
   





Året 2020 blev ett ovanligt och an-

norlunda år för regionstyrelsen när Co-

rona pandemin på allvar slog till under 

mars månad, vi startade året som vanlig 

men fick snabbt styra om till digitala mö-

ten och sammankomster 

Vi inledde året som vanligt med vår åter-

kommande januariträff med länets riks-

dagsledamöter. Vid träffen så fick vi ta 

del av en intressant föreläsning från Le-

nitha Andersson-Junkka från SVT Norr-

botten på temat ”Demokrati i ett nytt me-

dielandskap” vilken gav oss en bra bild 

hur förändringarna i samhället har påver-

kat traditionell media och förflyttningen 

mot digitala nyheter och sociala medier.  

Det andra ämnet som vi diskuterade med 

våra riksdagsledamöter var ”Psykosocialt 

arbetsmiljöarbete och sjukförsäkringen”, 

ett område som vi från Unionen tycker är 

särskilt viktigt att skapa opinion runt ge-

nom att försöka påverka våra beslutsfat-

tare att ta tag i de brister som finns 

I april körde vi vårt Regionråd då en ny 

styrelse valdes, ett ovanligt regionråd på 

så sätt att vi inte kunde träffas fysiskt som 

vi så gärna skulle vilja, regionrådet kördes 

digitalt och gick bra att genomföra. Vi har 

under året lärt oss mycket när det gäller 

digitala möten och vi kan med stor säker-

het säga att digitala hjälpmedel för möten 

är här för att stanna. En framtid med kom-

binationen av fysiska och digitala möten 

kan underlätta för det fackliga arbetet i 

vår region med långa avstånd. 

Under året så har styrelsen även var del-

aktiga i den process som pågår inom vårt 

förbund och den förändringsresa som star-

tades efter vårt kongressbeslut att minska 

förbundets löpande kostnader med 100 

miljoner kronor under kongressperioden. 

Med glädje och stolthet över att få vara 

del i arbetet som görs för våra medlem-

mar i Norrbotten, skickar styrelsen ett 

varmt tack till alla medlemmar, förtroen-

devalda och personal för ett utmärkt ar-

bete som gör Unionen ännu bättre. 
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Robert Strömbäck  BillerudKorsnäs Sweden AB 

Åsa Andersson  Quality Hotel Luleå AB 

Robert Holmström  SSAB EMEA AB 

Sakari Alanko  LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Carina Sandström  BillerudKorsnäs Sweden AB 

Kerstin Råberg  ALS Scandinavia AB 

Mats Johansson  Eltel Networks Infranet AB 

Micaela Wander  Telia Company AB 

Birgitta Persson  Bilbolaget Norrbotten AB 

Jari Hyvärinen  IKEA Haparanda Tornio 

Ulrika Johansson  Gestamp HardTech AB 

Hans Torneus LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Anders Karlsson Boliden Mineral AB 

Maria Degerbjörk North 68 Consulting AB 

Johan Lundgren FDT System AB 

Daniel Strandlund Studerande 

Filip Karlsson Bilbolaget Norrbotten AB 

 

Charles Enryd PWC AB 

Simon Sandin SSAB EMEA AB 

 

Katarina Hedström Gestamp Hardtech AB 

Per Lidman  ABB Hitachi Powergrids AB 

 

Henrik Molander  LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB (sammankallande) 

Katarina Björnfot  Kalix TELE24 AB 

Jenny Lundmark  ALS Scandinavia AB 

Ingela Niva   LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Elisabeth Johansson  Kalix TELE24 AB 



Dan Brännmark  BillerudKorsnäs Sweden AB 

Doris Svanberg  SSAB EMEA AB 

Ola Leander   Vision 

Malin Nordlund Unionens regionkontor 

Ordförande årsarvode    12000:-

Vice ordförande årsarvode      7000:-

Övriga styrelseledamöter årsarvode     5000:-

RS suppleanter och ungdomsombud årsarvode    3500:-

Mötesarvode RS ledamöter, suppleanter och ungdomsombud 500:- per protokollfört möte 

Mötesarvode Valberedning        500:- per protokollfört möte 

Revisorer årsarvode       3000:- 

Revisorssuppleanter        500:- per protokollfört möte

 

Robert Strömbäck  BillerudKorsnäs Sweden AB Kongressombud 

Åsa Andersson Quality Hotel Luleå AB  Kongressombud 

Robert Holmström SSAB EMEA AB  Kongressombud 

Kerstin Råberg ALS Scandinavia AB  Kongressombud 

Jari Hyvärinen IKEA Haparanda Tornio  Kongressuppleant 3 

Birgitta Persson  Bilbolaget Norrbotten AB  Kongressuppleant 5 

Sakari Alanko LKAB Loussavaara-Kiirunavaara AB Kongressombud 

Micaela Wander  Telia Company AB  Kongressombud  

Carina Sandström BillerudKorsnäs Sweden AB Kongressuppleant 1 

Mats Johansson Eltel Networks Infranet AB Kongressuppleant 2 

Hans Torneus  LKAB Loussavaara-Kirunavaara AB Kongressuppleant 4

 

Robert Strömbäck  BillerudKorsnäs Sweden AB 

Åsa Andersson  Quality Hotel Luleå AB 

Robert Holmström  SSAB EMEA AB 

Kerstin Råberg  ALS Scandinavia AB 

Sakari Alanko  LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB 

Mats Johansson  Eltel Networks Infranet AB 



Förbundsråd är Unionens årsmöte. Varje år träffas 130 ombud vid ett förbundsråd för 

att behandla den årliga verksamheten och, när det är så dags, dra upp riktlinjerna för av-

talsförhandlingarna. 

Till förbundsråd kan medlemmar skriva motioner med egna förslag på vad Unionen ska 

åstadkomma, tänka eller tycka. Förbundsråd fattar sedan beslut om motionerna samt om 

årsberättelse och årsredovisning, frågan om förbundsstyrelsens ansvarsfrihet samt väljer 

ledamöter till delegation för förbundsövergripande frågor. 

Inför avtalsrörelser genomförs förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor, ett så kal-

lat avtalsförbundsråd. Till dessa kan medlemmar skriva avtalsmotioner med förslag om 

vad Unionen ska tycka, tänka, åstadkomma och vilka avtalskrav förbundet ska driva i 

avtalsrörelsen. Förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor väljer även ledamöter till 

förbundets branschdelegationer. 

I och med pandemin så genomfördes Förbundsrådet digitalt den 1 juni och från Norrbot-

ten var det Robert Strömbäck, Åsa Andersson och Robert Holmström som deltog. 

Maria Karlsson Regionchef  

Siw Ahlfort  Ombudsman, coach & opinionsbildare 

Ann Gustafsson Ombudsman & coach 

Gunvor Fält  Ombudsman & försäkringsinformatör 

Patric Häggroth  Ombudsman  

Monica Lundqvist Ombudsman 

Bobby Isaksson Ombudsman 

Mats Elowson Ombudsman (gått i pension under året) 

Malin Nordlund  Administratör & assistent 

Marie Sköld   Regionalt arbetsmiljöombud & administratör 

Frida Johansson Drugge  Ombudsman 

Anders Lätt  Ombudsman 

 



Vid 2020 års summering så hade regionen ökat sitt antal yrkesverksamma medlemmar 

med 140 personer. Vi har således under året gått från 10841st  

yrkesverksamma medlemmar i december 2019 till 10981st yrkesverksamma medlem-

mar vid utgången av 2020.  

För att med vår vertikala organisationsidé vara relevanta för alla medlemmar är det vik-

tigt att andelen medlemmar med högskoleutbildning ökar i takt med arbetsplatsernas 

krav.  

Andelen högskoleutbildade medlemmar i Norrbotten var under 2020 33,3%. 

Medlemskapet som är skräddarsytt för 

chefer och deras behov blir alltmer känt, 

och uppskattat. Att jobba som chef har 

många utmaningar, och vår tolkning av 

det gångna året är att det är en förhållan-

devis osäker position att ha som anställ-

ning. Hur som helst ser vi att det är den 

konkreta stöttningen, när den behövs, som 

är det viktigaste för våra chefsmedlem-

mar. 

 

Våra chefsutbildningar under året har 

ställts in utifrån coronaläget, men oavsett 

det ser vi att chefsutbildningar genom 

åren haft svårare att få deltagare, och 

centralt har det istället genomförts video-

utbildningar för chefer, vilket vi ser som 

en naturlig utveckling i vår verksamhet. 

Antalet chefsmedlemmar i regionen är 

fortfarande på en historiskt hög nivå, vil-

ket är 1765 st. och den nivån har gällt de 

senaste åren. 

 

Ett medlemskap som fortsätter att skapa 

ett stort intresse, inte minst som antalet 

kombinatörer ökar på arbetsmarknaden. 

Alltså personer som både har en anställ-

ning och en egen verksamhet som kom-

plettering. Under 2020 har vi deltagit på 

två introduktionsutbildningar för egenfö-

retagare via NyföretagarCentrum Nord. 

Vi har dessutom fortsatt vårt samarbete 

med Ung Företagsamhet (UF), där Un-

ionen Norrbotten är silverpartner och inte 

minst bidrar till deras årliga mässa ”Entre-

prenörskap på riktigt”. UF främjar entre-

prenörskap genom att gymnasieelever dri-

ver egna företag inom UF.  

Antalet egenföretagarmedlemmar ligger 

ganska stadigt på nivån 190 st. 



Unionen Student förbereder studenterna 

för arbetslivet och ser till att de får en 

bra start på karriären med skräddarsydda 

medlemstjänster och förmåner som stär-

ker dem inför konkurrenskraften på ar-

betsmarknaden. Unionen Student ger 

fackligt stöd och rådgivning under hela 

studietiden och företräder studenten från 

dag ett om denne hamnar snett på som-

mar- eller extrajobbet. Den som varit 

medlem i Unionen Student under studiet-

iden betalar endast 100 kr i förbundsav-

gift första året som yrkesverksam med-

lem i Unionen. 

Unionen Students verksamhet ligger un-

der Marknad- och kommunikationsen-

heten på förbundskontoret. Studerande-

ombudsmännen tillhör Säljsektionen och 

arbetar med regional värvning av  

studenter på högskolor och universitet i 

hela landet. Julia Gustafsson Berg är stu-

derandeombudsman i region norr med 

huvudansvar för verksamheten på LTU, 

Umeå Universitet samt Mittuniversitetet. 

Det finns två studentinformatörer 

anställda på deltid på Luleå tekniska uni-

versitet (LTU).  

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 på det 

sätt som vi trodde från början.  

I början av året var studentverksamheten 

som vanligt och vi besökte några arbets-

marknadsmässor och vi ringde upp stu-

denter som närmade sig examen. Från en 

dag till en annan ställde vi dels om till att 

arbeta digitalt och dels pausades VP:n. 

Detta innebar bland annat att all student-

verksamhet 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 däre-

mot bedrivits om än i mindre skala än ti-

digare år.  

Att verksamheten pausades syns på årets 

siffror även om det ändå har tillkommit 

några nya medlemmar varje månad. 

 

 

 



Unionen Norrbottens ambition är att er-

bjuda medlemmar och förtroendevalda ett 

brett och bra utbud av utbildningar och 

aktiviteter som känns aktuella och ange-

lägna. Det mesta planeras i förväg men 

det finns även utrymme för att lägga in 

aktiviteter under året beroende på möjlig-

heter och aktuella händelser. 

För att följa myndigheternas rekommen-

dationer om att undvika folksamlingar 

och uppmaning om hemarbete i möjlig-

aste mån, beslutade Unionen att ställa in 

samtliga fysiska kurser, utbildningar och 

aktiviteter för såväl förtroendevalda som 

medlemmar. Med detta intensifierades ar-

betet med att tillgänggöra fler kurser och 

aktiviteter digitalt. En snabb omställning 

gjordes och vi kunde genomföra många 

utbildningar och aktiviteter digitalt.   

 

Flera av de branscher som är var mest ut-

satta i coronakrisen finns inom Unionens 

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.   

 

 

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.    

 

 



Antalet förhandlingar i Norrbotten ökade 

kraftigt under 2020 främst på grund av 

korttidsavtal kopplat till Corona. Under 

våren ökade inflödet med 5 gånger så 

många förhandlingar som vi normalt har. 

Det planade ut under sommaren och vid 

årets slut kunde vi att det totalt sett under 

året blev ungefär en fördubbling av för-

handlingar. 

 

Totalt 833 förhandlingar har registrerats 

• 403 av dessa direkt Coronarelaterade 

• 126 arbetsbrister som inte är märkta 

som Coronarelaterade 

• 76 rättstvister 

• 66 hängavtal 

• 55 arbetsmiljöärenden  

 

Den regionala arbetsmiljöombudsverk-

samheten har till största del bedrivits ge-

nom digitala möten, telefonrådgivning 

och e-postrådgivning.  I år har det varit 

focus på hemarbete och andra typer av 

arbetsmiljöfrågor som är en följd av pan-

demin och de förändringar som det fört 

med sig på många arbetsplatser. 

Under år 2020 har regionen stöttat med-

lemmarna i en handfull arbetsskadeären-

den, och precis som under 2019 har det 

varit vår samarbetsregion Västerbotten 

som handlagt arbetsskadeärenden för 

Norrbottens räkning.   

 

Direktkontakt med regionen hänvisas pri-

märt till e-post, norrbotten@unionen.se. 

 

Större delen av medlemskommunikation 

sköts av centrala funktioner i förbundet. 

Regionen kommunicerar normalt ut akti-

vitetsprogrammet vid två tillfällen per år, 

vid jul och vid midsommar men inga reg-

ionala utskick har kunnat göras från april 

månad.  

 

Marknadsföring och information om ge-

nomförda aktiviteter sker även på region-

ens Facebooksida. Sidan får allt fler föl-

jare och interaktionen ökar över tid.  

Kommunikation är en utmaning och vi 

konkurrerar om uppmärksamhet med 

många olika avsändare. Det innebär att vi 

även i fortsättningen måste göra avväg-

ningar om vårt intresse av att sprida in-

formation jämfört med mottagarnas in-

tresse av densamma.  

 

 

 



Rekrytering av förtroendevalda ge-

nomförs vanligen genom vid arbetsplats-

besök av olika anledningar. Under 2020 

har arbetsplatsbesöken nästan helt ute-

blivit och vi har istället försökt fånga upp 

intresse i samband med andra kontakter, 

ex i förhandlingssituationer.  

Under året inledde vi arbetet med kon-

taktombudsmän för klubbarna.  

Det innebär att varje klubb har en utsedd 

kontaktperson som kan bistå i klubbens 

utveckling och ge förhandlingsstöd, och 

som även är den som genomför utveck-

lings- och avstämningssamtal med klub-

bens företrädare   

Regionens coachkompetens har förutom 

vid planerade utbildningar använts för att 

ge stöd till förtroendevalda i deras utveck-

ling, enskilt eller i grupp.  

Coachingen utgår från personens eller 

gruppens förutsättningar, mål och behov 

och anpassas för att nå dessa mål.  

Unionen Norrbotten erbjuder förbundets 

grund- och fortsättningsutbildningar i 

egen regi eller gemensamt inom samver-

kansregionen, med Västerbotten och Mel-

lannorrland.  

Under våren ställdes alla fysiska utbild-

ningar in och många av dessa gjordes 

snabbt om till digitala utbildningar där 

samma erbjudande av utbildningar er-

bjöds till hela landet. 



Vi kunde se ett ökat intresse för att teckna 

hängavtal under 2020, med 66 ärenden jä-

mfört med 55 under 2019, en ökning med 

20%.  

Avtalsrörelsen blev även den annorlunda 

2020. När pandemin slog till enades par-

terna om att förlänga samtliga avtal med 

sju månader så att de första skulle för-

handlas under oktober månad. Under nat-

ten mot 1 november träffades de första 

avtalen och de övriga följde som på ett 

pärlband efter detta. Avtalen fick i brist på 

retroaktivitet en annorlunda karaktär och 

löptid, oftast 29 månader, för att komma i 

fas till nästa avtalsrörelse.  

I Norrbotten hölls tre avtalsinformationer 

då vi bjöd in till deltagande via Teams. 

Vi ordnade även två tillfällen den 27 ok-

tober och 17 november tillsammans med 

region Västerbotten, med deltagande av 

Nicola Lewis och Josefin G Nilsson från 

avtalsenheten.  

Unionen deltar i samhällsdebatten och 

driver för medlemmarna viktiga frågor. Vi 

medverkade i lokal media 76 gånger un-

der 2020. Inslagen är mestadels nyhetsin-

slag i tidningar/web, både om lokala före-

tag/ärenden och centrala utspel men även 

medverkan i radionyheter. Dessutom har 

vi ett par gånger under året medverkat i 

P4 Norrbottens eftermiddagsprogram vil-

ket är en fin möjlighet att föra fram bud-

skap i ett sammanhang där det är möjligt 

att utveckla och tala till punkt. Utöver det 

så gör vi inlägg i sociala medier där vi har 

antalet följare fortsätter öka, men från 

låga nivåer. 

Unionen Norrbottens regionstyrelse träf-

far länets riksdagsledamöter minst en 

gång per år, första vardagen efter jullovet. 

2020 inföll mötet den 7 januari och mötet 

hölls på vårt eget kontor i Luleå. Vi in-

ledde med en gemensam, informell sopp-

lunch. På temat källkritik och demokrati i 

ett nytt medielandskap där sociala medier 

spelar en viktig roll var Lenitha Anders-

son-Junkka från SVT Norrbotten inbjuden 

för att berätta om SVTs arbete. Samtalet 

fortsatte sedan med arbetsmiljö, sjukför-

säkring och LAS-frågan som ännu var på 

bordet. Vid mötet medverkade Socialde-

mokraterna, Vänsterpartiet och Centern.  

TCO-rådet har under året jobbat med no-

mineringar till olika samhällsorgan, in-

formation och opinionsbildning. Utöver 

det har det anordnats olika aktiviteter tex 

för att uppmärksamma Internationella 

kvinnodagen. Några aktiviteter fick ställas 

in pga av Corona medan andra gjordes om 

till digital aktivitet. 

Regionens representanter i rådet var under 

2020 Åsa Andersson, Kerstin Råberg och 

Regionchef. 

Unionen har en plats i IUC Norrbotten 

och representeras där av ordinarie leda-

mot Carina Sandström från Regionstyrel-

sen. Maria Karlsson, regionchef, har även 

företrätt för Unionen.  



Under våren genomfördes två fysiska träf-

far. Den första var ett besök på företaget 

Svalson (14 deltagare) de fick en inform-

ation om "Uttag av pension" den andra 

träffen skedde i vårt nyrenoverade kontor 

och informationen var "Unionen förklarar 

pension, försäkring och trygghet i arbets-

livet" (13 deltagare).  

Därefter erbjöds inga fler fysiska träffar 

framöver utan tre digitala träffar under 

hösten 2020. Företagen som fick info var 

Esrange 25 november (11 deltagare) ALS 

Luleå 1 december (7 deltagare) ALS Lu-

leå 2 december (6 deltagare) Innehållet i 

träffarna var "Gör rätt val" och "Uttag av 

pension, planera". 

 

 

 

Under året har det även kommit frågor, 

mail från enskilda individer som fått in-

formation om var man hittar mer info och 

lite tips om vad som är bra att tänka på. 

Från 1 jan startas ett nytt bolag för pens-

ion och försäkringsfrågor Avtalat, som är 

ett samarbete mellan PTK, LO och 

Svenskt Näringsliv. De kommer att sköta 

information om pension och försäkring 

för tjänstemän, arbetare och företag. Det 

innebär att det uppdrag som legat på reg-

ionen gällande pensionsinformation för-

svinner från 2021. 



Ett led i att bli en attraktiv arbetsplats är 

att ha en bra arbetsmiljö. Därför arbetar 

regionkontoret kontinuerligt med vår 

egen arbetsmiljö utifrån de förbundsge-

mensamma verktygen för psykosocial 

arbetsmiljö.  

Under pandemiåret började vi arbeta 

hemifrån i mitten av mars 2020. Det in-

nebär andra utmaningar och samtliga 

anställda har haft möjlighet att ta hem 

eller köpa in utrustning för att ställa i 

ordning en fungerande arbetsplats 

hemma.  

Arbetet med social, ekonomisk och eko-

logisk hållbarhet är en självklar del av 

Unionens dagliga arbete. 

Vi arbetar också aktivt med att säker-

ställa att Unionen är en ansvarsfull or-

ganisation. En organisation som tar an-

svar för en hållbar värld i alla 

sammanhang. Det gör vi exempelvis ge-

nom att bedriva ett aktivt arbete för att 

vår egen personal ska ha det bra på job-

bet och genom att ständigt arbeta 

med hur vi kan minska vår egna nega-

tiva påverkan på miljön. 

Unionens Hållbarhetspolicy sätter ramar 

och mål för vårt hållbarhetsarbete. 

 



 





 

 

10 981 yrkesverksamma inklusive Eget 

75% av yrkesverksamma inklusive Eget 

40% av yrkesverksamma  

833 förhandlingsärenden 

 

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna. 

 

Unionen Norrbottens regionstyrelse 

 

 

 

 

 

  





 

  



 

 


