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Året som gått
2020 började som vilket år som helst med stora 
planer för Unionen och Upplandsregionen 
som skulle börja arbeta med kongressens 
beslut om ”Ett Unionen” och minskat kapi-
talutnyttjande. Spridningen av Coronaviruset 
under mars gav stora konsekvenser för arbets-
marknaden i Uppland och hela världen. 

Till en början var trycket på region Uppland 
mycket högt, ekonomin gick inte ihop för 
många företag och förhandlingarna om upp-
sägningar och permitteringar stod som spön 
i backen. Regionerna har på ett gott sätt nu 
kunna delat resurser mellan varandra för att 
hantera förhandlingstrycket. Även förbunds-
kontoret har ställt om och delat resurser till 
regionerna. 

De målen vi ställde upp inför 2020 bland annat 
ökat antal klubbar har vi såklart inte priorite-
rat utan vi har fokuserat på att stödja med-
lemmar och förtroendevalda i Coronakrisen. 
Under året har vi haft en väldigt stor medlem-
sökning med 1 047 yrkesverksamma medlem-
mar i regionen. 

Vi i styrelsen sköt regionrådet från april 
till september för att pandemin borde 
ha lugnat ner sig, men så blev det inte 
och nu kommer vi återigen ha ett digi-
talt regionråd. Det är inte bara styrelsen 
som fått anpassa sig till digitala arbets-
former utan väldigt många tjänstemän i 
Uppland. 

Vi vill rikta ett jättestort tack till våra 
medarbetare på regionkontoret och alla 
förtroendevalda på arbetsplatserna i  
Upplandsregionen. Arbetsbelastningen 
har varit enorm, men ni har ställt om för 
distansarbete, lyckats ta alla förhand-
lingar och ändå varit med i utvecklingen 
av vårt förbund. TACK! 

Kjell Christensson Markus Wiberg
Ordförande regionstyrelsen Regionchef
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Förtroendeuppdrag  
REGIONSTYRELSEN 
Ordförande
Kjell Christensson  Cytiva Sweden AB 

Vice ordförande 
Birgitta Holmlund  Egenföretagare 

Robin Carlberg  Forsmark Kraftgrupp AB  

Ledamöter
Birgitta Holmlund  Egenföretagare 

Koorosh Khosravi  Sandvik Coromant AB 

Robin Carlberg  Forsmark Kraftgrupp AB 

Susanne Bloman  Securitas Sweden AB

Matz Lindell  Ahlsell Sverige AB 

Suppleanter
Johan Svensson Söderström    Opus Bilprovning AB 

Conny Hallberg    Forsmark Kraftgrupp AB 

Ivan Sevov  Circassia AB 

REVISORER
Karolina Wigenfeldt  Simpleko AB 

Patrik Dahl 

Suppleanter
Britt-Marie Hedin  

Magnus Andersson   Sensus Svealand 

VALBEREDNING 

Emma Brorsson  Cytiva Sweden AB

Mohammad Reza Safaee  Vattenfall 

Anders Lund  Sandvik Coromant AB 

Maria Carlsson  Cytiva Sweden AB 

Alicia Kebring  SOS Alarm Sverige AB 
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KONGRESSOMBUD 
 
Koorosh Khosravi  Sandvik Coromant AB 

Birgitta Holmlund  Egenföretagare 

Robin Carlberg  Forsmark Kraftgrupp AB 

Emma Brorsson  Cytiva Sweden AB 

Matz Lindell  Ahlsell Sverige AB 

Johan Svensson Söderström   Opus Bilprovning AB 

Susanne Bloman  Securitas Sweden AB 

Suppleanter

Anders Lund   Sandvik Coromant AB 
Mohammad Reza Safaee  Vattenfall AB 
Susanne Pettersson  Unionen Uppland 
Alicia Kebring   SOS Alarm Sverige AB 
Maria Carlsson   Cytiva Sweden AB g 
 
OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 
 
Kjell Christensson  Cytiva Sweden AB 

Koorosh Khosravi  Sandvik Coromant AB 

Robin Carlberg  Forsmark Kraftgrupp AB 

Birgitta Holmlund  Egenföretagare 

Suppleanter
Susanne Bloman  Securitas Sweden AB 

Matz Lindell  Ahlsell Sverige AB 

Johan Svensson Söderström    Opus Bilprovning AB 

OMBUD TILL A-KASSESTÄMMA 
 
Koorosh Khosravi 
Robin Carlberg
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PERSONAL 

Regionchef
Markus Wiberg 
 
Ombudsmän 
Thomas Fahrenholz  
Tuula Fenwick  
Jörgen Gustavsson  
Per-Ola Karlsson  
Karin Lind  
Annika Melin Koeppel  
Lars Persson  
Susanne Pettersson  
Hans Söderblom   
Annika Söderdahl 

Försäkringsinformatör 
Lars Persson  
 
Kursadministratör/ekonomi 
Marie Bodin 
 
Klubbutvecklare 
Per-Ola Karlsson 
 
Coach och värvare 
Veronica Hedqvist
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FLER MEDLEMMAR  

Unionenveckan

Vecka 6 genomfördes en Unionenvecka i region 
med många arbetsplatsaktiviteter i samarbete 
mellan regionkontoret och klubbarna med syfte 
att värva medlemmar.

Konsekvenser av pandemin 

När smittspridningen av det nya coronaviruset 
tilltog i mars 2020 blev konsekvenserna stora för 
hela arbetsmarknaden och självklart även för oss 
i Unionen. Unionen har under pandemin visat 
att partsmodellen levererar och samtidigt stöttat 
medlemmarna och förtroendevalda.  

Tidigt i krisen stod det klart att trycket på vår 
organisation var mycket högt. Vi prioriterade 
arbetet med stöd och förhandlingar till medlem-
mar och förtroendevalda och vi bedrev ett inten-
sivt lokalfackligt arbete. Ett arbete som  
försvårades i och med att många arbetsplatser 
hade distansarbete. Bland annat har bildning av 
nya klubbar påverkats negativt, men samtidigt har 
medlemsantalet ökat.  

För att klara av det ökade trycket stärktes verk-
samheten upp genom omprioriteringar och 
samarbeten inom Unionens olika regioner och 
förbundskontoret. Förbundsstyrelsen beslutade 
om en justerad verksamhetsplan som bland annat 
innebar att verksamheter som inte direkt arbetade 
mot de prioriterade områdena med rådgivning 
och förhandling behövde pausas eller ställas om. 
Flera medarbetare fick ändrade arbetsuppgifter 
resterande året.  

Korttidsarbete med statligt stöd 
Flera av de branscher som blev mest utsatta i 
coronakrisen finns inom Unionens organisa-
tionsområde. Under mars-juni förhandlades 139 
omorganisationer och uppsägningsärenden 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 korttidsarbete på drygt  
80 avtalsområden. Dessa avtal var en för- 
utsättning för att företag med kollektivavtal skulle 
kunna teckna lokala avtal. På bara några veckor 
tecknade vi 324 lokala avtal om korttidsarbete 
inom regionen.  

Under året följde sedan två omgångar med till-
läggsavtal 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 
perioden med korttidsarbete med statligt stöd till 
att gälla även under första halvåret 2021 och nya 
avtal tecknades. 

Digitala möten och aktiviteter  

För att ta ansvar för smittspridningen och följa 
myndigheternas rekommendationer om att  
undvika folksamlingar och uppmaning om hem-
arbete i möjligaste mån, beslutade Unionen att 
ställa in samtliga fysiska kurser, utbildningar och 
aktiviteter för såväl förtroendevalda som medlem-
mar. Med detta intensifierades arbetet med att 
tillgänggöra fler kurser och aktiviteter digitalt. En 
snabb omställning gjordes och vi kunde lycko-
samt genomföra många utbildningar digitalt.  

Regionrådet den 17 september genomfördes digi-
talt för 50 personer. Där vi även avslutade med Ari 
Riabacke som föreläste digitalt om ”Så tar vi oss 
an en osäker framtid”. 200 medlemmar deltog.

Medlemskap 
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Unionen Chef
Under året har utbildning för chefer hållits i 
Lönesamtal och Utvecklingssamtal,  
15 chefsmedlemmar deltog. 

Unionen Egenföretagare
Den 31 december 2020 var antalet 368  
EGET-medlemmar i Uppland, vilket var en 
ökning med 31 EGET-medlemmar från årets 
början.   
Vi är fortsatt medlemmar till 
Nyföretagarcentrum i Uppsala, vilket ger oss 
möjlighet till kontakter med  
EGEN-företagare. 

Birgitta Holmlund från vår egen region- 
styrelse är EGET-medlem och finns  
representerad i samverkansgruppen.  
 
Unionen Student
På grund av pandemin har Unionen Student 
inte haft någon verksamhet under 2020. 

Medlemsaktiviteter
På grund av pandemin har Unionen haft  
digitala föreläsningar med olika föreläsare. 
Uppland hade bokat Olof Röhlander som 
hade en digital föreläsning den 18 november. 

Olika medlemsgrupper
1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring

Yrkesverksamma och Egen medlemmar 3 562 -2 515 1 047

Student 501 -662 -161

Pensionärer 147 -115 32

Totalt 4 210 3 292 918
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET 
 
Förhandlingar och juridisk handläggning
Under 2020 så har vi i Uppland genomfört 
tviste-, medbestämmande-, och intresse- 
förhandlingar på en mycket högre nivå än 
förra året. Vi upplever en fortsatt instabil  
konjunktur i vissa branscher med i första hand 
tyngdpunkt på MBL-förhandlingar.  

REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET
Ohälsan i arbetslivet är ett stort problem. 
Unionen anser att medlemmarna ska må bra 
på och av arbetet genom en arbetsmiljö som 
främjar hälsa, utveckling och trygghet. 

På arbetsplatser där Unionen har  
medlemmar och där inget lokalt arbets-
miljöombud är utsett kan istället Unionens 
ombudsmän gå in som regionala arbetsmiljö-
ombud (RAMO). Under året har våra RAMO 
träffat såväl anställda som arbetsgivare för 
genomgång av arbetsmiljöarbetet som bedrivs 
på arbetsplatsen och även informerat om de 
lagkrav som ställs för att en god arbetsmiljö 
ska uppnås. I samband med detta har även 
arbetsmiljöombud utsetts där det varit  
möjligt. Ombudsmännen begär som regel att 
arbetsgivaren i samverkan med personalen 
och lokala arbetsmiljöombud ska förutse 
arbetsmiljökonsekvenser i samband med  
förhandlingar om förändring av arbets- 
platserna. Vi har därutöver arbetat som 
RAMO vid 100-tal ärenden, t.ex. risk- 
bedömningar vid organisationsförändringar 
eller vid rehabiliteringsstöd till enskilda  
medlemmar. 
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FLER FÖRTROENDEVALDA
Klubbtrappan (8-stegsmodellen) 

Projektet som pågått under ca två års tid fort-
satte under början av 2020 och avslutades i 
mars, då tre klubbar var kvar att avsluta i  
projektet. 

Enligt de utvärderingar som gjorts med de 
deltagande klubbarna så har projektet vart en 
framgång.  

Några exempel på det som fram kom är:

Medveten tydlighet hos de själva i klubb- 
styrelsen och vad som skapas i gruppen. 

Att tillstånd smittar. 

Skapat större delaktighet och teamkänsla i 
klubbstyrelsen. 

Klubbstyrelsen har vågat lyfta tyst kommuni-
kation/uppfattningar som landat bra i  
klubbstyrelsen.

De gemensamma fastställda värderingarna 
har skapat tydlighet i att få klubbstyrelsen att 
vilja dra åt samma håll och att deras  
beteenden individuellt, i gruppen speglas utåt 
till arbetgivare/medlemmar. 

Tydlighet i vad sorterad feedback är och att de 
kan leda till bedömande eller utvecklande  
kultur beroende på hur klubbstyrelsen agerar. 

Att klubbstyrelsen tar in/sänder kommunika-
tion på olika sätt och varför vi beter oss olika. 

Klubbstyrelsen har skapat en större förståelse 
och höjd acceptansen för varandra inom  
styrelsen. 

Resultat klubbar; En ny klubb bildades under 
året på Anticimex AB. I övrigt så minskade 
antalet klubbar i regionen med 10 st främst på 
grund av att det saknades förtroendevalda i 
klubbstyrelser och där det inte funnits  
fungerande klubbar under en tid.  

STÖD FÖRTROENDEVALDA
Arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och 
klubbar har alla sina egna personliga  
kontakter på regionkontoret. Ombudsmännen 
och klubbutvecklaren jobbar med löpande 
introduktions- uppföljnings- utvecklings- 
samtal för att via dialog identifiera vad just 
varje förtroendevald behöver i sitt uppdrag. 
Att de förtroendevalda anser att de får det 
stöd de behöver är en viktig uppgift för att 
övriga verksamhetsområden ska ge önskat 
resultat för våra medlemmar.   

Förtroendevald 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER FÖR FÖRTROENDEVALDA 2020 
Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f) Inställd

Facklig grundkurs för förtroendevalda (f) Inställd

Facklig introduktion för arbetsplatsombud (f) Inställd

Lönekartläggning (f) Inställd

Med rätt att vara olika (f) Inställd

Nycklar i framgångsrik kommunikation (f Inställd

Regionråd (årsmöte) (f) 50

Träningsläger för förhandlare (f) Inställd

Omorganisation MBL/LAS (f) 21

Totalt antal deltagare 71
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Kursverksamhet
Under januari-februari hölls fysiska  
utbildningar för förtroendevalda enligt plan 
och i regionen hölls MBL/LAS vid ett tillfälle. 
Resten av 2020 genomfördes alla utbildningar 
på distans/digitalt gemensamt i förbundet. 

Coachning/Karriär
Unionen har ett brett utbud av medlems-
tjänster för att ge din utveckling en knuff i 
rätt riktning. Om du på eget initiativ är redo 
för att göra en förändring i arbetslivet stöttar 
vi dig för att du ska uppnå dina mål. Det är 
alltså inte enbart vid eventuella motgångar i 
arbetslivet som du har nytta av medlemskap i 
Unionen. 

För förtroendevalda (klubbstyrelseledamöter, 
arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud) har 
regionen givit grupp- och individcoachning. 
För medlemmar erbjuds istället rabatterade 
individcoachningar av företaget Newstart. 
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Arbetsliv 
KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE 
 
Kollektivavtalet reglerar främst anställnings-
villkoren i arbetet. Det täcker också den  
viktiga ITP-pensionslösningen samt  
försäkringar som arbetsskade- och gruppliv-
försäkringen samt en omställningsförsäkring 
vilket ger den anställde en bra och trygg 
grund att stå på. Vi har haft målet att öka  
kollektivavtalstäckning med  
150 medlemmar genom att teckna  
12 kollektivavtal. 
Vi ökade kollektivavtalstäckningen för 469 
medlemmar på 40 arbetsplatser. Vi har nu en 
kollektivavtalstäckning för 8 880 medlemmar. 

AVTALSRÖRELSE
Regionkontoret och förtroendevalda på  
arbetsplatserna har bidragit till mobiliseringen 
inför avtalsrörelsen. 
När väl avtalsrörelsen kom igång våren 2020 
så kom samtidigt corona-pandemin och  
avtalen blev prolongerade till hösten. 

Inom respektive avtalsområde/bransch så 
hölls avtalskonferenser i regionen via nätverk 
för klubbordföranden för att gå igenom de nya 
avtalen.  

OPINIONSBILDNING
Unionen har ett intresse av att bilda opinion 
och nå ut med budskap i frågor som är viktiga 
för våra medlemmar. Det kan handla om  
frågor som sker inom den regionala arbets-
marknaden när det gäller exempelvis  
anställningstrygghet eller anställningsvillkor. 
Unionen Uppland har samarbetat med  
framförallt Unionen Dalarna, Unionen 
Gävleborg och Unionen Stockholm med stöd 
i opinionsbildningen för att tillsammans nå ut 
i massmedia. Regionen har varit aktiv bland 
annat i P4 Uppland där Unionen uppmärk-
sammats och fått kommentera viktiga  
händelser på arbetsmarknaden, både av  
förtroendevalda och anställda. Vi har också 
haft en träff med Kommunalrådet i Uppsala 
och TRR och diskuterat arbetsmarknad och  
mångfaldsfrågor.

Unionen Uppland har även varit del i en 
Facebook-sida Unionen DUG (Dalarna. 
Uppland och Gävleborg) med över 600  
följare.  

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Intresset för pensioner och försäkringar håller 
i sig även under 2020 och det är en tydlig bild 
att medlemmarna blir mer och mer  
intresserade av hur det framtida livet som 
pensionär kommer att se ut. 

På grund av pandemin genomfördes två  
föreläsningar under 2020. 

Vår försäkringsinformatör åker även ut till 
arbetsplatser där t.ex. klubbar, medlemmar 
eller arbetsgivare efterfrågar en informations-
föreläsning om pension- och försäkringar. 

Pensions- och försäkringsfrågor är ett ämne 
som berör många.  
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Översikt   
År: 2020 Kostnadsställe: xxx – (region)   
Konto Utfall 2020 December Ack tkr Budget 2020 Ack tkr
Summa intäkter 6 550
Verksamhetskostnader -1 074 -2 747
Personalkostnader -9 946 -10 365
Baskostnader -1 711 -1 667
Summa rörelsekostnader -12 731 -14 779
Rörelseresultat -12 726 -14 229

Årets resultat -12 726 -14 229

Not: Kongressen 2019 tog beslut om gemensam ekonomi för 
hela Unionen varför regionen inte har intäkter per medlem som 
tidigare år. 

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2020
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Granskningsrapport
Till Regionrådet för Unionen Uppland 2021 
 
Vi har granskat Unionen Upplands verksamhet för 2020.  

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

Granskningen har genomförts i enlighet med förbundets stadgar och granskningsinstruktion. 
Det innebär att vi planerat och genomfört en översiktlig granskning av regionstyrelsens  
förvaltning för att i rimlig grad försäkra oss om att regionens verksamhet bedrivs på ett  
ändamålsenligt och stadgeenligt sätt, och att inte någon försummelse som kan föranleda  
ersättningsskyldighet.  

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

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

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

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

 

Uppsala mars 2021 

Karolina Wigenfeldt  Patrik Dahl 
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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Medlemsutvecklingen i regionen 

 

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

Kjell Christensson 
Ordförande regionstyrelsen

2018 2019 2020

Antal yrkesverksamma medlemmar 12 796 13 266 14 282

     –varav Chefsmedlemmar 1 747 1 820 1932

Antal Egenmedlemmar 302 337 368

Antal Studerandemedlemmar 3 977 3 621 3 460
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Företag Ort Antal

Ahlsell Sverige AB Uppsala 55 

Almi Företagspartner Uppsala AB Uppsala 9 

AMO Unionenklubben Uppsala 35 

Anticimexklubben Uppsala 2020 Uppsala 22 

Atlas Copco Tool  AB Tierp 61 

Bahco AB Enköping 15 

Bilbolaget Pb Roslagen Norrtälje 13 

Biotage Sweden AB Uppsala 33 

Bjerking AB Uppsala 143 

Circassia AB Uppsala                                                          11

CompuGroup Medical Sweden AB Uppsala 43 

Coor Service Management CTS Uppsala 11 

Cytiva Sweden AB Uppsala 469 

DHL Uppsala Uppsala 8 

Ductus Consulting AB Uppsala 34 

Fresenius Kabi AB Uppsala 273 

Gems Pet Systems AB Uppsala 58 

Geosigma AB Uppsala 10 

Gyproc-klubben Bålsta 46 

Gård & Djurhälsan Uppsala 9 

Habia Cable Söderfors 54 

Holmen Paper Hallstavik 38 

Ipiccolo AB Uppsala 55 

IP-Only Telecommunication Uppsala 225 

Kontex Konstruktion & Montage Uppsala 7 

MacGREGOR Sweden AB Enköping 7 

Martin & Servera Restauranghandel Enköping 40 

Martin & Servera Enköping 36 

Medborgarskolans förbundskansli Uppsala 15 

Mediatec  Enköping 8 

Mellanskog Uppsala 25 

Klubbar i Unionen Uppland
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2020
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Företag Ort Antal

Munters AB Tobo 98 

mySafety AB Uppsala 25 

Möller Bil AB Uppsala 58 

Opus Bilprovningen Uppsala 314 

Oriola AB Enköping 23 

Q-Med Uppsala Uppsala 139 

RB Fastighetsägare Uppsala 41 

Recipharm AB Uppsala 59 

RF-SISU Uppland Uppsala 21 

Riksbyggen Uppsala 22 

S:t Eriks AB Uppsala 78 

Sandvik Coromant Gimo 233 

Sensus Svealand Uppsala 31 

Studiefrämjandet Uppsalaklubben Uppsala 26 

Svensk Dos AB Uppsala 83 

ThermoFisher AB Uppsala 255 

Toyota Bil3an i Uppsala AB Uppsala 32 

Unionen Uppland Uppsala 12 

Unionenklubben SV Uppsala Uppsala 10 

Uppsala Konsert & Kongress Uppsala 31 

Upsala Nya Tidning & Media Uppsala 40 

White Arkitekter AB Uppsala 7 

Zetterbergs Industri AB Östervåla 9 

Österby Gjuteri AB Österbybruk 7 
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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. 


