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Året som gått
För 11 år sedan bildades Unionen i en sammanslagning av fackförbunden SIF och 
HTF. Vid den tidpunkten hade jag förmånen att vara ordförande för det som blev 
region SjuHall. Under 2019, efter några år med andra uppdrag inom regionstyrelsen, 
fick jag förnyat förtroende att anta ordförandeposten. Det är jag både tacksam och 
ödmjuk inför och tänker göra mitt bästa för att förvalta förtroendet.

Under åren som gått har vår region växt med omkring 5 000 medlemmar, från 11 
500 medlemmar i slutet av 2008 till 16 500 medlemmar (yrkesverksamma och egen-
företagare) i slutet av 2019. Hela Unionen har växt och vi är i dagsläget över 675 000 
medlemmar vilket är helt fantastiskt och unikt.

Faktum är att Unionen är ett av ytterst få fackförbund i världen som växer och det 
är oroväckande. Den grundtrygghet som byggts upp av fackförbunden här i Sverige 
under lång tid är ständigt ifrågasatt. Vi ser det tydligt efter regeringsbildningen och 
den framtagna 73-punktslistan där förändringar i LAS och anställningstryggheten är 
under utredning. Ska vi bibehålla och utveckla våra lagar och kollektivavtal så måste 
den fackliga kraften vara stark.

För att bli ett starkt fackförbund så behöver vi engagerade och kunniga förtroen-
devalda på våra arbetsplatser. Vid Unionens kongress, som hölls i Malmö den 6-11 
oktober, var det här ett av de viktiga fokusområden vi beslutade om. Vi vill öka anta-
let förtroendevalda och se till att de får gedigen utbildning och stöttning i sitt upp-
drag. Kongressen beslutade också om att vi ska fokusera på att skapa förutsättningar 
för våra medlemmars anställningsbarhet. Vi vill att fler medlemmar ska ha möjlighet 
till kompetensutveckling vid arbetsplatsen och att de också får tillgång till utbildning 
kopplad till arbetsmarknadens behov.

Jag och mina kollegor i regionstyrelsen är beredda att arbeta hårt för att uppnå de 
mål som är satta

tillsammans med er förtroendevalda och vår fantastiska personal på regionkontoret. 

Tack för det ni har gjort under 2019. 

Kicki Malm 
Ordförande regionstyrelsen 
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Kicki Malm Fristads

Vice ordförande 
Peder Hjertén Ericsson

Ledamöter
Gunilla Andersson  Kronans Droghandel Apotek
Anna Anderzén  Elastocon
Annicka Asp
Reinhard Grote Emballator Ulricehamns Bleck
Mikael Isaksson Releasy Customer Management 
Hans Lindau Ellos
Joakim Rönnlund Svensk Bilprovning
Bertil Svensson RISE Research Institutes of Sweden
Anders Wildt Stora Enso Packaging
Vakant plats 

Suppleanter
Gun-Britt Holmgren-Ivstedt Jotex
Sabine Öberg Transcom

Ungdomsombud
Mikael Isaksson Releasy Customer Management 
Sabine Öberg Transcom

Revisorer
Andreas Larsson Ericsson
Bertil Andrén Nordiska Textilakademin

Suppleanter
Johan Eurenius VP Autoparts
Jonas Eklund Randstad
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Valberedning
Yvonne Jensen H & M GBC (sammankallande)
Lena Gamalielsson RISE Research Institutes of Sweden 
Per Gustafsson Sveba-Dahlén 
Patrick Larsson Parker Hannifin Manufacturing
Vakant plats

Kongressombud 
Gunilla Andersson Kronans Droghandel Apotek 
Peder Hjertén Ericsson   
Gun-Britt Holmgren-Ivstedt Jotex  
Ove Johansson est mika:timing   
Mats Lidbeck RISE Research Institutes of Sweden 
Kicki Malm Fristads   
Joakim Rönnlund Svensk Bilprovning  
Bertil Svensson RISE Research Institutes of Sweden  
Anders Wildt Stora Enso Packaging

Suppleanter
Annicka Asp    
Mikael Isaksson Releasy Customer Management 
Linda Ikatti RISE Research Institutes of Sweden  
Reinhard Grote Emballator Ulricehamns Bleck 
Anna Anderzén Elastocon   
Eva-Lena Green Ringhals   
3 vakanta platser

Ombud till förbundsråd 
Gunilla Andersson Kronans Droghandel Apotek 
Peder Hjertén Ericsson   
Kicki Malm Fristads   
Bertil Svensson RISE Research Institutes of Sweden 

Suppleanter
Reinhard Grote Emballator Ulricehamns Bleck 
Joakim Rönnlund Svensk Bilprovning  
Gun-Britt Holmgren-Ivstedt Jotex  
Vakant plats
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Beredningsutskott på regionråd 2019
Monika Källerman Parker Hannifin Manufacturing 
Bertil Andrén Almedahls (dåvarande arbetsplats)

Personal
Regionchef
Ingrid Johansson
Per-Anders Larsson (till och med september 2019) 

Ombudsmän tillika regionala arbetsmiljöombud
Said Andersson
Joakim Avikainen
Thomas Danielsson (tjänstledig från november)
Monica Edvinsson
Anna Gevert (från maj)
Ingrid Gustafsson
Sara Heikkinen Breitholtz (tjänstledig från februari)
Liza Hultcrantz (till februari)
Madeleine Liljedal (från maj)
Helene Nordin
Ulrika Palm
Martin Tenbrink
Linda Segel
 

Övrig personal
Enar Bonath, coach/regionalt arbetsmiljöombud
Sara Coyne, assistent
Anne Jagendal, assistent
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Förhandlingar och Arbetsmiljö
Regionens ombudsmän har under 2019 bistått medlemmar vid 611 förhandlingar och stöttat regionens 
klubbstyrelser vid 92 förhandlingar. Det kan röra sig om omorganisationer, att stötta enskilda individer, att teckna 
hängavtal, chefstillsättningar, lönefordringar och att samordna regionöverskridande organisationsförändringar. 

Vi har tecknat 18 hängavtal, kollektivavtal där arbetsgivaren inte är ansluten till en arbetsgivarorganisation.

Regionens ombudsmän arbetar även som regionala arbetsmiljöombud (RAMO) och har i den rollen hanterat frå-
gor rörande sjukskrivning kopplat till arbetsmiljö, rehabilitering, arbetstid och arbetsskador. Vi har rapporterat in 
50 ärenden som regionala arbetsmiljöombud varav 16 ärenden handlade om rehabilitering. Ombudsmännen har 
också genomfört 91 arbetsplatsbesök som regionala arbetsmiljöombud. Under de så kallade RAMO-besöken pra-
tar vi bland annat om SAM/OSA (Systematiskt arbetsmiljöarbete/Organisatorisk och social arbetsmiljö).

Regionen har stöd av försäkringshandläggare i samarbetsregionen Unionen Göteborg vad gäller fördjupade utred-
ningar och överklaganden av arbetsskadeärenden.

Migrationsärenden
I samband med att Migrationsverket ska ta beslut, bland annat om arbetstillstånd för individer som fått anställ-
ningserbjudande i Sverige, får Unionen underlag för yttrande. Vi avstår yttrande om det saknas kollektivavtal på 
arbetsplatsen, men skickar information till arbetsgivaren om nyttan med kollektivavtal både för dem som arbetsgi-
vare och för deras anställda. Flertalet av företagen utan kollektivavtal och medlemmar finns inte i Unionens regis-
ter och det innebär i sin tur att eventuella yttranden inte blir diarieförda som ärenden. 

Under 2019 registrerade vi i SjuHall 51 ärenden/yttranden på arbetsplatser inom vårt verksamhetsområde, den 
privata tjänstesektorn, jämfört med 33 registrerade ärenden under 2018. 

Avtalsrörelse och Avtal 2020 
När kollektivavtalen ska omförhandlas med arbetsgivarna kallas det avtalsrörelse. Under 2020 ska de flesta av 
Unionens kollektivavtal omförhandlas. För SjuHall gick startskottet redan hösten 2018 när regionen erbjöd avtals-
konferenser med avtalsskola för klubbrepresentanter och arbetsplatsombud. Under 2019 har vi haft uppföljning för 
våra förtroendevalda dels på Unionen SjuHalls eget årsmöte, regionrådet i april, dels på höstkonferenserna.

Inriktningsbeslutet, som ger riktning och ramar för branschdelegationernas arbete, fastställdes på förbundsrådet 
(hela Unionens årsmöte) den 18 juni 2019 och omfattar områden Löner och Ersättningar, Arbetstiderna och Ar-
betsmiljön, Utveckling och Trygghet, Jämställdhet och Mångfald samt Pensioner.

Den 4 november presenterade Facken inom industrin, där Unionen ingår, sina gemensamma avtalskrav med bland 
annat löneökning med individgaranti, avsättning till flexpension/deltidspension, åtgärder för minskade arbetsska-
dor och förbättrad rehabilitering.

Det verkliga arbetet sker därefter ute på företagen, av de förtroendevalda i klubbstyrelser och av arbetsplatsombud 
med löneförhandlingsmandat, i samverkan, för att få till bra lokala löneprocesser. 
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Arbetsplatsbesök – det personliga mötet 
Unionen är sina medlemmar. Därför är det viktigt att vi är synliga och skapar goda relationer. Genom det person-
liga mötet får vi en dialog och vår förhoppning är att detta ska leda till nöjdhet och engagemang. Unionen arbetar 
bland annat för att öka medlemsvärdet, engagera medlemmarna, synliggöra medlemmarnas vardag på arbetsplat-
sen, stötta de förtroendevalda i det dagliga arbetet, bilda nätverk för erfarenhetsutbyte, bygga goda relationer mel-
lan fackförbund och företag.

Vi har även under år 2019 delat in regionens arbete i geografiska områden när det gäller arbetsplatsbesök:

•	 Falkenberg och Varberg. 

•	 Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn.

•	 Bollebygd och Borås. 

Regionens personal har genomfört 50 arbetsplatsbesök med ett mer strukturerat arbetssätt för att träffa alla tjänste-
män vid sina skrivbord/arbetsplatser, så kallade skrivbordsbesök, samt träffat medlemmar på 283 ordinarie arbets-
platsbesök.

Unionen-veckor 
Unionen har sedan ett antal år så kallade Unionen-veckor för att synliggöra Unionens verksamhet lite extra ute på 
arbetsplatserna och i samhället i stort. Under veckorna 6 och 38, men även veckorna före och efter dessa, erbjuder 
Unionen extra synlighetsmaterial till våra förtroendevalda, Unionen syns lite extra i de olika medierna och särskild 
tyngd läggs på synlighet ute på arbetsplatserna.

•	 Vecka 6 tema lön 

Unionens centrala kampanj för att lyfta ämnet lön omfattade bland annat introduktion av nya verktyget Lönera-
torn med marknadslönestatistik och en ny möjlighet att boka personlig lönecoachning via telefon. Som extra inspi-
ration till våra förtroendevalda, erbjöd Unionen SjuHall en frukostföreläsning med tidigare orienteringsvärldsmäs-
taren Marita Skogum under rubriken ”Min egen GPS”, det kom totalt 26 deltagare.

•	 Vecka 38 tema balans

Balans i arbetslivet är en av Unionens hjärtefrågor och något som blir allt viktigare i dagens gränslösa arbetsliv. Vi 
pratade balans på arbetsplatserna och klubbarna kunde ladda ner ett självinstruerande mötes-kit med fakta, tips, 
diskussionsfrågor och samla medlemmarna kring ett arbetsmiljö-quiz.

Medlemsutveckling 
I december 2019 hade regionen totalt 19 049 medlemmar jämfört med 18 693 medlemmar i december 2018. Då 
har vi räknat med medlemmar som är studenter, yrkesverksamma, egenföretagare och pensionärer. Av det totala 
antalet 19 049 medlemmar är 16 539 yrkesverksamma eller egenföretagare. 

Det innebär ett snitt på 127 nya medlemmar per månad.
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Strategi för ökat inflytande på arbetsplatsen 
Våra ombudsmän har regelbundna kontakter med klubbstyrelserna i regionen, allt med syfte att stärka och stötta 
de förtroendevalda i deras lokala arbete bland medlemmarna. Se även under rubriken Arbetsplatsombud.

Som en följd av dessa besök och tidigare kartläggning av behov och önskemål, har regionen fortsatt att erbjuda 
korta kurser i form av moduler inom ämnesområdena lön, klubbarbete, OSA (organisatorisk och social arbetsmil-
jö) och värvning. ”Värvningsmodulen” ger insikt om varför det är viktigt att ställa frågan om medlemskap i Unio-
nen och hur var och en kan medverka till att vi tillsammans blir ett ännu starkare Unionen. Under senare delen av 
hösten påbörjade vi arbetet med att ta fram en modul om kompetensutveckling. 

Möjligheten till kompetensutveckling under hela arbetslivet är en viktig fråga för hela Unionen och region SjuHall 
har fått erbjudande om att vara med i ett utvecklingsprojekt. Vår regionordförande Kicki Malm har involverat sin 
arbetsplats Fristads AB och de medverkar nu i pilotprojektet SKILL, Systematiskt kompetensutvecklingsarbete.

Förtroendevalda 
De förtroendevalda är navet i Unionens verksamhet. Deras kunskap och engagemang är avgörande för hur Unio-
nen som fackförbund uppfattas på arbetsplatserna. 

För att uppmärksamma de förtroendevaldas engagemang på arbetsplatserna, har regionen bjudit in till klubbkon-
ferenser och träffar för arbetsplatsombud. Syftet med konferenserna är att ge möjlighet till kompetensutveckling 
och erfarenhetsutbyte samt att få aktuell information från Unionen. 

•	 Klubbkonferenser; 

Försommarens två klubbkonferenser, med tema Medbestämmandelagen (MBL) i praktiken och medverkan av tea-
tergruppen Tage Granit, lockade 88 deltagare totalt. 

Höstkonferens – förändringar ger möjligheter, med inbjudan till både klubbar och arbetsplatsombud lockade 31 
deltagare till Varberg och 90 deltagare till Borås. Susanne Pettersson och Catrin Wirfalk var inbjudna som inspira-
tionsföreläsare.

•	 Träffar för arbetsplatsombud; 

Två träffar med information och utbildning var inplanerade för arbetsplatsombud (på arbetsplatser utan klubb) 
under våren, men tyvärr fick vi in för få anmälningar.

Till Höstkonferens – förändringar ger möjligheter (se ovan under Klubbkonferenser) kom det fyra arbetsplatsom-
bud till Varberg och åtta arbetsplatsombud till tillfället i Borås.

596 arbetsplatser har lokal facklig organisation vilket innebär att dessa arbetsplatser har en eller flera Unionen-
medlemmar som är valda av sina kollegor att representera Unionen.

Arbetsplatsombud 
Vi har även under 2019 arbetat strukturerat med arbetsplatsombuden. Samtliga arbetsplatsombud vars mandattid 
går ut, får en kontakt från regionkontoret för omval eller val av nytt ombud på arbetsplatsen. Alla nya arbetsplats-
ombud hälsas välkomna in i en så kallad välkomstkedja bestående av olika typer av kontakter under första tiden 
som förtroendevald. Kontakterna består i såväl besök, telefonsamtal som e-postutskick, allt för att ombuden ska 
få en naturlig kontaktväg till Unionen. Regionen har även som målsättning att besöka så många arbetsplatsombud 
som det går, för att få en bättre inblick i varje arbetsplatsombuds vardag.

Under året har medlemmarna valt 17 nya arbetsplatsombud på arbetsplatser där det inte tidigare fanns någon lokal 
facklig organisation. 

Vi avslutade året med totalt 256 arbetsplatsombud, varav 252 arbetsplatsombud med informationsmandat och fyra 
med begränsat eller fullt förhandlingsmandat.
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Klubbar 
Regionens klubbar finns redovisade med klubbnamn och medlemsantal i slutet av denna verksamhetsberättelse. 
Vattenfalls klubbsektion på Ringhals finns med i underlaget, men klubbens säte ligger i Stockholm. Våra ombuds-
män ansvarar för ett visst antal klubbar var och stöttar upp exempelvis vid förhandlingar om omorganisation, men 
hjälper även till att inspirera och utbilda klubbens ledamöter.

Under året beslutade sig medlemmarna vid företagen ACG Accent, Blacklink Networks, Derome Husproduktion, 
Belid Lighting, AD Sverige, Care of Sweden, Specma, VP Autoparts, Hökerum Bygg, och Nuvia, att bilda klubb. 

Totalt fick vi 10 nya klubbar och har nu 102 registrerade klubbar i regionen.

Arbetsmiljöombud  
En väldigt viktig kategori förtroendevalda är Unionens arbetsmiljöombud (skyddsombud). Ett arbetsmiljöombud 
arbetar för att alla på arbetsplatsen ska må bra av och på jobbet, sett till både den psykiska och den fysiska arbets-
miljön. Dessutom är arbetsmiljöombudet chefens bästa stöd i arbetsmiljöarbetet, men det är alltid arbetsgivaren 
som har ansvaret för arbetsmiljön.

För att bli arbetsmiljöombud väljs man av Unionens medlemmar på klubbens årsmöte eller på ett medlemsmöte.

Totalt har SjuHall 266 arbetsmiljöombud och 29 av dessa blev valda under 2019. 

Utbildning för arbetsmiljöombud
Thomas Danielsson, regionens egen BAM-handledare, genomförde Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbets-
miljö, med 26 deltagare under våren och med 20 deltagare under hösten. SjuHalls förtroendevalda har även haft 
möjlighet att gå motsvarande kurs i Unionen Göteborg och i Unionen Skaraborg/Väst. 

Under 2019 har vi även genomfört fem ”light-versioner” av Bättre arbetsmiljö för sex nyvalda arbetsmiljöombud.

Region SjuHall har även erbjudit kursen Med rätt att vara olika, i samarbete med regionerna Göteborg och Skara-
borg/Väst. En grundkurs som är öppen för alla förtroendevalda, med syfte att ge kunskap för att se, förstå och han-
tera olika former av diskriminering. 

Våra förtroendevalda har även haft möjlighet att gå påbyggnadskurser i arbetsmiljö; Bättre psykosocial arbetsmiljö 
och Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling. Dessa två kurser lockade totalt åtta deltagare från regionen SjuHall till 
utbildningsorten Göteborg.

Under året har även några av SjuHalls huvudarbetsmiljöombud deltagit i nätverket HAMO Väst.

SAMOSA - Nätverk för arbetsmiljöombud och chefer
Arbetsmiljöproblem för tjänstemän inom privata sektorn beror till stor del på den psykosociala arbetsmiljön, ofta 
med hög arbetsbelastning under ordinarie arbetstid. Arbete kan i stor utsträckning utföras var och när som helst 
(det gränslösa arbetet) vilket kan skapa krav på att alltid vara nåbar. Åtgärder som Unionen SjuHall gör är att för-
söka få större praktisk tillämpning av den nya föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö på arbetsplatserna 
i regionen. Ett effektivt sätt är att driva arbetsmiljönätverk för både chefer och arbetsmiljöombud där vi försöker 
få deltagande företag att arbeta förebyggande med den psykosociala arbetsmiljön och därmed skapa hälsosamma 
arbetsplatser.

Regionen, med vår egen arbetsmiljöspecialist Said Andersson, bjuder in arbetsmiljöombud och chefer att medver-
ka i lokala nätverk och utbildningsinsatser. Said startade upp projektet under 2018 och nu är SAMOSA-nätverken 
en del av ordinarie verksamhet. 

Under 2019 har fyra omgångar nätverksträffar hållits för de åtta nätverken, totalt 30 träffar. Omkring 130 personer 
är med i nätverken och även chefer som inte är medlemmar i Unionen är välkomna att vara med. 
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Unionen SjuHalls arbetsmiljöpris
För att ytterligare inspirera till förbättringar i arbetsmiljön ute på arbetsplatserna instiftade regionen 2019 ett arbets-
miljöpris. För att få priset ska det vara en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatsen. Unionens arbets-
miljöombud kan nominera sitt företag. Varbergs Föreningsråd blev först att ta emot priset och utdelningen skedde 
i samband med föreläsningen Ökad arbetsglädje! 14 juni på Sagateatern i Borås. Företagen Blacklink Networks och 
SV Sjuhärad fick hedersomnämnande. Alla regionens arbetsmiljöombud och chefer var inbjudna till förmiddagen 
som även innehöll en gemensam träff för alla regionens SAMOSA-arbetsmiljönätverk.

Likabehandlingsarbete - regionalt
På regionen finns alltid frågan om jämställdhet och likabehandling med i det dagliga arbetet ute på arbetsplatserna. 
Vi bidrar med kursledare till Med rätt att vara olika, som erbjuds förtroendevalda i SjuHall och samarbetsregioner-
na Göteborg och Skaraborg/Väst (med kursort Göteborg).

Under hösten passade SjuHalls regionstyrelse, genom ledamot Hans Lindau, på att lyfta Unionens likabehandlings-
arbete från scen i samband med seminariet Lyckan – att våga vara sig själv, med Tony Irving (Arena Varberg).

Likabehandlingsarbete - centralt
Förbundet har ett likabehandlingsnätverk där förtroendevalda och representanter från regionkontoren deltar. Re-
gion SjuHalls representanter är Said Andersson (ombudsman och arbetsmiljöspecialist) och Hans Lindau (ledamot 
i regionstyrelsen). 

Under 2019 har nätverket bland annat fått information om Unionens mångfaldsrapport nr 2 (som visar att allt fler 
arbetsplatser arbetar med mångfaldsfrågorna) och en redovisning av Unionens rapport Ojämn spelplan samt själva 
skickat in en motion till Unionens kongress för att tydliggöra nätverkets syfte, för ett bredare arbete med likabe-
handlingsfrågorna i förbundet. 

Gruppen har haft fyra Skype-möten och två fysiska träffar. 

Fackliga grundkurser 
Under hösten 2014 påbörjade region SjuHall, tillsammans med region Skaraborg/Väst och Göteborg, arbetet att ta 
fram ett gemensamt kursprogram för Västsveriges förtroendevalda. Det innebär i praktiken att sedan 2015 har hela 
Västsveriges kursutbud varit tillgängligt för samarbetsregionernas förtroendevalda mot att de tidigare endast varit 
hänvisade till fackliga kurser i den egna Unionen-regionen. 

•	 Facklig introduktion för arbetsplatsombud (en dag); vi har erbjudit kursen vid två tillfällen under året. 

•	 Facklig grundkurs för förtroendevalda (tre dagar, som främst vänder sig till klubbföreträdare och arbets-
platsombud med fullt förhandlingsmandat); fyra kurstillfällen med totalt 93 deltagare. Kurstillfället i Var-
berg lockade 25 deltagare. 

•	 Nycklar i framgångsrik kommunikation (en heldag); vi erbjöd ett tillfälle i Varberg. 

•	 Coachande förhållningssätt – för dig som förtroendevald (en dag); det kom fem deltagare till kursen i Borås 
och tillfället i Varberg ställde vi in.

•	 Med rätt att vara olika (en dag); två tillfällen i samarbetsregionerna varav ett tillfälle i Trollhättan på våren 
och ett tillfälle i Göteborg. Totalt en deltagare från SjuHall.

I det västsvenska regionsamarbetet har vi även erbjudit endagskurserna Engagera flera och Inspiration för lokala 
valberedare. Utöver dessa finns centralt anordnade kurser och även webbkurser som alla funnits tillgängliga för an-
mälan via unionen.se.



12

Fackliga fortsättningskurser   
Vi har erbjudit fortsättningskurser i det västsvenska samarbetet och i Unionen Göteborgs egna lokaler. Kursledar-
skapet har ombudsmännen i våra tre regioner delat upp sinsemellan.  

•	 Aktivt lönearbete (tre dagar); tre tillfällen där totalt 11 av SjuHalls förtroendevalda medverkade.

•	 Lönekartläggning (en kursdag); tre tillfällen och totalt 10 anmälda deltagare från vår region.  

•	 Omorganisation MBL/LAS i praktiken (tre dagar); tre tillfällen med totalt 8 deltagare från region SjuHall. 
Ett av tillfällena blev inställt.

•	 Träningsläger för förhandlare (tre kursdagar); ett tillfälle under 2019 och en klubbföreträdare medverkade 
från vår region.

Coachning för förtroendevalda 
Som ytterligare ett led i erbjudandet för förtroendevalda finns möjlighet att delta på följande kurser/aktiviteter; 
grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS), coachande förhållningssätt och individuell coachning eller grupp-
coachning. 

Kompetens ger kraft
Unionen erbjuder sina medlemmar ett antal olika karriärtjänster, både via webben och via personliga möten. Våra 
karriärtjänster innehåller bland annat karriärplanering via e-post, karriärcoachen, CV-guide, CV-granskning, 
LinkedIn-granskning, intervjuträning och rekryteringsrådgivning. 

Under 2019 har SjuHall erbjudit sex kurstillfällen av ”Att söka jobb” med coach Enar Bonath, totalt 16 deltagare 
och kvällskursen Att prata för sin lön, 13 deltagare i Borås.

Medlemsaktiviteter 
Även 2019 har vi haft förmånen att kunna bjuda in regionens alla medlemmar till stora kostnadsfria föreläsningar:

•	 ”Klimatlära 2.0” med Jesper Rönndahl, 382 deltagare i Varberg och 724 deltagare i Borås.
•	 ”Lyckan – att våga vara sig själv” med Tony Irving, 250 deltagare i Varberg och 280 deltagare i Borås.
•	 ”Varför gör man det man gör?” med Johan Rheborg, 927 deltagare i Borås och 407 deltagare i Varberg.

Unionen Chef 
Som Sveriges största tjänstemannaförbund med regionkontor över hela landet kan Unionen i högre grad än något 
annat fackförbund erbjuda chefer kompetens och ett personligt engagemang. I medlemskapet Unionen Chef erbju-
der vi ett skräddarsytt medlemskap med bland annat facklig rådgivning, förhandlingshjälp, granskning av chefsav-
tal, ledarutbildning, seminarier och chefstidningen Chef & Karriär.

Eftersom närhet är ett av Unionens kännetecken finns även minst en ombudsman chef i alla våra 18 regioner. En 
ombudsman chef har fördjupade kunskaper om villkoren för chefer och ledare.  

I vår region SjuHall har Ingrid Johansson varit ombudsman chef tills hon påbörjande sin tjänst som regionchef i 
slutet av september. Ingrids efterträdare som ombudsman chef är Helene Nordin.

Vi har nu 2 771 medlemmar i Unionen Chef jämfört med 2 669 medlemmar i december 2018.
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Kurser och aktiviteter för region SjuHalls medlemmar som är chefer/ledare 
Nedanstående fyra halvdagskurser ingår i basutbudet, har ett likvärdigt upplägg och är öppna för alla chefsmedlemmar 
verksamma i samarbetsregionerna SjuHall, Skaraborg/Väst och Göteborg: 

•	 Arbetsrätt för chefer; två tillfällen, totalt 33 deltagare.

•	 Chefens arbetsmiljöansvar; två tillfällen, totalt 27 deltagare. 

•	 Hålla lönesamtal; två tillfällen, totalt 25 deltagare.  

•	 Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste verktyg; två tillfällen, totalt 35 deltagare.

Fler kurser och aktiviteter för regionens chefer: 
•	 Chef – det här behöver du veta om tjänstepension; totalt 11 deltagare.

•	 Coachande förhållningssätt – för dig som chef; två tillfällen, totalt 36 deltagare.

•	 Effektiva möten – för dig som chef (halvdag); två tillfällen, totalt 24 deltagare.

•	 Framgångsrik konflikthantering – undvik onödiga missförstånd med föreläsare Annika R Malmberg), totalt 60 
deltagare.

•	 Håll koll på ledigheterna (halvdag); två tillfällen, båda inställda.

•	 Min egen GPS – för dig som chef med föreläsare Marita Skogum, totalt 17 deltagare.

•	 Retorik för chefer; ett tillfälle, totalt 13 deltagare.

•	 Utveckla ditt ledarskap som chef; totalt 5 deltagare.

•	 Ökad arbetsglädje! Föreläsare Johan Norén; totalt 40 chefer av 61 deltagare.

Unionen Egenföretagare 
I Unionens medlemskap för egenföretagare ingår ett brett utbud av skräddarsydda tjänster förutom de förmåner som 
vi erbjuder alla medlemmar. Sedan 2015 har drivningsansvaret för Unionen Egenföretagare i vår region SjuHall över-
gått till samarbetsregion Unionen Göteborg och regionalt ansvarig är ombudsman Annika Andersson. Under Annikas 
tjänstledighet (oktober till och med december) har utvecklare Marina Hedroj ansvarat för eget-aktiviteterna. 

Alla eget-aktiviteter i region Göteborg är öppna även för SjuHalls och Skaraborg/Västs egenföretagare – både medlem-
mar och potentiella medlemmar.

SjuHalls egenföretagare har bland annat fått inbjudan till Kollega för en dag, Firmafest för egenföretagare och en större 
föreläsning Tändvätska – för ökad framgång (med Annika R Malmberg), Fashion Breakfast med Drivhuset i Borås, 
men även tillfällen med försäkringsinformation under rubriken Pension för dig som driver eget.

I slutet av 2019 hade region SjuHall 259 medlemmar i Unionen Egenföretagare att jämföra med 243 medlemmar vid 
årets början.

Studerandeverksamhet 
Medlemskapet i Unionen Student ger många förmåner direkt till studenten och man får också möjlighet till fördjupad 
information i vad ett fackligt medlemskap betyder senare i karriären. Den centrala delen av studerandeverksamheten 
har lagt vikt på att uppdatera medlemskapet från studerande till yrkesverksamt medlemskap vid utexaminering. Ge-
nom att bli medlem i Unionen Student under studietiden ska det vara enkelt och självklart att stanna kvar i förbundet 
som yrkesverksam.  

Sedan 2015 har Unionens förbundskontor, via Per Norberg och Unionen Student, ansvarat för studerandeverksamhe-
ten även på regional nivå. Från och med 2017 har regionkontoret i SjuHall tagit en mer aktiv roll i arbetet. Från och 
med maj 2019 har ombudsman Madeleine Liljedal tagit över drivningsansvaret då vår kollega Sara Heikkinen-Breit-
holtz är tjänstledig.
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Regionala aktiviteter 2019 med medverkan även från regionkontoret:
•	 Unionen medverkade som utställare på STARK 2019 som är en arbetsmarknadsmässa som arrangeras sista 

veckan i januari. Utställarna består av aktörer inom offentliga och privata sektorn samt intresseorganisatio-
ner som alla känner att de har något att erbjuda studenterna vid Högskolan i Borås. STARK-mässan är ett 
bra tillfälle för oss på Unionen att marknadsföra vår organisation och värva nya studentmedlemmar samt 
träffa och möta nuvarande medlemmar. 

•	 För första gången arrangerades det en heldag för studenterna som läser Organisations- och personalutveck-
lare i samhället (OPUS) med syfte att samlas, mingla och inspireras av föreläsare och yrkeskunniga inom HR 
och arbetsliv. Årets tema var rehabiliteringskedjan där representanter från parterna i form av arbetsgivare, 
försäkringskassan och fack bjöds in för att ge sitt unika perspektiv på temat. Unionen SjuHall fick möjlig-
heten att föreläsa för att bidra med Unionens perspektiv och erfarenhet. Utöver det fanns vi på plats med en 
monter i mingelytorna för att kunna svara på frågor. 

•	 Den 15 oktober arrangerade Drivhuset eventet Days of Entrepreneurship, en inspirationsdag med 400 be-
sökare i Textile Fashion Center i Borås. Unionen fanns på plats som utställare på mässtorget under eventet, 
tillsammans med flera lokala aktörer. 

•	 Under året har vi även bidragit med efterfrågestyrd information på Borås Yrkeshögskola, som har flera ut-
bildningar för yrkesgrupperna som Unionen vänder sig till.

Totalt har Unionen Student 43 496 medlemmar varav 631 medlemmar hör till region SjuHall.

Regionens nyhetsbrev 
Från och med juni 2018 har regionen gått över från papperstidning till digitalt nyhetsbrev med utskick via mejl, som 
ett steg i arbetet för ett mer digitalt förbund. 

Under 2019 har vi skickat ut nyhetsbrev till våra medlemmar i januari, april, augusti och november. Förutom ”Om-
budsmannen svarar”, som tar upp en arbetsplatsnära fråga, tipsar vi bland annat om regionens medlemsföreläsningar 
och fackliga kurser. Den 1 november informerade vi alla regionens medlemmar om datum för kommande regionråd 
tillsammans med valberedningens information om nomineringsprocessen och valen som ska göras på regionrådet.

Unionen SjuHall i media
Region SjuHall har fortsatt opinions- och påverkansarbetet genom stöd till medlemmar och förtroendevalda i sam-
hällspolitiska frågor. Vi har skickat in debattartiklar, men även medverkat med

redaktionell text i Borås Tidning och Hallands Nyheter. Debattartiklar med rubriker ”Stressade chefer prioriterar inte 
sin egen arbetsmiljö” och ”Tillgängliga för jobb i jul”. De längre artiklarna handlade om SjuHalls arbetsmiljönätverk, 
SjuHalls arbetsmiljöpris, medlemsseminarium med Jesper Rönndahl och regionens utmärkelse ”Jobbhjälte”, som gick 
till arbetsplatsombudet på Hökerum Bygg,

Regionråd
Regionrådet är regionens årsmöte. Här träffas representanter från regionens klubbar och övriga arbetsplatser för att 
diskutera regionens verksamhet och välja bland annat företrädare till regionstyrelsen. Alla medlemmar kan påverka 
Unionens verksamhet och enklast är att skriva en motion med tips och idéer till regionstyrelsen. Styrelsen kan sedan 
ta motionen vidare till regionrådet för att få ytterligare tryck i frågan.

Vi genomförde Unionen SjuHalls årsmöte 10 april 2019 på Borås Kongress. Totalt blev det 123 deltagare som kom till 
årsmötet och 105 av dessa var röstberättigade. I samband med årsmötet hade vi även en avtalskonferens och en före-
läsning med äventyraren Renata Chlumska. 

Årsmötet valde Kicki Malm till ny ordförande för regionstyrelsen och på styrelsens konstituerande möte fick Peder 
Hjertén fortsatt förtroende som vice regionordförande.
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Regionstyrelsens arbete under 2019
Regionstyrelsen har haft 12 ordinarie mötestillfällen under året, bjudit in till två medlemsmöten för val av ombud 
till regionrådet, men även varit representerade på regionens medlemsseminarier och förtroendevalda-konferenser. 
I samband med en studieresa till Unionens förbundskontor besökte styrelsen Handelsrådet och TCO samt träffade 
bland annat Unionens förbundsordförande Martin Linder och dåvarande kanslichef Therese Svanström. 

Under året har det även varit träffar för ledamöter i branschdelegationer inför Avtal 2020, en träff på regionkontoret 
i Borås för alla Unionens regionordförande, ett förbundsråd och sista delen av Unionens kongresskola. SjuHalls nio 
kongressombud har medverkat på Unionens kongress 6-11 oktober i Malmö.

Unionen SjuHalls Anne Jagendal har ingått i styrelsen som personalrepresentant och sekreterare. 

Förbundsråd 
Förbundsrådet är Unionens årsmöte där 130 ombud träffas för att behandla den årliga verksamheten och på årets 
förbundsråd, 17-18 juni, beslutades även om riktlinjerna för avtalsförhandlingarna. Unionen SjuHalls ombud var 
regionordförande Kicki Malm, vice ordförande Peder Hjertén samt regionstyrelsens ledamöter Gunilla Andersson 
och Reinhard Grote (Reinhard ersatte Bertil Svensson).    

Kongressen oktober 2019
Kongressen är Unionens högsta beslutande församling. Vart fjärde år träffas 260 ombud och beslutar om vad Unio-
nen ska tycka, tänka och åstadkomma nästa kongressperiod. Yrkesverksamma, egenföretagarmedlemmar och stude-
randemedlemmar kan bli utsedda till kongressombud och väljs på Unionens 18 regionråd året före kongressåret för 
att tidigt införlivas i, bland annat, remissarbete kring förbundets olika politiska plattformar.

Unionen SjuHalls nio kongressombud blev valda på regionens årsmöte 2018, året före kongressåret.

Kongressen, som genomfördes 6-11 oktober i Malmö, beslutade bland annat om en ny förbundsstyrelse, ett hand-
lingsprogram och en ny ekonomimodell för kongressperioden 2020-2023. 

Besluten vad gäller inkomna motioner, gick i stort i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, med mindre justeringar. 

Kongressen beslutade om omval på hela presidiet. Det innebär att Martin Linder är förbundsordförande, Peter Hell-
berg är 1:e vice ordförande och Marina Åman är 2:e vice ordförande. Sju nya personer blev invalda i förbundsstyrel-
sen. Kongressen valde i enlighet med valberedningens förslag. Den nya förbundsstyrelsen ska leda förbundet under 
kommande kongressperiod.

Handlingsprogrammet är en gemensam färdriktning och ett löfte om att stå enade när samhället förändras, för att 
få kraft att forma framtidens arbetsliv. Tre områden pekas ut i handlingsprogrammet; partsmodellen, kompetensut-
veckling och balans i arbetslivet. De ska genomsyras av ambitionen att skapa ett jämställt och inkluderande arbetsliv. 

Den nya ekonomimodellen är förutsättningsskapande för handlingsprogrammet. Den innebär bland annat att verk-
samhetsmedel, investeringsmedel och medel för inkomstförsäkringen läggs i var sin egen budgetram och att dessa 
medel nu blir gemensamma för hela förbundet.

Nätverk för regionala ungdomsombud  
De medlemmar som är valda till ungdomsombud i en av Unionens 18 regionstyrelser, ingår i ett nätverk. Unionens 
förbundskontor har för avsikt att årligen bjuda in till en nätverksträff med möjlighet till utveckling i rollen som ung-
domsombud och det bland annat genom att utbyta erfarenheter, utveckla idéer och erövra ny kunskap. Det finns 
även utrymme att, tillsammans med övriga deltagare, diskutera hur rollen som ungdomsombud kan öka möjligheten 
att påverka. 
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Ung Arena 
Ung Arena är en samverkansgrupp i Unionen för unga medlemmar, som vill utbyta erfarenheter och samarbeta för 
att unga ska ha en stark position på arbetsmarknaden, en hög facklig medvetenhet och reella möjligheter att påverka 
i förbundet. Varje höst bjuder samverkansgruppen in till stormöte, ofta med olika inspirerande workshops och före-
läsningar samt för att välja ny styrgrupp. Tyvärr var ingen medlem från Unionen SjuHall med på den nationella kon-
ferensen i november 2019.

Proteko - Nordiska Textilakademin 
Stiftelsen Proteko med utbildningsdelen som numera heter Nordiska Textilakademin, erbjuder korta webbutbild-
ningar, men främst yrkeshögskoleutbildningar med inriktning mot textil, mode och konfektion. Unionen SjuHall har 
en suppleantplats på ett TCO-mandat i stiftelsens styrelse och sedan hösten 2015 innehar Kicki Malm (regionordfö-
rande i Unionen SjuHall) det uppdraget.

Föreningen E-handelsstaden  
Föreningens målsättning är att befästa Borås som Nordens självklara handelsnav samt utveckla regionens position 
som ett modernt handelsområde in i framtiden och skapa möjligheter till investeringar, etableringar och tillväxt.  

Regionstyrelsens Peder Hjertén och Hans Lindau har ansvarat för att medverka i de kostnadsfria föreläsningarna för 
medlemmar i E-handelsstaden Borås och att därefter förmedla information och nytänkande till övriga i regionstyrel-
sen. De stora frågorna inom E-handel är hållbarhet, kompetensförsörjning, internationalisering och logistikflöden. 
Digitaliseringen och hållbarhetsfrågan ställer om spelplanen för platser och företag; konsumtionens utmaningar.

Tillsammans har företagen i E-handelsstaden lyckats få igång utbildningar inom Yrkeshögskolan (YH), en traineeut-
bildning, samt gjort en behovsinventering kring kompetens.

TCO Halland 
Joakim Rönnlund, som även ingår i SjuHalls regionstyrelse, har medverkat vid träffar med TCO Halland under 2019. 
Verksamhetens syfte är att, i angivna frågor, bidra till TCOs påverkansarbete lokalt och regionalt. TCO strävar efter 
samverkan mellan sina medlemsförbund, i syfte att visa att facket kan och vill förändras samt att göra TCO-förbun-
den till det självklara fackliga valet. TCO Halland har medverkat i olika aktiviteter, där medlemsförbundens repre-
sentanter hade möjlighet att prata om sina hjärtefrågor.

Försäkringsinformation 
Under året 2019 har Unionen SjuHall, i samarbete med PTK, genomfört försäkringsinformationer, fördelat enligt 
följande; 

•	 16 planerade aktiviteter, totalt 427 deltagare  

•	 12 efterfrågade arbetsplatsförlagda träffar, totalt 214 deltagare

•	 Individuella möten med 11 medlemmar.

Försäkringsinformatörerna Fredrik Asplund och George Chamoun, båda placerade på regionkontoret i Göteborg, 
har ansvarat för region SjuHalls information om pension och försäkring. 

Totalt 652 personer har tagit del av försäkringsinformationerna inklusive individuella besök. Utöver dessa träffar 
tillkommer information via e-post och telefon. 
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Unionens Arbetslöshetskassa
Unionens Arbetslöshetskassa väljer ny styrelse, nya revisorer och valberedning på den årliga föreningsstämman. Alla 
som nomineras måste vara medlemmar i Unionens Arbetslöshetskassa. Ledamöterna väljs på två år och supplean-
terna på ett år. Hans Lindau, som är ledamot i Unionen SjuHalls regionstyrelse, är även vald till ledamot i arbetslös-
hetskassans styrelse med ett år kvar på sin mandatperiod. Anders Wildt, också ledamot i Unionen SjuHalls region-
styrelse, är vald som personlig revisorssuppleant fram till arbetslöshetskassans föreningsstämma 3 juni 2020.

Vid arbetslöshetskassans regionala stämma, i anslutning till Unionen SjuHalls regionråd 10 april 2019, valde med-
lemmarna tre ordinarie ombud till arbetslöshetskassans stämma 16 maj 2019; Nina Talbrant (RISE Research Institu-
tes of Sweden), Peder Hjertén (Ericsson) och Anders Wildt (Stora Enso Packaging). Regionala stämman valde även 
Monika Källerman (Parker Hannifin Manufacturing), Gun-Britt-Holmgren-Ivstedt (Jotex) och Bertil Svensson (RISE 
Research Institutes of Sweden) till suppleanter.   

Unionen Seniorer SjuHall 
Följande aktiviteter har anordnats av seniorföreningen under året 2019.

20 februari; Unionen seniorer SjuHalls årsmöte. Advokat Malin Rosenfeldt från advokatfirman Eriksson & Bengts-
son informerar om ”Framtidsfullmakt”. Årsmötesförhandlingar samt avslutning med lunch på restaurang ”Andra 
Våning”. 45 deltagare.

8 mars; Falkenbergsrevyn ”Uppskruvat”. Lunch på restaurang innan föreställningen. 44 deltagare.

14 augusti; Sommarträff i Apelviken, Varberg, med lunch och eftermiddagskaffe. Varbergskännaren Peter Börjesson 
tar oss med på en spännande resa genom Varbergs historia. Han berättar i ord och bild om stadens dåtid, nutid och 
framtid. 38 deltagare.

3 oktober; Besök på Tändsticksmuséet i Jönköping med guidad visning, därefter Fjällstugan för lunch. 35 deltagare.

26 oktober; Hyllningsföreställning till Povel Ramel på Sagateatern med Jan Hjalmarsson och Smoke Ring Sisters, 
Notknäckarna och Borås salongsorkester. 30 deltagare.

13 november; Studiebesök på Ludvig Svensson, Kinna. Avslut med lunch på Två Skyttlar i Örby.  31 personer.

Under 2019 har styrelsen för SjuHalls seniorförening haft nio protokollförda sammanträden. 

Gun-Britt Sääf och Birgitta Pretorius har representerat föreningen vid den årliga konferensen för Unionens senior-
föreningar 7-9 maj. Regionstyrelsen har lämnat ett verksamhetsanslag till föreningen. 

Medlemsantalet 31 december 2019 var 243 personer. 
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Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2019

Intäkter      Kkr

Övriga intäkter      777

Anslag       16 395

Summa intäkter     17 172 

 

Rörelsens kostnader 

Verksamhetskostnader     4 651

Personalkostnader     11 611

Baskostnader      1 334

Summa rörelsekostnader    17 596

 

Rörelseresultat      - 424

Finansiella poster     0

Resultat efter finansiella poster

Årets rörelseresultat     - 424
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Granskningsrapport
Till Regionrådet för Unionen SjuHall 2019

Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat regionens verksamhet för år 2019 i 
enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.

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

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

Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och 
beslut fattade i Unionen.

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

Borås mars 2020

Andreas Larsson Bertil Andrén
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor  
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Klubbar i Unionen SjuHall
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2019

Namn      Ort             Medlemmar  Ombud

ABB AB/CGM Borås    Borås   17  2

Abetong     Falkenberg  14  2 

ACG Accent      Borås   17  2

ACG Pulse      Borås   15  2

AD United (AD Sweden)   Varberg   36  2

Almedahls      Kinna   17  2

Anticimex      Borås   16  2

AP & T Automation & Tooling   Ulricehamn  91  3

AP & T PRESSES     Tranemo  74  3

Ardagh Glass      Limmared  44  2

Autotube AB      Ulricehamn  19  2

Autotube AB      Varberg   44  2

Belid Lighting      Varberg   37  2

Bergman & Beving    Ulricehamn  102  4

Blacklink Networks    Varberg   16  2

Blåkläder      Svenljunga  66  3

Bolon       Ulricehamn  41  2

Camfil Farr Power Systems CPS   Borås   27  2

Care Of Sweden     Tranemo  25  2

Carlsberg Sverige     Falkenberg  184  4

CFG Consortio Fashion Group   Borås   97  3

CJ Automotive     Dalstorp  35  2

Core Link      Falkenberg  36  2

Craft of Scandinavia    Borås   44  2

Cycleurope Sverige     Varberg   30  2

Derome Byggvaror     Veddige   194  4

Derome Husproduktion    Väröbacka  7  2

DHL Freight      Borås   15  2

Ekonomipoolen i Mark     Skene   9  2

Ellos Group     Borås   275  5

Elmo Sweden     Svenljunga  25  2

Emballator Ulricehamns Bleck   Ulricehamn  32  2

Ericsson      Borås   202  5

Essity Hygiene and Health    Falkenberg  52  3

Eton       Gånghester  57  3
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Namn      Ort             Medlemmar  Ombud

Eton Systems      Gånghester  25  2

Flügger       Bollebygd  39  2

FOV-Fabrics      Borås   11  2

Fristads      Borås   145  4

Gekås       Ullared   80  3

Gina Tricot      Borås   109  4

H & M Hennes & Mauritz GBC    Borås   276  5

Hagmans Nordic    Fritsla   32  2

Hanter Ingenjörsteknik     Gånghester  21  2

Hemtex      Borås   65  3

Holmgrens Bil      Borås   7  2

Hökerum Bygg      Ulricehamn  36  2

Hööks Hästsport     Borås   31  2

ICA Unionen Borås    Borås   68  3

Inission      Sjömarken  14  2

IRO       Ulricehamn  46  2

Jobro Sheet Metal Technology   Ulricehamn  17  2

Kasthall Mattor och Golv    Kinna   23  2

Kongsberg Automotive    Ljungsarp  13  2

Kryss Invest      Borås   20  2

LBC       Borås   15  2

Länsnykterhetsförbunden   Borås   8  2

MANN+HUMMEL Vokes Air    Svenljunga  30  2

Markslöjd      Kinna   30  2

Mastec      Dalstorp  18  2

Mjöbäcks Entreprenad     Mjöbäck  23  2

Mont Blanc     Dalsjöfors  14  2

NetOnNet     Borås   131  4

Netto Marknad Sverige*    Falkenberg  99  3

New Bubbleroom Sweden   Borås   49  2

Nexans Sweden      Grimsås  114  4

Nilson Group      Varberg   89  3

Nly Scandinavia     Borås   118  4

Nuvia      Väröbacka  51  3

Nyce Solutions      Nittorp   13  2

Parker Hannifin     Borås   74  3

Parker Hannifin, SCS    Borås   57  3

Precomp Solutions    Ulricehamn  17  2

Primo Sverige      Limmared  20  2
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Namn      Ort             Medlemmar  Ombud

Pulsen Production     Borås   71  3

Releasy       Borås   136  4

RISE      Borås   494  7

Scania Sverige      Borås   8  2

Schenker      Borås   28  2

Specma      Tranemo  16  2

Speed Group      Borås   69  3

Staples Sweden      Borås   127  4

Star Trading      Svenljunga  33  2

Stora Enso Packaging    Skene   40  2

Strängbetong      Veddige   53  3

Sveba-Dahlen     Fristad   63  3

Svedbergs i Dalstorp     Dalstorp  50  2

Södra Cell Värö     Väröbacka  64  3

Teknos       Tranemo  26  2

Tomal       Vessigebro  33  2

Transcom     Borås   193  4

Unident     Falkenberg  48  2

Unigraphics     Borås   18  2

Uniomatic (Nordomatic)   Borås   24  2

Unionen Borås     Borås   17  2

Vagabond International     Varberg   61  3

Varbergs föreningsråd    Varberg   27  2

Varbergs Kusthotell     Varberg   25  2

Vattenfall, sektion Ringhals**   Väröbacka  548  8

Volvo Bussar      Borås   56  3

VP Autoparts     Fristad   12  2

VästkustStugan     Mjöbäck  26  2

Älvsborgs Larmcentral     Borås   17  2

Totalt medlemsantal 31 dec och max antal ombud till regionrådet  6443  269

*Netto Marknad har under hösten bytt namn till Coop Vardagshandel

**Klubb Vattenfall har sitt säte i Stockholm, men klubbsektion Ringhals ligger i SjuHalls geografiska område
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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. 


