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Året som gått

För första gången sedan Unionens tillkomst gjordes 2018 ett byte av målfokusering mitt i ett 
verksamhetsår. Fokusbytet kan ses som ett tydligt exempel på att vår demokratiska process fungerar 
som den ska. Efter att förbundsstyrelsen på allvar stämt av de förtroendevaldas upplevelse av stöd 
och ökat fokus på deras arbete kunde vi växla fokus. Vi gick från att ha högsta fokus på fler 
Högskoleutbildade medlemmar till fler och nöjdare förtroendevalda. Det senare målet lever nu 
vidare in i 2019.

Även andra mål, som medlemsvärvning och medlemsökning, har haft fortsatt stort fokus. I detta 
finns även målet att ha ett Unionen i balans och med det följa budgetramar och den årliga 
minskningen av kostnader per medlem om -0,5%. 

Värvning och fler högskoleutbildade

Regionens medlemsantal ökade under 2018 från 18.316 till 19.032 medlemmar vilket är en mycket 
stor medlemsökning. Att vi nådde detta beror på stor del på att vi har varit två värvare under året 
och att de tillsammans med sina kollegor flerdubblat antalet arbetsplatsbesök mot tidigare år. 
Andelen nya medlemmar (inträden) som kommit direkt till följd av regionens arbete är 910 st varav 
323 var högskoleutbildade. Andelen högskoleutbildade inträden var betydligt högre på de 
inträden som tillkommit genom det regionala arbetet än mot de inträden som kommit in på 
annat håll. Detta visar att vi både lyckats kombinera en effektiv värvning med att värva på rätt 
ställen utifrån våra mål. 

Utifrån de nya målen har det tyvärr gått för oss som för förbundet i helhet. Vi har minskat 
antalet klubbar. Vi har dock lyckats bibehålla andelen av regionens medlemmar som har lokal 
facklig verksamhet på sin arbetsplats. En stor del i att vi minskat andelen klubbar är att vi rensat ut 
klubbar utan verksamhet i våra system, men det är klart att vi inte lyckats öka i den takt vi önskat. 
Nöjdheten hos våra förtroendevalda är god.

Vi har haft en mycket kostnadseffektiv verksamhet och med bra marginaler klarat att ta vår del av 
ett Unionen i balans. Då har vi ändå lyckats genomföra en rejäl uppdatering av våra lokaler inom 
befintlig budget. 

Vi har lagt mycket tid i arbetsgruppen och hittat bra gemensamma arbetssätt inom flera områden, 
och då framför allt fler och nöjdare klubbar (förtroendevalda). Detta ger att vi står väl rustade inför 
ett nytt verksamhetsår, där vi ska kunna bibehålla övriga goda resultat samt nu vända trenden med 
sjunkande antal klubbar på allvar. 

Inom vår demokrati har vi varit mycket aktiva. Grunduppdraget ligger i att genom våra 
styrelsemöten där även regionchefen sitter med koppla samman regionens demokratiska arbete 
med det som utförs på kontoren i Södertälje och Visby. Vi är med på centrala träffar med övriga 
regioner för att vara med och påverka förbundets riktning. 
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Patrick Sjöholm
Regionstyrelsens ordförande

Året som gått forts.

Inför Kongressen 2019 har vi arbetat fram sex motioner som vi hoppas kan leda till än bättre arbete 
både inom vår demokratiska organisation och ute på våra arbetsplatser. 

Motioner
• Internationellt ägande
• Stärka arbetsplatsombud med informationsmandats roll
• Underlätta bildandet av riksklubb
• Ändring av motionshantering
• Stärka demokratin för klubblösa
• Regionala uppdrag för regionala medlemmar

Vi försöker finnas med där vi tror att vi behövs och kan göra nytta, som genom insändare i lokal 
media, deltagande i intresseorganisationer för vårt närområde som Mälardalsrådet. På Gotland har 
förtroendevalda från Unionen varit klart drivande att få fart i ett gemensamt TCO-arbete (TCO-
Gotland).

Funderar du eller kollegorna på din arbetsplats/klubb etc. på hur ni kan bidra till Unionens 
demokrati – ta gärna kontakt med någon i regionstyrelsen så kan vi komma ut till er och lyssna till 
dig och kollegornas tankar.

På helheten är vi mycket nöjda med året. Vi har kunnat hålla en samlad tillväxt där 
medlemsökning, fler förtroendevalda och ökad nöjdhet gått hand i hand. Samtidigt har vi lyckats 
hålla i fokuseringen på fler högskoleutbildade medlemmar.

Genom fortsatt organisering blir vi tillsammans starkare!

Regionchef
Henrik Bjugård
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Ordförande
Patrick Sjöholm
SSAB EMEA AB

Ledamot
Patrik Ivarsson

Grönlunds
Yrkesutbildningar AB

Ledamot
Lars-Gösta Bergström

Sigma Industry East 
North AB

Ledamot
Patrik Lindskog
Scania CV AB

Ledamot
Johnny Wid

Svenska Spel AB

Suppleant
Niklas Fredriksson

Uniguide AB

Ledamot
Bruno Smolic

Alva Laval Tumba AB

Vice ordförande
Mari Carlquist 
Scania CV AB 

Ledamot
George Kaspo

AstraZeneca AB 

Suppleant
Marie Tapper

Svenska Jägareförbundet 

Suppleant
Martin Forsberg

Uniguide AB 

Regionstyrelsen

Ledamot
Maria Schubert
Svenska Spel AB
(tom aug 2018)

Personalrepresentant
Marie Nilsson

Unionen

Suppleant
Tibbo Alamayehu

Volkswagen 



Ordförande   Patrick Sjöholm, SSAB EMEA AB Oxelösund

Vice Ordförande  Mari Carlquist, Scania CV AB Södertälje AB

Ledamöter   Lars-Gösta Bergström, Sigma Industry East North AB Södertälje   
    Patrik Lindskog, Scania CV AB Södertälje
    Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutbildningar AB Nyköping
    Johnny Wid, Svenska Spel AB Visby 
    George Kaspo, AstraZeneca AB Södertälje
    Maria Schubert, Svenska Spel AB Visby (tom augusti 2018) 
    Bruno Smolic, Alfa Laval Tumba  AB Tumba
   
Suppleanter   Niklas Fredriksson, Uniguide AB Visby
    Marie Tapper, Svenska Jägareförbundet Nyköping  
    Martin Forsberg, Uniguide AB,Visby
    Tibbo Alemayehu, Volkswagen group Sv. AB Södertälje    
 

Personalrepresentant  Marie Nilsson, Unionen Östra Sörmland/Gotland Södertälje

Ungdomsombud  Niklas Fredriksson, Uniguide AB Visby
 
Arbetsutskottet   Patrick Sjöholm, Johnny Wid, Mari Carlquist, Henrik Bjugård

Revisorer   Benny Hansen, AstraZeneca AB Södertälje
    Anna Lundbergh, Scania CV AB Södertälje

Valberedning   Sonia Shahine, Scania CV AB Södertälje
    Mats Grundberg, Scania CV AB Södertälje
    Anna Gräsman, Payex Visby
    Daniel Hultberg, Alfa Laval Tumba AB Tumba

        
Suppleanter   Niklas Nilsson, Södertälje
    
Ombud till Förbundsrådet

Ordinarie   Patrick Sjöholm, SSAB EMEA AB Oxelösund
    Lars-Gösta Bergström, Sigma Industry East North AB Södertälje 
    Mari Carlquist, Scania CV AB Södertälje
    Patrik Ivarsson, Grönlunds Yrkesutbildningar AB Nyköping
    George Kaspo, AstraZeneca AB Södertälje
      
     
Suppleanter   1. Patrik Lindskog, Scania CV AB, Södertälje
    2. Johnny Wid, Svenska Spel AB, Visby
    3. Bruno Smolic, Alfa Laval Tumba AB, Tumba
    4. Niklas Fredriksson, Uniguide AB, Visby  
    5. Maria Schubert, Svenska Spel AB, Visby
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De demokratiska organen
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Förbundsråd
Årets förbundsråd ägde rum 28-29 maj på Djurönäsets kursgård utanför Stockholm. Det var ett bra 
och intressant förbundsråd som inleddes av ordförande Martin Linder med ett tal där han tryckte 
på styrkan i Unionens organisationsidé. Resterande delen av första dagen behandlade mötet 
motioner, lade årsberättelse och årsredovisning för 2017 till handlingarna och gav 
förbundsstyrelsens ansvarsfrihet. De valde även ledamöter till delegation för förbundsövergripande 
frågor, där två nya delegater valdes in och det delades ut priser till årets uppstickare, nytänkare och 
eldsjäl. 

Förbundsrådets andra dag ägnades åt kompetensutveckling där deltagarna fick välja mellan ett 
antal seminarier, flertalet på tema demokrati ur olika perspektiv. 

Att uppmuntra och belöna medlemmar som får kompisar och kollegor att också gå med i Unionen 
har varit ett kostnadseffektivt sätt att bidra till värvningen. Den nya dataskyddsförordningens regler 
om medgivande kring hantering av personuppgifter GDPR innebär dock att kampanjens upplägg 
inte kan finnas kvar i nuvarande form. 

Unionens första hållbarhetsrapport är nu offentlig och ligger på hemsidan. Ett fortsatt arbete med 
att stärka vårt arbete i hållbarhetsfrågor är igång och kommer fortsätta under hösten. 

Arbetet med att sortera och strukturera Unionens policyer och riktlinjer fortsätter. Syftet är att ge 
tydliga ramar till organisationen i värderingsstyrande frågor, att skapa förutsättning för annat 
arbete och att minimera risker i verksamheten. Dialoger pågår på flera håll i verksamheten för att 
förankra arbetet och utveckla en bra struktur. 

Demokrati

Under året delades det ut statyetter till de förtroendevalda som haft sitt 
uppdrat i 10 år
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Regionrådets årsmöte 2018 ägde rum på restaurang Alhamra på Alfa Laval den 24 april. Gästerna 
bjöds på ett glas cider för att uppmärksamma att Unionen fyller 10 år 2018. Kvällen inleddes med 
välkomnande av regionens ordförande Patrick Sjöholm därefter serverades det landgång, kaffe och 
Unionens 10-års tårta.

Peter Hellberg, 1:e vice ordförande i Unionen informerade om aktuella frågor i Unionen. Därefter 
genomfördes det traditionella årsmötet.

Regionrådets årsmöte

Demokrati forts.
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Mer om våra medlemmar
Totalt antal medlemmar
(inkl. Studenter och 
egenföretagare)

24 387 
(13 730 män) 
(10 657 kvinnor)

Antal yrkesverksamma 
medlemmar

18 498
(10 574 män)
(7 924 kvinnor)

Egenföretagare 533
(316 män)
(217 kvinnor)

Studerandemedlemmar

Pensionärer

1 470

3 886

Under året har flertalet olika fokuserade värvningsinsatser gjorts med fokus på rekrytering, stöd 
och synlighet. Vi utförde 594 arbetsplatsbesök under 2018 vilket är en 200% ökning jämfört med 
föregående år. Besöken har genomförts hos företag i varierande storlek och anställda tjänstemän. 
 
Årsmålet nåddes inom loppet av 8 månader vilket innebar +600 yrkesverksamma och 
egenföretagare (nettoökning)

Exempel på aktiviteter som genomfördes:

• Förstärkt annonsering i fler lästa tidningar 
och sociala medier så som Facebook och 
Instagram

• Fler bokade besök och synlighetsbesök 
inom specifika branscher

• Frukostutdelning, föreläsningar och  
matsalsaktiviteter

• Värvningsaktiviteter på klubbar
• Synlighetsaktiviteter på events te.x  

Scaniamilen
• Branschspecifika besök i utsatta branscher

Värvningsaktiviteter

Värvning



Temat var kompetensutveckling och fira att 
Unionen fyllde 10 år. Fokus låg främst på 
bokade besök blandat med spontanbesök där 
vi delade ut material och pratade om 
inflytande på arbetsplatsen där mycket vikt 
lades på förtroendeuppdrag och lära känna de 
företag vi besökte.

Vecka 5-7

Temat var kompetensutveckling för denna 
gång. Vi utförde diverse föreläsningar ute hos 
klubbar om vikten av kompetensutveckling, 
medlemskapsförmåner med extra fokus på 
studiestöd och våra samarbeten med 
utbildningsföretag. 

Vecka 36-38
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Unionen Student 
& Ung Arena 

Unionen Östra Sörmland/Gotland 
deltog på mässor, utbildningsdagar och 
uppstartsdagar på de skolor som finns i 
regionen. 

Under året har vi fortsatt samarbetet 
med personal från säljsektionen där vår 
studerandeansvarig varit 
Andreas Lind och Malin Holmberg som 
vikarierade för Andreas Lind 
under 6 månader. 

Under 2018 nådde vi ett bra 
resultat, per den 31 december 2018 hade 
Unionen Östra/Sörmland Gotland 1470 
studerandemedlemmar. Under 2017 
hade Unionen Östra Sörmland/Gotland 
1568 studentmedlemmar och 
anledningen till minskningen är för ett 
systemfel rättades som gjorde att vissa 
studentmedlemmar tillhörde Östra 
Sörmland/Gotland istället för region 
Stockholm. 

 

Unionenveckor
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Under 2018 har Unionen Östra Sörmland/
Gotland haft fortsatt fokus på att de 
förtroendevalda ska känna sig väl informerade 
och ha ökade kunskaper om sitt uppdrag samt 
även känna att vi i regionen ger dom rätt stöd 
och i rätt tid i syfte att öka det lokalt fackliga 
inflytandet på regionens arbetsplatser. Det har 
hållits utvecklingssamtal med i stort sett alla 
klubbar i detta syfte.

Vid årsskiftet 2018/2019 finns det 74 st
Unionenklubbar, 63st lokala arbetsplatsombud, 
28 st arbetsmiljöombud (på arbetsplats som 
saknar annan fackligt förtroendevald). Dessa 
har varit inbjudna till träffar där vi pratat om 
uppdraget och Unionens organisation i 
regionen. Där har även förtroendevalda från 
klubbar deltagit. 

Vi har under året samarbetat med fyra olika 
Nyföretagarcentrum och hållit föreläsningar 
om trygghet för egenföretagare hos dem och 
andra egenföretagaraktörer på marknaden. Ett 
nytt samarbete med Ung Företagsamhet har 
tagits fram och deltagande på den regionala 
mässan för läsåret 2018/2019 planeras. 

Mot slutet av sommaren anordnade vi själva ett 
seminarie för att fördjupa våra medlemmars 
kunskaper om förmånerna. När juletider 
närmade sig höll vi firmafest för medlemmarna 
i centrala Stockholm. Under året har vi även 
gjorts en översyn av vår 
egenföretagarverksamhet och utvecklat den, ett 
arbete som fortsätter in i 2019.  

Under året har fyra stycken uppstartsdagar 
hållits, varav en var för en nybildad klubb och 
tre stycken för redan befintliga klubbar. 
Uppstartsdagen hålls av regionens coach och 
den ombudsman som är kontaktombudsman 
till klubben. 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 mot 
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

Fredrik Bergström
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Under 2018 har vi i Unionen Östra Sörmland/
Gotland arbetat för att bevara och utveckla de 
uppstartade nätverk som finns i regionen. 
Syftet med nätverken är att ge 
förtroendevalda och medlemmar en möjlighet 
att mötas, använda varandras kunskaper och 
till kompetensutveckling i aktuella frågor.

Exempel på nätverk:
• Klubbnätverk i Nyköping. Södertälje,  

Huddinge
• Arbetsmiljönätverk i Södertälje, Nyköping
• Förtroendevaldanätverk i Nyköping och 

Gotland
• Förtroendevaldanätverk i  Haninge/ 

Nynäshamn
• Likabehandlingsnätverk förtroendevalda, 

vi ingår även i ett centralt nätverk
• Tandsköterskenätverk i Nyköping

Förtroendevalda inom Unionen Östra 
Sörmland/Gotland har, tack vare regionens 
täta samarbete med Unionen Stockholm, ett 
brett utbud samt ett stort antal tillfällen av 
fackliga utbildningar att välja på. Exempel på 
utbildningar som de förtroendevalda under 
året kunde välja att delta på var:
• Facklig grundkurs
• Aktivt lönearbete
• Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
• Nycklar i framgångsrik kommunikation
• Omorganisation - MBL/LAS i praktiken
• Träningsläger för förhandlare
• Med rätt att vara olika
• Bättre Arbetsmiljö BAM
• Coachande förhållningssätt

Under 2018 deltog ca 100 förtroendevalda på 
utbildning i regionen. Region Östra 
Sörmland/Gotland gav i regionen följande 
utbildningar: 
• Facklig grundkurs (Södertälje, Visby,  

Nyköping)
• Bättre arbetsmiljö BAM (Södertälje, Visby,  

Nyköping)
• Coachande förhållningssätt (Södertälje)
• Facklig introduktion för arbetsplatsombud, 

(Södertälje)

För chefer anordnades kurser såsom:
• Utveckla ditt ledarskap
• Arbetsrätt
• Chefens arbetsmiljöansvar
• Coachande förhållningssätt
• Utvecklingssamtalet
• GDPR för chefer

Dessutom bemannade kursledare från Östra 
Sörmland/Gotland ett antal utbildnings-
tillfällen som gavs av Unionen Stockholm.

Under 2018 påbörjades 717 st förhandlingar 
jämfört med 2017, 701 st och 2016, 600 st 
förhandlingar. Många av förhandlingarna är 
kopplade till omorganisationer eller 
arbetsbrist. 117 st av förhandlingarna är 
rättstvister (kan vara lönekrav, felaktiga 
arbetsgivarintyg, osaklig 
uppsägning/avsked eller liknande).
134 st av förhandlingarna rör tecknande eller 
uppsägning av kollektivavtal/hängavtal.

Regionen har även hanterat 52 st RAMO 
ärenden och av dessa är 16 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 344 st 
Migrationsärenden under 2018 (under 2017 
var det 215 st).

Förhandlingar

Nätverk                               

Utbildningar Förhandlingar                               
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Unionen fortsatte under 2018 att erbjuda såväl medlemmar som förtroendevalda olika typer av
seminarier och föreläsningar, De anordnades både ute på företag och på konferensanläggningar 
över hela regionen.

Exempel på aktiviteter:
• ”Osakliga löneskillnader” Bengt-Arthur Brewitz                           
• ”Energi och harmoni på jobbet” PROMAS
• ”Att prestera och samtidigt må bra” Emanuel Nilsson

SeniorverksamhetenAktiviteter                                  

Emanuel Nilsson

Föreläsning i Nyköping

Bengt-Arthur Brewitz



Försäkringsinformation  2018 ÖSG
Regionens försäkringsinformatör Per Hanson 
har genomfört öppna informationsmöten på 
flera orter i regionen och även möten för alla 
tjänstemän på arbetsplatser efter förfrågan. 
Totalt har 45 st gruppinformationsträffar  och 
individuella möten genomförts med ca 950 
deltagare. 

Olika tema under året:
• Din pension-dina val och hur du kan  

påverka
• Dina försäkringar på jobbet
• Singel, sambo eller gift –information om  

efterlevandeskydd, sambolagen och  
testamente

• Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år 

De ”efterfrågade träffarna” med ITP-paketet 
i fokus, har fortsatt som tidigare år och sker 
oftast ute på företagen för hela/delar av  
personalstyrkan. Det kan också vara på  
klubbmöten och ennskilda besök på  
regionkontoret eller på arbetsplatsen. Under 
året har lyckade aktiviteter gjorts med  
smågruppsmöten med tre deltagare där alla 
har egen dator. Flera hundra deltagare har fått 
personlig information på detta sätt där 
försäkringsinformatören guidat bland 
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Nyköping
Seniorverksamheten inom Östra Sörmland/
Gotland ingår i Unionen Seniorer i Stockholm. 
Drygt 90 av ÖSG:s knappt 450 
seniormedlemmar finns inom 
Nyköpingsområdets lokala verksamhet.

Under året har Öppet hus vid Hellmans Café, 
träffar hos Bildgruppen, Bowling med lunch 
och promenader genomförts vi flera tillfällen 
med stort deltagarantal liksom senaste åren.

Årets första aktivitet var Nyköpingsrevyn. 
Därefter ölprovning vid Nils Oscar följt av 
besök vid Nyköpings Värmeverk. Vidare 
guidade visningar av slottet vid Öster Malma, 
Hållets gruvor, Koppartorps gruvor/Tunabergs 
kyrka med avslutande privatfika. 

Hösten började med guidning av Nynäs slott 
och fortsatte med en Hantverksresa till 
Rejmyre med besök vid Rejmyre Glasbruk o 
Museum, Gestgifveriet och fortsatte till Björke 
Vävstuga. Sedan följde möjlighet att prova på 
luftgevärskytte och året avslutades med 
jultallrik vid Runnviken. Aktiviteterna har varit 
mycket uppskattade och deltagandet har varit 
stort.

Göran Yngerlöv har ansvarat för verksamheten 
inom Nyköping med omnejd.

Gotland
I juni hölls ett möte i Visby. Då bildades en 
arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag på 
lokala aktiviteter för Seniormedlemmarna på 
Gotland. 

Södertälje
Under senare delen av året har Seniorfören-
ingen inbjudit medlemmarna i Södertälje med 
omnejd till en upptaktsträff. Vid den träffen 
bildades en arbetsgrupp med uppgift att ta 
fram förslag på lokala aktiviteter.

Mer information om Seniorföreningen finns 
på: www.unionenseniorsthlm.se Per Hanson

Seniorverksamheten                               Försäkringar                              



13

Regionchef   Henrik Bjugård
      
Assistent/Kommunikatör Sofie Tillgren

Ekonomi   Gunilla Nordin Johansson 
    25% Unionen Östra Sörmland/Gotland 

Försäkringsinformatör Per Hanson
    50% Unionen Östra Sörmland/Gotland 

Coach    Rickard Schöffel (from 2018-03)  

Värvare   Pauline Nesti och Robin Larsson
  
Ombudsmän   Lisbeth Lindskog
    Agneta Nyberg (tjl from 2018-06 tom 2018-09) 
    Rickard Schöffel
    Bo Sjösten
    Magnus Staflin
    Fredrik Bergström
    Stefan Eriksson
    Christer Karlsson (tjl from 2018-11) 
    Robin Larsson
    Pauline Nesti
    Jenny Skagerman
    Gunnar Özdemir

Regionkontoret                                



Gotland
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
AB Svenska Spel, Unionenklubben Visby 464 7
BRS Networks  Unionenklubben Visby 39 2
Cementa AB Sliteförvaltn Slite 39 2
Datatal Försäljning AB Visby 7 2
Destination Gotland Visby, Unionenklubben Visby 52 3
Gotlands Flyg, BRA flyg Visby 11 2
Gotlands snus ab Romakloster 12 2
Gotlandspress, Unionenklubben Visby 18 2
Gotlandsresor AB, Unionenklubben Visby 12 2
Keges Grosshandel AB, Unionenklubben Visby 13 2
Koneo AB klubb Unionen. Visby 20 2
Payex Finance AB, Unionenklubben Visby 165 4
Riksbyggen Ekonomisk Förening Visby 4 2
Röda Korset Gotland Visby 15 2
Strand Hotel Unionenklubb Visby 13 2
Trelleborg, Gotland Unionen-klubben Havdhem 5 2
UniGuide AB, Unionenklubben Visby 16 2
Unionenklubben Anticimex Gotland Visby 8 2
Visby Motorcentral AB Visby 11 2

   
Antal klubbar: 19 st  Antal medlemmar: 924 st  
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Antal klubbar: 24 st  Antal medlmmar: 955

Antal klubbar: 4 st  Antal medlmmar: 390 st

Haninge kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Coca-Cola Drycker i Sverige AB Haninge 287 5
Kemetyl Unionenklubb Haninge 14 2
Map Sverige AB Haninge 65 3
Schneider Electric Building AB Västerhaninge 24 2

Klubbförteckning



Huddinge kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Coor Unionenklubb KS Huddinge och Solna Huddinge 22 2
Copiax AB, Unionenklubben Kungens Kurva 26 2
Dematek AB Kungens Kurva 79 3
HSB Södertörn Unionenklubb Huddinge 47 2
Huddinge Samhällsfastigheter, Unionenklubben Huddinge 20 2
Huge Fastigheter AB Huddinge 25 2
Sick Vårby 39 2
Tamro AB, Unionenklubben Kungens Kurva 62 3
TCMA, Unionenklubben Kungens Kurva 52 3
Veho Bil Kungens Kurva 39 2

Antal klubbar: 10 st  Antal medlemmar: 411 st 
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Järna
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
BSH Home Appliances Unionenklubb Nykvarn 13 2
Fläkt Woods AB Järna 12 2
Lantmännen Cerealia Unionenklubb, Järna Järna 110 4

Antal klubbar: 3 st  Antal medlemmar: 135 st

Nynäshamn kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionråds-

ombud
Destination Gotland, Nynäshamn, Unionenklubben Nynäshamn 12 2
Polferries AB, Unionenklubben Nynäshamn 10 2
Värmevärden AB Unionenklubben Nynäshamn 9 2

Antal klubbar: 3 st  Antal medlemmar: 31 st

Klubbförteckning



16

Nyköping och Oxelösund kommun
Namn Ort Antal medlemmar  Regionrådsombud
Abece AB Nyköping 12 2
Anticimex Sörmland, Unionenklubben Nyköping 8 2
Caverion Sverige AB Nyköping 18 2
Cewe Instrument AB Nyköping 13 2
Cyclife Sweden AB Unionenklubb Tystberga 36 2
Eberspächer Exhaust Technology Sweden AB Nyköping 133 4
Fleximark-Unionen Nyköping 13 2
HSB Södermanlands län Nyköping 38 2
K-Konsult Installation Unionen-klu Nyköping 5 2
Miltronic AB Nyköping 49 2
Orio AB Unionen klubb Nyköping 64 3
Oxelösunds Hamn AB, Unionenklubben Oxelösund 31 2
Saab AB /Nyge-Aero, Unionenklubben Nyköping 43 2
SSAB Oxelösund Oxelösund 312 6
Stafsjö Valves Unionenklubb Oxelösund 19 2
Studsvik AB Nyköping 53 3
Södermanlands Nyheter AB, Unionenklubben Nyköping 14 2
Unionen Klubben ABB Cewe Nyköping 35 2

Antal klubbar: 18 st  Antal medlemmar: 896 st  

Klubbförteckning

Gnesta kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionrådsombud
Rekal Svenska AB, Unionenklubben Gnesta 30 2

Antal klubbar: 1 st Antal medlemmar: 30 st
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Södertälje och Botkyrka kommun
Namn Ort Antal medlemmar Regionrådsombud
Alfa Laval AB Tumba 157 4
AstraZeneca AB Södertälje 846 11
AVL MTC Unionenklubb Södertälje 81 3
Botkyrkabyggen AB Unionenklubb Tumba 44 2
Crane AB Tumba 70 3
DeLaval International AB Tumba 204 5
Dustcontrol AB Unionenklubb Norsborg 25 2
Eson Pac AB Södertälje Södertälje 10 2
HSB Södertälje 15 2
Scania CV AB Södertälje 2833 31
Swedish Lorry Part AB Tumba 18 2
Unionen Östra Sörmland Gotland Södertälje 12 2
Unionenklubben Roplan AB Tumba 15 2
WSP Sverige AB, Unionenklubb Södertälje Södertälje 10 2
VW Group Sverige AB Unionenklubb Södertälje 246 5
Xerox Unionenklubb i Botvid Norsborg 39 3

Antal klubbar: 16 st Antal medlemmar: 4625 st

Antal klubbar: 74 st
Antal medlemmar i klubb: 7442 st
Antal yrkesverksamma medlemmar i regionen: 18499 st

Klubbförteckning
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Granskningsberättelse



Anslaget är enligt budget.

Övriga intäkter är:
• beräknat RAMO bidrag    92 tkr
• slutligt RAMO bidrag 2017   93 tkr
• fakturerade BAM kurs avg. 167 tkr 
                          353 tkr

Intäkter

Verksamhetskostnader

19

En starkare kraft

• 101 Fler medlemmar
Alla aktiviteter som görs för att värva medlemmar (inkl. EGET) som ex vis företagsbesök, Unionen 
veckorna och annonsering. 

Verksamhet som följs upp specifikt och ingår i delområdets totala utfall
Utfall Årsbudget

Unionen veckor 76 tkr 90 tk
Studerande 48 tkr 50 tkr
EGET 60 tkr 150 tkr

• 102 Fler arbetsplatser omfattas av inflytande former
Utse förtroendevalda, bilda och utveckla klubbar, klubbanslag samt genomföra fackliga 
utbildningar vilka har genomförts enligt plan. 449 tkr har betalats ut i klubbanslag jämfört med 
budget 400 tkr.  

Verksamhet som följts upp geografiskt och ingår i delområdets totala utfall
Geografiskt område Utfall Årsbudget
Gotland 0 tkr 45 tkr
Nyköping 34 tkr 45 tkr
Södertälje 16 tkr 85 tkr
Huddinge 12 tkr 50 tkr
Haninge 0 tkr 55 tkr

• 103 Fler arbetsplatser omfattas av KAV
Besöka och bearbeta företag utan kollektivavtal för att få dem att teckna det. Utfallet över årsbudget 
och består av anställdas resekostnader. 

Ekonomisk uppföljning helår 2018
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Ett bättre medlemskap
• 201 Fler nöjda med service
Avser anställdas resekostnader vid förhandlingar samt CV gransknings kostnad som utförts av 
extern aktör (14 tkr). 

• 202 Fler anser medlemskapet vara värt avgiften
Avser resekostnader för försäkringsinformations aktiviteter som inte täcks av PTK i FINFO 
verksamheten.

• 203 Fler upplever att Unionen vänder sig till dem
Aktiviteter till medlemmar och specifikt till målgruppen chef. Regionen har haft två utbildningar/
seminarium för chefer.

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
• 301 Fler medlemmar upplever att Unionen får genomslag i viktiga frågor
Avtalskonferenser och regionala aktiviteter i avtalsrörelsen. Utfallet består av en mindre 
resekostnad för anställda.

• 302 Fler upplever att Unionen driver viktiga frågor i min bransch
Utfallet avser anställdas resekostnader.

En utvecklande organisation

• 601 Demokratiutveckling
Regionens parlamentariska verksamhet som regionråd, regionstyrelse, arbetsutskott med mera. 

• 602 Verksamhetsutveckling
Personalens uppföljningsdagar, VP konferens, samverkan. 

• 603 Internt stöd
Personalens utbildning, friskvård och arbetsmiljö samt kaffe med mera till kontoret. 

Personalkostnader
Personalens löner med lönebikostnader.

År 2017 gjordes en organisationsförändring och i samband med den gjordes en uppgörelse för en 
medarbetare som blev arbetsbefriad under uppsägningstiden. Kostnaden för hela uppsäg-ningsti-
den bokfördes 2017 men i budgeten 2018 ingår den arbetsbefriade medarbetaren, samtidigt fanns 
en vakant tjänst några månader under året. Dessa båda orsaker är förklaringen till den stora avvi-
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Baskostnader
Lokaler, kontorsmaterial och annat förbrukningsmaterial för kontoret.

Utfallet över budget då ombyggnation genomförts på kontoret i Södertälje för att skapa fler 
arbetsplatser. Ombyggnationskostnaderna blev 993 tkr. 

Resultat
Resultatet blev ett överskott på 1 141 tkr jämfört med det budgeterade underskottet på -654 tkr. 
Förklaras främst av högre övriga intäkter och lägre personalkostnader, då lägre 
verksamhetskostnader balanserar upp de ökade baskostnaderna.

Ekonomisk rapport 2018, Östra Sörmland/Gotland
Östra Sörmland/Gotland Utfall Årsbudget
Belopp i tkr   
Övriga intäkter 353 90
Anslag 18 370 18 370
S:a Intäkter 18 722 18 460
   
101, Fler medlemmar -838 -970
102, Fler arbetsplatser omfattas av inflytandeformer -893 -1 295
103, Fler arbetsplatser omfattas av KAV -10 -5 
- En starkare kraft -1 742 -2 270
201, Fler nöjda med service -162 -230
202, Fler anser medlemskapet vara värt avgiften -16 -25
203, Fler upplever att Unionen vänder sig till dem -21 -147
- Ett bättre medlemskap -200 -402
301, Fler medl. uppl. att Unionen får genomslag i viktiga frågor -10 -30
302, Fler uppl. att Unionen driver viktiga frågor i min bransch -18
303, Fler känner till Unionens hjärtefrågor 0
- Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -28 -30
601, Demokratiutveckling -262 -400
602, Verksamhetsutveckling -109 -175
603, Internt stöd -445 -500
- En utvecklande organisation -816 -1 075
S:a Verksamhetskostnader -2 785 -3 777
   
Personalkostnader -12 145 -13 887
   
Baskostnader -2 650 -1 450
   
Resultat 1 141 -654



Bli medlem du också!
På unionen.se eller 0770-870 870

UNIONEN ÄR SVERIGES STÖRSTAFACKFÖRBUND
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.


