 
Fredrik Medzech Carspect AB, Härlöv 

Adjungerad ledamot 
Bettina Johansson RC Unionen Sydost 

Arbetsutskott 
Joakim Ravemyr Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström 
Stefan Olsson Bergendahl Food AB, Hässleholm 
Ida Broström  Systembolaget, Osby 
Bettina Johansson RC Unionen Sydost 

Revisorer 
Mats Fagerström SAAB Kockums AB, Karlskrona 
Magnus Spåre Evomatic AB, Karlshamn 

Suppleanter 
Vakant 

VALBEREDNING  
Peter Lindkvist Carspect AB, Kristianstad 
Pär Jönsson  Tarkett AB, Hanaskog 

Suppleanter 
Sara Axelsson Yrkesakademin, Ronneby 



5 

KONGRESSOMBUD 
Regionen Sydost har 7 st. kongressombud som representerar regionen på Unionens kon-
gress. Regionens kongressombud valdes redan på regionrådet 2019. Kongressombudens 
mandatperiod löper till 2022 då nya val ska göras. 

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD  
Joakim Ravemyr  Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström 
Stefan Olsson  Bergendahl Food AB, Hässleholm 
Magnus Notini  Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn 

Suppleanter 
Ida Broström   Systembolaget, Osby 
Annika Gummesson  Tarkett Sverige AB, Karlskrona 
Samuel Disley  Ateljé Lyktan, Åhus 

Ombud till Unionens a-kassas föreningsstämma 
Joakim Ravemyr  Volvo PV, Karosskomp. AB, Olofström 
Stefan Olsson  Bergendahl Food AB, Hässleholm 

Suppleanter 
Magnus Notini  Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn 
Annika Gummesson  Tarkett Sverige AB, Karlskrona 
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Medlemskap

FLER MEDLEMMAR
Medlemsutvecklingen i Unionen Sydost 
har ökat något under 2020, jämförelsevis 
med föregående år. Unionen Sydost ge-
nomförde företagsbesök fram till och med 
första halvan av mars 2020 innan Corona 
restriktionerna infördes. Syftet med besö-
ken är att få fler som engagerar sig fack-
ligt samt att träffa befintliga och potenti-
ella medlemmar för information och 
medlemsvård. Efter Covid-19 utbrott ge-
nomfördes väldigt få besök. 

Unionenveckan i regionen, genomfördes 
under vecka 6. Temat för veckan var Lön 
(prepping kitt inför lönesamtalet). Hös-
tens Unionenvecka ställdes in pga. Covid-
19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika medlemsgrupper 
1 januari – 31 december 2020 Ingående 2020-01-01 Utgående 2020-12-31 Utfall 

Yrkesverksamma  12 736 12 751 +15 

Egenföretagare 218 225 +7 

Student 882 797 -85 

Totalt 13 836 13 773 -63 
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Unionen Chef 
I medlemskapet som chef erbjuder Un-
ionen facklig rådgivning, förhandlings-
hjälp, granskning av chefsavtal, ledarut-
bildning, seminarier, chefstidningen Chef 
& Karriär m.m. 

Eftersom närhet är ett av Unionens känne-
tecken, har våra18 regioner ombudsmän 
med fördjupade kunskaper om vilka vill-
kor som bör gälla för chefer och ledare. 
Hos Unionen Sydost är det Dan Lundkvist 
som är ombudsman för chefer. 

2020 var på många sätt ett år som gjorde 
att vi fick tänka om – så även gällande 
våra erbjudanden till medlemmarna i Un-
ionen Chef. Detta medförde att vi fick 
ställa in alla kurser utom en, ”Hålla Löne-
samtal”, där 24 st. deltog.  

I övrigt har verksamheten mest bestått i 
att stötta cheferna på individ- och före-
tagsnivå.  

En kampanj genomfördes i syfte att mark-
nadsföra de regionala Ombudsman Chef. 

Unionen Student  
Blekinge arbetsmarknadsdag BTH Karls-
krona var en av de aktiviteter som  
Unionen student deltog i 2020.  

Intresset från studenterna var mycket stort 
och frågorna var många. 

Utöver ovanstående så blev det inte fler 
fysiska aktiviteter genomförda pga. Co-
vid-19 

Medlemsantal 
 Ingående 

2020-01-01 
Utgående 

2020-12-31 
Utfall 

Studerande 882 797 -85 

 
Medlemsvärv-
ning 

 
2019 

 
2020 

Studerande 335 135 

 
Uppdaterade 
till yrkesverk-
samt medlems-
skap 

 
 
 

2019 

 
 
 

2020 

Studerande 172 38 

 

Medlemsaktiviteter 
Under 2020 har Unionen Sydost fått ställa 
in samtliga medlemsaktiviteter på grund 
av Covid-19. 

Unionen har genomfört ett flertal digitala 
medlemsaktiviteter där samtliga regioners 
medlemmar har kunnat delta. 
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET 
Unionen Sydost ska genom företagsbe-
sök, klubbesök och konferenser aktivt ar-
beta för att informera Unionens medlem-
mar om avtalsvillkoren, så att de får en 
positiv löneutveckling. 

Genom företagsbesök ska Unionen Sydost 
påverka avtalslösa företag att teckna kol-
lektivavtal. Unionen Sydost ska genom-
föra förhandlingar på såväl klubbar som 
på övriga företag. Unionen Sydost fortsät-
ter att arbeta konsultativt mot klubbar och 
enskilda medlemmar. Det innebär att, ge-
nom utbildning och rådgivning, stärka 
klubbar och enskilda medlemmar i för-
handlingar. Unionen Sydost erbjuder en-
skilda medlemmar, utan klubb, förhand-
lingsstöd i tvistefrågor samt i 
lönerevision. 

Förhandlingar 
Under 2020 ligger nivån på antalet för-
handlingar högre än antalet för 2019, pga. 
Covid-19. 

Migrationsärende. 
Unionen Sydost yttrar sig gällande arbets-
marknadsåtgärder i form av arbetstillstånd 
för icke EU/EES-medborgare och under 
2020 övergick yttrandena till region 
Stockholm, som numera hanterar dessa. 

Avtalstecknande  
Under året tecknas hängavtal efter förfrå-
gan. 

REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET 
Unionen påverkar och samarbetar med ar-
betsgivare, myndigheter och andra aktörer 
i arbetet med att förbättra arbetsmiljö-
verksamheten. Unionen Sydost medverkar 
vid framtagning av medlemmars rehabili-
teringsplaner samt hjälper medlemmar 
som har problem med att få sin arbets-
skada godkänd. 
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År 2020 i siffror 

Avslutade förhandlingar 2020  

MBL, totalt 1 032 

Intressetvister 31 

Rättstvister lokala 52 

Rättstvister centrala 27 

 
Övriga ärenden och aktiviteter 2020  

Pensions/försäkringsärenden 8 

RAMO-ärenden 41 

Klubbaktiviteter 147 

Migrationsärenden 9 

Avtalstecknande - hängavtal 23 

 
 

Förhandlingar 

Korttidsarbete med statligt stöd 

Flera av de branscher som är var mest utsatta i Coronakrisen finns inom Unionens 
organisationsområde. Under våren lades varsel på 267 st. områden inom regionen. 
Den 16 mars presenterade regeringen att korttidsarbete med statligt stöd skulle bli 
möjligt under 2020. På bara några veckor tecknades centrala avtal om korttidsar-
bete på drygt 80 avtalsområden. Dessa avtal var en förutsättning för att företag 
med kollektivavtal skulle kunna teckna lokala avtal. På bara några veckor teck-
nade Sydost 366 st. lokala avtal om korttidsarbete inom regionen.  

Under året följde sedan två omgångar med tilläggsavtal om uppsägningstid och 
det andra om 80 procents arbetstidsförkortning under maj-juli, vilket innebär nya 
omgångar av förhandlingar. I november stod det klart att regeringen förlängde pe-
rioden med korttidsarbete med statligt stöd till att gälla även under första halvåret 
2021 och nya avtal tecknades.   
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Förtroendevald

KURSER OCH KONFERENSER FÖR 
FÖRTROENDEVALDA. 
Med anledning av Covid-19 har Unionen 
följt myndigheternas rekommendationer 
om att undvika folksamlingar och dess   
uppmaning om hemarbete i möjligaste 
mån. Med anledning av detta beslutade 
Unionen att ställa in samtliga fysiska kur-
ser, utbildningar och aktiviteter, för såväl 
förtroendevalda som medlemmar. I stället 
intensifierades arbetet med att tillgänglig-
göra fler kurser och aktiviteter digitalt. Vi 
gjorde en snabb omställning och kunde 
lyckosamt genomföra många utbildningar 
digitalt. Inom regionen genomfördes ett 
flertal informations- och nätverksträffar 
digitalt, för ett stort antal deltagare. 

Regionrådet den 25 april genomfördes di-
gitalt där 26 personer deltog.  

  



11 

Lokal facklig organisation 
Unionen Sydost har utsett 9 arbetsplats-
ombud samt 9 nya arbetsmiljöombud un-
der året, på 22 arbetsplatser. 

En del klubbar har fått besök och erbju-
dits synlighets och informationsmaterial. 
Antal besök begränsades pga. Covid-19. 

Ny klubb 2020 
Rosenqvists Food Technologies AB, Kris-
tianstad 

Avregistrerade klubbar 2020 
HCL Technology, Olofström (arbetsställe 
avvecklat) 
Thage i Skåne AB, Kristianstad 
Photomic/Viron, Karlshamn (arbetsställe 
avvecklat) 
The Absolut Company, Åhus  
Elcommunication Sweden AB, Karls-
hamn 
LRF-Konsult, Ronneby 
Mjölkteknik Lely Syd, Kristianstad (ar-
betsställe avvecklat) 
Flextronics International AB, Ronneby 
(verksamheten avvecklad) 

 

 
Lokal facklig organisation Ingående 2020-01-01 Utgående 2020-12-31 Utfall 

Tjänstemannaklubbar 64 56 -8 

Arbetsplatsombud (APO) 149 115 -34 

Arbetsplatser med APO 125 90 -35 

Arbetsplatser med AMO 98 80 -18 
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Arbetsliv  

FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
Unionen har sedan början av 2000-talet 
bedrivit försäkringsinformationsverksam-
het för att öka medlemmarnas 
intresse, kunskap och medvetande om 
pensioner och försäkringar. Under 2020 
har Unionen Sydost anordnat 7 föreläs-
ningar om pension och försäkringar på 
arbetsplatser och konferenshotell i reg-
ionen. Totalt har ca 100 medlemmar del-
tagit i dessa aktiviteter. 

Därtill har ett antal enskilda medlemmar 
fått förhandlingshjälp och hjälp att reda ut 
särskilda ärenden gällande pensioner och 
försäkringar. 

Finfo, Jessica och Jonas tackar för det 
stora intresset och engagemanget som har 
varit genom åren, från medlemmar, för-
troendevalda och anställda i regionen. Det 
har varit ett oerhört roligt, spännande och 
mycket givande arbete att informera om 
pension och försäkring. Att få hjälpa män-
niskor med dessa frågor som många upp-
lever som svåra, har betytt väldigt mycket 
för oss.  

Eftersom arbetet med pension och försäk-
ring är så viktigt och intressant fortsätter 
vi att jobba med dessa frågor. 

Jonas har börjat som försäkringskonsult 
på Avtalat och Jessica jobbar numera som 
pensions-och försäkringsspecialist på Un-
ionens förbundskontor. 

Regionens försäkringsinformatörer/ 
Jessica Rundgren och Jonas Andersson 

PTK, Svenskt Näringsliv och LO har gemensamt 
bildat ett informationsbolag, Avtalat.  
Syftet med Avtalat är att förenkla informationsgiv-
ningen kring kollektivavtalad pension och försäk-
ring, för både anställda och arbetsgivare . Genom 
att PTK, LO och Svenskt Näringsliv samlar all sin 
information på en gemensam plattform skapas en 
översikt och enhetlighet som inte har funnits tidi-
gare.  
Detta kommer på sikt innebära stora fördelar för 
både anställda och arbetsgivare. 
Avtalat påbörjar sin verksamhet vid årsskiftet 
2020-2021 och därför har Finfo avvecklats.  
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Utvecklande organisation 

PERSONAL 

Regionchef 
Bettina Johansson 

Ombudsmän 
Pia Forsare 
Mats Nilsson 
Gunilla Johansson 
Dan Lundkvist 
Emma Steglöw 
Marcus Larsson 
Djellona Bugujevci  
Jenny Hansson  
Jon Ydesand fr o m 2020-01-08 
Joakim Olofsson fr o m 2020-05-04 
Susanne Larsson Forman t o m 2020-08-31 

Assistent 
Monica Svensson 

Medlemsutvecklare 
Madelaine Brorsson 
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DEMOKRATI 

Styrelserapport 
Regionstyrelsen, 11 protokollförda sammanträden (varav 9 digitalt) 
Arbetsutskottet, 11 protokollförda sammanträden (varav 8 digitalt) 
Gemensam verksamhetsdag för Regionstyrelsen och Regionkontoret 
Verksamhetsdag för Regionstyrelsen, planering inför år 2021 
Träff ny styrelse efter Regionrådet 
Valberedningen 4 sammanträden  

 
• Medverkan i förbundets dialogmöten 
• Möte med presidiegruppen och regionordföranden 
• Regionordförandemöten 
• Gemensamma möten (AU) med Region Småland och Region Sydväst 
• Nätverksträff Unionenklubbarna i Kristianstad/Hässleholm 
• Regionråd (digitalt) 
• Förbundsråd (digitalt, 1 dag istället för normalt 2 dagar)  
• Introduktion nya RS-ledamöter 
• Unionens A-kassas årsstämma  
• Ung Arena 
• Likabehandlingsnätverket 
• Unionens IT-referensgrupp 
• TCO-rådet Blekinge 
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Unionen Seniorer Sydost 

Antalet medlemmar 2020-12-31 uppgick 
till: 647 medlemmar 

Styrelsen har haft följande sammansätt-
ning: 

Ordförande: Veine Sjödahl 
Vice ordförande: Börje Green 
Kassör:  Ann-Christin Rydberg 
Sekreterare:  Irene Friberg Johansson 
Ledamöter: Kersti Gustavsson 
 Jeppe Jeppsson  
 Marianne Nygård  
 Jan-Erik Olsson 

Revisorer:  Lars-Gunnar Arvidsson  
 Kjell Thörnqvist 

Valberedning: Jan Andersson  
Gert Eriksson 
Benny Larsson 

 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen sam-
lats: 6 gånger. 

Under året har följande studiebesök och 
aktiviteter genomförts. 

Utbildning i hjärt-lungräddning i samar-
bete med Civilförsvarsförbundet den 12 
februari. 

Bussresa till Arlövsrevyn 5 mars. 

Naturvandring till Frickabron i Halens fri-
tidsområde den 15 september. 

Årsmöte i Bellevueparken, Dans In den 
20 oktober. 

Inplanerade studiebesök till F17 och  
Cetetherm den 15 april, samt Mixiprint 
och Safeman den 13 maj fick ställas in 
pga Corona pandemin. Likaså fick årsmö-
tet flyttas till hösten. 
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Ekonomi 

Med anledning av att regionerna inte är egna juridiska personer, upprättas ingen 
balansräkning utan regionens tillgångar och skulder bokförs i Unionens gemen-
samma balansräkning. Det får även till följd att finansiella poster och skatt redovi-
sas i den gemensamma resultaträkningen och regionernas resultat ska avläsas un-
der rubriken rörelseresultat.  

Årets resultat kr 1 747 000. 
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Granskningsrapport 

Till Regionrådet för Unionen Sydost 2020 
Som valda verksamhetsrevisorer i regionen, har vi granskat regionens verksamhet 
för år 2020 i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer. 

Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av förbundets rä-
kenskaper har de av kongressen valda revisorerna. 

Vår granskning har utgått från de beslut som fattats av kongress, förbundsråd, för-
bundsstyrelse, regionråd och regionstyrelse. 

Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stad-
gar, mål och beslut fattade i Unionen. 

Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verk-
samhetsåret. 

 
Sydost Mars 2021 

 
 
Mats Fagerström 
Verksamhetsrevisor 
 

Magnus Spåre 
Verksamhetsrevisor

  
  



18 

Klubbar i Unionen Sydost 

ARETSPLATSER MED KLUBB 
 

Medlemmar 
2019  2020 

Osby - Ö Göinge 
Cejn AB, Lönsboda    8  7 
Eltex Of Sweden AB, Osby    7  7 
Haki AB, Sibbhult    28  25 
Tarkett AB, Hanaskog    19  16 
Glimakra of Sweden, Glimåkra    12  19 

Hässleholm 
Backer El. Värme AB, Sösdala    47  49 
Ballingslöv, Ballingslöv   67  67 
Furninova AB, Bjärnum    16  16 
Bergendahls Food, Hässleholm    472  534 
Carspect AB, Hässleholm    80  113 
VEAB Heat Tech AB, Hässleholm  19  24 
Kockens AB, Fjälkinge    89  89 

Karlshamn 
JSBs Construction AB, Asarum    22  24 
AAK Sweden AB, Karlshamn    107 108 
Ahlberg Bil AB, Karlshamn    39  39 
Evomatic AB, Karlshamn    51  56 
Sydkraft Thermal Power AB, Karlshamn   32  33 
Unionen Sydost, Karlshamn    13  12 

Karlskrona 
Anticimex AB, Karlskrona    16  16 
Blekinge Läns Tidning, Karlskrona   22  21 
Dynapac Compaction Equipment AB, Karlskrona  73  72 
Ericsson AB, Karlskrona    316  333 
SAAB Kockums AB, Karlskrona   209  207 
NKT HV Cables AB, Karlskrona   211  245 
Nurse Partner Scandinavia AB, Karlskrona   17  18 
Roxtec International AB, Karlskrona   88  97 
Blekinge Idrottsförbund, Karlskrona   19  17 
Telenor Sverige AB, Karlskrona   872  998 
NBV Syd, Karlskrona    155  151 

Kristianstad - Åhus 
Anticimex AB, Kristianstad    22  20 
Ateljé Lyktan AB, Åhus    29  31 
Bong Ljungdahl Sverige AB, Kristianstad   20  21 
Konecranes AB, Kristianstad    17  16 
Kristianstad Bilcentrum AB, Kristianstad   30  29 
Kristianstads Automobil AB, Kristianstad   18  24 
Point Logistik Gota Media AB, Kristianstad   43  43 
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Medlemmar 
2019  2020 

Kristianstad - Åhus 
SMEKAB Saferoad AB, Önnestad   27  33 
Tollo Linear AB, Kristianstad    37  42 
Rosenqvists Food Technologies AB  0 20 

Olofström 
EBP i Olofström AB, Olofström   30  23 
ITE Fabriks AB, Olofström    15  12 
Shiloh Industries AB, Olofström   37  35 
Volvo PV AB, Karosskomponenter, Olofström   247  245 

Ronneby 
Alfa Laval i Lund AB, Ronneby   61  57 
Call4U Contactcenter AB, Ronneby   43  35 
Dynamic Robotic Solutions Europe AB, Ronneby  31  29 
Nordic Wehicle conversion AB, Backaryd   33  34 
Nordiska VA Teknik AB, Backaryd   16  16 
Orbit One AB, Ronneby   57 62 
Projet Systems AB, Ronneby    10  10 
Tarkett AB, Ronneby    101  91 

Bromölla – Sölvesborg 
Stora Enso Fine Paper, Nymölla   54  54 
CGI Sverige AB, Bromölla    204  198 
Geberit AB, Bromölla    95  102 
Svensk Husproduktion AB, Bromölla   33  37 
Titanx Engine Cooling AB, Sölvesborg   55  44 
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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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