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Året som gått

Ingen har förstås missat att 2020 kom att bli 
ett ovanligt år. Pandemin och dess effekter är 
något som kommer att vara återkommande 
i hela denna verksamhetsberättelse då dess 
effekter kom att påverka hela vår verksamhet. 

Under mitten av mars kom restriktio-
nerna igång på allvar i landet och med det 
kom permitteringarna och korttidsavtalen. 
Korttidsavtalen ökade antalet förhandlingar 
över hela förbundet med 7-10 gånger under 
april med fortsatt mycket hög arbetsbelastning 
hela första halvåret. Konsekvensen blev att 
Unionen i princip strök all annan verksamhet  
t o m sommaren. 

Först efter sommaren tilläts att viss annan 
verksamhet än den direkt efterfrågade fick 
återupptas och då enbart verksamhet kring fler 
förtroendevalda. Även om läget varit ansträngt 
på många håll i landet och flera branscher 
drabbats väldigt hårt kan vi konstatera att den 
stora mängd konkurser som vi var rädda för 
skulle komma under hösten uteblev.

Under hösten startade även arbetet med att 
fånga upp kongressbeslutet om minskat  
kapitalutnyttjande i förbundet. Både på  
tjänstemannasidan och bland förbundets 
regionstyrelser inleddes ett stort arbete med 
att identifiera kärnverksamhet och utifrån det 
kunde förbundsstyrelsen i december ta beslut 
om ny verksamhet. 

Regionstyrelsens arbete har som nämndes 
ovan koncentrerats till fullföljandet av  
kongressens beslut och till att i det stötta upp 
förbundsstyrelsen i att identifiera  
prioriteringar och ta bästa möjliga beslut för 
ett mer likvärdigt förbund. Detta har fått lösas 
i en miljö där vi samtidigt utforskat och fått 
lära oss nya digitala arbetssätt. Det här är  
första tillfället förbundet fått prioritera på  
allvar där styrelsen upplever att vi verkligen 
fått vara med.

Som en följd av att möta anhopningen av  
korttidsavtal ströks samtliga verksamhetsmål. 
Vi har dock följt upp utvecklingen i flera  
områden. Två av de viktigaste är antalet  
klubbar och arbetsplatser med  
arbetsplatsombud med förhandlingsmandat 
och medlemsutvecklingen. Regionen minskade 
antalet klubbar något men tillsammans med 
ökningen av förhandlande arbetsplatsombud 
ökade antalet organiserade arbetsplatser. För 
medlemstillströmningen gav pandemin hjälp 
och vi ökade med fler än 1000 medlemmar i 
regionen. 

Vi vill tacka samtliga medarbetare på regionen, 
regionstyrelsen och alla er andra  
förtroendevalda på våra arbetsplatser som varit 
med och hantera pandemin och varit med och 
få hela Sverige framåt genom denna svåra tid.

Regionchef 
Henrik Bjugård
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Regionstyrelsens ordförande
Patrick Sjöholm

Ordförandens tack
Tack!

Detta är mitt sista år som ordförande för  
Östra Sörmland/Gotland. Jag startade mitt  
regionstyrelseuppdrag som representant för 
Ung i Sif. Konstigt nog har det gått väldigt 
många år sedan dess. Under denna tid var det 
ibland motsättningar mellan regionala  
områden och förtroendevalda/anställda 
ombudsmän. Jag är väldigt glad att detta, sedan 
länge, inte har varit aktuellt.

Det var också en överrepresentation av äldre 
herrar i regionstyrelserna under denna tid. Så 
jag lovade en ung medlem att jag skulle sluta 
mitt uppdrag innan jag själv hamnar alldeles 
för långt in i denna grupp.

Jag fick en väldigt bra upplärning, av kloka  
förtroendevalda och anställda på våra kontor, 
om vad ett regionstyrelsearbete innebar så att 
jag kände mig redo när jag valdes till  
regionordförande. Detta uppdrag här lärt mig 
väldigt mycket som jag har haft nytta av på 
många områden i mitt liv. Som  
regionordförande har jag strävat efter att 
regionstyrelsen ska verka som en väl  
fungerande grupp och inte att enskilda  
individer ska drivas av prestige eller  
individuellt maktsökande. Jag är väldigt stolt 
över styrelsens och regionkontorets vilja att 
alltid samarbeta med medlemmarnas intresse 
som utgångspunkt.

Under alla dessa år har vi gjort en fantastisk 
resa från att två förbund beslutade sig för att gå  
samman. Med väldigt få problem att få dessa 
att fungera som ett förbund. Tillsammans har 
vi klarat att bli Sveriges största fackförbund, vi 
har börjat vända trenden i minskat antal  
förtroendevalda och nu senast har vi varit med 
och klarat oss genom en pandemi.

Det känns lite sorgligt att skriva dessa slutord 
som avslutning på en lång period i mitt liv som 
gett mig så mycket. Men samtidigt är jag  
väldigt glad att vi har så många kloka personer 
att välja till den nya regionstyrelsen.

Den medlemmen som jag lovade att inte ha 
mitt uppdrag för länge var mig själv som 
25-årig.

Med dessa ord vill jag få tacka er alla!
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Ordförande
Patrick Sjöholm
SSAB EMEA AB

Suppleant
Goran Simijonovic

Alfa Laval Tumba AB

Ledamot
Anna Ljung
MRO Larm

Ledamot
Patrik Lindskog
Scania CV AB

Ledamot
Johnny Wid

Svenska Spel AB

Vice ordförande
Mari Carlquist 
Scania CV AB 

Ledamot
George Kaspo

AstraZeneca AB 

Regionstyrelsen

Ledamot
Bruno Smolic

Alva Laval Tumba 
AB

Personalrepresentant
Marie Nilsson

Unionen

Ledamot
Tibbo Alamayehu

Volkswagen Group 
Sverige AB

Suppleant
Nicklas Peyron

Volkswagen Group 
Sverige AB

Ledamot
Anna Nilsson-Niia

Apoteket AB 
Sjukhusapoteket

Suppleant
Eberspächer AB

Nyköping
(har avgått under året)
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Ordförande   Patrick Sjöholm, SSAB EMEA AB, Oxelösund

Vice Ordförande  Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje 

Ledamöter   Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje
    Johnny Wid, Svenska Spel AB, Visby 
    George Kaspo, AstraZeneca AB, Södertälje
    Tibbo Alemayehu, Volkswagen Group Sverige AB, Södertälje 
    Bruno Smolic, Alfa Laval Tumba AB, Tumba
    Anna Nilsson-Niia, Apoteket AB, Sjukhusapoteket, Nyköping
    Anna Ljung, MRO Larm AB, Huddinge
   
Suppleanter   Nicklas Peyron, Volkswagen Group Sverige AB, Södertälje 
    Goran Simijonovic, Alfa Laval Tumba AB, Tumba
    Lars Åstedt, Eberspächer AB, Nyköping (har avgått under året)
          
Personalrepresentant  Marie Nilsson, Unionen Östra Sörmland/Gotland, Södertälje

Ungdomsombud  Yulia Dannerker, Destination Gotland AB, Visby
 
Arbetsutskottet  Patrick Sjöholm, Johnny Wid, Mari Carlquist, Henrik Bjugård

Revisorer     
Ordinarie   Benny Hansen, AstraZeneca AB, Södertälje
    Chen Chen, Scania CV AB, Södertälje

Suppleanter   Alvaro Sanchez, Xerox Sverige AB, Norsborg
    
Valberedning   Sonia Shahine, Scania CV AB, Södertälje
    Mats Grundberg, Scania CV AB, Södertälje
    Daniel Hultberg, Alfa Laval Tumba AB, Tumba
    Juha Pellikka, Studsvik Nuclear AB, Nyköping
    Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutbildningar AB, Nyköping
    
Ombud till Förbundsrådet
Ordinarie   Patrick Sjöholm, SSAB EMEA AB, Oxelösund
    Mari Carlquist, Scania CV AB, Södertälje
    Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutbildningar AB, Nyköping
    George Kaspo, AstraZeneca AB, Södertälje
    Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje
      
Suppleanter   1. Johnny Wid, Svenska Spel AB, Visby
    2. Bruno Smolic, Alfa Laval Tumba AB, Tumba
    3. Anna Nilsson-Niia, Apoteket AB, Sjukhusapoteket, Nyköping
    4. Alvaro Sanchez, Xerox Sverige AB, Norsborg 
    5. Tibbo Alemayehu, Volkswagen Group Sverige AB, Södertälje
    

De demokratiska organen
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Förbundsråd 2020
  
Som så många andra möten under 2020  Som så många andra möten under 2020  
genomfördes årets Förbundsråd, 1 juni,  genomfördes årets Förbundsråd, 1 juni,  
digitalt. digitalt. 
Mötet hanterade i grund tre frågor:Mötet hanterade i grund tre frågor:

• Arvoden till centrala uppdrag• Arvoden till centrala uppdrag
• Val av Förbundsövergripande  • Val av Förbundsövergripande  
 delegation delegation
• Motioner • Motioner 

Utifrån det Pandemiläge vi befann oss i och Utifrån det Pandemiläge vi befann oss i och 
uppskjuten avtalsrörelse togs beslut om att inte uppskjuten avtalsrörelse togs beslut om att inte 
räkna upp några arvoden för de centrala  räkna upp några arvoden för de centrala  
fackliga uppdragen inom Unionen.fackliga uppdragen inom Unionen.

Valen av Förbundsövergripande delegation Valen av Förbundsövergripande delegation 
kunde genomföras smidigt trots ovanan i kunde genomföras smidigt trots ovanan i 
redskapen. Det var en kort stunds osäkerhet i redskapen. Det var en kort stunds osäkerhet i 
röstlängd, men den reddes snabbt ut.röstlängd, men den reddes snabbt ut.

Förbundsrådet hade att hantera nio motioner. Förbundsrådet hade att hantera nio motioner. 
De flesta motioner kunde behandlas relativt De flesta motioner kunde behandlas relativt 
kort och mötet beslutade då efter  kort och mötet beslutade då efter  
Förbundsstyrelsens förslag. Den motion som Förbundsstyrelsens förslag. Den motion som 
föranleder mest diskussion var: Motion FR-04 föranleder mest diskussion var: Motion FR-04 
– Rättvis behandling på arbetsplatsen vid rehab – Rättvis behandling på arbetsplatsen vid rehab 
av psykisk ohälsa.av psykisk ohälsa.

Demokrati

Regionrådets årsmöte 2020
Regionrådets årsmöte, torsdagen den 23 april 
2020, ägde för första gången rum digitalt via 
Easymeet Online. Det var 56 st deltagare var 
av 41 st var röstberättigade regiorådsombud. 
Ordförande Patrick Sjöholm hälsade alla 
välkomna. 

Förbundsstyrelsens förste vice ordförande  
Peter Hellberg informerade om ”Effekter av  
Coronaviruset och Unionens hantering”.  
Därefter genomfördes regionrådet samt  
A-kassans möte.



8

Avtalsrörelsen
Avtalsrörelsen 2020 innehöll flera stora  
utmaningar. I och med att Coronapandemin 
slog så hårt mot Sveriges och hela världens 
näringsliv och därtill de intensiva  
förhandlingarna om en ny arbetsrätt fick  
avtalsrörelsen skjutas upp. Förhandlingarna tog 
åter vid i oktober 2020. 

Unionen och facken inom industrins krav från 
våren stod fast:

• 3,0 % i löneökningsnivå samt lägsta   
 löneökning om 530 kronor. 
• Fortsatt avsättning till Flexpension.
• Löneutfyllnad vid VAB.
• Åtgärder för minskade arbetsskador   
 och en förbättrad rehabilitering.

Arbetsgivarna sa blankt nej till alla dessa krav 
och motbuden låg på betydligt lägre nivåer. 
De utvalda klubbarna i region Östra Sörmland/
Gotland ställde sig bakom Unionens krav och  
mobiliserade medlemmarna kring dem.  
Tillsammans med klubbar och förtroendevalda 
från andra regioner satte det en press på  
arbetsgivarna att tillmötesgå de flesta av  
kraven.

”Märket” som sattes av Unionen och övriga 
facken inom industrin och är normerande för  
arbetsmarknaden blev ett 29 månaders avtal 
med ett värde på 5,4%. Det nya avtalet  
innehåller en högre höjning av både lönerna 
och flexpension vid första revisionstillfället. 
Det får till följd att alla framtida löneökningar 
baseras på ett högre belopp.

Ett steg mot ett mer jämställt arbetsliv togs 
genom att en partsgemensam praktisk  
handledning ska tas fram med syfte att  
motverka missgynnande till följd av  
föräldraledighet och förbättringar har gjorts i 
trygghetsförsäkringen(TFA). 

I ett historiskt svårt förhandlingsläge nåddes 
framgång och bästa möjliga avtal för Unionens  
medlemmar.
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Mer om våra medlemmar

Totalt antal medlemmar 25 786 st 

Antal yrkesverksamma 
medlemmar

19 860 st

Egenföretagare 544 st

Studerandemedlemmar

Pensionärer

1 455 st

3 927 st 

Under året har ett fåtal värvningsinsatser gjorts 
med hänsyn till den pågående Corona- 
pandemin. Innan Unionens ställde om i mars 
2020 gjordes några fysiska aktiviteter med 
fokus på rekrytering och värvning. Detta 
upphörde och omlades till digitala aktiviteter 
under våren. Vi hann också med 194 st  
arbetsplatsbesök. 

Vi har under 2020 haft ett tydligare fokus på 
att lyfta möjligheten att engagera sig som en 
viktigt medlemskapsförmån. Detta har  
resulterat i ett större lyft av antal  
förtroendevalda inom regionen. I och med en 
ökad lokal facklig närvaro ser vi att detta bidrar 
till fler medlemmar, då vi syns och hörs mer på 
arbetsplatserna genom våra förtroendevalda. 

Värvning

ÖSG 2020
Ökning av antal medlemmar 1086 st
Ökning medlemmar som 
omfattas av KAV

1750 st

Ökning medlemmar med 
högskoleutbildning

807 st
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När vi gick in i 2020 var ambitionerna höga, 
det var rekord som skulle överträffas 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  
arbetsmarknadsmässor och vi ringde upp  
studenter som närmade sig examen. Från en 
dag till en annan ställde vi dels om till att  
arbeta digitalt och dels pausades  
verksamhetsplaneringen. Detta innebar bland 
annat att all studentverksamhet ställdes in. 
Från och med maj har därför nästan ingen 
verksamhet varit igång som riktas mot  
studenter (med undantag för vårt samarbete 
med Mecenat). Uppdateringsarbete har  
däremot bedrivits om än i mindre skala än 
tidigare år. 

Att verksamheten pausades syns på årets siffror 
även om det ändå har tillkommit några nya 
medlemmar varje månad.

Per den 31 december 2020 hade Unionen 
Östra/Sörmland Gotland 
1455 st studerandemedlemmar. 

Studentverksamheten

Coachning 
Vad är coaching? I ett coachsamtal hjälper 
coachen den förtroendevalde att utveckla sig 
själv och sitt fackliga arbete. Coachen ger inga 
färdiga lösningar utan hjälper den  
förtroendevalde att själv hitta sina egna svar för 
att komma vidare.

Regionens coach har under året coachat  
5 stycken förtroendevalda och 2 stycken  
anställda på regionkontoret.
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Under 2020 har Unionen Östra Sörmland/
Gotland haft fokus på fler förtroendevalda och 
fler arbetsplatser som omfattas av 
förtroendevalda. Regionen har  även fokuserat 
på att stötta de förtroendevalda genom 
stödsamtal och utvecklingssamtal till samtliga 
klubbar och förtroendevalda och arbetat med 
att få fler att engagera sig. Vid årets slut 2020 
har dubbelt så många arbetsställen inom 
regionen ett arbetsplatsombud med 
förhandlingsmandat. Medlemmar med klubb 
eller arbetsplatsombud med förhandlings-
mandat har gått från 9237 st till 9525 st under 
2020. Det är ca 300st fler medlemmar som idag 
har en facklig representant att vända sig till på 
sin arbetsplats. 

Vid årsskiftet 2020/2021 fanns det 73 st 
Unionenklubbar, 43 st lokala 
arbetsplatsombud, 48 st arbetsmiljöombud  
(på arbetsplats som saknar annan fackligt 
förtroendevald). 

Det har varit ett förändringens år för Unionen 
Egenföretagare och i skrivande stund står ännu 
inte allt kring det förändrade medlemskapet 
klart för oss. 

Under våren aviserades det att större 
förändringar i medlemskapet skulle ske men än 
har inte mycket konkretiserats eller 
genomförts. Detta i kombination med 
pandemin har varit handikappande för den 
utåtriktade verksamheten men fokus har 
istället varit på samtal och ombyggnad internt 
vilket har varit behövligt. Trots detta har vi 
genomfört vårt seminarium Trygghet för 
Egenföretagare vid fyra tillfällen på olika 
Nyföretagarcentrum, något vi fått mycket 
uppskattning för. 

Vi ser fram emot att än mer klarnar om 
medlemskapets riktning och 
innehåll under 2021 och att vi kan fortsätta 
erbjuda denna medlemsgrupp ett medlemskap 
för ökad trygghet, framgång och utveckling.

Under året har regionen hållit 5 stycken 
uppstartsdagar tillsammans med regionens 
klubbar. Tre av dessa var för nystartade 
och resterande för redan befintliga klubbar. 
Uppstartsdagen hålls av regionens coach och 
den ombudsman som är kontaktombud till 
klubben. Uppstartsdagarna hölls både digitalt 
och fysiskt.

Syftet med uppstartsdagen är att ge klubben en 
bra start/omstart för styrelsen som grupp och 
dess verksamhet. 

Målet med uppstartsdagen är att: 
• Få klubben att ta fram tre värderingar som 

är viktiga för klubbstyrelsen och dess  
arbete med medlemmar och arbetsgivare.

• Ge klubben en insyn i de olika lagar som 
styr det fackliga- och arbetsmiljöarbetet  
genom en kortare föreläsning om MBL, 
LAS, FML och AML. 

• Diskutera samverkan och facklig tid  
tillsammans med arbetsgivaren under en 
timme, samt ta fram en handlingsplan för 
de kommande 6 månaderna.

Lokal facklig organisering                              

Klubbutveckling                              

Unionen egenföretagare
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Tyvärr hann vi inte genomföra någon fysisk 
utbildning innan panemin slog till men under 
året anpassade förbundet en rad utbildningar 
till digitala varianter istället.
Exempel på kurser under året var: 

• Facklig grundkurs
• Aktivt lönearbete
• Facklig introduktion för arbetsplatsombud
• Nycklar i framgångsrik kommunikation
• Coachande förhållningssätt 
• Omorganisation - MBL/LAS i praktiken
• Grundläggande LAS/MBL
• Bättre Arbetsmiljö BAM
• Bättre psykosocial arbetsmiljö
• Organisatorisk och social arbetsmiljö i 

praktiken

Under 2020 deltog 52 st förtroendevalda på 
Unionens fackliga utbildningar. 

För chefer hann regionen genomföra en kurs 
vid två tillfällen där totalt 13 st deltog:
• Praktisk arbetsrätt för chefer 

(Nyköping och Haninge)

Under 2020 påbörjades 1534 st förhandlingar 
jämfört med 2019, 879 st, 2018, 717 st och 
2017, 701 st förhandlingar. Av dessa 1510 
förhandlingar är det 439 st som rör avtal om 
korttidsarbete. Resterande förhandlingar är 
kopplade till omorganisationer eller arbetsbrist. 
134 st av förhandlingarna är rättstvister (kan 
vara lönekrav, felaktiga arbetsgivarintyg, 
osaklig uppsägning/avsked eller liknande). 
128 st av förhandlingarna rör tecknande eller 
uppsägning av kollektivavtal/hängavtal och 
11 st är arbetsmiljöärenden.

Regionen har även hanterat 39 st RAMO 
ärenden och av dessa är 5 st kopplade till 
rehabiliteringar. 

Vi har dessutom stöttat klubbar i förstärkta 
förhandlingar samt ett antal samordnade 
förhandlingar för flera regioner.

Vi har lämnat yttrande i 55 st
Migrationsärenden under 2020 (under 2019
var det 405 st). Den stora skillanden beror på 
att Scania numera har ett generellt fackligt 
yttrande.

FörhandlingarUtbildningar                              Förhandlingar                               
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Inför 2020 var intentionen att regionkontoret 
skulle hålla fyra träffar, för vardera geografiska 
område, för förtroendevaldanätverk där alla 
förtroendevalda var inbjudna. Syftet med 
nätverken är att ge förtroendevalda och 
medlemmar en möjlighet att mötas, använda 
varandras kunskaper och kompetensutveckling 
i aktuella frågor.

Det blev som med så mycket annan 
verksamhet inte som vi hade planerat. Två 
fysiska nätverksträffar genomfördes innan 
Coronapandemin med restriktioner kom 
emellan. Regionen lyckades dock att 
genomföra sju digitala nätverksträffar där 
samtliga förtroendevalda var inbjudna med 
gott resultat gällande både närvaro och 
innehåll.

I nätverken avhandlades bland annat 
avtalsrörelsen, LAS, Unionen och Corona samt 
korttidsarbete.

Totalt genomfördes under 2020 nio stycken 
nätverksträffar för förtroendevalda med totalt 
137 st deltagare.

Under första kvartalet hade vi möjlighet att 
bjuda in regionens chefsmedlemmar till en 
kostnadsfri föreläsning.

• Ensam eller stark-åtta principer för ett 
framgångsrikt samarbete 
- på Scandic Skogshöjd, Södertälje 
(föreläsning och workshop i samarbete 
med Psykologifabriken. 

Regionens medlemmar blev också inbjudna till 
Kompetensmässan 2020 med fokus på 
karriär – utbildning och rekrytering på  
Södertälje Science Park.

Aktiviteter                                  

Förtroendevaldanätverk                            
2020 var ett speciellt år med över 400 företag 
som tecknat korttidsarbetsavtal som vår region 
hanterat. De företag som på grund av 
pandemin gått väldigt dåligt har kunnat få 
ersättning av Tillväxtverket om de tecknat 
korttidsavtal med fackföreningar eller med de 
anställda om företaget saknar kollektivavtal. 

Unionen blir oftast inblandad i båda fallen 
genom att skapa ett korttidsavtal eller hjälpa 
Unionens medlemmar då företaget vill teckna 
avtal med de anställda. I de fall Unionen 
tecknar ett korttidsavtal så skapas ett ärende 
som kompletteras med personallistor 
innehållande permitteringsgraden för varje 
person. I vissa fall har hanteringen skett enbart 
vid tecknandet av korttidsavtalet men i andra 
fall uppdateras personallistorna flera gånger i 
månaden. 

Då vi tecknat över 400 korttidsavtal så har det 
varit ett stort arbete vid tecknandet och vid alla 
personaluppdateringar. 

När regeringen utökade permitteringsgraden 
till 80% under sommaren så fick vi uppdatera 
alla korttidsavtal där arbetsgivaren ville nyttja 
80% permittering. 

Tack vare en i övrigt ganska normal  
förhandlingsmässig höst 2020 så har vi på 
regionen kunnat hantera ärendeflödet väldigt 
bra. Samtliga företag som önskade en  
förlängning av korttidsavtalen efter 9 månader 
var också de tvungna att uppdateras med nya 
avtal för december och för 2021.

Korttidspermittering                       
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Regionens försäkringsinformatör fick under 
året förändringar i verksamheten som innebar 
att allt ansvar för kollektivavtalade 
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 ansvarat för den 
information som kunnat genomföras i 
regionen under året. I princip försvann 
informationsverksamheten med fysiska möten 
i mitten av mars p g a Covid-19. Fram till dess 
genomfördes 6 efterfrågade gruppmöten med 
64 deltagare och 4 planerade gruppmöten med 
52 deltagare. 

Efterfrågan på digitala möten har varit 
obefintlig och förklaringen är förmodligen en  
kombination av förändringen i verksamheten 
och att många hoppats på att fysiska möten 
skulle komma igång.

Seniorverksamheten inom Östra Sörmland/
Gotland ingår i Unionen Seniorer i Stockholm.
Inom ÖSG finns c:a 400 seniormedlemmar.

Verksamhet har endast pågått under första 
kvartalet p.g.a. Corona-pandemin, förutom
några uteverksamheter i Nyköping. 

Nyköping
Drygt 100 av ÖSG:s medlemmar finns inom 
Nyköpingsområdets lokala verksamhet.

Under året har Öppet hus vid Hellmans Café,
träffar hos Bildgruppen, Bowling med lunch,
Luftgevärsskytte och Promenader genomförts 
vid ett par tillfällen. Deltagandet vid aktiviteter 
har varit bra.

Årets första aktivitet, med mycket stort  
deltagande, var Nyköpingsrevyn på Nyköpings 
Teater. Under försommaren genomfördes 
vandring på Labro ängar under sakkunnig  
ledning inom gruppen. Det var många  
deltagare.

Göran Yngerlöv har ansvarat för verksamheten
inom Nyköping med omnejd.

Gotland
Ingen aktivitet under året. Vi avvaktar med 
uppstart av verksamhet.

Södertälje
Inom Södertäljeområdet finns  
c:a 90 medlemmar.

Återkommande aktiviteter som fikaträffar och
lunchbowling har inte haft några deltagare, 
resan med ångbåten Ejdern till Birka ställdes 
in.

Aktiviteter som genomförts är två lunch-
konserter 12:12 i Järna Kulturhus. Deltagandet 
har varit varierande.Carina Bill och Roland 
Wassén har ansvarat för verksamheten inom 
Södertäljeområdet.

Per Hanson

Seniorverksamheten                               

Försäkringar                              
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Regionchef   Henrik Bjugård
      
Assistent/Kommunikatör Sofie Tillgren

Ekonomi   Gunilla Nordin Johansson 
    25% Unionen Östra Sörmland/Gotland 

Försäkringsinformatör Per Hanson
    50% Unionen Östra Sörmland/Gotland (tom september) 

Coach    Rickard Schöffel 

Värvare/Utvecklare  Jens Jönsson
    Pauline Nesti (föräldraledig from juni)
    Nelly Lång (from mars)
      
Ombudsmän   Bo Sjösten 
    Fredrik Bergström (f-ledig tom februari)     
    Hanna Nelson
    Jenny Skagerman 
    Louice Nilsson 
    Magnus Staflin 
    Marie Nilsson
    Rickard Schöffel
    Robin Larsson
    Stefan Eriksson
    Tomas Lundberg
    Susanne Larsson Forman (50% from januari, delat med Sydost, 
    100% i ÖSG from augusti)

Regionkontoret                                
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Gotlands kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
AB Carl E Ekman, Unionenklubben Visby 6 2
AB Svenska Spel, Unionenklubben Visby 451 7
BRS Networks  Unionenklubben Visby 34 2
Cementa AB Sliteförvaltn Slite 37 2
Datatal Försäljning AB Visby 6 2
Destination Gotland Visby, Unionenklubben Visby 55 3
Gotlands snus ab Romakloster 13 2
Gotlandsresor AB, Unionenklubben Visby 11 2
Keges Grosshandel AB, Unionenklubben Visby 12 2
Koneo AB klubb Unionen. Visby 18 2
Payex Finance AB, Unionenklubben Visby 23 2
Riksbyggen Ekonomisk Förening Visby 5 2
Röda Korset Gotland Visby 18 2
Strand Hotel Unionenklubb Visby 7 2
Trelleborg, Gotland Unionen-klubben Havdhem 4 2
UniGuide AB, Unionenklubben Visby 24 2
Unionenklubben Anticimex Gotland Visby 10 2
Verisure Team Gotland Visby 6 2
Visby Motorcentral AB Visby 11 2

   
Antal klubbar: 19 st  Antal medlemmar: 751 st  

Antal klubbar: 4 st  Antal medlemmar: 388 st

Haninge kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Coca-Cola Drycker i Sverige AB Haninge 300 6
Kemetyl Unionenklubb Haninge 15 2
Map Sverige AB Haninge 50 3
Schneider Electric Building AB Västerhaninge 23 2

Klubbförteckning                               
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Huddinge kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Copiax AB, Unionenklubben Kungens Kurva 23 2
Dematek AB Kungens Kurva 71 3
HSB Södertörn Unionenklubb Huddinge 35 2
Huddinge Samhällsfastigheter Huddinge 21 2
Huge Bostäder AB, Unionenklubben Huddinge 45 2
J & N, Unionenklubben Skogås 22 2
Tamro AB, Unionenklubben Kungens Kurva 65 3
TCMA, Unionenklubben Kungens Kurva 50 3
Veho Bil Kungens Kurva 77 3

Antal klubbar: 9 st  Antal medlemmar: 409 st 
 

Nykvarns kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
BSH Home Appliances Unionenklubb Nykvarn 30 2

Antal klubbar: 1 st  Antal medlemmar: 30 st

Nynäshamns kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Destination Gotland, Nynäshamn Nynäshamn 9 2
Polferries AB, Unionenklubben Nynäshamn 11 2
Värmevärden AB Unionenklubben Nynäshamn 9 2

Antal klubbar: 3 st  Antal medlemmar: 29 st

Klubbförteckning                               
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Nyköpings och Oxelösunds kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Abece AB Nyköping 12 2
Anticimex Sörmland, Unionenklubben Nyköping 27 2
Caverion Sverige AB Nyköping 23 2
Cyclife Sweden AB Unionenklubb Tystberga 36 2
Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB Nyköping 50 3
Fleximark-Unionen Nyköping 11 2
HSB Södermanlands län Nyköping 40 2
K-Konsult Installation Unionen-klu Nyköping 5 2
Miltronic AB Nyköping 43 2
Orio AB Unionen klubb Nyköping 44 3
Oxelösunds Hamn AB, Unionenklubben Oxelösund 36 2
Saab AB /Nyge-Aero, Unionenklubben Nyköping 40 2
SSAB Oxelösund Unionenklubben Oxelösund 316 6
Stafsjö Valves Unionenklubb Stavsjö 23 2
Stockholm Skavsta Flygplats AB Nyköping 42 2
Studsvik AB Nyköping 63 3
Svenska Jägareförbundet Unionenklubb Nyköping 32 2
Södermanlands Nyheter AB, Unionenklubben Nyköping 12 2
Unionen Klubben ABB Cewe Nyköping 34 2

Antal klubbar: 19 st  Antal medlemmar: 889 st

Klubbförteckning                               
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Södertälje och Botkyrka kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Acticklubben Östra Sörmland Södertälje 24 2
Alfa Laval AB Tumba 176 4
AstraZeneca AB Södertälje 884 11
Botkyrkabyggen AB Unionenklubb Tumba 32 2
Crane AB Tumba 58 3
DeLaval International AB Tumba 209 5
Dustcontrol AB Unionenklubb Norsborg 29 2
Fläkt Woods AB Järna 13 2
HSB Södertälje 19 2
Lantmännen Cerealia Unionenklubb Järna 122 4
Scania CV AB Södertälje 3376 36
Stiftelsen Fanzingo, Unionenklubb Norsborg 8 2
Swedish Lorry Part AB Tumba 20 2
Södertälje Hamn Unionenklubb Södertälje 8 2
Unionen Östra Sörmland Gotland Södertälje 15 2
WSP Sverige AB, Unionenklubb Södertälje Södertälje 13 2
VW Group Sverige AB Unionenklubb Södertälje 279 5
Xerox Unionenklubb i Botvid Norsborg 37 2

Antal klubbar: 18 st Antal medlemmar: 5322 st

Antal klubbar: 73 st
Antal medlemmar i klubb: 7 818 st
Antal yrkesverksamma medlemmar i regionen: 19 860 st

Klubbförteckning                               
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Granskningsberättelse
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Ekonomisk uppföljning helår 2020                               
Ekonomisk rapport 2020

Belopp i tkr Utfall 2020 Budget 2020
Medlemsavgifter    
Anslag    
Övriga intäkter 179 100
 - S:a intäkter 179 100
     
Fler medlemmar/förtroendevalda/klubbar/KAV -401 -1 080
Stöd i medlemskapet/förtroendeuppdraget -731 -1 340
Påverkan omvärld -1 -45
Demokratiutveckling -182 -350
En utvecklande organisation/Internt stöd -419 -775
 - S:a verksamhetskostnader -1 733 -3 590
     
Personalkostnader -12 119 -13 154
     
Baskostnader -1 509 -1 500
     
 - S:a rörelsekostnader -15 361 -18 244
     

 - Rörelseresultat -15 182 -18 144

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 innebar att den lagda 
budgeten i princip blev satt ur spel. Uppföljningen nedan är vad utfallet består av och kommentarer 
görs där det går att dra några slutsatser.
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Övriga intäkter
Utfallet avser:
Slutligt RAMO bidrag för 2019 179 tkr

Det beräknade bokförda RAMO bidraget för 2019 var 100 tkr och det faktiska som erhölls 2020 för 
2019 blev 279 tkr, vilket innebär att överskjutande belopp hamnar som intäkt. 
Beräknat RAMO bidrag för 2020 brukar normalt tas upp som en intäkt, men under rådande  
situation och stor osäkerhet har detta inte gjorts utan hela det belopp som regionen erhåller som 
slutligt år 2021 för 2020 blir som en intäkt 2021. 
 

Verksamhetskostnader
Både totalt och ner per delområde finns det tillgodohavande i budgeten, orsaken är pandemin. 

- Fler medlemmar/förtroendevalda/klubbar/KAV 
Avser allt som görs fram till att individen har blivit medlem, förtroendevald och medlemmar bildat 
klubb eller ett kollektivavtal har tecknats. Aktiviteter är företagsbesök, Unionen veckor,  
synlighetsaktiviteter samt teckna kollektivavtal. 
 
Utfallet består i huvudsak av synlighet i form av annonser (225 tkr), EGET (69 tkr), studerande  
(10 tkr) samt Unionen veckor (5 tkr), resten 97 tkr avser generellt värvningsarbete och är  
övervägande anställdas resekostnader.  

- Stöd i medlemskapet/förtroendeuppdraget
Avser allt som Unionen erbjuder/gör när individen blivit medlem och/eller förtroendevald.  
Exempel på aktiviteter riktade till medlemmar är förhandlingar eller aktiviteter till målgruppen 
chefer. Aktiviteter till förtroendevalda avser fackliga ut-bildningar, stöttning och utveckling av  
förtroendevalda samt klubbanslag. 

Den största kostnaden är klubbanslag (392 tkr), facklig utbildning och utse APO/AMO samt bilda 
klubbar (ca 70 tkr), chefsaktiviteter (56 tkr), resterande avser anställdas resekostnader (ca 212 tkr) 
samt kostnader i samband med förhandlingar.  

- Påverkan omvärld
Avtalsrörelse och opinionsbildning. 
Ett mindre utfall som är anställdas resekostnader.
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- Demokratiutveckling
Regionalt avser det kostnader för exempelvis regionråd, regionstyrelse och valberedning. 
Flera möten har genomförts digitalt under året så även regionrådet. Kostnaderna består av arvoden 
och förlorad arbetsförtjänst (160 tkr), resterade del är möteskostnader (22 tkr). 
 
- En utvecklande organisation/Internt stöd
Anställdas kostnader som inte hamnar inunder personalkostnader som t ex företagshälsovård,  
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 blev lägre jämfört med budget och förklaras av vakans samt deltidssjukrivningar.

- Baskostnader
Utfallet hamnade i princip i nivå med budgeten.  

- Rörelseresultatet
Utfallet blev 2 962 tkr bättre jämfört med det budgeterade och den främsta förklaringen är att både 
verksamhets- och personalkostnaderna blev mindre än beräknat. 
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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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