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Året som gått
Så har åter ett år förflutit. Ett år väldigt 
långt ifrån det mesta de flesta av oss 
varit med om tidigare, och ett år som 
inneburit att vi fått jobba på ett annat 
sätt än tidigare. Det har inneburit stora 
utmaningar för många, men också gett 
nya insikter och möjligheter. När vi 
planerade verksamheten för 2020 var 
det nog ingen som kunde förutspå att 
hemisolering och hemarbete var något 
vi skulle förhålla oss till så länge. Och 
att hålla avstånd. Det som blivit ett 
nödvändigt ont på ett globalt plan och 
som många säkert önskar se ett slut på 
så snart det är möjligt.

För en del av våra medlemmar har det 
gångna året betytt påfrestningar och 
förluster, dels av nära och kära, vänner 
och bekanta, men kanske också av jobb, 
inkomster och egen hälsa. 

Unionen som förbund har ställt om för 
att möta utmaningarna. Regeringen 
beslutade om stora stödpaket 
med bland annat möjlighet till 
korttidsanställningar för att arbetsgivare 
skulle klara av den ekonomiskt 
pressade situationen. För att dessa 
skulle kunna bli av har förhandlingar 
om korttidsavtal genomförts 
i förhandlingsdelegationerna.  
Kollektivavtalsförhandlingarna fick 
dock pausas och återupptogs i oktober. 

För Unionen Sydvästs del har 
året inneburit att, i stort sett alla 
aktiviteter som inte pausats, har ställts 
om från fysiska till digitala.  Såväl 
regionstyrelsemöten som regionråd och 
förbundsråd har genomförts via digitala 

plattformar som Skype, Teams och 
Easymeet. Regionrådet genomfördes 
den 22 april och förbundsrådet den 1 
juni. 

I linje med kongressbeslutet om 
effektiviseringar har processer 
kring omställning av verksamheter 
genomförts, vilket inneburit 
personalinskränkningar på kontoren i 
Malmö och Helsingborg.

Unionen Sydväst förlorade dessutom en 
älskad medarbetare, gruppchefen Hans 
Björkqvist, som hastigt avled under 
året. 

Ett glädjeämne är att vi nu, efter en lång 
tids väntan, äntligen har en ordinarie 
regionchef, Alma Salcinovic, på plats. 
Det känns både tryggt och bra. 

Under året har de arbetsgrupper som 
jobbar kring våra fokusområden fått 
vila men arbetet med att se över våra 
regionala riktlinjer och policydokument 
har inletts.

Vi vill tacka regionstyrelsen för 
stort engagemang och kloka inspel 
under året som gått samt personalen 
på Unionen Sydväst som, med 
oförminskad entusiasm och kreativitet 
trots de utmaningar pandemin 
inneburit, ställt om för att säkerställa 
god service till oss i regionstyrelsen 
och alla medlemmar i regionen och lite 
varstans i vårt avlånga land. 

Conny Knudsen Anders Sjöstrand  Madelene Cannerhagen
Ordförande Unionen Sydväst Vice ordförande Unionen Sydväst Vice ordförande Unionen Sydväst
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Conny Knudsen Tieto Sweden

Vice ordförande 
Anders Sjöstrand  Svenska Röda Korset 

Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB

Ledamöter
Kenneth Straschko  Tetra Pak Processing Equipment AB 

Charles Björklund Wise IT Konsult AB  

Jessica Andersson Systembolaget AB  

Paulina Olsson DSV Road AB   

Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB 

Marie Koraeus Eldh Öresundsbro Konsortiet  

Margareth Derle  NE Sverige  AB  

Maria Hansson Folkuniversitetet  

Jonas Weiger Ingka AB  

Suppleanter

Hasan Mosaddegh Egenföretagare

Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions AB

Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel AB

Per Fryking Ericsson AB

Ungdomsombud
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation(USA) Filial Sverige

Callum Toulson Tetra Pak Technical Service AB

Revisorer
Jani Rutanen Ericsson AB   

Karl-Henry Boo Höganäs Sweden AB

Suppleanter

Runar Schmidt Höganäs AB
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Valberedning
Sammankallande

Peter Ellström DB Schenker AB

Ledamöter

Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB  

Camilla Lundberg Studerande   

Albin Hermansson Schneider Electric Buildings AB 

Malin Jönsson DSV Road AB 

Suppleanter
Jenny Edvinstam Folkuniversitetet  

Kongressombud 
Bengt Andersson  Besikta Bilprovning AB

Berne Svensson  Sigma Connectivity AB

Bror Garcia Lantz  Alfa Laval Lund AB

Carina Ekstrand Hansen  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige

Charles Björklund  Wise IT Konsult AB

Conny Knudsen  Tieto Sweden AB

Eva Sonesson  Ingka AB

Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby AB

Hasan Mosaddegh Egenföretagare

Jessica Andersson  Systembolaget

Jessica Sanden  Telia Sonera Sverige AB

Johan Löfgren  Xelent Office Sweden AB

Jonas Weiger  Ingka  AB

Karl-Henry Boo  Höganäs AB

Kenneth Straschko  Tetra Pak Processing Equipment AB 

Lisbeth Larsson   Tetra Pak Packaging Solutions AB

Lotta Karlin  McNeil AB

Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB

Mahomood Baddat  Språkservice

Margareth Derle  NE Sverige AB

Maria Hansson  Folkuniversitetet

Marianne Johansson  Telia Sverige AB
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Marie Koreus Eldh  Öresundsbro Konsortiet

Mikael Tomas Pedersen  Assemblin Ventilation

Niclas Ellberg  Martin & Servera Restauranghandel

Paulina Olsson  DSV Road

Per Fryking  Ericsson AB

Peter Ellström  DB Schenker AB

Peter Ohlsson  Höganäs AB

Pia Grönsund  Folkuniversitetet

Ralph Schmidt  Personalrepresentant, Unionen Sydväst

Robert Svensson  Studerande

Rolf Karlén Bjäre kraft

Sanna Karlsson  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige

Stefan Nilsson  Consafe Logistics AB

Susanne Backe  EON AB

Ombud till förbundsråd 
Conny Knudsen Tieto Sweden AB

Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset

Bengt Andersson Besikta Bilprovning i Sverige AB

Charles Björklund Wise IT Konsult AB

Jessica Andersson Systembolaget AB

Jonas Weiger Ingka AB

Kenneth Straschko  Tetra Pak Processing Equipment AB

Marie Koraeus-Eldh Öresundsbro Konsortiet 

Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB

Margareth Derle  NE Sverige AB

Maria Hansson Folkuniversitetet

Per Fryking Ericsson AB

Hasan Mosaddegh Egenföretagare

Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions AB

Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel AB

Lena Svensson Apoteket Hjärtat

Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation(USA) Filial Sverige

Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige AB

Suppleanter
Eva Sonesson Ingka AB
Thorsten Grund Qlik Tech Nordic AB
Jenny Edvinstam Folkuniversitetet
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Viktor Malmberg ActionSportGames Sweden AB
Paulina Olsson DSV Road AB
Jani Rutanen Ericsson AB
Stefan Baka  Ericsson AB
Karl-Henry Boo  Höganäs AB
Peter Ohlsson  Höganäs AB
Maria Vessman   Öresundsbro Konsortiet
Jenny Lorentzon  Systembolaget
Stefan Nilsson  Consafe Logistic AB
Rafaa Turki  NE Nationalencyklopedin AB
Peter Ellström  Schenker AB
Marianne Johansson Telia Sverige AB
Jessica Sandén  PWS Nordic AB
Lotta Karlin  Mc Neil AB

Beredningsutskott
Martin Fridehjelm  Kemira Kemi AB

Berne Svensson    Sigma Connectivity AB
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Regionstyrelsens övriga uppdrag inom Unionen
Madelene Cannerhagen
Vice ordförande i Branschdelegationen Industri Industriarbetsgivarna. Avtal Stål & Metall,
Gruv, Massa- & Papper, Sågverk, Byggnadsämnesförbundet och SVEMEK
Ledamot i A-kassans styrelse.

Margareth Derle
Ordförande i Branschdelegation Almega Tjänster- och Media
Likabehandlingsnätverk centralt

Conny Knudsen
Ledamot i Branschdelegation IT, Teknikkonsult & Telekom
Ledamot TCO Skåne
Ledamot TCO Halland
Ledamot Inter-Regional Trade Union Council Öresund
Ledamot Övervakningskommittén i Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
TRR:s referensgrupp

Anders Sjöstrand
Ordförande i Branschdelegation Organisationer

Charles Björklund
Ledamot i Nationella valberedningen
Ledamot i Unionens A-kassas valberedning
Ledamot i Unionens IT-referensgrupp

Maria Hansson
Ledamot i Branschdelegation Organisationer

Lisbeth Larsson
Andre förbundsrevisorsuppleant

Marie Koraeus Eldh
Ledamot i Branschdelegation Almega Tjänster- & Media
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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 
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 bildning av nya klubbar påverkats 
negativt, men samtidigt har medlemsantalet 
ökat. 

För att klara av det ökade trycket stärktes 
verksamheten 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 var mest utsatta 
i coronakrisen finns inom Unionens 
organisationsområde. Under våren lades ca 
600 varsel inom regionen, en ökning med 
nästan det dubbla i jämförelse med föregående 
år. 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 
förutsättning för att företag med kollektivavtal 
skulle kunna teckna lokala avtal. På bara några 
veckor tecknade vi ca 1400 lokala avtal om 
korttidsarbete inom regionen. 

Under året följde sedan två omgångar med 
tilläggsavtal, det ena om uppsägningstid 

och det andra om 80 procents 
arbetstidsförkortning under maj-juli, vilket 
innebar 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 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 aktiviteter digitalt. En snabb 
omställning gjordes och Unionen i stort 
kunde genomföra många utbildningar digitalt. 
Inom regionen hann vi dock genomföra 11 
utbildningar fysiskt på plats till sammanlagt 
183 förtroendevalda innan pandemin började. 

Under hösten bidrog sen regionen med 
kursledare till utbildningen ”Omorganisation 
och arbetsbrist” som genomfördes digitalt. 
Kursen ”BAM (Bättre arbetsmiljö)” togs också 
fram som en digital utbildning där region 
Sydväst var med i framtagandet och deltog i 
piloten som gick under hösten.

Regionrådet den 22/4 genomfördes digitalt 
med 124 personer. 

Att ställa in och ställa om
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FLER MEDLEMMAR 
Medlemsutvecklingen under året 2020 har 
varit betydligt bättre än vad vi kunde gissa 
oss till hösten 2019 då vi gjorde regionens 
verksamhetsplanering och beräknade 
siffermålen för 2020. Inte ens i vår vildaste 
fantasi kunde vi vid det tillfället förutspå 
att en coronapandemi skulle förändra läget 
så genomgripande och så hastigt från en 
dag till en annan. Plötsligt förändrades 
förutsättningarna på svensk arbetsmarknad, 
för att inte säga i världen, på ett högst 
dramatiskt sätt. Från att ha varit i ett relativt 
stabilt läge gungade plötsligt stora delar 
av arbets- och näringsverksamheten. För 
Unionens del fick vi med kort varsel ställa om 
större delen av vår verksamhet för att kunna 
möta de behov som uppstod, och som vi 
fortfarande hanterar, och troligtvis kommer 
att få göra under lång tid framöver.

Vissa branscher drabbades hårdare än andra 
och plötsligt steg antalet inträden till Unionen 
i samma höga takt som oron spred sig ute på 
arbetsplatserna.  

Trots det prekära världsläget, eller kanske 
tack vare, har vi ökat antalet yrkesverksamma 
medlemmar samt egenföretagaremedlemmar 
från 72 199 till 75 468. Vi har också ökat 
antalet chefsmedlemmar från 11 106 till 11 
727. Andelen av våra nya medlemmar med 
högskoleutbildning har under året varit i snitt 
38,8 procent.

1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring

Yrkesverksamma och Egenföretagare 11 810 8 541 3 269

Studenter 947 1 041  - 94

Pensionärer 607 517 90

Totalt 13 364 10 099 3 265

Olika medlemsgrupper

Medlemskap 
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UNIONEN CHEF
Det har varit ett omvälvande år och 
inget har sett ut som vanligt här heller. 
Verksamhetsplanen som beslutades med 
seminarier, affärsluncher, storföreläsningar 
och annat fick läggas åt sidan.

Medlemsantalet fortsätter dock att växa och 
med +594  nya medlemmar (2019: +284) 
var det vid december månads utgång 11 727 
chefsmedlemmar totalt i region Sydväst.

Mellan januari och mars höll vi flera 
kurser för chefer. Vi hann med att hålla 
kurserna ”Arbetsrätt för chefer”, ”Håll rätt 
på ledigheterna” och ”Utvecklings- och 
lönesamtal”. Trycket på just kursen i arbetsrätt 
var så högt att vi fick köra den dubbelt upp 
med bara ett par veckors mellanrum, och 
trots det hade vi en lång väntelista på fler 
medlemmar som hade önskat gå den. 

Vi upplever att det finns en stark önskan 
från våra chefsmedlemmar att gå kurser i 
arbetsrätt, och planen var att fortsätta hela 
2020, men då pandemin slog till i mars 
ställdes hela utbudet in. Vi skulle även hållit 
i kurser i arbetsmiljörätt för chefer. Allt var 
inplanerat att hållas både i Helsingborg och i 
Malmö för att ge så många chefsmedlemmar 
som möjligt chansen att närvara.     

Den 23 januari startade vi för första 
gången upp Unionens Mentorprogram för 
chefsmedlemmar. 90  personer sökte och 34 
antogs, varav 17 var mentorer och 17 adepter. 
Under våren genomfördes sedan träffar på 
olika teman såsom kommunikation, kultur, 
arbetsrätt, värderingar och engagemang. 

Programmet hann med två fysiska träffar och 
resten genomfördes digitalt med avslutning 
den 23 september. 

UNIONEN EGENFÖRETAGARE                   
2020 var ett speciellt år som såklart prägla-
des väldigt mycket av coronapandemin där 
vi främst har haft kontakt med befintliga och 
potentiella medlemmar som sökt stöd och råd 
kring hur man ska hantera sin situation som 
egenföretagare med tanke på just pandemin. 
Fackförbund är viktiga bollplank i krissitua-
tioner, det är något som blivit mycket tydligt. 
En stor hjälp och källa till information för att 
kunna guida kring dessa frågor under året har 
varit Unionens webbsida https://www.unionen.
se/rad-och-stod/coronaviruset-vad-galler-mig-
som-egenforetagare.

Medlemsbasen växte med +431 på nationell 
basis och i Sydväst landade vi på +19 med 
totalt 1329 egenföretagaremedlemmar.

Utbildning i arbetsrätt för chefer på Media 
Evolution City
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Samarbetspartners
Under början av året hade vi ett antal 
samarbetspartners och en diger plan på hur 
året skulle se ut gällande aktiviteter, träffar och 
samarbeten. Med Nyföretagarcentrum hade 
vi samarbete i Halmstad, Helsingborg och 
Malmö. 

Under 2019 hade vi även inlett samarbeten 
med nätverken Englaverket i Ängelholm och 
Business Port Staffanstorp som skulle utökats. 
Efter pandemins utbrott fick fokus istället 
ligga på att bibehålla relationerna och invänta 
möjligheten att fortsätta samarbetet.

Dock beslutades under hösten att alla 
samarbeten skulle sägas upp vilket då också 
gjordes. Det vi ändå kan konstatera är att vi 
fortfarande har väldigt goda relationer med 
före detta samarbetspartners.

Vi kommer fortsatt representera Unionen 
Egenföretagare i Nyföretagarcentrum 
Öresunds styrelse fram till årsmötet 2021.

Aktiviteter
Något som ofta efterfrågas bland våra 
medlemmar är nätverk och möjligheten 
att få prata och interagera med 
likasinnade. Därför startades ett nätverk 
av egenföretagaremedlemmar i början 
av året i Helsingborg. Syftet var att under 
våren, tillsammans med Unionen, stärka 
och hjälpa varandra för att sedan efter fyra 
möten fortsätta nätverket på egen hand. Den 
första mycket lyckade träffen genomfördes i 
Helsingborg och därefter kördes fyra digitala 
träffar på olika teman och områden.

Det fanns också en startklar grupp i Malmö, 
men med anledning av pandemin blev den 
aldrig uppstartad utan sköts på framtiden 
istället.

Den 10 mars genomförde vi också 
ett seminarium tillsammans med 
Nyföretagarcentrum Halland i Halmstad på 
temat ”stress”. Det blev bra uppslutning och 
mycket bra feedback på denna träff.

Under året har vi även haft fortsatt dialog med 
Unionen Egenföretagare Advisory Board som 
gett bra input och varit en bra sparringpartner 
kring situationen som varit.

Anna Sjöberg Petersson tillsammans med 
mentorer och adepter inom Unionens 
mentorprogram för chefer
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MEDLEMSEVENT

Raise and shine – en kväll om lön, 12/2
Synlighetsveckorna har tidigare ägt rum två 
gånger per år. Dels tiden runt vecka 6 dels 
runt vecka 38. Syftet med dessa veckor var att 
kraftsamla på att synas och prata jobbfrågor 
och medlemskap. Allt för att berätta att 
vi finns, vad vi gör och varför du ska vara 
medlem. I vår region arrangerade vi därför, 
bland annat, ett större kvällsevent- Raise 
& Shine- en kväll om lön, där många ur 
vår personal engagerades för att möta våra 
medlemmar och erbjuda vår kompetens och 
service.  

Temat för synlighetsvecka 6 skulle kretsa 
kring lön, en viktig fråga för våra befintliga 
och potentiella medlemmar. Fokus var på 
att förbereda sig inför lönesamtalet med 
budskapet att medlemskap i Unionen ökar 
chansen att lyckas. Förbundskontoret stöttade 
genom bl.a. preppingkit inför lönesamtalet 
som delades ut, bildspelet ”Snacka om 
löneökning” tillsammans med information via 
Unionens hemsida. Temat i tiden sammanföll 
dessutom med slutspurt på avtalsrörelsen. 
Bildspelet ”Snacka om löneökning” användes 
för övrigt vid fem tillfällen: Kvällseventet 
Raise & Shine; två klubblösamöten; samt två 
lunchföredrag på företag varav ett på engelska. 
Dessutom hölls en föreläsning om den svenska 
modellen för studenter på yrkeshögskola. 
Över 70 olika värvande insatser beskrevs 
i bild och text på måltavlorna, men fler 
genomfördes i praktiken. 

I vårt kvällsevent Raise & Shine- en kväll om 
lön gavs en föreläsning och teatergruppen 
InterAkt spelade upp olika scenarion kring 
lön, där publiken sedan kunde vända sig 
med lönefrågor till vår expertpanel på scenen 
via Mentimeter och en ”Catch Box”. Under 
kvällen fick publiken även dansa zumba och 
mingla med andra deltagare och anställda. 
I publiken fanns även representanter ifrån 
Stockholm och Göteborg med för ökat 
erfarenhetsutbyte. Totalt deltog ca 250 
personer och arrangemanget upplevdes 

som mycket lyckat. Den dominerande 
framgångsfaktorn har varit att engagemanget 
hos medarbetare och kollegor varit högt och 
många har uttryckt en glädje och stolthet över 
att vara en del av och representera Unionen 
för våra medlemmar.

Josefine Rosenkvist och Mikael Widell Blomé

Therese Andersson, Håkan Jönsson, Johanna Lind
och Emma Wahlgren
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Future-proof 9/9 och Klimathopp 11/11
Siduri Poli skulle varit inspirationsföreläsare i 
samband med årets regionråd och integrerats 
i en workshop kopplat till demokratiprojektet 
med Cecilia Gåije ifrån förbundskontoret. 
Coronapandemin innebar att workshopen 
fick ställas in, och regionrådet genomfördes i 
digital form. Siduri kunde inte avbokas utan 
kostnad, och flyttades därför till 9 september 
och föreläsningen sändes ut till medlemmar 
i hela Sverige via webb, med en begränsad 
studiopublik. Detsamma gällde för den 
inbokade storföreläsningen Klimathopp med 
Emma Sundh som flyttades från april till 11 
november. 

Syftet med sändningarna var att erbjuda våra 
medlemmar inspirerande föreläsningar om 
innovation och klimatsmart omställning samt 
föra samtal kring framtidens utmaningar med 
speciellt fokus på engagemang och digital 
omställning. Målgruppen var alla medlemmar, 
och annonserades via mailutskick, i sociala 
medier samt publicerades under ”Våra 
webbinarier” på https://unionen.confetti.
events/ där sändningen kunde ses i efterhand. 

Sändningarna blev mycket lyckade. Teknik, 
föredrag och föreläsningar samt frågor 
ifrån publik och via chatt klaffade perfekt. 
Studiopublikens frågor gav utvecklande 
resonemang ifrån föreläsaren, som fick 
visa på kompetens inom området. Alla 
involverade i studion var mycket nöjda med 
genomförandet. 

Sändningen Future-proof med Siduri Poli 
hade live 375 tittare från start, efter två dagar 
>1000 visningar. Sändningen Klimathopp 
med Emma Sundh hade live 443 tittare från 
start, efter några dagar >1400 visningar. 
Dessutom skickades boken ”Gör skillnad 
– från klimatångest till handlingskraft” till 
137 deltagare. Erfarenheterna och resultaten 
spreds vidare med stöd av rapporter och 
möten inom vårt eventnätverk mellan region 
Sydväst, Göteborg och Stockholm för ökat 
utbyte och i linje med policyn ”Ett Unionen”.

Mikael Widell Blomé och Siduri Poli

Emma Sundh och Mats Pahlman
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Arbetsmiljökonferens 2020 – Vår nya 
arbetsmiljö, 22/10
I det regionala arbetsmiljöombudets 
arbetsuppgift ingår att sprida kunskap för 
arbetsmiljöombuden om aktuella ämnen som 
berör själva arbetsmiljön, och därtill föra 
samtal kring utmaningar och möjligheter 
kring hur vi vill forma vår nya arbetsmiljö.

Vi vet också att nätverkande är efterfrågat 
och utöver den utbildande delen fyller vår 
arbetsmiljökonferens ett sådant syfte. Till följd 
av coronarestriktionerna fick årets planerade 
arbetsmiljökonferens ställas om till digitalt 
format med en begränsad studiopublik och 
programmet komprimerades till en förmiddag 
istället för heldag. 

Den primära målgruppen för konferensen 
var regionala arbetsmiljöombud men det 
digitala formatet gjorde det möjligt att nå 
en större målgrupp via ett nationellt utskick 
som även gick till chefer. Ett speciellt utskick 
sändes i region Sydväst med erbjudande 
om deltagande som studiopublik. Inbjudan 
spreds även via Unionens Facebooksida och 
inom vårt nationella eventnätverk, samt till 
anställda vid Unionen Sydväst. 

Den 22 oktober sände vi ifrån Sankt Gertrud 
i Malmö. Temat för konferensen var Vår 
nya arbetsmiljö där föreläsarna Roland 
Paulsen (Tänk om – en studie i oro), Bodil 
Jönsson (Tid för tillit och trygghet) och Calle 
Rosengren (Vårt gränslösa arbetsliv) föreläste 
och bjöd in till dialog med studiopubliken och 
webbdeltagarna via chatt. Frågeställningarna 
var högaktuella som exempelvis - Hur 
kommer ditt arbete att bedömas när du 
arbetat hemma? I vilken utsträckning är dina 
arbetsuppgifter meningslösa? Har du tid och 
möjlighet att bygga förtroende och tillit? 

Konferensen avslutades med en 
paneldiskussion med föreläsare och publik.

Sändningen blev mycket lyckad. Teknik, 
föredrag och paneldiskussion samt frågor 
ifrån publik och via chatt klaffade bra. 

Det var en fokuserad men samtidigt 
avslappnad och bra dynamik i studion. Alla 

involverade i studion var mycket nöjda med 
genomförandet. 

Live hade vi 163 tittare och totalt uppnåddes 
705 tittare.

Calle Rosengren och Bodil Jönsson

Roland Paulsen
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FÖRHANDLINGSVERKSAMHET
2020 var som sagt ett speciellt år för oss på 
många sätt och förhandlingsverksamheten var 
inget undantag. Under januari och februari 
månad följde vi föregående års ärendeinflöde 
bortsett från att det låg på en något högre 
nivå. 

När krisen tog fart och regeringen presente-
rade möjligheten till korttidspermittering steg 
ärendeinflödet drastiskt. Från strax under 300 
ärenden per månad sköt antalet nya ärenden i 
höjden och mer än fyrdubblades. Under mars 
månad inkom 1310 nya ärenden och i april 
1059 nya ärenden. Merparten av ärendena var 
dessutom av helt ny karaktär som vi aldrig 
tidigare förhandlat. En enorm kraftsamling 
bland samtliga medarbetare möjliggjorde att 
vi kunde ställa om och hantera det egnorma 
ärendeinflödet inom en rimlig tidsram. 
Samtliga i organisationen bidrog på de sätt 
de kunde för att underlätta ombudsmännens 
arbete. 

Från förbundskontoret var Unionen snabba 
med att få mallar och information på plats så 
snart de centrala avtalen var tecknade och vi 
kunde påbörja det lokala förhandlingsarbetet 
med korttidsarbetsavtalen. Mer än en gång 
fick vi höra från motparter att vi agerade 
snabbt, professionellt och kunnigt. Vi 
lyckades sätta oss in i ett helt nytt arbete på 
rekordtid och blev en kraft att räkna med på 
arbetsmarknaden genom att vara pålästa och 
kunniga.

Även under maj och juni märkte vi av ett ökat 
inflöde även om nivåerna sjönk betydligt och 
vi landade på 453 respektive 391 inkommande 
ärenden. Från juli månad stabiliserades läget 
äntligen och vi fick möjlighet till välbehövlig 
återhämtning. Under resten av året följde 
vi föregående årsnivåer med undantag 
för en liten ökning under november och 
december då möjligheten till förlängning av 
korttidsavtalen infördes. 

Under 2020 hanterade Unionen Sydväst 
totalt 5 713 förhandlingar vilket utgör 12,56% 
av Unionens totala mängd. Motsvarande 
siffror för Stockholm är 12 670 (27, 86%) samt 

Göteborg 5 582 (12,28%). Av våra ärenden har 
ca 89% varit medbestämmandeförhandlingar, 
10% rättstvister och 1% intressetvister. 

Alla ärenden kategoriseras och ett ärende kan 
ha flera kategorier. Under 2020 introducerades 
en ny ärendekategori, nämligen 
”korttidsarbete”. De tre vanligaste kategorierna 
i Sydväst under 2020 var korttidsarbete (1660 
ärenden), arbetsbrist (1584 ärenden) samt 
omorganisation (1243 ärenden).

Under 2020 har Unionen under delar av året 
haft en nationell lönekravsgrupp bestående 
av medarbetare från flera regioner som har 
hanterat lönekrav för samtliga regioner inom 
förbundet. Det går därför inte att få fram hur 
många lönekrav- och konkursärenden Sydväst 
hanterat, men en jämförelse mellan 2020 och 
2019 för hela Unionen visar på ökning av 
denna typ av ärende, från 1457 till 1729

 

REGIONAL ARBETSMILJÖVERKSAMHET
Det blev såklart inget vanligt år när det gäller 
RAMO (regionalt arbetsmiljöombud)-arbete 
heller. 

De fysiska arbetsplatsbesöken fick 
ställas in från och med mitten av mars 
2020 för att ersättas av digitala. Även de 
skyddskommittémöten vi har genomfört 
under året ställdes om till digitala möten. När 
det gäller rehabmöten har det blivit ett fåtal 
fysiska möten, men de flesta har skett digitalt. 

Aktuella arbetsmiljöproblem vi stöter på 
i pandemins spår handlar oftast om ökad 
arbetsbelastning, mobbning, trakasserier, 
kränkningar, samt hot och- våldssituationer. 
Vi har märkt att det finns en viss svårighet, 
rädsla och okunskap att ta tag i frågorna från 
arbetsgivarsidan, vilket utmynnat i att vi har 
fått aktualisera flera 6:6 a* (en ökning jämfört 
med tidigare år). Tonen från arbetsgivaren 
har hårdnat och vi blir allt oftare ifrågasatta. 
Ytterligare möter vi på psykisk ohälsa hos våra 
medlemmar som emellanåt lett till svårigheter 
i att leda ärenden vidare. Vår uppfattning är 
också att det är fler kvinnor än män som hör 
av sig till oss om hög arbetsbelastning och 

*Paragraf i arbetsmiljölagen som handlar om att arbetsgivaren tvingas göra en skriftlig redogörelse för hur 
en viss problematik ska lösas



17

kränkningar. Sen uppfattar vi trots det att det 
troligen finns ett stort mörkertal bland män. 

Rehabiliteringsärenden har också ökat där vi 
ser en trend i att arbetsgivare gärna vill avsluta 
anställningar utan att ha tagit sitt rehabansvar. 

Generellt känner vi att antal ärenden 
fortfarande ökar stadigt.

RAMO-verksamheten har förutom RAMO-
ärenden och besök innehållit två fysiska BAM 
(bättre arbetsmiljö)-utbildningar, samt att 
region Sydväst har deltagit i att ta fram en 
digital BAM-utbildning tillsammans med 
region Stockholm och region Göteborg, som 
även utmynnat i att vi har medverkat vid 
själva utbildningarna.

Vi påbörjade arbetet med att stötta våra AMO 
(arbetsmiljöombud) genom personliga möten 
för att de skulle känna sig trygga och få större 
möjlighet att agera i sitt uppdrag, men detta 
ställdes sedan om till digitala möten. Arbetet 
med att stötta AMO och klubbordföranden 
ute på våra klubbar har fortsatt.

Vi höll också i Arbetsmiljökonferensen i 
sedvanlig ordning på hösten, men denna gång 
sändes den digitalt.
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Arbetsliv 
KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE
Ett kollektivavtal är en överenskommelse om 
arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter 
och skyldigheter gentemot varandra på en 
arbetsplats. Avtalet styr bl.a. löner och övriga 
anställningsvillkor för dig som arbetstagare 
på arbetsplatsen. Kollektivavtalet är dessutom 
ett smidigt sätt att försäkra alla anställda på 
arbetsplatsen. Kort uttryckt skulle man kunna 
säga att kollektivavtalet är ett av de viktigaste 
fundamenten på svensk arbetsmarknad och 
ett signum på att den s.k. svenska modellen är 
ett väl fungerande instrument i arbetslivet.

Skillnaderna kan vara stora om du omfattas 
av kollektivavtal eller inte. Ett kollektivavtal är 
egentligen inte bara ett avtal. Istället kan det 
ses som ett paket innehållandes flera avtal som 
omfattar en bransch eller yrkesområde.

Kollektivavtalet innebär såväl trygghet som 
förmåner, inte minst ekonomiska, både på 
kort och lång sikt. Avtalet innebär också att du 
har möjlighet till inflytande på din arbetsplats.

Att teckna kollektivavtal tillhör Unionens 
kärnverksamhet och vi lägger mycket 
energi på att så många som möjligt av våra 
medlemmar kan omfattas av kollektivavtal 
oavsett yrke och bransch inom våra 
organisationsområden.

Under 2020 ökade vi antalet arbetsplatser 
med kollektivavtal från 6 424 till 6 506 
vilket innebär att det i årsskiftet var 82 fler 
arbetsplatser i Sydväst som omfattas av 
kollektivavtal.

Samtidigt ökade antalet medlemmar som 
omfattas av kollektivavtal från 48 273 till 
49 872 d.v.s. en nettoökning med 1 599 
medlemmar. 

Ett resultat vi kan vara stolta över. 

AVTALSRÖRELSE
Under avtalsrörelsen 2020 inleddes arbetet för 
arbetsgivarorganisationer och fackföreningar 
att förhandla kollektivavtal som reglerar löner 
och arbetsvillkor för Unionens cirka 700 
000 medlemmar. Unionen tecknar fler än 
80 kollektivavtal med unika och anpassade 
villkor för olika branscher i arbetslivet.

För Unionens del inleddes arbetsgången redan 
2019 med förberedande insamlingsarbete 
där medlemmar och förtroendevalda fick 
inkomma med inspel kring vilka frågor de 
ansåg vara viktigast i avtalsrörelsen 2020. 
Förhoppningen var att förhandlingarna, 
genom Unionens 13 branschdelegationer, 
skulle varit slutförda i god tid innan den 31 
mars 2020, i samband med att avtalen inom 
industrin löpte ut och nya skulle träda i kraft 
från den 1 april. På grund av coronakrisen 
beslutade parterna inom industrin att 
skjuta upp sina förhandlingar till den 1 
oktober samt att förlänga de nuvarande 
avtalen till den 31 oktober. Även övriga 
parter på arbetsmarknaden valde att göra 
detsamma och skjuta på sina förhandlingar. 
Målsättningen var att alla avtal skulle vara 
klara den siste december.

Den 31 oktober kom industrins parter överens 
om ett nytt avtal som gällde från den 1 
november 2020 till den 31 mars 2023 där det 
sista året är uppsägningsbart. Märket sattes 
till 5,4 procent under dessa 29 månader vilket 
innebär en årstakt på 2,23 procent.

Alla inblandade förhandlande parter har 
därefter försäkrat att de kommer följa märket. 
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FLER FÖRTROENDEVALDA
Vi inledde 2020 starkt vad gällde vårt tidigare 
mål att bilda fler klubbar. Under januari och 
februari månad bildade vi 4 respektive 5 nya 
klubbar i Sydväst, ett resultat som imponerar. 
Under mars lyckades vi få till ytterligare en 
klubb innan vi tvingades pausa arbetet med 
att få till fler förtroendevalda och istället lägga 
kraft på förhandlingsverksamheten. Under 
hela våren och fram till och med sommaren 
utförde vi i princip inget arbete alls vad gäller 
det här området, med undantag för det som 
var efterfrågestyrt. Vi agerade självklart på 
inkommande förfrågningar och tips för att 
kunna upprätthålla servicenivån gentemot 
våra medlemmar. Fler förtroendevalda var ett 
av två områden där förbundsstyrelsen efter 
sommaren fattade beslut om ett reviderat 
mål, vilket innebar att vi behövde återuppta 
vårt arbete med detta. Det reviderade målet, 
som betydde en sänkt ambitionsnivå mot 
tidigare, innebar att vi skulle avsluta 2020 med 
lika många medlemmar som omfattades av 
antingen APO-F eller Klubb som vi hade den 
30 juni samma år. 

En fokusgrupp tillsattes för att koordinera 
arbetet och ta tillvara på tillgänglig 
kompetens. Med en pandemi att förhålla 
oss till tvingades vi lägga upp arbetet på ett 
annorlunda sätt än vi var vana vid. Vanligtvis 
arbetar vi mycket med personliga möten 
genom att vara ute på arbetsplatserna och 
träffa våra medlemmar. Nu behövde vi skapa 
samma förtroende och känsla genom möten 
på den digitala arenan, ett för oss helt nytt 
arbetssätt. En annan utmaning i arbetet var att 
många av de involverade hade åtaganden på 
annat håll vilket gjorde att de var tillgängliga 
på olika dagar i veckan. För vissa blev det 
också ett helt nytt arbetsområde. 

I oktober rullade vi dock igång arbetet på 
allvar och ganska snart kunde vi se resultat. 
Den 30 juni hade vi 24 718 medlemmar som 
omfattades av antingen APO-F eller Klubb. 
Siffran sjönk successivt under hela hösten 

till slutet av oktober då vi var nere på 24 
555 medlemmar. Det intensiva arbetet av 
projektgruppen gav dock resultat och när 
november månads siffror kom kunde vi 
konstatera att vi vänt den vikande trenden 
och att siffrorna nu gick åt rätt håll igen. Året 
slutade på 24 751 medlemmar, en ökning från 
oktober månads siffror med 196 medlemmar 
och ett slutresultat på 33 medlemmar över 
målet. Vi var en av få regioner i Unionen 
som inte bara klarade målet utan dessutom 
överträffade det!

 

STÖD FÖRTROENDEVALDA
Precis som övriga fokusområden fick vi även 
inom detta område ställa om huvuddelen av 
verksamheten. Det som var planerat kunde 
till stor del inte genomföras på det sätt vi 
tänkt oss, utan vi behövde tänka nytt. I 
början av året höll vi en klubbträff med tema 
”löneprocessen”, därefter slog pandemin till 
och vi behövde hitta andra sätt att nå ut till 
våra förtroendevalda. 

Vi fick, mycket glädjande, en möjlighet att 
köra webbinarier för våra förtroendevalda och 
var först ut med detta i Unionen. Efter att ha 
gjort en analys av omvärldsläget landade vi i 
att det var troligt att förtroendevalda skulle 
behöva göra förhandlingar om arbetsbrist. Vi 
körde därför det första webbinariet med temat 
”Att tänka på i samband med arbetsbrist”. Vi 
höll fem webbinarier på det temat, där totalt 
162 förtroendevalda deltog. Som uppföljning 
till förhandlingswebbinariet höll vi två 
föreläsningar om ”Det svåra samtalet” vilket 
också var mycket uppskattat.

Under året har vi hållit i ”Inspiration för 
valberedare”, sex webbinarier i två moduler, 
för alla valberedare i hela Unionen. Som 
förberedelse inför årsmötet hölls sen två 
webbinarier om hur man ska göra för att 
årsmötet ska bli lyckat. Samtliga webbinarier 
lockade deltagare även från andra regioner.  

Utöver webbinarierna har vi ägnat mycket 

Förtroendevald 
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tid och kraft åt att stötta våra klubbar i 
olika frågeställningar och förhandlingar. 
Många frågor kom naturligt att handla om 
korttidsarbete och vi lade mycket kraft på att 
reda ut alla frågetecken kring detta. 

Stöd till förtroendevalda var det andra 
området där förbundsstyrelsen valde att 
besluta om ett reviderat mål för 2020. Målet 
innebar att samtliga klubbar skulle få ett 
utvecklingssamtal innan årets slut. Vi var 
ganska snabbt i land med det och hade således 
klarat även det målet. En utmaning under året 
var framförallt stöttningen till nya klubbar när 
vi inte kunde träffas fysiskt.

UTBILDNINGAR
Utbildningsåret 2020 blev inte alls som vi 
tänkt oss. Vi kunde genomföra de fysiska 
utbildningar som var inbokade fram tills 
mitten av mars, men fick sedan ställa in 
resterande under året. 

Under hösten bidrog regionen med kursledare 
till utbildningen ”Omorganisation och 
arbetsbrist” som genomfördes digitalt.

Kursen ”BAM (Bättre arbetsmiljö)” togs fram 
som en digital utbildning där region Sydväst 
var med i framtagandet och var även delaktiga 
i piloten som gick under hösten.

GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA 2020 

Aktiviteter Antal deltagare

2 st Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö 32

1 st Facklig introduktion för arbetsplatsombud 20

1 st Omorganisation MBL/LAS i praktiken 12

1 st Aktivt lönearbete 14

1 st Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling 11

1 st Med rätt att vara olika 14

1 st Träningsläger för förhandlare 12

1 st Facklig grundkurs för förtroendevalda, 2 st påbörjade FGU tillfällen 20+19

2 st Arbetsmiljöseminarium- Hur börjar vi med OSA:n på vårt företag? 29
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Översikt   
År: 2020 Kostnadsställe: 101 – Sydväst   
Konto Utfall 2020 December Ack tkr Budget 2020 Ack tkr
Summa intäkter 1026 2
Verksamhetskostnader -6250 -12 809
Personalkostnader -58 653 -63 357
Baskostnader -6 488 -6 645
Summa rörelsekostnader -71 391 -82 811
Rörelseresultat -70 365 -80 511
Utnyttjande av kapital 99% 97%
Summa resultat från finansiella poster 0  0
Resultat efter finansiella poster -70 366 -80 511
Årets resultat -70 366 -80 511

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2020
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Granskningsrapport
Till regionrådets årsmöte för Unionen Sydväst 2021

Som valda revisorer av representantskapets årsmöte har vi granskat regionens verksamhet för 
2020 i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.

Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaper har de av  
kongressen valda revisorerna.

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

Årets verksamhet har naturligtvis påverkats av den pandemi som drabbat Sverige och övriga 
världen. 

Enligt vår bedömning har regionens verksamhet ändock kunnat genomföras i enlighet med 
stadgar, mål och beslut fattade i Unionen. Detta gör att många av regionens planerade aktiviteter 
har, på förbundsstyrelsens initiativ, skjutits upp tills det är möjligt att säkert genomföra dessa 
igen.

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

Malmö mars 2021

Karl-Henry Boo  Jani Rutanen
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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Slutord från regionstyrelsen

Våra anställda inom regionen har återigen lagt ned ett entusiastiskt och engagerat arbete. 
Regionstyrelsen tackar för alla insatser. Tillsammans gör vi regionen till det den är.

Conny Knudsen
Ordförande

Anders Sjöstrand
Vice Ordförande

Madelene Cannerhagen
Vice Ordförande

Bengt Andersson
Ledamot

Jessica Andersson
Ledamot

Charles Björklund
Ledamot

Margareth Derle
Ledamot

Marie Koraeus Eldh
Ledamot

Maria Hansson
Ledamot

Paulina Olsson
Ledamot

Kenneth Straschko
Ledamot

Jonas Weiger
Ledamot

Petra Nordblad
Personalrepresentant

Niclas Ellberg 
Suppleant

Per Fryking
Suppleant

Lisbeth Larsson 
Suppleant

Hasan Mosaddegh
Suppleant
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År 2020 i siffror

 

Kollektivavtal
Antalet kollektivavtal har fortsatt öka trots att enbart ett fåtal kollektivavtalsaktiviteter genomförts 
under året, och då före pandemins utbrott. Därefter har i princip inga aktiva åtgärder genomförts. 
Ökningen kan sannolikt förklaras av att arbetsgivare valt att teckna avtal eftersom reglerna för 
korttidsstöd är mer flexibla till sin konstruktion med kollektivavtal. 

Förhandlingar
Antalet förhandlingar under de första av årets två månader låg på en förhållandevis normal nivå 
jämfört med tidigare år, men på grund av pandemins intåg steg antalet med det tiodubbla under 
bara två veckors tid. Det föranledde att region Sydväst med oerhört kort varsel fick ställa om 
hela vår organisation till att enbart hantera förhandlingsärenden. Karaktären på merparten av 
ärenden, som kom i en strid ström, var korttidsärenden där arbetsgivare i nära desperation eller i 
förebyggande syfte försökte parera en förväntad nedgång i sina respektive verksamheter. 

Eftersom vi under denna period också beslutade att alla medarbetare skulle arbeta hemifrån, för att 
begränsa smittorisken, och för att de allra flesta förhandlingsärenden gick att genomföras digitalt, 
sparade vi in tid. I ett normalläge hade denna tid använts till transporter och fysiska möten. Tack 
vare det och framförallt alla medarbetares heroiska insatser klarade vi den ganska lavinartade 
ärendeinströmningen på ett bra sätt. 

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Sydväst regionstyrelse

Conny Knudsen
Ordförande regionstyrelsen

2018 2019 2020

Antal yrkesverksamma medlemmar 68 939 70 889 74 139

     –varav Chefsmedlemmar 10 762 11 105 11 725

Antal Egenföretagaremedlemmar 1 254 1 310 1 329

Antal Studerandemedlemmar 5 481 4 450 4 356

Klubbar 289 282 277

Kollektivavtal 6 326 6 424 6 506
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Företag Ort Antal

Bibliotekstjänst, Unionenklubben Lund 23

ABB AB Swedewater Unionenklubb Landskrona 31

ABB Malmö Boplatsgatan Malmö 95

Addera IT AB Unionenklubb Ängelholm 15

AFRY Syd Unionen Malmö 297

Agility AB, Unionenklubben Helsingborg 19

Ahlsell Sverige AB, Unionenklubben Malmö 227

Air Liquide Gas AB Malmö 101

Akademiska Hus Lund 19

Akzo Nobel Deco Sverige AB Malmö 186

Albany International AB Halmstad 45

Alfa Laval i Lund Lund 297

Alfdex AB Landskrona 32

Aller Media, Unionenklubben Malmö 98

Allergon AB, att Susanna Lundh Ängelholm 25

Anticimex AB, Unionenklubben Malmö 55

Anticimex Halmstad Halmstad 24

Anticimex Lund Unionenklubb Lund 19

Anticimex, Unionenklubben Helsingborg 70

ApoEx Unionenklubb Malmö 41

Arjo Huntleigh, Unionenklubb Malmö 60

Assemblin Ventilation AB, Unionenklubben Malmö 50

Atea i Malmö, Unionenklubben Malmö 168

Atos unionen Klubb Hörby 48

Automationspartner i Helsingborg Ramlösa 33

Avarn Systems Unionen Malmö 26

Aveva AB Malmö 41

Axess Logistics Unionenklubb Halmstad 61

Axfood Närlivs Skåne, Unionenklubben Malmö 37

Axis Communications AB Unionenklubb Lund 655

Barsebäck Kraft AB, Unionen klubb Löddeköpinge 31

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

BCS AB, Unionenklubb Malmö 30

BE Group Unionenklubb Malmö 90

Beijer Malmö, Unionenklubben Malmö 68

Benzler AB Helsingborg 18

Berendsen Textil Service AB Limhamn 214

Bil-Bengtsson AB Ystad 33

Bildeve Unionenklubb Helsingborg 33

Bil-Månsson, Unionenklubb Ängelholm 26

Bilprovningen, Unionenklubben Sydväst Malmö 32

Bioinvent International AB Lund 18

Bjäre Kraft Ekonomisk förening Båstad 42

Blinkfyrars Unionenklubb Staffanstorp 16

BLS Ystad, Unionenklubben vid Ystad 46

Boliden Bergsöe AB Landskrona 17

Bonnier News Syd Malmö 103

Boost By FC Rosengård Unionenklubb Malmö 20

BorgWarner PowerDrive Systems Unionenklubb Landskrona 98

Bring Frigoscandia AB Helsingborg 155

Båstad-Gruppen AB Unionenklubben Ängelholm 19

Cabonline Lund, Unionenklubben Lund 7

Calderys Nordic AB, Unionenklubben vid Höganäs 54

Candidator AB, Unionenklubben Malmö 20

Capgemini Sverige AB Malmö 186

Carlsson & Möller AB Helsingborg 21

Casino Cosmopol AB, Unionenklubben Malmö 45

CC Höganäs Byggkeramik AB Ekeby 26

CE Engineering Unionenklubb Malmö 19

Celanese, Unionenklubben vid Perstorp 25

Celsa Steel Service AB Halmstad 30

CG Drives & Automation Sweden AB Helsingborg 25

CGI Sverige Malmö,Unionenklubben Malmö 270

Clariant Plastics & Coatings Unionenklubb Malmö 27

Clemondos Unionenklubb Helsingborg 29
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Cloetta Sverige AB, Unionen-klubben Malmö 149

Comfort Audio AB, Unionenklubben Halmstad 35

Conmodo AB, Unionenklubben Malmö 30

Continental Foods Sweden AB, Unionens klubb Lund 28

Convergys International Nordic AB Helsingborg 124

Copenhagen Malmö Port AB, Unionenklubben Malmö 21

Creacon Hk Unionenklubb Halmstad 18

Damovo Sverige AB Unionenklubb Malmö 12

Data Ductus South Unionenklubb Malmö 13

Dekra Industrial Malmö 57

Den Gröna Unionenklubben Helsingborg 18

DHL Freight Sweden AB Unionenklubben Helsingborg 91

DHL Freight, Unionenklubben Malmö 69

DHL Global Forwarding, Unionenklubben Helsingborg 23

Diab Unionenklubb Laholm 54

Din Bil AB, Unionenklubben Malmö 137

Din Bil Helsingborg, Unionenklubben Helsingborg 41

Doro AB Unionenklubb Malmö 47

Draftit AB Unionenklubben Arvika 29

DS Smith Packaging Unionenklubb Malmö 11

DSV Landskrona, Unionenklubb Landskrona 289

Duni AB, Unionenklubben Malmö 66

E.ON Energilösningar AB, Unionenklubben Malmö 278

E.ON Sverige Koncerndelsklubb Malmö 101

Eaton Electric AB, Unionenklubben Malmö 30

Egmont Publishing AB, Unionen-klubben Malmö 48

Enercon Energy Converter AB, Unionenklubben Malmö 25

Ericsson Lund, Unionenklubben Lund 197

Esab  AB Perstorp 20

European Spallation Source ESS Unionenklubb Lund 108

EWP Unionenklubb Landskrona 17

Faiveley Transport Nordic Unionenklubb Landskrona 59

FedEx Malmö Unionen Klubb Limhamn 72
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FESTO AB Malmö 43

Fiedler & Lundgren Unionenklubb Malmö 43

Findus Sverige Unionenklubb Malmö 82

Flexilast Unionenklubb Eslöv 20

Flextrus AB Lund 52

Folkuniversitetet, Unionenklubben Lund 87

Formox AB, Unionenklubben Perstorp 34

ForSea, Unionenklubben Helsingborg 38

Freedom Finance, Unionenklubb Ängelholm 85

Gambro Lundia AB Lund 111

GDL Transport AB Helsingborg 67

Gelita Sweden AB Klippan 38

Getinge Sterilization AB Getinge 176

Gleerups Utbildnings AB Malmö 30

Gnotec Sweden AB Kinnared 37

Great Security Unionenklubb Lund 71

Grönt är skönt Unionenklubb Teckomatorp 23

Gunnar Karlsen Sverige Unionenklubb Eslöv 12

H1 Communication AB Unionenklubb Helsingborg 14

Hafa Bathroom Group AB Halmstad 30

Haldex Brake Products Landskrona 60

Halmstads Fastighets  AB Halmstad 54

Heatex klubben Malmö 15

Heléns, Unionenklubben Halmstad 82

Helsingborgs Hamn AB, Unionenklubben Helsingborg 34

HemoCue AB Ängelholm 81

Honeywell safety Products Unionenklubb Helsingborg 7

Hotel Tylösand, Unionenklubben Halmstad 22

HSB Skåne Lund 55

HSB Unionenklubb Malmö 59

Höganäs AB Höganäs 149

Höganäs Borgestad AB Bjuv 25

ICA Sverige AB, Unionenklubben Helsingborg 228
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Icopal AB Malmö 52

Iduna Butikschefer Malmö 108

IF Friskis & Svettis, Unionenklubben Malmö 16

IMAB, Unionenklubben Halmstad 16

Individuell Människohjälp, Unionenklubben Lund 39

Inission, Unionenklubben Malmö 15

Iver Väst, Iver Syd och Dimac Hosting, Unionenklub-
ben

Helsingborg 63

JBT FoodTech Unionenklubben Helsingborg 108

Jeld-Wen Sverige AB Åstorp 43

Jobbklar Unionenklubb Helsingborg 14

KB Components Örkelljunga 41

KB TA YA Unionenklubb Malmö 35

Kiiltoclean, Unionenklubben Malmö 11

Kiwa Inspecta AB Unionenklubb Malmö 42

KLS Ugglarps AB, Unionenklubben Hörby 28

KM Syds Unionenklubb Malmö 17

Knapp AB, Unionenklubben vid Åstorp 41

Kockum Sonics AB Malmö 17

Lantmännen ek för Unionenklubb Malmö 215

Lantmännen Maskin AB Malmö 85

Lindab AB Unionenklubb Båstad 184

Magle Chemoswed AB Malmö 19

Malmö Live Konserthus, Unionenklubben Malmö 22

Marco AB Ängelholm 28

MariboHilleshög Research Unionenklubb Landskrona 22

Martin & Servera Logistik Halmstad Halmstad 67

Martin & Servera Unionenklubben i Sydväst Malmö 52

McNeil AB, Unionenklubben Helsingborg 161

Menigo Foodservice, Unionenklubben vid Arlöv 181

Mercedes-Benz Sverige AB Malmö 143

Metso Minerals i Trelleborg, Unionenklubben Trelleborg 49

Michelsens Bil Unionenklubben Tomelilla 19
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National Gummi AB Halmstad 34

Nederman, Unionenklubben Helsingborg 89

Neisa Service Malmö Unionenklubb Malmö 29

NE-klubben vid NE Sverige AB, Unionenklubben Malmö 25

Nestlé Sverige AB (Administrationklubben) Helsingborg 118

Nestlé Sverige AB (Säljarklubben) Helsingborg 111

New Yorker KB, Unionenklubben Malmö 18

Nim Distribution, Unionenklubben vid Malmö 33

Nitator i Oskarström AB Unionenklubb Oskarström 22

Nobina Riksklubb Helsingborg 376

Nocas Security Unionenklubb Malmö 9

Nordic Sugar Unionenklubb Eslöv 28

Nordion Energi AB, Unionenklubben Malmö 46

Note Lund AB, Unionenklubben Lund 16

O Kavli Eslöv Unionenklubb Eslöv 12

Oatly AB Unionenklubben Landskrona 131

One Nordic AB Unionenklubb Malmö 301

Online Fulfillment Sverige AB Lund 46

Orkla Foods Sverige AB Malmö 226

Parajett Landskrona 21

Peab Koncernens Unionenklubb Förslöv 1371

Perstorp AB Perstorp 201

Plasman Sverige AB Unionenklubb Simrishamn 41

Polarn O. Pyret (butikschefer) Malmö 8

PolyPeptide Lab.AB, Unionenklubben Limhamn 98

Procurator AB Malmö Unionenklubben Malmö 81

Puma Nordic AB Helsingborg 37

Purac AB, Unionenklubben Lund 45

Pågen AB Malmö 143

QPharmas Unionenklubb Malmö 84

Rantzows- Simab Sport Unionenklubben Hjärnarp 30

Rechon Life Science Unionenklubb Limhamn 39

Recipharm Höganäs Unionenklubb Höganäs 14
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Regis Ek. För, Unionenklubben Landskrona 10

Rejlers Syd-Väst Unionenklubb Malmö 155

Repligen Sweden Unionenklubben Lund 45

Resurs Bank, Unionenklubben Helsingborg 267

Retlog AB, Unionenklubben Halmstad 44

RF-SISU Skåne, Unionenklubben Malmö 26

Riksbyggen ek. för, Unionenklubben Helsingborg 47

Riksbyggen, Unionens fackklubb för södra Skåne Malmö 85

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB Alnarp 117

Saab Kockums Unionenklubb Malmö 130

Saint Gobain Sweden AB Billesholm 67

Saint-Gobain Ecophon AB Hyllinge 124

Samres AB, Unionenklubben Helsingborg 15

Sandvik SRP AB Svedala 138

Scanfil Vellinge AB Vellinge 33

Schenker Dedicated Services, Unionenklubb Malmö 25

Schenker-Malmö, Unionenklubben Malmö 111

Schneider Electric Syd Malmö 97

Securitas Götaland, Unionenklubben Malmö 100

Sensus Unionen Skåne-Blekinge, Unionenklubb Malmö 35

Sigma Connectivity, Unionen-klubb Lund 70

Siwertell AB, Unionenklubb Bjuv 73

Skanem Skurup AB Skurup 18

Skyddsjouren i Ängelholm, Unionenklubben Ängelholm 12

Skånemejeriers Unionenklubb Malmö 139

Skånska Energi AB Unionenklubb Södra Sandby 11

Smurfit Kappa Sverige Eslöv 67

Sony Nordic Lund Unionenklubb Lund 171

SOS Alarm, Unionenklubben Malmö 59

SOS centralen Halland, Unionenklubben Halmstad 29

Springhill, Unionenklubben Helsingborg 47

Språkservice Sverige Unionenklubb Malmö 95

Stadex AB, Unionenklubben på Malmö 22
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Stiftelsen AF-Bostäder Lund 23

Stora Enso Hylte AB Hyltebruk 86

STR Service AB Landskrona 20

Strongpoint Labels AB, Unionenklubben Malmö 12

Studentlitteratur AB Lund 82

Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge Unionenklubb Malmö 24

Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne Unionklubb Lund 31

SVAR Lifescience/Wieslab AB Malmö 36

Swegon AB Unionenklubb Tomelilla 22

SWEP Internationals Unionen-klubb Landskrona 94

Södra Hallands Kraft Unionenklubb Laholm 15

Tic Tandteknik i centrum AB Unionenklubb Malmö 70

Tietoklubben Syd Malmö 134

TM Helsingborg AB Unionenklubb Helsingborg 96

TNT Sverige, Unionenklubben Helsingborg 155

Tools Syd AB, Unionenklubben Lund 13

Transwaggon AB, Unionenklubben Helsingborg 24

Trelleborg AB, Unionenklubben Trelleborg 97

Trioplast Landskrona AB Landskrona 15

Tunstall AB Unionenklubb Malmö 53

Tylö, Unionenklubb Halmstad 20

Unionenklubb vid BRIO Koncernen Malmö 37

Unionen-klubben DFS Malmö 27

Unionenklubben inom E.ON Energidistribution Malmö 311

Unionenklubben NSR Helsingborg 48

Unionenklubben på Tetra Pak Lund 1532

Unionenklubben Sydkraft AB Malmö 37

Unionenklubben vid Volvo Truck Center Sweden AB Malmö 12

Unionenklubben, Kemira Kemi AB Helsingborg 72

Unionens Tekniker Råd Lomma 374

Unique Dental AB i Ystad Ystad 39

Univar  AB Unionenklubb Malmö 82

Upfield SU Helsingborg, Unionenklubb Helsingborg 36
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Unique Dental AB i Ystad Ystad 39

Univar  AB Unionenklubb Malmö 82

Upfield SU Helsingborg, Unionenklubb Helsingborg 36

Vallberga lantmän, Unionenklubben Vallberga 16

Watski AB Malmö 14

Vattenfall Vindkraft Klagshamn Unionenklubb Klagshamn 6

Verisure Malmö Unionenklubb Malmö 108

Vestas Northern Europe AB, Unionenklubben Malmö 88

White Arkitekter AB Malmö 13

Visma Enterprise / Labs, Unionenklubben Ängelholm 279

Volvo Powertrain Malmö 13

WSP Unionen Helsingborg Helsingborg 47

WSP Unionen Malmö Malmö 125

XXXLutz Filial Unionenklubb Malmö 19

Yves Rocher Suede AB, Unionenklubben Helsingborg 36

Zumtobel Group Unionenklubb Landskrona 41

Öresundsbron, Unionenklubben Malmö 60

Österlenmejeriet AB Unionenklubben Tomelilla 30
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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. 
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