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Året som gått
Styrelsen i vår region har under året 
tillsammans med de förtroendevalda 
och de anställda på regionkontoret 
gjort ett fantastiskt arbete för våra med-
lemmars bästa.

I centrum av allt vårt gemensamma 
arbete står alltid Unionens hjärtefrågor 
i fokus - Fler och bättre jobb, Balans i 
Arbetslivet och Kompetens ger Kraft.

För de förtroendevalda har vi under 
året haft flera uppskattade aktiviteter 
på menyn. Under våren genomfördes 
en stressworkshop där vi fick lära oss 
att möta vår egen och andras stress 
på arbetsplatsen. Och på hösten 
träffades vi för att lyssna på två 
centrala ombudsmän som berättade 
hur en central förhandling går till. Vi 
gjorde även studiebesök på Morakniv 
och FM Mattson samt lyssnade på 
Unionens trendanalytiker som pratade 
om framtidens arbetsliv och dess 
kompetensbehov.

För medlemmarna har det, förutom alla 
kurser, arbetsplatsbesök och pensions- 
och försäkringsinformationer, genom-
förts två Unionenveckor där vi dels 
firat 10 år som förbund samt fokuserat 
på kompetensutveckling. Vi har också 
anordnat afterwork med bowling, varit 
matchvärd på innebandy samt lyssnat 
på Benny Haag och hans föreläsning 
”Vadå, beror det på mig?!”

Styrelsen har under året träffat 
regionens riksdagspolitiker vid två 
tillfällen och där lyft det som är 
viktigt för medlemmar i regionen. Vid 
första träffen fick de vara med på ett 
studiebesök på Clas Ohlson och då lyfte 

vi Unionens konjunkturprognos samt 
Unionens nyligen framtagna politik för 
egenföretagare. Vid vår andra träff, som 
hölls i riksdagshuset, lyfte vi frågan om 
Unionens syn på kompetensutveckling 
som blir en alltmer avgörande fråga 
för vår framtid i arbetslivet men även 
hela landets ödesfråga för överlevnad 
på den internationella marknaden. 
Under hösten deltog några ur styrelsen 
på Avestasamtalen som hålls varje år 
och även där var kompetensfrågan 
i centrum. Vi hade även närvaro på 
besöksnäringens motsvarighet till 
Avestasamtalen, Up to Date, och 
även där var kompetensfrågan en 
viktig ingrediens för besöksnäringens 
överlevnad.

Opinionsbildning är viktigt för 
Unionen och vår region har markant 
synts oftare under året i både central 
och regional media. Vi har haft rekord-
många debattartiklar i lokaltidningar 
och även medverkat i regional radio. På 
nyhetssidorna syntes vi rejält i samband 
med att vi i regionen fick en förtroen-
devald som utsågs till Årets Eldsjäl i 
Unionen. Även regionens Facebook-
sida DUG (Dalarna, Uppland och 
Gävleborg) har växt och här ökar när-
varon och antalet inlägg. 

Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla 
våra förtroendevalda och de anställda 
på regionkontoret för ert fantastiska 
engagemang och som ger oss positiv 
kraft för att skapa framgång, trygghet 
och glädje i arbetslivet för våra med-
lemmar i regionen. Detta stärker även 
den svenska partsmodellen och bidrar 
till en starkare kraft för Sveriges största 
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fackförbund - Unionen.

Allt detta sammantaget har gett 
regionen en ökad täckningsgrad vad 
gäller kollektivavtal och vi har även fått 
en ökning av antalet yrkesverksamma 
medlemmar och studerandemedlemmar.

Regionstyrelsen Dalarna

Patrik Sundell

Carina Sisell

Tommy Gustafsson

Johan Svälas

Milenka Gozo

Åsa Hinders

Thomas Andersson

Fredrik Holmgren

Håkan Danielsson-Wahl

Elin Johansson

Matthias Almroth

Jakob Stångmyr

Anton Pettersson
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Bilda klubbar
Under 2018 vände vi trenden. De senaste 
fem åren har antalet klubbar i regionen 
minskat succesivt, 2013 hade Dalarna 75 
klubbar och 2017 var det nere på 58 klubbar. 
Trenden har varit likadan över hela för-
bundet. Förklaringarna till varför man läg-
ger ner klubbar på arbetsplatser är varie-
rande. Två återkommande förklaringar är 
tyvärr arbetsgivarens inställning till facklig 
verksamhet på arbetsplatsen och tidsbristen 
för uppdraget. 2018 var på så sätt ett ovan-
ligt år. Ett succéår om man tittar på antalet 
klubbar som bildades. Vi bildade 10 klub-
bar vilket också bidrog till att vi på det hela 
ökade till 63 klubbar i Dalarna. Det är inte 
bara viktigt att vi skapar förutsättningar 
till större inflytande på arbetsplatserna. 
Det är också viktigt att antalet medlem-
mar som omfattas av inflytandeformer ökar 
på arbetsplatserna så att klubbarna blir 
starkare, vilket leder till bättre förutsätt-
ningar till inflytande på arbetsplatsen för 
Unionenmedlemmen.

Framgången till fler klubbar är att vi har  
jobbat metodiskt både med våra arbetsplats-
ombud, ett uppdrag med begränsat mandat, 
och med övriga arbetsplatser där medlems-
styrkan finns för att kunna bilda klubb. Vi 
ser också att kollektivavtalstillämpningen 
och löne-processerna fungerar bättre på 
arbetsplatser med klubb. Vilket samtidigt 
medför att där vi har klubb är medlem-
marna mer nöjda med Unionen och med-
lemskapet. För att öka antalet klubbar behö-
ver vi också behålla befintliga klubbar. Vi 
har haft fokus på årsmöten och fångat upp 
tidiga signaler ifrån klubbar där de behöver 
stöd för att fortsätta sitt arbete med inflytan-
det på arbetsplatsen. Ett processorienterad 
arbetssätt, till det ett tydligt målstyrnings- 
och utvecklingsarbete.

Stressworkshop för förtroendevalda
Måndagen 14 maj samlades ett 40-tal för-
troendevalda på Hotel Galaxen i Borlänge 

för att lyfta vår hjärtefråga om arbetsmiljö 
ytterligare. Föreläsare var Unionens coach 
Caroline Wiklund som pratade om att möta 
sin egen och andras stress på arbetsplatsen. 
Föreläsningen var mycket uppskattad och 
fick mycket positiv respons av deltagarna.   

Utvecklingsdag förtroendevalda
Årets Utvecklingsdag för våra förtroende-
valda ägde rum 19 oktober på Mora Parken 
i Mora med ca 70 deltagare. På förmid-
dagen fick de som har en fackklubb lyssna 
på Unionens centrala förhandlare Jessica 
Bromander och Guillermo Carbonari gå 
igenom processen vid en central förhand-
ling. De som inte har klubb, så kallade 
arbetsplatsombud (APO) och de arbetsmil-
jöombud (AMO) som inte heller har klubb, 
fick istället lyssna på ombudsman Magnus 
Holt som utbildade deltagarna i  rollen som 
förtroendevald.

Under eftermiddagen delades gruppen upp i 
två delar där hälften fick åka på studiebesök 
till FM Mattson eller Morakniv och de som 
fick stanna kvar fick lyssna på Unionens  
trendanalytiker Flemming Christensen 
prata om framtidens arbetsliv och dess 
kompetensbehov. Efter halva tiden bytte 
grupperna plats.

Kvällen avslutades med gemensam mid-
dag och underhållning av trubadurduon 
Majonäs som fick till ett riktigt bra drag på 
dansgolvet.

Teknikavtalets löneavtal 
Den 5 december fick förtroendevalda en 
utbildning i processlöneavtalet och dess 
uppkomst på Galaxen i Borlänge. 16 perso-
ner deltog.

En starkare kraft för ökat inflytande
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER FÖR FÖRTROENDEVALDA (F) 2018 

Tillfälle för aktiviteten

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f)

Facklig grundkurs för förtroendevalda (f)

Facklig grundkurs för förtroendevalda , webbkurs (f)

Facklig introduktion för arbetsplatsombud (f)

Facklig introduktion för arbetsplatsombud, webbkurs (f)

Lönekartläggning (f)

Med rätt att vara olika (f)

Nycklar i framgångsrik kommunikation (f)

Regionråd (årsmöte) (f)

Träningsläger för förhandlare (f)

Aktivt lönearbete (f)

Omorganisation MBL/LAS i praktiken (f)

Inspiration för lokala valberedare (f)

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling (f)

Bättre psykosocial arbetsmiljö (f)

Coachande förhållningssätt (f)

Grupputveckling för klubbstyrelser (f)

1 januari – 31 december 2018 Totalt

Yrkesverksamma och Eget medlemmar 12 394

Student 728

Pensionärer 2 184

Totalt 15 306

Olika medlemsgrupper
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL 
Kollektivavtalstecknande
Under 2018 tecknade vi 8 nya hängavtal med 
arbetsgivare. Vår ambition är att alla större 
företag skall omfattas av kollektivavtal och vid 
årets slut hade vi 22 arbetsplatser med mer 
än 51 medlemmar där samtliga arbetsplatser 
omfattades av kollektivavtal. Under året har 
andelen medlemmar i Dalarna som omfattas 
av avtal ökat från en täckningsgrad på 88,68% 
till 89,50%, och i antal med 264 medlemmar.

Kollektivavtalstäckningen ökade på våra 
arbetsställen i Dalarna till 72,2% (71,2%). Det 
är över 40 fler arbetsställen som omfattas av 
kollektivavtal 2018 mot 2017.

FLER MEDLEMMAR, YRKESVERKSAMMA 
INKL EGET
Unionenveckorna
Vecka 6 och 38 genomförde alla regioner i 
Unionen sina ”synlighetsveckor”, de så kallade 
Unionenveckorna. Syftet är att vara extra syn-
liga på arbetsplatser runt om i landet tillsam-
mans med våra förtroendevalda. Allt i syfte att 
bibehålla de medlemmar som redan finns och 
värva nya så att vi blir större och starkare och 
på det sättet blir ett fackförbund som arbetsgi-
varna lyssnar på. 

Temat för vecka 6 var, Hurra! Unionen 10 år 
och fira framtidens arbetsliv med oss samt för 
vecka 38, kompetensutveckling, som är en av 
Unionens hjärtefrågor. 

För oss på regionkontoret innebär dessa 
Unionenveckor lite extra och att vi står 
beredda på tårna för att synliggöra både 
Unionen och det fina arbete som våra förtro-
endevalda gör på sina klubbar och arbetsplat-
ser under dessa veckor.

Under vecka 5-7 hade vi på regionkontoret 
en mängd olika aktiviteter ute hos Unionens 
klubbar och regionens arbetsplatser. Det var 
arbetsplatsbesök i mängder, synlighet där vi 
bl a var på Teknikdalen och vi hann även med 
att vara matchvärd på IBF Faluns (innebandy) 
hemmamatch.

Under vecka 37-39 tog vi nya tag och provade 
med att anordna afterwork med bowling i 
Mora och Falun. Det var väldigt upp-     skat-
tat bland deltagarna och det fanns även en 
”Unionenmeny” att tillgå. Självklart var det 
en hel del arbetsplatsbesök även under denna 
period.

 

Matchvärd innebandy
Stor synlighet vid matchvärdskap på inne-
bandy

Under 2018 har vi två gånger varit match-
värdar när IBF Falun haft hemmamatch i 
innebandyns högsta liga, SSL. Lördagen 10 
februari var vi på plats och delade ut sittun-
derlag vid entrén, hade reklamfilm på jum-
botronen, blev intervjuade i periodpauserna 
där vi fick lyfta fram våra hjärtefrågor, hade 
informationsbord där vi fick svara på frågor 
och vid matchens slut fick vi utse och dela ut 
pris till matchens lirare i båda lagen.

Till andra matchvärdskapet, onsdagen 14 
november, hade vi i princip samma upplägg 
bortsett från att vi hade lägre bemanning och 
därför inga infobord.

Sammantaget gav dessa matchvärdskap en 
stor synlighet med ca 2 000 på läktarna per 
match och där vi fick gott om utrymme att 
lyfta fram Unionens arbete.

Ortsvisa föreläsningar
Föreläsningen ”Vadå, beror det på mig?!” 
med Benny Haag genomfördes på tre orter i 
Dalarna. Mora 13 mars, Ludvika 14 mars och 
Avesta 15 mars.

Vi lottade även ut biljetter till föreläsningen 
”Den lycklige pessimisten” med Jan Bylund 
och Mattias Lundberg som hölls i Falun.

Arbetsplatsbesök och medlems-                  
utveckling 
Med gemensamma krafter ökade vi trycket 
ute på arbetsplatserna, dels genom våra 
arbetsplatsbesök (760 stycken) och vi har även 
vänt en negativ medlemsutveckling 2017 till 
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något positivt. Lite ändrade arbetssätt, fokus 
på strategiskt viktiga arbetsplatser och ett bra 
teamwork har gett ett mycket bra resultat. I 
siffror ser resultatet för 2018 ut att ha gett oss 
242 fler medlemmar (yrkesverksamma och 
egenföretagare) och vi var vid årsskiftet 12.394 
medlemmar, fler än någonsin.

FLER HÖGSKOLEUTBILDADE MEDLEMMAR

Öka andelen högskolestuderande
Unionens WIG, viktigaste mål, för 2018 var att 
vi skulle öka andelen medlemmar med hög-
skoleutbildning. Bakgrunden är att Unionen 
är ett vertikalt förbund. Vår organisationsidé 
är att vi organiserar hela arbetsplatsen inom 
vårt område – privatanställda tjänstemän, 
oavsett titel eller utbildningsbakgrund. För 
att vara representativ utifrån hur arbetsmark-
naden ser ut för privatanställda tjänstemän 
var målet 2018 att vi skulle öka andelen hög-
skoleutbildade medlemmar i Unionen. Målet 
var att 40% av de nya medlemmarna skulle 
ha högskoleutbildning. Dalarnas resultat blev 
27% för 2018 och då ska man ha med sig att 
17% av de privatanställda tjäntsemännen i 
Dalarna har högskoleutbildning, för riket är 
det 39.

Unionen Student
Unionen Student förbereder studenterna 
på arbetslivet för att ge dem de bästa 
förutsättningarna till en bra start på karriären. 
Bland annat med karriärtjänster som 
CV-granskning, intervjuträning och kurser & 
aktiviteter. I medlemskapet ingår också facklig 
rådgivning, lönerådgivning, avtalsgranskning 
och förhandlingshjälp. En uppskattad förmån 
är litteraturstipendiet som ger tillbaka upp till 
3 425 kr när medlemskapet uppdateras till ett 
yrkesverksamt medlemskap. Kvalifikationstid 
till inkomstförsäkringen ingår samt rabatter 
och mycket mer. Som medlem i Unionen 
Student betalar man endast 100 kr för sitt 
studerandemedlemskap som gäller hela 
studietiden och ytterligare 100 kr för hela det 
första yrkesverksamma året (plus eventuell 
a-kassa).

Under året har Unionen Student varit på plats 
vid Högskolan Dalarna ett flertal gånger, både 
vid campus i Borlänge och aktiviteter i kårhu-
set i Falun. Där har vi haft informationsbord 
och aktiviteter för att värva medlemmar till-
sammans med vår studerandeombudsman 
under året, Sabina van der Schaaf de Maré. 
Studenterna har givetvis även kunnat ställa 
frågor till oss vid dessa aktiviteter.

Värvningsmässigt nåddes inte årsmålet 
riktigt efter att målet skruvats upp ordentligt 
mot föregående år, men vi ökade med 54 
medlemmar under året och var vid årsskiftet 
2018/2019 728 studerandemedlemmar.
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Avtalsfrågor
Ny konfliktorganisation fastställdes av tf KC 
under sommaren inför kommande avtals-
rörelse. Införandet av flexpension skedde 
vintern 2017/2018 på Almegaområdet. 
Omförhandling och justering av kollektiv-
avtalen på alla avtalsområden pga. ändrad SGI 
sommaren 2018. Förberedelser/uppstart inför 
avtal 2020 inleddes under hösten. 

Politikerträffar
Under 2018 hade vi två träffar med våra 
riksdagspolitiker på dalabänken. Måndagen 
16 april var Dalarnas regionstyrelse och sex 
riksdagsledamöter på centrallagret på Clas 
Ohlson där vi bland annat gick en guidad 
visning och lyssnade på företagets finans-
chef Göran Melin. Medverkade gjorde även 
Unionens chefsekonom Katarina Lundahl 
som pratade om vår konjunkturprognos, vår 
nyligen framtagna politik för egenföretagare 
och specifika branschfrågor just för handeln. 

Onsdagen 5 december åkte regionstyrelsen 
till Stockholm för en träff med Dalarnas 
riksdagsledamöter i riksdagshuset. Centerns 
Peter Helander och Socialdemokraten 
Maria Strömqvist guidade oss först runt i de  
pampiga lokalerna innan vi sammanstrålade 
med ytterligare fyra av ledamöterna på 
dalabänken och lyssnade på vår chefsekonom 
Katarina Lundahl som pratade om vår 
konjunkturprognos och Unionens syn på 
betydelsen av kompetensutveckling.

  

Opinionsbildning
Som Sveriges största fackförbund har 
Unionen ett stort intresse hos media som 
vi vill använda oss utav för att nå ut med 
våra förslag till lösningar och förbättringar 
i frågor som rör privatanställda tjänstemäns 
arbetssituation. Vi syns allt oftare i både 
central och regional media och alla utspel 

vi gör ska kunna bottna i någon av våra 
hjärtefrågor eller en annan fråga där vi 
driver en särskild politik, exempelvis 
jämställdhetsfrågor.

Unionens tre hjärtefrågor är:

• Kompetens ger kraft

• Fler och bättre jobb

• Balans i arbetslivet

Sedan augusti 2014 finns en regional opinions-
bildare anställd för samarbetsregionerna 
Dalarna, Uppland och Gävleborg, och vi har 
på så sätt ökat vår satsning på synlighet och 
opinion i media.

Under 2018 har vi i Dalarna haft rekordmånga 
debattartiklar i lokal media, 14 stycken, och 
även medverkat i radion i P4 Dalarna tre 
gånger där vi har pratat om att vobba, alltså 
att man jobbar trots att man är hemma och  
vårdar sitt sjuka barn, vad man ska tänka på 
inför lönesamtalet och att många tjänstemän 
jobbar så mycket att det påverkar sömnen 
negativt. Våra debattartiklar har bland annat 
handlat om kompetensutveckling, vobba, 
jämställdhet och arbetsmiljöfrågor där vi hade 
en mycket lyckad kampanj under våren som 
kallades Reclaim the break. 

Vi har även synts på nyhetssidor vid ett fler-
tal tillfällen, framför allt i samband med att 
vårt arbetsplatsombud på Åkerströms, Ingela 
Permats, fick pris som Årets Eldsjäl. Många 
av våra pressmeddelanden har också plockats 
upp av lokal media och blivit till nyheter. 

Vår Facebook-sida, som är för hela samarbets-
regionen, Dalarna, Uppland och Gävleborg, 
fortsätter att växa och hade vid årsskiftet 
cirka 610 följare. Där lägger vi ut nyheter vi 
bedömer som relevanta för våra medlemmar. 
Givetvis när vi själva syns i media men även 
nyheter från Unionen centralt, puffar för våra 
kurser och visar upp texter och bilder från 
våra egna aktiviteter, med mera. 

Under våren gjorde vi en satsning på 

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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redaktionella annonser, så kallad Native-
annonsering, där vi lät tre av våra förtroende-
valda bli intervjuade och som sedan gick 
att länka sig till på dt.se. Annonseringen 
blev mycket lyckad och en av artiklarna har 
numera rekordet i lästid inom hela Mittmedia 
och används av dem när de marknadsför 
denna typ av annonsering för potentiella 
kunder.

 

Avestasamtalen 
Avesta kommun arrangerade 30 november 
sin branschdag för industrin, kallad 
Avestasamtalen, för sjätte året i rad. 
Unionen Dalarna var på plats och vi fick 
bland annat lyssna på Gymnasie-, och 
kunskapslyftsminister Anna Ekström prata 
om att det råder brist på kompetens i nästan 
alla branscher.

En annan intressant talare var Fredrik 
Torberger, framtidsstrateg på Kairos Future, 
som bland annat visade svar på deras under-
sökningar som visade att unga idag allt mer 
söker sig till arbetsgivare med bra chefer, god 
arbetsmiljö och möjlighet till ett bra liv utan-
för jobbet hellre än att tjäna mycket pengar 
och att själva göra karriär. Medverkade från 
Unionen Dalarna gjorde Patrik Sundell, 
Carina Sisell, Tommy Gustafsson, regionchef 
Matthias Gran och opinionsbildare Håkan 
Danielsson Wahl.

Likabehandlingsnätverk 
Likabehandlingsnätverket sker i samarbete 
med våra samarbetsregioner Uppland och 
Gävleborg där varje region har en ansvarig 
person, och syftet med nätverket är att 
sprida information och utbyta erfarenheter i  
jämställdhetsfrågor.

Under 2018 har vi haft två träffar och 
startat en Facebookgrupp för nätverket. 
Facebookgruppen hade vid årsskiftet 
2018/2019 31 medlemmar. 

Den 29-30 maj sågs ett tiotal deltagare på 
Scandic Nord i Uppsala. De fick bland annat 

träffa Unionens utredare Ann-Katrin Dolium 
som är Unionens ansvariga i hållbarhetsfrå-
gor och ska utveckla Unionens plattform för 
jämställdhet och mångfald inför kongressen. 
Med på träffen var även Unionens likabehand-
lingsexperter Peter Tai Christensen och Lina 
Andersson.

Den 4 oktober var det tolv deltagare på 
Clarion Hotel Winn i Gävle som bland annat 
lyssnade på Jeanette Rahbe från OLIKA förlag 
som föreläste om normkritik.

 

UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR I MIN 
BRANSCH
IT Telecom
”AI förändrar spelplanen för alla”, så hette den 
föreläsning som gick av stapeln den 13 novem-
ber i Borlänge på Teknikdalen för medlemmar 
inom IT-branschen. Deltagarna fick lyssna 
till Peter Siljerud, trendspanare och framtids-
forskare, som guidade oss i vad AI (artificiell 
intelligens) innebär och hur den kommer att 
påverka oss. Han visade inspirerande exem-
pel och coola demos, samt dök in i tekniken 
bakom. Föreläsningen var mycket uppskattad. 
Om du vill ta del av Peters nyhetsbrev om 
framtidsspaningar gå in på www.futurewise.
se/nyhetsbrev.
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UNIONEN FÖRBÄTTRAR VILLKOREN PÅ MIN 
ARBETSPLATS
Det bästa inflytandet
Det bästa inflytandet du kan få på din ar-
betsplats som medlem är att bilda en klubb. 
Med en klubb kan man vara en tydlig, stark 
och närvarande fackförening. Närvaron gör 
att förutsättningar till lokalt inflytande ökar. 
Klubben och arbetsgivaren kan gemensamt 
genom förhandling och samverkan forma 
villkor som anpassas till medlemmarnas och 
företagets bästa, det vi kallar för lokala avtal. 
Det framgångsrika arbete vi har fört framåt 
under 2018, genom att bilda fler klubbar, har 
gett våra medlemmar ökad förmåga till att för-
bättra villkoren på arbetsplatsen. Varje klubb 
i regionen har sin egen ombudsman som man 
kan vända sig till direkt samtidigt som vår 
fackliga rådgivning finns tillgänglig via 0770-
870870 och erbjuder en särskild rådgivnings-
linje för våra förtroendevalda.

Bäst förutsättningar till bra anställnings-
villkor på din arbetsplats får vi genom våra 
kollektivavtal. Dalarna har historiskt hög 
täckningsgrad avseende arbetsställen med kol-
lektivavtal. Den höga täckningsgraden består 
och ökar, 2018 fick 300 fler medlemmar ett 
kollektivavtal på sin arbetsplats. Arbetet pågår 
ständigt och vi jobbar aktivt med att kartlägga 
och besöka arbetsplatser som saknar kollek-
tivavtal. Både för att skapa förutsättningar till 
att teckna kollektivavtal, värva medlemmar, 
och genom information skapa engagemang.

 

Regional arbetsmiljöverksamhet
Den regionala arbetsmiljöverksamheten 
omfattar cirka 1 900 arbetsplatser. Vi har 
gjort drygt 200 besök under året. Unionen 
Dalarna har genom utbildningar, deltagande 
på rehabmöten, information, telefonrådgiv-
ning, förhandlingar och besök på arbetsplat-
serna gett medlemmarna förutsättningar att 
påverka sin arbetsmiljö. Unionens devis är att 
vi ska må bra på och av arbetet. Utbildning 
i Arbetsmiljölagen och hur man ska bedriva 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är 

efterfrågat av våra klubbar liksom utbildning/
information i psykosociala och organisato-
riska arbetsmiljöfrågor (OSA). Enligt den 
senaste arbetsmiljöbarometern så är de tre 
mest angelägna områdena att arbeta med: 
stress och arbetsbelastning, chefs-och ledar-
skapsfrågor samt kompetensutveckling. 
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Ett bättre medlemskap
FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DE FÅR BRA 
STÖD OCH SERVICE
Förhandlingar och juridisk handläggning
Under 2018 så har vi i Dalarna genomfört 482 
förhandlingar, en svag ökning från föregående 
år. Vi upplever en fortsatt stabil konjunktur 
med i första hand tyngdpunkt på MBL-
förhandlingar och individärenden.

Facklig rådgivning
Större delen av medlemsrådgivningen sköts 
av Unionens Medlemsservice centralt. Dock 
vänder sig fortfarande många medlemmar, 
förtroendevalda och arbetsgivare direkt till 
regionens personal som då handlägger detta. 

Arbetsskadehantering
Under 2018 har regionen, tillsammans 
med handläggare på förbundskontoret och 
LO-TCO Rättsskydd AB, stöttat regionens 
medlemmar när de sökt hjälp med arbetsska-
deärenden. 

FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DET ÄR 
VÄRT AVGIFTEN ATT VARA MED I UNIONEN
Försäkringsinformation, FINFO 
Intresset för pensioner och försäkringar håller 
i sig även under 2018 och det är en tydlig bild 
att medlemmarna blir mer och mer intresse-
rade av hur det framtida livet som pensionär 
kommer att se ut.

 Under 2018 har temat på de planerade 
föreläsningarna varit ” Din pension – 
dina val och hur du kan påverka” och ” 
Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år”. 
En rolig sak att nämna är att det under 2018 
har varit en planerad träff för ”Född mellan 
1979 och 1993 – drar du nitlott eller vinstlott?” 
och till detta tillfälle kom det 12 (!) stycken 
deltagare. Tidigare år har just denna föreläs-
ning blivit inställd i brist på deltagare. 

Totalt under 2018 har vår försäkringsinforma-
tör haft 56 träffar (varav 16 planerade träffar) 

och träffat 524 personer från norr till söder i 
regionen.

Intresset för att få använda försäkringsinfor-
matören för individuella möten efterfrågas av 
de flesta medlemmar som deltar på de träffar 
som erbjuds. De som kommer säger att de 
litar mer på Unionen och det budskap som 
vi för fram, än den enskilde rådgivaren som 
medlemmen själv har via sin bank eller för-
säkringsbolag.

Intresset för pensioner och de kollektivavta-
lade försäkringarna håller i sig och det pratas 
pensioner, pensionsålder och uttagstider näs-
tan överallt i regionen. Det är roligt att se hur 
intresset för ”pensionspyramiden” håller i sig 
och den kollektivavtalade tjänstepensionen 
visar tydligt att den är konkurrenskraftig gent-
emot de privata tjänstepensionslösningar som 
finns på marknaden.

En ny upphandling av aktörer/bolag som har 
möjlighet att förvalta tjänstepensionskapitalet 
har genomförts under 2018. Avgifterna har 
pressats ytterligare och i dag ligger en genom-
snittlig avgift på 0,3 %.

De bolag som finns att välja mellan har änd-
rats något i och med upphandlingen. Det finns 
precis som tidigare två olika sidor att välja, 
traditionell förvaltning och fondförvaltning. 
De försäkringsbolag som nu finns att välja 
mellan under 2018 - 2023 är:

Alecta som är det s k ”icke vals alternativet”, 
AMF, Folksam, SEB och Skandia som alla 
tillhandahåller ”produkter” inom traditionell 
försäkring.

Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och 
Swedbank som alla tillhandahåller ”produk-
ter” inom fondförsäkring.

Chef
Under året har vi anordnat och genomfört 
ett antal utbildningar och aktiviteter för våra 
chefsmedlemmar. De utbildningar vi har 
genomfört är; ”Arbetsrätt för chefer” (MBL/
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LAS), ”Utvecklingssamtal & Lönesamtal”, 
”Coachande förhållningssätt”, ” Medvetet 
Ledarskap” samt ”Ge och ta feedback”.

Vi har haft nära samarbete med Uppsala och 
Gävleborg där vi erbjudit medlemmar alter-
nativa datum för våra aktiviteter. Den 12 april 
besökte Unionens Chefsturné Gävle och kom-
munikationsexperten Karin Zingmark höll 
en DUG-gemensam föreläsning med temat 
”Maxa snacket – led digitalt”. En uppskattad 
föreläsning som berörde aktuella ämnen om 
hur man blir mer kommunikativ och rustar 
företaget för framtiden. Föreläsningen gav 
konkreta råd och praktiska exempel så att del-
tagarna på ett bättre sätt kan maxa snacket.

Totalt sett under 2018 hade vi en positiv med-
lemsutveckling inom förbundet och anta-
let chefsmedlemmar har ökat med 61. Vid 
2018 års slut hade vi 1791 chefsmedlemmar i 
Dalarna.

Egenföretagare
Den 31 december 2018  var antalet EGET-
medlemmar i Dalarna 181. 

I slutet av september var vi med som 
expertpartner på mitt Företag-turnén som 
kom till Falun. Vi fick möjlighet att dela ut 
20 biljetter enligt först till kvarnmodellen 
till våra medlemmar som kunde delta på 
evenemanget. På själva evenemanget fick vi 
möjlighet att träffa dels våra egna medlemmar 
men även egenföretagare som var intresserade 
av att veta mer om vårt medlemskap. Vår 
regionchef Matthias Gran var med och deltog, 
han blev bl.a. intervjuad på scen där han 
presenterade Unionen Egenföretagare.  

Vi är fortsatt medlemmar/sponsorer 
till Nyföretagarcentrum i Falun samt 
Borlänge-Gagnef-Säter. Under året har vi 
löpande varit med på styrelsemöten som 
Nyföretagarcentrum Borlänge-Gagnef-Säter 
kallat till. Vi har också deltagit på respektives 
Nyföretagarcentrums årsstämma.

Vi har också deltagit på de interna nät-
verksträffar som Unionen har anordnat för 
de som är kontaktpersoner för Unionen 
Egenföretagare i respektive region. På dessa 
nätverksträffar har vi bland annat blivit pre-
senterade mer för den samverkansgrupp med 
förtroendevalda egenföretagare som tillsam-

mans driver gemensamma frågor för mål-
gruppen samt fungerar som ett bollplank till 
Unionens förbundsstyrelse. Johan Svälas är 
egenföretagarmedlem och ledamot i region-
styrelsen för Unionen Dalarna och finns 
representerad i samverkansgruppen.

Karriär
Unionen har ett brett utbud av medlems-
tjänster för att ge din utveckling en knuff i 
rätt riktning. Om du på eget initiativ är redo 
för att göra en förändring i arbetslivet stöttar 
vi dig för att du ska uppnå dina mål. Det är 
alltså inte enbart vid eventuella motgångar i 
arbetslivet som du har nytta av medlemskap i 
Unionen.

PT för din karriär 

Mentor för din karriär eller ditt entreprenör-
skap 

LinkedIn-webinarier 

Karriärplanera på egen hand 

Diploma Utbildning 

Rabatt på karriärböcker 

Hermods distansutbildningar 

Påhlmans Handelsinstitut  

Professionell yrkesrådgivning 

LinkedIn-granskning 

Diplomutbildningar hos Sensus 

Presskort 

Anställningsavtal - granskning 

Cv-granskning 

Wenells Projektledarutbildning 

Coachning för förtroendevalda 

Utveckla ditt ledarskap som chef 

Studiestöd 

För förtroendevalda (klubbstyrelseledamöter, 
arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud) 
erbjuder Unionen egna coacher gratis grupp- 
och individcoachning. För medlemmar 
erbjuds istället rabatterade individcoachningar 
av företaget Newstart.



17

Vi har under året haft fyra individcoachningar 
för förtroendevalda/chefer. Dessutom har vi 
genomfört efterfrågade klubbutvecklingar för 
nio klubbar.

Inom Dalarna, Uppland och Gävleborg har 
vi genomfört kurser för chefer och förtroen-
devalda, ”Medvetet ledarskap”, ”Coachande 
förhållningssätt” och ”Nycklar i framgångsrik 
kommunikation”.

Samarbetsregionerna har även ingått i två cen-
trala pilotprojekt, individcoachning för chef 
samt ett ledarskapsprogram för chefer som 
kommer att bestå av fyra moduler och vara 
tvådagarskurser.

Seniorföreningen
Verksamhetsberättelse för 
Seniorerna Unionen Dalarna år 2018

Föreningens årsmöte ägde rum i Festsalen på 
Forum, Borlänge tisdagen den 10 april med 32 
deltagare.

Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning:

Ordförande: Mats Edlund, Falun
Vice ordförande: Stig Lindqvist, Avesta 
Kassör: Christina Zetterström, Falun
Sekreterare: Berith Löfblom, Borlänge
Ledamot: Nils-Olov Olsson, Smedje-
backen 
Suppleant: Mats Persson, Smedjebacken 
Suppleant: Mats Karlsson, Avesta

Årsmötesvald revisor har varit Ignar Quickers 
med Mailis Norin som suppleant. Ytterligare 
en revisor med suppleant utses enligt stad-
garna av regionstyrelsen i Unionen Dalarna.

Valberedningen har bestått av Ignar Quickers 
och Birgitta Nyström med Ingrid Lindahl som 
suppleant.

Styrelsen har haft 7 protokollförda samman-
träden under 2018 exklusive årsmötesproto-
kollet.

Under januari bytte vi bank till Swedbank från 
Nordea så medlemmarna fick vänja sig vid 
nytt bankgiro mot tidigare plusgiro men det 
har fungerat bra vid inbjudningarna.

Mats Edlund deltog i regionrådets, DUG, 
möte den 26–27 april.

Mats Edlund och Mats Persson deltog i 
Unionens seniorsföreningars årsmöte, som 
hölls 15–17 maj i Riga. Man konstaterade bl a 
att det finns 64 000 pensionärer i Unionen. 
Gunnar Henriksson är kvar som ordförande 
med oförändrad styrelse.

Christina Zetterström har valts in som leda-
mot i Landstingets Pensionärsråd, LPR, med 
Berith Löfblom som suppleant.

Sex aktiviteter har genomförts under året. Vi 
inledde med Henrik Schyfferts show i Falun 
den 9 mars med 26 deltagare och som avsluta-
des med en gemensam middag. Därefter blev 
det årsmöte den 10 april med 32 närvarande 
som även blev underhållna av Bengt-Olof 
Filmersson. Vårens program avslutades med 
en rundresa på Åland 4–5 juni med 25 delta-
gare.

Höstens första aktivitet blev en hemlig resa 
den 4 september och det var Husbyringen 
som uppskattades av de 41 deltagarna. Vi 
fortsatte med ett medlemsmöte på Buskåkers 
Gästgiveri den 17 oktober för 45 medlemmar 
där de fick information om hjärtlungstartare 
och bostadstillägg för pensionärer. Vi avslu-
tade året med en julshow av Larz Kristerz och 
Eva Eastwood på Klockargården i Tällberg 
den 7 december och de 35 som fått biljett var 
nöjda.

Alla aktiviteter och fotografier finns redovi-
sade på vår hemsida unionpensdal.weebly.
com. Förslag på aktiviteter kan gärna lämnas 
där och styrelsens sammansättning syns där.

Styrelsen tackar medlemmarna för visat 
intresse och förtroende. Vi vill också tacka 
Unionen Dalarna för ekonomiskt bistånd, att 
vi fått låna lokaler och kontorsmaskiner och 
mycket annat. Ett speciellt tack vill vi rikta till 
Karin Sandström, men även till övrig personal 
på regionkontoret, som alltid ställt upp och 
hjälpt oss när vi behövt det.

Borlänge i januari 2019

Mats Edlund 
Stig Lindqvist 
Berith Löfblom 
Nils-Olov Olsson
Christina Zetterström
Mats Persson 
Mats Karlsson
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FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE FÅR 
DET STÖD DE BEHÖVER I SITT UPPDRAG
Stöd från regionkontoret
Arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och 
klubbar har alla sina egen personliga kontakt 
på regionkontoret. Ombudsmännen och klub-
butvecklaren jobbar med löpande introduk-
tions-/uppföljnings-/utvecklingssamtal för att 
via dialog identifiera vad just varje förtroende-
vald behöver i sitt  uppdrag. Att de förtroen-
devalda anser att de får det stöd de behöver är 
en viktigt uppgift för att övriga verksamhets-
områden ska ge önskat resultat för våra med-
lemmar. Under året genomfördes över 400 
kontakter med förtroendevalda i Dalarna. 

FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE 
HAR MÖJLIGHET ATT AGERA I SITT UPPDRAG
Personlig kontakt
Vi erbjuder alla förtroendevalda personlig 
kontaktperson på regionkontor och person-
liga möten med såväl ombudsman som coach. 
Utifrån vårt arbete med våra förtroendevalda 
mynnar det ut i olika utvecklingsplaner så att 
man ska kunna agera i sitt uppdrag. Det kan 
handla om att man via stödet ifrån ombuds-
mannen får en bättre dialog och relation till 
arbetsgivaren. Det kan också handla om att 
via stödet får en ökad förståelse hos arbets-
givaren för uppdraget. Genom det kan förut-
sättningar till facklig tid skapas samtidigt som 
man får möjlighet att bli avlastad i sitt ordina-
rie arbete. Möjligheten till att agera i sitt upp-
drag ökar också efter våra utbildningsinsatser. 
För att underlätta tillgängligheten och utbudet 
till utbildningar samarbetar vi sedan flera år 
tillbaka med våra närliggande regionkontor 
Gävleborg och Uppland. Samtidigt som vi 
varje år planerar och budgeterar för kurser & 
aktiviteter regionvis utifrån de förväntade ser-
vicenivåerna.
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Extra a-kassestämma
Tommy Gustafsson och Åsa Hinders  
representerade Dalarna på mötet den 25 
oktober på Clarion Hotel, Ringvägen 98 vid 
Skanstull i Stockholm. 

De fick information om att det inte sker någon 
större ökning av arbetslösheten. Det pågår 
en del utredningar till exempel ny arbets-
löshetsförsäkring, samordning av statens 
utbetalningar inom välfärdssystemen, arbets-
marknadsutredningen (Cecilia Fahlbergs 
utredning) där vissa delar kommer att läggas 
över till a-kassan.

Beslut om oförändrad medlemsavgift till 
a-kassan togs.

Övriga uppdrag
Dalarna har även varit representerad i två av 
Unionens branschdelegationer. Branschde-
legationerna består av förtroendevalda som 
under avtalsrörelsen arbetar för att få fram 
nya avtal. Delegationsledamöterna väljs på 
förbundsrådet. Ifrån Dalarna var Carina Sisell, 
Idre Fjäll, delegationsledamot i branschde-
legationen - Handel och Visita och Torbjörn 
Andersson, Outokumpu Press Plate AB, 
branschdelegation - Industriarbetsgivarna

Johan Svälas respresenterade Dalarna i Sam-
verkansgruppen för egenföretagare under det 
gångna året. 

FLER MEDLEMMAR UTÖVAR SITT  
INFLYTANDE I UNIONEN
Regionråd
Totalt 198 deltagare samlades på Aronsborg i 
Bålsta för att få utbildning och att genomföra 
det årliga regionrådet. Mike Florette berättade 
om digitalisering och hur hjärnan påverkas 
ev det, Peter Tai Christensen informerade 
om lönekartläggning och jämställdhet, Hans 
Lindau informerade om a-kassan, Peter 
Hellberg presenterade nyheter i förbundet och 
det var workshops om OSA samt systematisk 
kompetensutveckling. Dalarna representera-
des av 71 deltagare.

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 för-
sta dagen behandlade mötet motioner, lade 
årsberättelse och årsredovisning för 2017 
till handlingarna och gav förbundsstyrelsen 
ansvarsfrihet. De valde även ledamöter till 
delegation för förbundsövergripande frågor, 
där två nya delegater valdes in och delade 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. Dalarna repre-
senterades av Patrik Sundell, Carina Sisell och 
Tommy Gustafsson.

A-kassestämma
Carina Sisell och Tommy Gustafsson repre-
senterade Dalarna på mötet den 1 juni i 
Folksams hörsal, Folksamhuset i Stockholm. 
Föreningsstämman tog då beslutet att gå sam-
man med Svensk Handels Arbetslöshetskassa 
(SHA) vid årsskiftet 2018/2019.

En utvecklande organisation  
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Översikt   
År: 2018 Kostnadsställe: 116 - Dalarna   
Konto Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
Summa intäkter 13 588 13 500
Verksamhetskostnader -3 228 -3 792
Personalkostnader -9 306 -9 650
Baskostnader -776 -808
Summa rörelsekostnader -13 310 -14 250
Rörelseresultat 278 -750
Utnyttjande av kapital -2% 5%
Summa resultat från finansiella poster 0  0
Resultat efter finansiella poster 278 -750
Årets resultat 278 -750

Verksamhetskostnader
År: 2018 Kostnadsställe: 116 - Dalarna   
Verksamhetskostnader Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
En starkare kraft -1 400 -1 721
Ett bättre medlemskap -439 -681
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -107 -131
En utvecklande organisation -1 281 -1 259
Verksamhetskostnader -3 228 -3 792

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2018
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Granskningsrapport



22

År 2018 i siffror

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Dalarnas regionstyrelse

Patrik Sundell
Ordförande regionstyrelsen

2016 2017 2018

Antal yrkesverksamma medlemmar 12 036 11 959 12 213

Antal Egenmedlemmar 200 193 181

Antal Studerandemedlemmar 646 674 728
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Företag Ort Antal

3 M Svenska AB Gagnef 48

AB Borlänge Energi Borlänge 112

ABB AB Ludvika 767

AlphaCE, Unionenklubb (riksklubb) Avesta 49

Arctic Paper Grycksbo AB Unionen-klubben Grycksbo 77

Avesta Jernverk, Unionenklubben Avesta 163

Bis Produktion partner AB Unionenklubb Avesta 15

Boliden Mineral AB Garpenberg 41

CGI Dalarna, Unionen Borlänge 68

Clas Ohlson, Unionenklubben Insjön 292

Coor, Borlänge, Unionenklubben Borlänge 83

Ctek/Creator, Unionenklubben Vikmanshyttan 43

Dellner Couplers Unionenklubb Falun 74

Ejendals AB, Unionenklubben Leksand 59

Epiroc Drilling Tools AB Unionenklubben Fagersta 120

Erasteel Kloster ABLångsh/Vikmansh. Unionenklubb Långshyttan 25

Ericson Bil AB Rolf Borlänge 33

Fagersta Stainless AB Fagersta 28

Fiskarhedenvillans Unionenklubb Borlänge 74

FM Mattsson Mora Group Mora 121

H Östberg Unionenklubben Avesta 43

Haglöfs AB, Unionenklubben Avesta 20

Hedemora Industriakustik AB Hedemora 15

Herdins Färgverk AB Falun 7

Hinz Försäljnings Unionenklubb Borlänge 17

ICA Sverige Borlänge 53

Idre Fjäll Unionen klubb Idre 38

Inspecta Sweden AB Falun 17

Leax Falun Unionenklubb Falun 23

Log Max AB, Unionenklubben Grangärde 27

MaserFrakt Unionenklubb Borlänge 64

Klubbar i Unionen Dalarna
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2018
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Företag Ort Antal

Mattsson Metal AB Mora 14

Mockfjärds Fönstemästaren AB Borlänge 43

Morgårdshammar AB, Unionen klubben Morgårdshammar 35

nkt cables AB Falun 44

Norbergstrappan Unionenklubben Norberg 12

Ovako Bar AB Smedjebacken 54

Pressmaster AB Älvdalen 29

Quant Ludvika UB, Unionenklubben Ludvika 34

Quant Service Sweden AB- Unionenklubben Falun 5

Releasy, Unionen-klubb Borlänge 102

Rosa Kortet trafikskola AB, Unionenklubben Borlänge 6

Rotork Sweden AB Unionenklubb Falun 19

Seco Tools AB, Unionenklubben Fagersta 277

Skistar Sälen, Unionenklubben Sälen 58

SOS-Alarm Falun, Unionenklubben Falun 41

Spendrups Bryggeri AB Grängesberg 213

SSAB klubben i Borlänge Borlänge 260

Sterners Specialfabrik Dala-Järna 15

Stora Enso Faluklubben Falun 97

Stora Enso Fors Fors 101

Stora Enso Kvarnsveden Borlänge 116

Stora Skog Falun 58

Unionen Dalarna Borlänge 14

Unionenklubben Empowercenter Borlänge 14

Veolia Borlänge 17

WIBE Mora 26

VMF QBERA Falun 66

WSP Dalarna Borlänge 32

Värmevärden Dalarna Avesta 21

Västanfors Industrier AB Fagersta 12

Västanhede Trafik Unionenklubb Avesta 11

Västerbergslagens Energi Ludvika 33
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www.unionen.se

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.


