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Året som gått
När smittspridningen av det nya coro-
naviruset tilltog i mars 2020 blev kon-
sekvenserna stora för hela arbetsmark-
naden och självklart även för oss i 
Unionen. Unionen har under pandemin 
visat att partsmodellen levererar och 
samtidigt stöttat medlemmarna och för-
troendevalda.  
Tidigt i krisen stod det klart att trycket 
på vår organisation var mycket högt. 
Vi prioriterade arbetet med stöd och 
förhandlingar till medlemmar och för-
troendevalda och vi bedrev ett inten-
sivt lokalfackligt arbete. Ett arbete som 
försvårades i och med att många arbets-
platser hade distansarbete. Bland annat 
har bildning av nya klubbar påverkats 
negativt.
För att klara av det ökade trycket  
stärktes verksamheten upp genom 
omprioriteringar och samarbeten inom 
Unionens olika regioner och förbunds-
kontoret. Förbundsstyrelsen beslutade 
om en justerad verksamhetsplan som 
bland annat innebar att verksamhe-
ter som inte direkt arbetade mot de  
prioriterade områdena med rådgivning 
och förhandling behövde pausas eller 
ställas om.

KORTTIDSARBETE MED STATLIGT 
STÖD
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 avtals-
områden. Dessa avtal var en  
förutsättning för att företag med  
kollektivavtal skulle kunna teckna 
lokala avtal. På bara några veckor  
tecknade vi 450 lokala avtal om kort-
tidsarbete inom regionen.  

Under året följde sedan två omgångar 
med tilläggsavtal om uppsägningstid 
och det andra om 80 procents arbets-
tidsförkortning 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. Vi kan dock konstatera 
att Västerbotten klarat sig relativt bra 
under denna kris mycket tack vare att 
många stora många stora projekt om 
pågår i regionen.

DIGITALA MÖTEN OCH AKTIVITETER
I linje med myndigheternas  
rekommendationer om att undvika 
folksamlingar och uppmaningen om 
hemarbete i möjligaste mån beslutade 
Unionen snabbt att ställa in alla fysiska 
medlemsaktiviteter, kurser och dylikt. 

I och med detta intensifierades arbetet 
med att tillgängliggöra fler kurser och 
aktiviteter digitalt. En snabb om- 
ställning gjordes och vi kunde  
lyckosamt erbjuda 13 utbildningar  
digitalt.

I början av året hann vi fysiskt att 
genomföra kurserna “Introduktion för 
arbetsplatsombud”, 
”Coachande förhållningssätt – för dig 
som chef “ samt “Hålla lönesamtal”. 
Vi deltog i Pridetåget i Skellefteå och 
kunde erbjuda och genomföra en 
föreläsning med Jan Bylund i Umeå i 
februari.

 

Andreas Bengtsson Maj-Inger Åhgren
Ordförande regionstyrelsen Regionchef



4

Förtroendeuppdrag  
REGIONSTYRELSEN 
Ordförande
Andreas Bengtsson Systembolaget, Robertsfors 

Vice ordförande 
Maria Almqvist SSC i Skellefteå 

Torleif Hiitti Volvo Lastvagnar Umeå 

Ledamöter
Rickard Björk Ursviken Technology 

Linda Persson Datakompisen i Dorotea 

Mikael Norrby Boliden Mineral Rönnskärsverken 

Susann Danielsson Apotek, Produktion & Laboratorier Umeå 

Peter Degerman Boliden Mineral Rönnskärsverken 

Kurt Eriksson InfoVista Skellefteå 

Roger Östman Skellefteå Kraft 

Suppleanter
Alexander Larsson A3 Umeå 

Linda Pettersson IKSU Umeå 

Daniel Byström Telia-Sverige Umeå 

Ungdomsombud
Josefin Ringö Röda Korset Umeå 

Vakant 

Arbetsutskott
Ordförande Andreas Bengtsson 

Vice ordförande Maria Almqvist, Torleif Hiitti 

REVISORER
Erik Andersson Norra Skog ek för Umeå 

Elisabeth Posch Ludvig & Co Umeå 

Suppleanter
Marie Forsman Vattenfall 

Per-Anders Karlsson Enably Öhns AB
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VALBEREDNING 

Bengt Lindblom Bilprovningen Lycksele

Kennet Bergqvist SCA Obbola AB 

Peter Kohlström Volvo Lastvagnar Umeå 

Christopher Andersson             Volvo IT Umeå 
 
Suppleanter 
Vakanta 

OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 
Maria Almqvist SSC Skellefteå 

Susann Danielsson Apotek Produktion och Laboratorier Umeå 

Andreas Bengtsson Systembolaget Robertsfors 

Suppleanter
Torleif Hiitti Volvo Lastvagnar Umeå 

Roger Östman Skellefteå Kraft

Rickard Björk Ursviken Technology 

BEREDNINGSUTSKOTT
Adrian Bordeianu Sogeti AB Umeå 

Robert Granberg Svensk Bilprovning AB Umeå 

Mikael Norrby Boliden Minerals, Skelleftehamn

PERSONAL
Regionchef
Maj-Inger Åhgren 

Skellefteåkontoret
Anita Eriksson

Carina Bergqvist

Maria Hedkvist

Niklas Hällgren

Ulf Lundström 
 
Umeåkontoret

Ann Fjellström

Eva Månsson

Jonas Backe (utlånad till Facklig rådgivning 200331-201231)

Kenneth Holgersson

Olle Heimersson

Therese Dahlberg 

Åsa Burlin
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1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring

Yrkesverksamma och Egen medlemmar 1 703 1 685 18

Student 213 404 -191

Pensionärer 157 106 51

Totalt 2 073 2 195 -122

FLER MEDLEMMAR 
P g a pandemi stannade den utåtriktade  
verksamheten av i mars och ställdes om till 
förhandlingar.  
Men i samband med krisen blev det lättare att 
se fördelarna med att vara med i facket och 
att förstå vad vi i Unionen gör och vad vi kan 
hjälpa till med. Framförallt var det den  
ekonomiska situationen och alla varsel som 
gjorde arbetsmarknaden och ekonomin 
otrygg vilket skapade massor av nya  
frågeställningar och det väckte oro. Många 
insåg därför vikten av att vara medlem i 
facket.  Faktum är dock att Västerbotten är 
den region som klarat sig relativt bra i krisen 
ur ett arbetsmarknadsperspektiv tack vare 
att vi har så många stora projekt på gången i 
länet. Vi kunde en se liten en medlems- 
ökning. I siffror blev resultatet för 2020 plus 21 
fler medlemmar (yrkesverksamma och egen-
företagare) och vi var vid årsskiftet  
12 742 medlemmar. 

Unionenveckan
Under vecka 6 var temat LÖN och vi åkte 
runt på många arbetsplatsbesök och utifrån 
”preppkit” pratade om lön och kommande 
avtalsrörelse. Vecka 38 blev inställd på grund 
av pandemin. 

Olika medlemsgrupper

Medlemskap 
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Unionen Chef
Unionen har ett särskilt medlemskap för  
chefer detta utifrån att flertalet av våra chefs-
medlemmar behöver kunna ta tillvara på sina 
egna rättigheter. Därför har vi också  
dedikerade ombudsmän för chefs- 
medlemmar, så också i Västerbotten. I 
Västerbotten har vi 1751 (1731) antal chefs- 
medlemmar vid årets slut. Vi erbjuder  
riktade aktiviteter till våra chefsmedlemmar 
och under året har det till stor del skett  
digitalt. Vi har erbjudit två aktiviteter  
regionalt med fysisk närvaro, detta under tidig 
vår.

Unionen Egenföretagare 
Den 31 december 2020 var antalet  
EGET-medlemmar i Västerbotten 215 (214).  
Inga riktade aktiviteter till  
Eget–medlemmarna genomfördes under 2020 
p g a pandemin. (fjolårets siffror)

Unionen Student 
Unionen Student förbereder studenterna på 
arbetslivet för att ge dem de bästa  
förutsättningarna till en bra start på karriären 
och när vi gick in i 2020 var ambitionerna 
höga, det var rekord som skulle över- 
träffas och nya arbetssätt testas. Som alla vet 
blev 2020 helt klart ett år då nya arbetssätt 
testades dock inte de som vi hade planerat. 
Coronapandemin omkullkastade hela vår 
verksamhet och vår studeranderepresentant 
hann bara åka till Umeå en gång (arbets- 
marknadsmässan Uniaden) innan  
restriktionerna gjorde det omöjligt. Från en 
dag till en annan ställde vi dels om till att 
arbeta digitalt och dels pausades den  
planering för 2020 som vi hade. Detta innebar 
bland annat att all studentverksamhet  
ställdes in. Från och med maj har därför  
nästan ingen verksamhet varit igång som 
riktas mot studenter (med undantag för vårt 
samarbete med Mecenat). Uppdateringsarbete 
har däremot bedrivits om än i mindre skala än 
tidigare år. Att verksamheten pausades syns på 
årets siffror även om det ändå har tillkommit 
några nya medlemmar varje månad.  
 
Digitala möten och aktiviteter 
För att ta ansvar för smittspridningen och 
följa myndigheternas rekommendationer om 

att undvika folksamlingar och uppmaning 
om hemarbete i möjligaste mån, beslutade 
Unionen att ställa in samtliga fysiska kurser, 
utbildningar och aktiviteter för såväl  
förtroendevalda som medlemmar. Med detta 
intensifierades arbetet med att tillgängliggöra 
fler kurser och aktiviteter digitalt. En snabb 
omställning gjordes och vi kunde lyckosamt 
genomföra många utbildningar och  
föreläsningar digitalt. Regionala föreläsning 
fick ställas om till digitalt där det var  
möjligt. Plötsligt hade medlemmarna  
tillgång till ett enormt utbud av föreläsning. 
Nedanstående föreläsningar kunde vi erbjuda 
våra medlemmar digitalt.

Gbg Tech Week. 
Future Proof. 
Att våga är att vinna - med Ari Riabacke. 
Vad händer med vädret? - med Madeleine 
Westin. 
Jävla skitsystem! - en kväll om digital arbets-
miljö. 
Unionen LIVE - en kväll om hållbarhet. 
Kul på jobbet - hur och varför - med Ami 
Hemviken. 
Koll på livet med Jesper Caron. 
Vett och etikett i arbetslivet med Annmarie 
Palm. 
Artificiell intelligens - roboten vs människan.
När krisen kommer - med Lottie Knutsson.
Unionen LIVE - en kväll om psykisk ohälsa.
Vår nya arbetsmiljö. 
Manlighetskoden. 
Klimathopp. 
Sustainability & exponential tech - med 
Rebecka Carlsson. 
Konst, kropp och motstånd. 
Bra är det nya bäst - med Olof Röhlander.
Kommunikativt ledarskap med Pontus 
Christoffersen. 
Unionen Live - en kväll om karriär. 
Gör rätt val idag och påverka din pension.
Uttag av pension, planera och maximera.
Härskarteknik med Elaine Eksvärd.
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Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare

Efterfrågad - Unionen förklarar - pension, försäkring och trygghet i 
arbetslivet

27

Unionen förklarar – pension, försäkring och trygghet i arbetslivet 22

Coachande förhållningssätt – för dig som chef 9

Hålla lönesamtal 3

Vikten av att ha kul på jobbet 347

Regionråd (årsmöte) * 
 
Unionen förklarar – pension, försäkring och trygghet i arbetslivet *

Boosta din karriär *

Unionen på Oscars *

Totalt antal deltagare

* Digitalt 

44
 
1 
 

18

1

472

Genomförda aktiviteter för medlemmar 2020 (facklig utbildning för förtroendevald redovisas inte här)  

Medlemsaktiviteter
När smittspridningen av det nya coronaviruset 
tilltog i mars 2020 blev konsekvenserna stora 
för hela arbetsmarknaden och självklart även 
för oss i Unionen men innan detta hände deltog 
vi i Pridetåget i Skellefteå samt en föreläsning 
med Jan Bylund i Umeå på temat “Vikten av att 
ha kul på jobbet”  
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET
Under 2020 så har vi i Västerbotten  
genomfört 1 103 förhandlingar, nästan en  
fördubbling från föregående år. Denna ökning 
bestod till stor del av förhandlingar avsåg 
korttidsarbete som blev den åtgärd som staten 
möjliggjorde för att undvika uppsägningar.   
Från pandemins genomslag i mitten av mars 
övergick i princip alla förhandlingar till att 
genomföras digitalt. 

Även om större delen av medlems- 
rådgivningen sköts av Unionens 
Medlemsservice centralt kunde även vi i   
regionen se en ökning av att medlemmar,  
förtroendevalda och arbetsgivare vände sig 
direkt till oss under pandemin.      

REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET
Under året har vi gjort 35 (225) arbets- 
platsbesök med syfte att undersöka och  
aktivera det lokala arbetsmiljöarbetet. 
Besöken har utförts av våra åtta regionala 
arbetsmiljöombud (RAMO) som finns i  
regionen. Vi har gett stöd till individer och 
klubbar rörande arbetsmiljöfrågor och  
ärenden samt hållit kurser för arbetsmiljö- 
ombuden. 

 Vid årets slut hade vi 225 (229) registrerade 
arbetsmiljöombud i Västerbotten. Vi arbetar 
kontinuerligt för att öka antalet  
arbetsmiljöombud. (fjolårets siffror) 
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FLER FÖRTROENDEVALDA
Kollektivavtalen är en central del av den 
svenska modellen och har en stark ställning 
i Sverige. Dessa är även en förutsättning för 
lokalt fackligt inflytande på arbetsplatsen.  
 
Om Unionen har en klubb på arbetsplatsen 
sköter den kontakterna med arbetsgivaren. 
Annars kan ett eller flera arbetsplatsombud 
utses. Arbetsplatsombudet har samma rätt till 
information som en klubb och kan även ges 
mandat att förhandla. 
 
Enligt arbetsmiljölagen ska det utses ett 
arbetsmiljöombud / skyddsombud) på 
varje arbetsplats med minst fem anställda. 
Arbetsmiljöombudet är förtroendevald och 
har i uppgift att bevaka hur arbetsgivaren  
sköter sitt arbetsmiljöarbete. 

I mars 2020 satte Covid-19 stopp för  
arbetsplatsbesök - ett av våra verktyg för att  
rekrytera fler förtroendevalda.  

KLUBBAR OCH ARBETSPLATSOMBUD
Vid årets slut hade vi i Unionen 92 klubbar i 
region Västerbotten. Av våra klubbar var 11 
riksklubbar med säte i vår region. 
Vid årets slut hade 49.6%  (50,1%) av våra 
medlemmar hade klubb eller APO-F.  
(arbetsplatsombud med förhandlingsmandat) 

STÖD FÖRTROENDEVALDA
Under året intensifierade vi arbetet med  
processen ”Ge LFO stöd genom intro- 
duktion och utveckling”. Syftet med processen 
är att ge de förtroendevalda introduktioner 
och regelbunden utveckling och på så sätt 
få fler att känna att de får stöd från Unionen 
samt ge dem förutsättningar för att kunna 
agera i sitt uppdrag. I början av året  
introducerade vi 11 nya arbetsplatsombud i sitt 

nya uppdrag.

Våra förtroendevalda är grunden i vår organisation 
och de har en ovärderlig roll på våra arbetsplatser. 
Känner de sig trygga, säkra och har en god  
förståelse för sitt uppdrag ökar möjligheten att de 
kan påverka och ha inflytande på sin arbetsplats. 
Med ett bra erbjudande ökar också chanserna att vi 
kan locka fler att engagera sig och få fler att stanna 
kvar i sitt uppdrag som förtroendevald i Unionen. 
Att ge service och stöd är och förblir en viktig upp-
gift. “Digitalt först” - att skapa förutsättningar för 
att verksamhet och möten ska kunna bedrivas och 
genomföras digitalt var ett av kongressbesluten 
och pandemin skyndade på detta arbete. Unionen 
var snabba på att kunna ställa om   många av våra 
utbildningar till digitalt. Digitala utbildningar ger 
fler möjlighet till att kunna delta på våra  
utbildningar var du än befinner dig i livet och var 
du än bor i landet.

Förtroendevald 
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KURSVERKSAMHET
För att ta ansvar för smittspridningen och följa myndigheternas 
rekommendationer om att undvika folksamlingar och  
uppmaning om hemarbete i möjligaste mån, beslutade Unionen 
att ställa in samtliga fysiska kurser, utbildningar och aktiviteter 
för såväl förtroendevalda som medlemmar. Med detta  
intensifierades arbetet med att tillgänggöra fler kurser och aktivi-
teter digitalt. En snabb omställning gjordes och vi kunde lycko-
samt genomföra många utbildningar digitalt. Under året  
genomfördes 13 olika digitala utbildningar där sammanlagt  
41 förtroendevalda från Västerbotten deltog. 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER FÖR FÖRTROENDEVALDA 2020 (FACKLIG UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA)

Tillfälle för aktiviteten      Antal deltagare 
 
Facklig introduktion för arbetsplatsombud (f)      11   
 
Facklig introduktion för arbetsplatsombud på webben *      1 
 
Aktivt lönearbete *           3

Arbeta med löner lokalt *           7

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs *          1
  
Det svåra samtalet *            1
 
Facklig grundkurs på webben *        18

Hållbarhet en facklig fråga *          1

Inspiration för valberedare i klubb *          2

Internationellt ägande och fackligt inflytande *          1
     
Möts digitalt i din region – för dig med förtroendeuppdrag *          1
 
Ny i regionstyrelsen *              3

Omorganisation och arbetsbrist *             1

Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken *            1

         
Totalt antal deltagare          52 

* Digitalt               
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Arbetsliv 
KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE
Kollektivavtalet är en viktig del av den svenska 
modellen. Det är nämligen resultatet av de 
förhandlingar som sker mellan fack och 
arbetsgivarorganisationer och innehåller  
överenskommelser om bland annat lön, 
arbetstid, tjänstepension och semester. Med 
kollektivavtal finns det reglerat hur arbets- 
givaren ska informera och förhandla med de 
anställdas representanter. Kollektivavtal på 
arbetsplatsen är en viktig förutsättning för att 
du ska kunna få fackligt inflytande lokalt på 
företaget eller i organisationen. 

I Västerbotten fortsätter vi att ha en hög  
täckningsgrad när det gäller arbetsplatser med 
avtalsförhållande, 75,4% (75,1%) räknat på alla 
arbetsplatser där vi har medlemmar.  Det är 
som tidigare framför allt små arbetsplatser 
med en eller två medlemmar som saknar 
avtal.  

AVTALSRÖRELSE
Avtalsrörelsen våren 2020 stannade lik-
som all verksamhet upp på grund av den 
pandemi som hade brutit ut. De Opartiska 
Ordförandena inom Industrins avtals- 
områden föreslog då att samtliga avtal skulle 
prolongeras med 7 månader. När förhand- 
lingarna återupptogs i oktober 2020 hade åter-
hämtningen kommit olika långt vilket gjorde 
att förutsättningarna att nå en  
överenskommelse om nytt Märke inte var 
de bästa. Den 1 november lyckades trots allt 
parterna inom Industrin bli överens om ett 
nytt avtal efter medling. Samtliga fem förbund 
i Facken inom industrin svarade ja till de 
Opartiska Ordförandenas slutliga hemställan 
i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 
29 månader och har ett avtalsvärde på  
5,4 procent. Därefter följde förhandlingar med 
övriga arbetsgivarförbund och vid årsskiftet 
var i princip alla avtal tecknade som löpt ut. 
 
Ett antal aktiviteter har genomförts i samband 
med avtalsrörelsen inför Avtal 2020. Bland 
annat gavs, efter förfrågan, information om 
Avtal 2020 till klubbar på medlems- och  
årsmöten i början av året. I oktober inbjöds 
alla arbetsplatsombud och klubbar i Norr- och 
Västerbotten till ett Teamsmöte där  
Nicola Lewis, biträdande förhandlingschef, 

informerade om läget i slutskedet av den 
pågående avtalsrörelsen. Ett 80-tal  
förtroendevalda deltog. Ett liknande möte 
hölls i november för förtroendevalda inom 
Almega med ett 15-tal deltagare. 

OPINIONSBILDNING
Som Sveriges största fackförbund har Unionen 
ett stort intresse hos media som vi vill 
använda oss utav för att nå ut med våra förslag 
till lösningar och förbättringar i frågor som 
rör privatanställda tjänstemäns arbets- 
situation. Unionens tre hjärtefrågor är: 

Kompetens ger kraft 

Fler och bättre jobb 

Balans i arbetslivet 

LIKABEHANDLING
Unionen arbetar med likabehandling för att 
bidra till ett bättre arbetsliv. Det handlar om 
att tillgänglighet, mångfald och jämställdhet 
är ett sätt att underlätta för alla och garantera 
att dessa frågor genomsyrar Unionens  
verksamhet. 

Unionen Västerbotten är med en förtroende-
vald, Peter Degerman, och Carina Bergqvist, 
ombudsman, representerade i förbundets  
likabehandlingsnätverk. Den 15 februari deltog 
Unionens förtroendevalda och ombudsmän i 
Pridetåget i Skellefteå. Medlemmar i Skellefteå 
med grannkommuner fick information om 
deltagandet samt inbjöds att träffa Unionens 
representanter.  
Inga övriga likabehandlingsaktiviteter genom-
fördes på grund av pandemin.

FÖRSÄKRINGSINFORMATION
Unionen Västerbotten har under året  
genomfört 5 (33) försäkringsinformationer 
för både förtroendevalda och medlemmar i 
regionen.  

Under året har totalt 49 (547) medlemmar i 
Västerbotten fått information om försäkringar. 
(fjolårets siffror) 
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EN UTVECKLANDE ORGANISATION
Oktober 2019 beslutade Unionens kongress 
om ett handlingsprogram och en ny  
ekonomimodell under temat   
“Ett Unionen – Tillsammans i framtidens 
arbetsliv”. För att kunna nå målen i  
kongressens beslut inleddes ett förändrings-
arbete i organisationen. I mars 2020 var 
Coronakrisen ett faktum. Behovet av snabb 
omställning av verksamheten blev tydlig. 
Verksamhetsplan och budget för 2020  
reviderades. Coronapandemin innebar en helt 
ny situation och de förändringar som startade 
med kongressens beslut behövde ske i snab-
bare takt.  
 
Förändringsarbetet - alla åtgärder och  
inriktningar utgick från tre vägledande  
principer.  
1. Att värna och stärka den fackliga kärnverk-
samheten.  
2. Att leverera medlemsnytta till en lägre  
kostnad och minskat kapitalutnyttjande. 
3.“Digitalt först” - att skapa förutsättningar för 
att verksamhet och möten ska kunna bedrivas 
och genomföras digitalt.  

REGIONRÅD
Den 22 september 2020 genom- 
fördes regionens första digitala årsmöte.
Sammanfattningsvis fungerade den digitala 
formen på regionrådet bra, även om några 
enskilda personer hade svårt att logga in. 

Antal deltagare på regionrådet var 44 st varav 
38 röstberättigade. 

På mötet deltog även förbundsordförande 
Martin Linder som gav en lägesrapport kring 
kommande avtalsförhandlingar och  
förbundets hantering av coronakrisen.  

DIALOGMÖTEN
Sammanfattningsvis handlade årets 3 dialog-
möten om att prata om hur om vi ställer om 
och prioriterar vår verksamhet under  
pandemin. Coronapandemin innebar en helt 
ny situation och de förändringar som startade 
med kongressens beslut behövde ske i  
snabbare takt. Dialogmötena ska ses som 
input från regionerna till FS  
(förbundsstyrelsen) helhetsunderlag för 
förändrings- och effektiviseringsarbetet, 
ramar för verksamhetsplan och budget inför 

2021. På dessa möten har regionstyrelsen i 
Västerbotten haft 2 ledamöter representerade.  
 
FÖRBUNDSRÅD 
1 juni hölls Unionens förbundsråd. 
Förbundsrådet är Unionens årsmöte där 
130 ombud, (varav 3 från Västerbotten), 
förbundsstyrelse och ytterligare ledamöter 
från branschdelegationerna samlades för att 
behandla verksamheten för 2019, bevilja  
styrelsen ansvarsfrihet, behandla motioner 
och välja delegation för förbundsövergripande 
frågor. Förbundsrådet fick dessutom ett  
inledningstal av förbundsordförande Martin 
Linder och en rapport av förhandlingschef 
Martin Wästfelt. Med anledning av  
Coronapandemin genomfördes även  
förbundsrådet digitalt och överlag fungerade 
mötet mycket bra.  

Övriga uppdrag:  
Västerbotten har även varit  
representerade i 5 av Unionens bransch-
delegationer. Branschdelegationerna består 
av förtroendevalda som under avtals-
rörelsen arbetar för att få fram nya avtal. 
Delegationsledamöterna väljs på förbunds-
rådet.  
Industriteknik: Kennet Bergqvist. 
Bygg, Energi och Fastighet: Roger Östman. 
IT, Teknikkonsult & Telekom: Arvid Lindgren. 
Tjänster och Media (inom Almega): David Karlsson. 
Handel & Visita: Susann Danielsson. 

HÅLLBARHET
Unionen har som ambition att ständigt arbeta 
för ett bättre samhälle. Grunden i vårt arbete, 
att påverka arbetsmarknaden i en positiv rikt-
ning och att stötta och stärka individer i deras 
arbetsliv, är vårt främsta bidrag till en hållbar 
värld. 

Arbetet med social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet är en självklar del av Unionens  
dagliga arbete. 

Dagligen driver vi tillsammans opinion i  
frågor som rör svensk arbetsmarknad, tecknar 
kollektivavtal och tar ansvar för den svenska 
modellen. Allt för att våra drygt 700 000 med-
lemmar i landet ska få härliga dagar på  
jobbet. Vi erbjuder våra medlemmar  
långsiktig trygghet, kompetensutveckling och 
stöttning under alla delar av arbetslivet. 

Utvecklande organisation
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Översikt   
År: 2020 Kostnadsställe: 118 – (Västerbotten)   
Konto Utfall 2020 December Ack tkr Budget 2020 Ack tkr
Summa intäkter 499 500
Verksamhetskostnader - 1 269 -3 304
Personalkostnader -9 937 -10 084
Baskostnader -1 257 -1 235
Summa rörelsekostnader -12 463 -14 623
Rörelseresultat -11 969 -14 123

Årets resultat -11 969 -14 123

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2020
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Granskningsrapport
Till Regionrådet för Unionen Västerbotten 2021 

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. Det ansvaret ligger på externt auktoriserade revisorer. 
 

Vår granskning har utgått från de beslut kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och 
regionstyrelsen 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.

Västerbotten, mars 2021

Erik Andersson Elisabeth Posch
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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År 2020 i siffror

 

Deltagare i facklig utbildning och aktiviteter
 524 (1 529) 

Täckningsgrad Kollektivavtal arbetsställe
75,4% (75,1 %)

Täckningsgrad Kollektivavtal medlem

89,6 (89,7) 

Förhandlingar
1 103 (604) 

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Västerbotten regionstyrelse

Andreas Bengtsson
Ordförande regionstyrelsen

2018 2019 2020

Antal yrkesverksamma medlemmar 12 639 12 721 12 749 

     –varav Chefsmedlemmar 1 670 1 731 1 751

Antal Egenmedlemmar 216 214 215

Antal Studerandemedlemmar 2 636 2 224 2 033



17

Företag Ort Antal

A3 i Umeå Unionenklubben Umeå 84

Ahlsell  AB Umeå Umeå 35

Algoryx Simulation AB Unionenklubben Umeå 4

ALIMAK AB Skellefteå 87

ALS Scandinavia AB Unionenklubb Malå 11

Anticimex Unionenklubb Umeå 15

ASSA ABLOY Skellefteå Skellefteå 24

Autotech Teknikinformation Skellefteå 20

BERCO Produktion Skellefteå 10

Bilfrakt Bothnia AB Skellefteå 24

Bilprovning AB Svensk Lycksele 55

Björkdalsgruvan AB Unionenklubben Kåge 35

Boliden Mineral AB Boliden 307

Boliden Mineral AB Unionenklubb Skelleftehamn 115

Bostaden i Umeå AB Umeå 71

Brokk AB Skellefteå 38

Caverion Sverige AB Umeå 25

CodeMill Unionenklubb Umeå 35

CoorsTek Sweden AB Unionenklubben Robertsfors 11

Cranab AB Vindeln 12

Dahl Sverige Unionenklubb Skellefteå 8

Data Ductus Skellefteå Unionenklubb Skellefteå 45

Datakompisen i Dorotea AB Dorotea 33

DEKRA Industrial AB Skellefteå 33

Dorotea Mekaniska AB Unionenklubben vid Dorotea 10

E/S Unionenklubben Skellefteå 16

Explizit Unionenklubb Skellefteå 35

Fastec Sverige AB Skellefteå 27

Forslunds i Skellefteå AB Skellefteå 12

GE Healthcare Bio-Sciences AB Umeå 116

Hultdin System AB Malå 13

ICA  Sverige AB i Umeå Unionenklubben vid Umeå 28

IKSU Unionenklubben Att: Linda Pettersson Umeå 51

Indexator Rotator Systems AB Vindeln 19

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

Indexator Rototilt Systems Unionenklubb Vindeln 62

InfoVista Sweden AB Unionenklubben Skellefteå 28

Kiwa Inspecta Unionenklubb Umeå 27

Lövånger Elektronik AB Lövånger 26

Martin & Servera Restauranghandel Unionenklubb Umeå 33

Martin & Servera Umeå Logistik Umeå 26

Martinsons i Bygdsiljum Bygdsiljum 101

Masonite Beams Unionsklubb Rundvik 20

Me Pondus Umeå 14

Metso Sweden AB Ersmark 36

Nordic Light Unionen-klubben Skellefteå 29

Norra Skog Unionenklubb Umeå 53

Norrmejerier Västerbotten Umeå 101

Olofsfors AB Nordmaling 19

Oryx Simulations AB Umeå 15

Outotec (Sweden) AB Skellefteå 70

Rejlers Umeå Unionen-klubben Umeå 20

Renholmen AB Unionenklubb Byske 27

Riksbyggen Umeå Unionenklubb Umeå 25

Sartorius Stedim Data Analytics AB - Unionenkubb Umeå 16

SCA LOGISTICS AB Unionenklubb Att: Åsa Holm Holmsund 5

SCA Packaging Obbola AB Obbola 42

SCA Timber AB (Rundviks Såg) Rundvik 13

Schenker  i Umeå Umeå 30

Sensus Riksklubb Unionen Umeå 20

Skellefteå Kraft AB Unionenklubben Skellefteå 313

Småföretagarnas arbetslöshetskassa Unionen- 
klubben

Lycksele 21

Snidex AB Burträsk 15

Sodexo Hotell Björken Unionenklubben Umeå 15

SoliferPolar AB Dorotea 24

Specma Comp Unionenklubb Skellefteå 35

SSC Skellefteå AB Unionenklubb Skellefteå 32

StrongPoint Cash Security Skellefteå 16

Studiefrämjandet Västerbotten Unionenklubb Umeå 13
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Företag Ort Antal

Tamro Unionenklubb i Umeå Umeå 11

Tieto Unionen-Norr Skellefteå 294

TM-KONSULT AB Lycksele 61

Trelleborg Sealing Solutions Skelleftea AB Ersmark 27

Trätrappor AB Norsjö 29

Umeå Folkets Hus Umeå 29

Unionen GGEO Malå 31

Unionen Västerbotten Skellefteå 13

Unionenklubben Motorcentralen i Umeå AB Umeå 42

Unionenklubben på Komatsu Forest Umeå 148

Unionenklubben Sogeti Sverige AB Umeå Umeå 58

Ursviken Technology Unionenklubb Ursviken 22

Webhelp Sweden Unionenklubb Umeå 92

White arkitekter AB Umeå 5

VIF/SISU Idrottsservice fackklubb Umeå 29

Wipro Infrastructure Engineering Unionenklubb Skellefteå 19

Visma Sirius Skellefteå 22

Volvo Lastvagnar AB Umeverken Umeå 121

WSP Sverige AB Umeå 91

Vännäs Dörr Vännäs 18

Västerbottens-Kuriren Unionenklubben vid Umeå 34

Xzakt Kundrelation Skellefteå 56

Ålö Maskiner AB Umeå 47
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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. 


