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Året som gått

När smittspridningen av det nya coronavi-
ruset tilltog i mars 2020 blev konsekven-
serna stora för hela arbetsmarknaden och 
självklart även för oss i Unionen. Unionen 
har under pandemin visat att partsmo-
dellen levererar och samtidigt stöttat med-
lemmarna och förtroendevalda.  

Tidigt i krisen stod det klart att trycket på 
vår organisation var mycket högt. Vi prio-
riterade arbetet med stöd och förhand-
lingar till medlemmar och förtroendevalda 
och vi bedrev ett intensivt lokalfackligt 
arbete. Ett arbete som försvårades i och 
med att många arbetsplatser hade distans-
arbete. 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 ompriorite-
ringar och samarbeten inom Unionens 
olika regioner och förbundskontoret. För-
bundsstyrelsen beslutade om en justerad 
verksamhetsplan som bland annat innebar 
att verksamheter som inte direkt arbetade 
mot de prioriterade områdena med rådgiv-
ning och förhandling behövde pausas eller 
ställas om. Flera medarbetare fick ändrade 
arbetsuppgifter resterande året.  

Korttidsarbete med statligt stöd 

Flera av de branscher som är var mest ut-
satta i coronakrisen finns inom Unionens 

Helena Åsell
Ordförande regionstyrelsen 

organisationsområde. Den 16 mars pre-
senterade 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 kollektivav-
tal skulle kunna teckna lokala avtal. Un-
der året tecknade vi 439 lokala avtal om 
korttidsarbete inom regionen. 

Under året följde sedan två omgångar 
med tilläggsavtal om uppsägningstid och 
det andra om 80 procents arbetstidsför-
kortning under maj-juli, vilket innebär 
nya omgångar av förhandlingar. I novem-
ber stod det klart att regeringen förlängde 
perioden med korttidsarbete med statligt 
stöd till att gälla även under första halv-
året 2021 och nya avtal tecknades.   

Digitala möten och aktiviteter 

För att ta ansvar för smittspridningen och 
följa myndigheternas rekommendationer 
om att undvika folksamlingar och uppma-
ning om hemarbete i möjligaste mån, be-
slutade Unionen att ställa in samtliga fy-
siska kurser, utbildningar och aktiviteter 
för såväl förtroendevalda som medlem-
mar. Med detta intensifierades arbetet 
med att tillgänggöra fler kurser och aktivi-
teter digitalt. En snabb omställning gjor-
des och vi kunde lyckosamt genomföra 
våra klubbmoduler digitalt.  

Lars Remsén
Regionchef



Förtroendeuppdrag 

REGIONSTYRELSEN 

Ordförande 
Helena Åsell*  Bombardier Transportation Västerås 
Vice ordförande  
Carina Rosenkvist* Västerås tom 23 sep 
Jennifer Johansson* 

El Av Sol Nordic AB 
PEAB  Örebro from 23 sept 

Ledamöter 
Torgny Larsson    Uponor AB Virsbo 
Carina Rosenkvist*  El Av Sol Nordic AB Västerås 
Jennifer Johansson* PEAB Örebro 
Mikael Stillman  Personalrepresentant Unionen Västerås 
Annica Feltendal Sv Ridsportförbundet Strömsholm 
Robert Mätlik  Sweco Systems  Eskilstuna 
Kai Virkkala  WSP  Västerås 
Lena Fors**  Pfizer Strängnäs from 23 sept 

Suppleanter 
Raymonda Saadé  Arbetssökande Västerås 
Lena Fors**   Pfizer  Strängnäs tom 23 sept 
Kicki Höller   Volvo CE   Eskilstuna 
Margareta Karlsson Personalrepresentant Unionen Västerås 

Ungdomsombud 
Tove Moe   Träning i Västerås Västerås tom 23 sept 
Vakant from 23 sept 

Regionkontoret 
Lars Remsén*  Regionchef  
Monica Thume* Sekreterare 

*) Ingår i arbetsutskottet (AU) 
**) Ingår i arbetsutskottet (AU) tom 23 sept 

Revisorer Suppleanter 

Ordinarie 
Mikael Gunnarsson Kanthal Hallstahammar 
Thomas Ackelid  Studerande Eskilstuna 

Suppleanter 
Cathrin Björklund Riksbyggen Ekonomicenter Västerås 
Stefan Tallgren  Strängbetong  Kungsör 



VALBEREDNING 

Ordinarie 
Krista Andersson  ABB Västerås 
Daniel Eriksson  ABB AB   Västerås tom 23 sept 
Johan Cederqvist  Elektronik Mekanik Västerås tom 23 sept 
Björn Lindblom  Swecon  Eskilstuna  
Anders Edenskär  Backer BHV AB  Kolbäck 
Magnus Leuchovius Silentium   Västerås 

Västerås 
Västerås from 23 sept 

Alexandra Svensson Rung SOS Alarm 
Sandra Torsson  MBF  

Ordinarie, fyllnadsval för ett år 
Eva-Lena Fröjd  Westinghouse Västerås from 23 September 
Suppleanter 
Eva-Lena Fröjd  Westinghouse  Västerås tom 23 sept 
Jessica Giaretta  Almi företagspartner  Västerås tom 23 sept 
Sandra Torsson  Riksbyggen Ekonomicenter Västerås tom 23 sept 
Daniel Eriksson  Systembolaget  Västerås from 23 sept 
Karin Ulvemark  Hitachi ABB Power Grids Västerås from 23 sept 
1 st Vakant from 23 sept 

KONGRESSOMBUD 

Ledamöter 
Helena Åsell  Bombardier Transportation Västerås 
Carina Rosenkvist  Västerås  
Thomas Ackelid  Eskilstuna 
Malin Ljungstedt  Västerås 
Jennifer Johansson Örebro 
Sonja Winnergren  Köping 
Torgny Larsson  Virsbo 
Annica Feltendal  

El Av Sol Nordic AB 
Studerande   
Systembolaget  
PEAB  
SGS DNS   
Uponor AB  
Sv Ridsportförbundet Strömsholm 

Suppleanter 
Magnus Leuchovius Siltentium   Västerås 
Cathrin Björklund  Riksbyggen Ekonomicenter Västerås 
Kicki Höller   Volvo CE Eskilstuna 
Björn Lindblom  Swecon  Eskilstuna 
Krista Andersson  ABB  Västerås 
Karin Boholm  ABB AB Västerås 
Malin Pettersson  ABB AB Västerås 
Ingrid Nilsson  ABB AB Västerås 
Jane Berg   ABB  Västerås 
Hannah Norén  ABB  Västerås 



OMBUD TILL FÖRBUNDSRÅD 

Ledamöter 
Helena Åsell  Bombardier Transportation Västerås 
Carina Rosenkvist  Västerås 
Jennifer Johansson Örebro 
Malin Ljungstedt  Västerås tom 23 sept 
Torgny Larsson  Virsbo  
Lena Fors   Strängnäs from 23 sept 

Suppleanter 
Kai Virkkala  Västerås  
Raymonda Saadá Västerås  
Kicki Höller   Eskilstuna from 23 sept 
Sandra Torsson  Västerås from 23 sept 
Krista Andersson Västerås from 23 sept 
Annica Feltendal  Strömsholm tom 23 sept 
Robert Mätlik  Eskilstuna tom 23 sept 
Lena Fors   

El Av Sol Nordic AB 
PEAB  
Systembolaget  
Uponor AB  
Pfizer  

WSP  
Arbetssökande  
Volvo CE   
MBF  
ABB  
Sv.Ridsportförbundet 
Sweco Systems  
Pfizer  Strängnäs tom 23 sept 

PERSONAL 

Regionchef 
Lars Remsén 

Västerås kontoret 
Marija Nikolic-Strbac Ombudsman 
Daniel Alenius Ombudsman 
Catharina Finell Ombudsman 
Elisabeth Juhlin Ombudsman 
Maria Kaijso  Ombudsman 
Margareta Karlsson Ombudsman 
Fredrik Eliasson Ombudsman 
Tannaz Björklund  Ombudsman 
Andreas Isaksson Ombudsman 
Ingela Thunman Ombudsman, from 4 maj 
Carina Fisher  Kommunikatör 
Per Hanson  Försäkringsinformatör tom 31 okt 
Gunilla Nordin Johansson Ekonomi 
Monica Thume Assistent 
Sara Åslund-Campese Coach 
Mikael Widing RAMO  
Mikael Stillman Klubbutvecklare  
Tommy Anestedt             Värvare, tjänstledig from 28 febr 



Medlemskap

FLER MEDLEMMAR
Värvningsarbetet 2020 har som mycket 
annat fått stå tillbaka på grund av Covid-
19. 
Normalt sker värvning av nya medlemmar 
genom arbetsplatsbesök, förhandlingar, 
arbetsmiljöarbete, klubbutveckling, vär-
vande ledarskap och de personliga möten 
vi har på och utanför arbetsplatserna. Då 
förhandlingstrycket varit onormalt högt 
under året har förhandlingsverksamheten 
prioriterats.  

Unionen veckor 2020  
Under 2020 har förbundet, precis som un-
der föregående år, satsat på att intensifiera 
det utåtriktade arbetet under två veckor; 
vecka 6 och vecka 38. 

Vi valde att sprida ut satsningen på tre 
veckor i anslutning till vecka 6. Temat för 
Unionen veckornas första tillfälle var 
Lön. Alla klubbar och ombud kunde be-
ställa ett självinstruerande bildspel för att 
hålla ett fikamöte och prata lönefrågor på 
arbetsplatsen. 

Höstens Unionen vecka 2020 ställdes in 
på grund av pandemin. 
Totalt gjorde vi 170 arbetsplatsbesök 
2020 (715 st 2019) 

Mälardalen ökade antalet medlemmar 
2020 från 18 490 yrkesverksamma och 
Eget medlemmar, till 18 669 vid årets 
slut. 

Olika medlemsgrupper 
1 januari – 31 december 2020 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring 

Yrkesverksamma och Egen medlemmar 3 043 2 828 215 

Student 190 109 81 

Pensionärer 178 209 -31

Totalt 3 411 3 146 265 



Mälardalens högskola i Västerås. Under 
februari deltog regionkontoret tillsam-
mans med fältsäljare från förbundskon-
toret i den stora yrkesmässan “Högvarv” 
som också den anordnades på Mälarda-
lens högskola i Västerås. Vid utgången av 
februari hade vi fått 62 nya studerande-
medlemmar i regionen och 25 av medlem-
marna hade uppdaterat sina medlemskap 
till yrkesverksamt medlemskap. Det hade 
planerats ett flertal aktiviteter för våren 
men Covid-19 slog till med full kraft och 
I de restriktioner som följde i kölvattnet 
av pandemin omintetgjorde möjligheterna 
att genomföra dessa. Med anledning av 
detta fick studerandeverksamheten ett ab-
rupt slut i mars och lades helt åt sidan för 
återstoden av året. 

 Medlemsaktiviteter 
Vi planerade för att genomföra två lite 
större föreläsningar under 2020. Vi hade 
kommit långt i vår planering för våren 
och Sofia Thunberg ”Robotar på Arbets-
marknaden” var bokad. Tyvärr kom pan-
demin och dess restriktioner och vi tving-
ades ställa in. Unionen lyckades dock 
ställa om och redan inbokade föreläs-
ningar genomfördes digitalt med möjlig-
het för alla medlemmar i Unionen att 
delta, oavsett regions tillhörighet. 

Unionen Chef 
Årets planerade regionala verksamhet för 
Unionen Chef har dessvärre fått utgå i 
stora delar på grund av pandemin som 
drabbat landet. Dock har rådgivning till 
chefer samt direkta chefsärenden varit 
oförändrade gentemot 2019. 

Coachande handledning i grupp har till 
viss del genomförts digitalt (en serie träf-
far under ett år) istället för ordinarie fy-
siska möten. Individuell chefscoaching 
har genomförts digitalt/telefon. Årets le-
darskapsprogram (8 dagar) för chefer slog 
all time high i intresseanmälningar och vi 
fick stänga ner möjligheten att anmäla sig 
efter 1 dygn. De två första modulerna 
hann genomföras innan restriktionerna 
pga pandemin infördes, resterande två har 
ännu ej genomförts. 

Unionen Egenföretagare
Samarbetet med NFC (Nyföretagarcent-
rum) har fortsatt under 2020 men under 
andra former på grund av Covid-19. Vi 
har haft många samtal med egenföretagar 
medlemmar som behövt stöd under pan-
demin.  

Unionen Student  
Året inleddes med en medlemsstock på  1 
212 Mälardalen. I slutet på januari ge-
nomfördes en välkomstmässa på 

Genomförda aktiviteter för medlemmar 2020 
Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare 

Robotar på Arbetsmarknaden Digital 

Unionen förklarar – pension, försäkring och 
trygghet i arbetslivet 13 februari 

8 

Unionen förklarar – pension, försäkring och 
trygghet i arbetslivet 19 februari 

19 

Totalt antal deltagare 27 



FÖRHANDLINGSVERKSAMHET  
När smittspridningen av det nya coronavi-
ruset tilltog i mars 2020 blev konsekven-
serna stora för hela arbetsmarknaden och 
självklart även för oss i Unionen. 

Tidigt i krisen stod det klart att trycket på 
vår organisation blev mycket högt. Vi pri-
oriterade arbetet med stöd och förhand-
lingar till medlemmar och förtroende-
valda.  

Vi fick ett nytt regelverk där arbetsgivare 
fick möjlighet att korttidspermitera arbets-
tagare efter en lokal överenskommelse. 
Det uppstod mycket frågor I samband 
med det nya regelverket som också tog en 
del tid att hantera. 

Vi ställde om personal att hjälpa till med 
att hantera korttidsärenden i en grupp med 
en ombudsman som samordnare. Det 
gjorde att förhandlingstrycket för om-
budsmännen kunde mildras.  

Under hösten bidrog vi med en ombuds-
man i en central arbetsgrupp som hante-
rade alla förbundets förhandlingar gäl-
lande lönekrav. 

I samband med förhandlingar där med-
lemmar haft uttalat behov av coachande 
stödsamtal har detta erbjudits som kom-
plement för att möta medlemmens behov i 
komplexa och svåra situationer. 

REGIONALARBETSMILJÖVERKSAMHET 
Arbetsmiljöombud 
Under året har det regionala arbetsmiljö-
ombudet (RAMO) genomfört samtal med 
ett mindre antal arbetsmiljöombud 
(AMO). Syftet med samtalen har varit att 
få en bild av hur AMO verkar I sin roll. 
Många frågor har även berört Covid-19.  

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöfrågorna är ständigt viktiga 
för våra medlemmar. Vi ser alltjämt bris-
ter i det systematiska arbetsmiljöarbete, 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
Det återspeglas även i ärendena som in-
kommer till Unionen Mälardalen.  

Unionens RAMO har till uppdrag att sti-
mulera det lokala arbetsmiljöarbetet. Un-
der 2020 har Mälardalens RAMO utfört 
31 arbetsplatsbesök där det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt den organisato-
riska och sociala arbetsmiljön varit i fo-
kus. RAMO deltar vid rehabiliteringsä-
renden om medlem så önskar. Under 2020 
har vi haft 58 sådana ärenden. Ett flertal 
har slutat i arbetsrättsliga förhandlingar. 
RAMO och eller ombudsmän har inte 
kunnat genomföra riktade insatser på 
grund av Covid-19 

Ärenden 2020 
Mälardalen 

För-
hand-
lings 
ärenden 

Varav 
korttid 

Klubb-
stöd 

Arbets-
miljö 

Antal 
inkl. 
korttid 

Exl. 
korttid 

1 284 439 23 57 1 364 925 



Förtroendevald

STÖD FÖRTROENDEVALDA 
I början av 2020 såg det väldigt bra ut för 
Mälardalen och våra klubbar, vi hade 
flera arbetsplatser som var intresserade av 
att bilda en facklig klubb och vi på reg-
ionkontoret hade ett nytt arbetssätt som vi 
trodde på med att genomföra korta av-
stämningsmöten med personal på region-
kontoret som jobbar utåtriktat. Vi hade 
stora planer med att genomföra utveckl-
ingssamtal med våra klubbstyrelser samt 
att marknadsföra våra nya modulutbild-
ningar. Ganska snart fick vi i hela landet 
(och till och med hela världen) ändra vårt 
fokus till att börja jobba med korttidsav-
tal. Tyvärr blev jobbet med att genomföra 
utvecklingssamtal med våra klubbstyrel-
ser lidande av detta. I slutet på 2020 ge-
nomförde vi ändå en kort avstämnings-
kontroll med korta frågor till alla klubbar. 
Tack vare detta har vi ändå en godtagbar 
koll på hur våra klubbar och klubbstyrel-
ser mår.  

Förtroendevaldadagen som var planerad 
under 2020 blev som mycket annat in-
ställt. men vi på regionkontoret I Mälar-
dalen har ändå lyckats genomföra 18 mo-
dulutbildningar med klubbstyrelser samt 
föreläsningar på årsmöten för tre klubbar. 
Digitala utbildningar är nu ett accepterat 
fenomen men många saknar våra fysiska 
utbildningar. 

STÖD FÖRTROENDEVALDA - APO 
Under 2020 har vi tappat många arbets-
platsombud på totalen då vi på 
regionkontoret varit tvungna att fokusera 
på det stora inflödet av förhandlingar i 
och med Corona-pandemin. I slutet på 
året gjordes en större arbetsinsats mot de 
arbetsplatsombud som har ett uppdrag 
som närmar sig slutet på sin mandattid. 

Genomförda aktiviteter för förtroendevalda 2020 
Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare 

Medlemsmöte 7 

Regionråd (årsmöte) (f) 64 

Totalt antal deltagare 71 



Arbetsliv 

KOLLEKTIVAVTALSTECKNANDE 
Totalt under året har 37 hängavtal teck-
nats. I regionen fanns vid årets slut totalt 
15 716 medlemmar på 2 956 arbetsplatser 
i vårt register. Av dessa så är 1 885 ar-
betsplatser bundna av kollektivavtal vilket 
innebär en täckningsgrad på 63,8% i reg-
ionen. Detta i jämförelse med Unionen to-
talt där täckningsgraden är 55,6%. 

Året har också, tack vare pandemin, fått 
oss sköta såväl information om kollektiv-
avtal som teckande av kollektivavtal 
(hängavtal) med hjälp av digitala kommu-
nikationsmedel såsom Teams och Fa-
cetime då rekommendationer från såväl 
förbund som myndigheter varit att und-
vika fysiska möten. 

AVTALSRÖRELSE 
Avtalsrörelsen prolongerades till hösten 
2020 pga. Corona. 
Förhandlingarna återupptogs efter sex må-
nader. Unionen centralt hade stående 
Teams möten där det informerades om ut-
vecklingen i förhandlingarna. 
Vi på regionen hade kontakt med våra 
klubbar som ev kunde tas ut i konflikt om 
dom ej skulle komma överens.  
I november blev det största avtalet, TA -
avtalet klart och den var märkessättande. 
 Därefter blev dom andra avtalen klara en 
efter en. 

OPINIONSBILDNING
I mars fick vi en debattartikel publicerad i 
VLT om jämställdhet och vård av barn. I sep-
tember debatterade vi om att vi ska ha anställ-
ningstrygghet även i bruksorten Ekuriren och 
VLT. 
Under året har vi deltagit aktivt i jäm-
ställdhetsrådet i Västmanlands arbete. Vi 
är en del av både rådet och sitter i den be-
redningsgrupp som hanterar området Eko-
nomisk jämställdhet. I rådet delade vi ut 
årets jämställdhetspris i Västmanland till 
Tjejjouren Ronja och Ronjapodden för sitt 
arbete att stärka unga kvinnor och tjejer 

FÖRSÄKRINGSINFORMATION 
Regionens försäkringsinformatör fick un-
der året förändringar i verksamheten som 
innebar att allt ansvar för kollektivavta-
lade tjänstepensioner och försäkringar 
flyttats över till ett nytt partsbolag från 1 
januari 2021. Vår regionala informatör 
valde att följa med verksamheten till det 
nya bolaget redan 1 oktober men har an-
svarat för den information som kunnat ge-
nomföras i regionen under året.  
I princip dog informationsverksamheten 
med fysiska möten i mitten av mars p g a 
Covid-19. Fram till dess och några möten 
under hösten genomfördes 27 efterfrågade 
gruppmöten med 300 deltagare och 2 pla-
nerade gruppmöten med 30 deltagare.  
Efterfrågan på digitala möten har varit li-
ten och förklaringen är förmodligen en 
kombination av förändringen i verksam-
heten och att många hoppats på att fysiska 
möten skulle komma igång. 



Demokrati 

Regionråd 2020 
2020 års regionråd var tänkt att äga rum i 
Eskilstuna den 23 april. Då den pågående 
pandemin omöjliggjorde fysiska möten i 
grupp, så beslutades att försöka genom-
föra regionrådet den 23 september istället. 
Regionrådet genomfördes som ett digitalt 
möte. 
Christine Lindström, regionstyrelseordfö-
rande i Unionen Öst, valdes som ordfö-
rande för regionrådet och Monica Thume 
valdes som sekreterare. 
De sedvanliga valen genomfördes via 
Easymeet där bl.a. Helena Åsell omvaldes 
till regionstyrelseordförande för Unionen 
Mälardalen. 
Unionens 2:e vice ordförande, Marina 
Åman gav information om effekterna av 
Coronapandemin samt höstens förhand-
lingar. 

Till årets klubb i region Mälardalen så 
presenterades AA-Logistik. 

Förbundsråd 2020 
1 juni hölls Unionens förbundsråd. För-
bundsrådet är Unionens årsmöte där bland 
annat 130 ombud, förbundsstyrelsen och 
ytterligare ledamöter från branschdelegat-
ionerna samlades för att behandla verk-
samheten för 2019, bevilja styrelsen an-
svarsfrihet, behandla motioner och välja 
delegation för förbundsövergripande frå-
gor. Med anledning av coronapandemin 
genomfördes förbundsrådet digitalt i 
Easymeet Online.  

Utöver visst teknikstrul under själva mö-
tet med påslagna mikrofoner, strul med 
inloggningen för vissa ombud, så funge-
rade mötet mycket bra.  
Förbundsrådet fick dessutom ett inled-
ningstal av förbundsordförande Martin 
Linder och en rapport av förhandlingschef 
Martin Wästfelt.  
Detta år har skapat mycket oro på arbets-
marknaden runt om i landet och en mängd 
snabba förändringar på kort tid som bland 
annat korttidspermitteringar, hemarbete 
och strikta restriktioner.  
Avtalsrörelsen som vanligtvis äger rum 
under våren sköts upp till hösten med 
hopp om att smittspridningen skulle ha 
lättat upp till dess. Detta och mycket an-
nat av Unionens arbete redovisades i för-
handlingschefens rapport.  
Mycket diskussion ägde rum efter rappor-
ten bland de deltagande förbundsrådsom-
buden som visar stort engagemang under 
dessa prövande tider.    

Förbundsrådet beslöt att välja Krista An-
dersson från Mälardalen och Carl Bjelksjö 
från Stockholm till ordförande för årsmö-
tet. Utöver detta valdes vårt förbundsråds-
ombud Torgny Larsson till rösträknare 
tillsammans med Maria Almqvist från 
Västerbotten.  

Till årets förbundsråd hade 9 motioner 
skickats in som avhandlades under mötet. 

Efter samtliga val, rapporter och motions-
genomgång kunde mötet avslutas tidigare 
än beräknat. 



HÅLLBARHET 
Unionen som organisation verkar på för 
ett bättre samhälle genom att ständigt vär-
dera vår påverkan på samhället. Grunden 
är att påverka arbetsmarknaden i en posi-
tiv riktning och att stötta och stärka indi-
vider i deras arbetsliv, vårt främsta bidrag 
till en hållbar samhällsutveckling. 
Vi ska minska vår negativa påverkan 
inom alla områden där vi har möjlighet 
och bidra till en hållbar värld för kom-
mande generationer. För att uppnå det be-
höver vi arbeta med samtliga tre hållbar-
hetsområden som ofta påverkar varandra: 

Ekonomisk hållbarhet 
Använda Unionens tillgångar ansvarsfullt 
och effektivt för att ge största nytta. 

Social hållbarhet 
Bidra till ett hållbart arbetsliv genom att 
dagligen ta ansvar för samhällets sociala 
utveckling. Sträva efter att alla har 
schyssta villkor från anställda och med-
lemmar till att våra leverantörers anställda 
har det med.  

Ekologisk hållbarhet 
Verka för att våra resurser används på ett 
miljömässigt klokt sätt. I praktiken kan 
det exempelvis innbära att våra lokaler 
städas med miljövänliga medel, använda 
miljömärkt papper I kopiatorn och ha eko-
logisk frukt på kontoret.



Ekonomiskt bokslut 

RESULTATRÄKNING 2020 

Belopp i tkr 

Utfall  2020 
Budget 

2020 
Medlemsavgifter 
Anslag 
Övriga intäkter 623 700 
- Summa intäkter 623 700 

Fler medlemmar/förtroendevalda/klub-
bar/KAV -65 -375
Stöd i medlemskapet/förtroendeuppdraget -591 -2 095
Påverkan omvärld -2 -50
Demokratiutveckling -217 -420
En utvecklande organisation/Internt stöd -319 -665
- Verksamhetskostnader -1 195 -3 605

Personalkostnader -14 594 -15 348

Baskostnader -1 429 -1 625
- Summa rörelsekostnader -17 218 -20 578

- Rörelseresultat -16 595 -19 878
I och med pandemin har verksamheten ställts om och fokus har varit förhandlingar och 
hjälpa medlemmar istället för den verksamhet som planerades att genomföra. Det inne-
bar att den lagda budgeten i princip blev satt ur spel. Uppföljningen nedan är vad utfal-
let består av och kommentarer görs där det går att dra några slutsatser. 

Övriga intäkter 

Utfallet avser  
- FINFO bidrag för 4 månader* 149 tkr 
- RAMO bidrag slut avräknat för 2019** 474 tkr 

      623 tkr 

*FINFO bidraget erhölls endast för 4 månader, på grund av att verksamheten tog stopp
när pandemin bröt ut.
**Det beräknade RAMO bidraget för 2019 var 250 tkr och det faktiska som erhölls för
2019 blev 724 tkr, vilket innebär att överskjutande belopp hamnar som intäkt.
Beräknat RAMO bidrag för 2020 brukar normalt tas upp som en intäkt, men under rå-
dande situation och stor osäkerhet har detta inte gjorts utan hela det belopp som reg-
ionen erhåller som slutligt år 2021 för 2020 blir som en intäkt 2021.



Verksamhetskostnader 

Både på totalen och ner på respektive område blev utfallet lägre jämfört med budget på 
grund av pandemin.  

Fler medlemmar/förtroendevalda/klubbar/KAV 
Avser allt som görs fram till att individen har blivit medlem, förtroendevald och med-
lemmar bildat klubb eller ett kollektivavtal har tecknats. Aktiviteter är företagsbesök, 
Unionen veckor, synlighetsaktiviteter samt teckna kollektivavtal.  
Utfallet består av fikabröd till företagsbesök (10 tkr), anställdas resekostnader vid före-
tagsbesök (46 tkr) samt annonskostnader (9 tkr). 

Stöd i medlemskapet/förtroendeuppdraget
Avser allt som Unionen erbjuder/gör när individen blivit medlem och/eller förtroende-
vald. Exempel på aktiviteter till medlemmar är förhandlingar, medlemsseminarium, rik-
tade aktiviteter till medlemsgrupp chef. Aktiviteter till förtroendevalda avser fackliga 
utbildningar, stöttning och utveckling av förtroendevalda samt klubbanslag.  
Den största kostnaden är klubbanslag (360 tkr), facklig utbildning och utse APO/AMO 
samt bilda klubbar (ca 71 tkr), chefsaktiviteter (18 tkr), medlemsseminarium (34 tkr), 
anställdas resekostnader (ca 83 tkr) samt avgift till Nyföretagarcentrum (25 tkr).   

Påverkan omvärld
Avtalsrörelse och opinionsbildning.  
Finns en mindre kostnad som avser anställdas resekostnad. 

Demokratiutveckling
Regionalt avser det kostnader för exempelvis regionråd, regionstyrelse och valbered-
ning.  
Flera möten har genomförts digitalt under året så även regionrådet. Kostnaderna består 
av arvoden och förlorad arbetsförtjänst (192 tkr), avgift till stadsarkivet (10 tkr) och res-
terade del är möteskostnader.  

En utvecklande organisation/Internt stöd
Anställdas kostnader som inte hamnar inunder personalkostnader som t ex företagshäl-
sovård, utbildning, interna möten samt kaffe och liknande till kontoret.  
Utfallet hamnade av förklarliga skäl under budget på grund av pandemin som gjort att 
utbildningar och möten inte har genomförts med fysisk närvaro eller ställts in.  

Personalkostnader 

Utfallet är lägre än budget beroende på en vakans ett par månader samt en anställning 
som upphörde under hösten.  



Baskostnader 

Utfallet blev 12 procent lägre än budgeten och det är generellt, inget som sticker ut.  

Rörelseresultatet 
Avvikelsen i rörelseresultatet blev 3 283 tkr, främsta förklaringen är att verksamhets-
kostnaderna inte blev så stora i utfallet jämfört med det budgeterade med anledning av 
pandemin. 



Granskningsrapport 



Klubbar i Unionen Mälardalen

ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2020 

Klubbnamn Ort Riksklubb Totalt antal 
medlemmar 

Eitech Unionen Arboga Arboga J 25 
Metechs unionenklubb Arboga J 87 
Saab AB,  Aerotech Arboga J 315 
ASSA AB Eskilstuna N 122 
Calix AB, Unionenklubben Eskilstuna N 30 
DynaMate Industrial Services AB, Unionen-
klubben

Eskilstuna N 15 

Eskilstuna-Kuriren, Unionenklubben Eskilstuna J 24 

Fack-Yeah, Unionenklubben Eskilstuna J 23 
Fastighetsägarna Eskilstuna J 23 
Fuji Autotech Eskilstuna N 31 
H&M DC Eskilstuna, Unionenklubben Eskilstuna N 45 

HCL Mälardalen, Unionen Eskilstuna N 17 
Hexagon, Unionenklubben Eskilstuna J 51 
Outokumpu Nordic Eskilstuna N 15 
PVI Segerström Eskilstuna N 16 
Skanlog Lagerpartners AB Eskilstuna N 14 
Swecon Anläggningsmaskiner HB Eskilstuna J 173 
Sörmlandsidrottens Unionenklubb Eskilstuna J 23 
Tibnor AB, Unionklubben Eskilstuna N 22 
Unionen-klubben CGI Eskilstuna Eskilstuna N 24 
Wavin, Svenska AB Eskilstuna J 26 
Volvo i E-tuna, Unionenklubben Eskilstuna J 643 
Växa Sveriges Unionenklubb Eskilstuna J 115 
Bulten Unionenklubb Hallstaham-

mar
N 30 

Kanthal Unionenklubb Hallstaham-
mar

N 86 

Calesco Foil AB, Unionenklubben Kolbäck N 28 
INTRA Kolbäck N 15 
Car-o-liner Kungsör Kungsör N 38 
Gnutti Carlo Sweden AB Kungsör N 16 
Strängbetong AB Kungsör N 20 
Transcom Kungsör, Unionenklubben Kungsör N 267 

Leax Unionen Köping Köping N 27 
Saferoad Köping Unionenklubb Köping N 24 
Scandinavian Gene Synthesis AB Unionen-
klubb

Köping N 68 

Tibnor  AB, Unionenklubben Köping J 64 



Unionen Klubb Mitt (Caverion) Köping J 80 
Unionen Klubben Vid GKN Driveline Köping 
AB

Köping N 110 

Volvo Powertrain, Unionen-kl Köping N 154 
Yara AB Köping N 33 
Metso Minerals (Sweden) AB Sala N 86 
Systemair AB Skinnskatte-

berg
N 143 

Alfa-Laval Tumba Unionenklubb Skogstorp N 39 
Benteler Aluminium Skultuna AB, Unionen-
klubben

Skultuna N 21 

Westermo Telindustri AB, Unionen Stora Sundby N 60 

Asterion Sweden Unionenklubb Strängnäs N 7 
Idemia Strängnäs N 32 
Megacard Nordic AB, Unionenklubb Strängnäs N 20 

Pfizer Health, Unionenklubb Strängnäs N 128 
Unionenklubben Benders Byggsystem, 
Strängnäs

Strängnäs N 20 

Svenska Ridsportsförbundet, Unionenklubben Strömsholm N 25 

Bodycote Hot Isostatic Surahammar N 23 
Lucchini Sweden AB, Unionenklubb Surahammar N 15 

Sandvik Powdermet, Unionenklubb Surahammar N 11 

Surahammars Bruks AB, Unionenklubben Surahammar N 20 

Outokumpu Stainless Tubular Products AB Torshälla N 27 

Uponor Wirsbo AB Virsbo J 106 
ABB AB Västerås J 216 
ABB Power Grids Sweden Västerås Unionen-
klubb

Västerås N 323 

ABB Västerås, Unionenklubben Västerås N 649 
ABK-Klubben Västerås J 57 
Almiterna, Unionenklubben Västerås J 20 
Anticimex Västerås Unionenklubb Västerås N 21 
AQ Elautomatik AB Unionenklubb Västerås N 21 
Bilia, Unionenklubb Västerås J 48 
Bombardier Transportation Västerås N 241 
CGI Västerås-Umeå, Unionenklubben Västerås J 52 

EKC, Unionenklubben Västerås N 91 
Enics Sweden AB Västerås N 46 
Etteplan, Unionenklubben Västerås J 245 
FackTiV Västerås J 14 
GITAB, Unionenklubben Västerås N 20 
Give me Five Västerås N 7 
ICA Västerås Västerås N 410 



 

InfoCare service AB Unionenklubb Västerås J 148 

Iver Västerås Västerås N 93 
Kiwa Inspecta Sweden AB, Unionenklubb Västerås N 23 

Linxon Sweden AB, Unionenklubben Västerås N 11 

MBF, Unionenklubb Västerås N 16 
Prolog KB Västerås J 35 
Rema Control Sweden AB, Unionenklubben Västerås N 16 

Riksbyggen Västerås-Köping Västerås N 21 
SOS Alarm AB, Unionenklubben Västerås N 113 
Sweco Systems Västerås Unionenklubb Västerås N 10 

Unionen Mälardalen Västerås N 18 
Unionen Silentium Västerås Västerås N 22 
Unionenklubben, Ahlsell Sverige AB Västerås N 40 

Westinghouse Electr, Unionenklubb Västerås N 245 

Vi@AALogistik Västerås N 14 
WSP Sverige AB, Unionenklubben Västerås N 28 

Västmanlandsmusik Västerås N 16 
Åkers Sweden AB, Unionenklubben Åkers Stycke-

bruk 
N 30 

 
 
 
  



 

  



 

 

  

 

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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