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Året som gått
ÅRET SOM GÅTT

Regionstyrelsens arbete under 2018 
har präglats av ett väldigt gott och 
givande samarbete med regionkontoret, 
ett samarbete som byggts upp under 
flera år och som i vardagen stärker 
Unionens fackliga påverkan i regionen. 
Regionkontoret hittar hela tiden nya 
utvecklingsmöjligheter i arbetet med att 
uppnå Unionens mål och vara den nära 
och viktiga stödet för medlemmen. 

Regionstyrelsen har under 2018 
deltagit i flera olika sammanhang inom 
regionen. Nämnas kan:

Teknikcollege – Här samlas skolor, 
fackförbund, lokala industriföretag, 
politiker m fl.

Tekniska föreningen – Stimulera intres-
set för teknik och entreprenörskap, där 
föreningen delar ut stipendium inom 
tekniskt ämnesområde.

Kompetenscentrum Gävle – Syfte att 
skapa ett fungerande kompetensför-
sörjningssystem som utökar samarbete 
mellan utbildningssystem och arbetsli-
vets kompetensbehov.

TCO Gävleborg – Lokalt samarbete 
med fackförbunden ST, Vårdförbundet, 
Lärarförbundet, Vision och Unionen.

Inom Unionen har regionstyrelsen 
deltagit i:

Dialogforum – Ett forum där 
förbundsstyrelsen och presidiet möts 
för att diskutera aktuella frågor.

Unionen Förbundsråd (årligt) 
– motionsbehandling, val till 
övergripande branschdelegation

Unionens A-kassa – årsmöte och extra 
årsmöte.

Branschdelegationer – för specifika 
branscher i avtalsrörelsen och för över-
gripande frågor.

DUG – Samarbete inom region 
Dalarna/Uppland/Gävleborg.

Branschråd – där klubbföreträdare 
inom vissa avtalsområden möts.

Regionstyrelsen möter Gävleborgs 
riksdagspolitiker återkommande två 
gånger per år och besöker även deras 
arbetsplats på riksdagshuset. Styrelsen 
arrangerar även ordförandeträffar för 
klubbar i regionen. 

Politiker bjöds 2018 in till två träffar. 
På våren till Göranssonska skolan, 
Sandviken, och på hösten möttes vi 
på IKEA Valbo. Eftersom Gävleborgs 
riksdagsbänk har framstående 
positioner inom respektive parti har det 
varit givande diskussioner.

Regionrådet 2018 hölls på 
Aronsborg i Bålsta i Upplands regi. 
Till regionstyrelsen invaldes tre 
nya ledamöter. För första gången 
en ledamot som representerar 
Egenföretagare. De välkomnades 
in i ett trivsamt och engagerat 
styrelsearbete med bl. a uppskattade 
grupputvecklingsdagar. 

Unionen Gävleborg är ett förbund som 
växt till Sveriges största fackförbund 
med 660 000 medlemmar. Region 
Gävleborg bidrar till detta genom 
att hela tiden vara ett förbund som 
träffar medlemmar, klubbar och 
förtroendevalda. Men även via lokal 
press föra fram Unionens värderingar 
och åsikter via debattartiklar och 
intervjuer i lokal radio. Unionen syns – 
Unionen gör skillnad!

En återkommande medlemmarsakti-
vitet är att bjuda på en känd föreläsare 
eller föreställning. Under hösten 2018 
arrangerades två föreläsningar. I okto-
ber med Martina Haag på teatern i 
Gävle. ”Balans i arbetet” och i novem-
ber med Benny Haag, ”Vadå? Beror 
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det på mig?” i Hudiksvall, Bollnäs och 
Sandviken. 

Med den här orden vill styrelsen tacka 
alla förtroendevalda, alla medlemmar 
och anställda för fina arbetsinsatser 
under året.

Regionstyrelsen Gävleborg

Stefan Wiborgh  

Ulrika Gustafsson  

Jonas Bister  

Solange Nordh

Per Hedman  

Pia Klarström   

Roland Forsberg 

Stefan Rymbacka

Julia Stenberg  

Rosita Riddar Franzon  

Eva Hansson  

Therése Thomsson 

Ann Stigenberg  

Iwona Svensson   

Martin Nyman
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Stefan Wiborgh Sandvik IT Services AB

Vice ordförande 
Ulrika Gustafsson BillerudKorsnäs Skog & Industri AB 
Roland Forsberg Sandvik AB

Ledamöter
Iwona Svensson Iggesund Paperboard AB 
Rosita Riddar Franzon IKEA
Martin Nyman Iggesund Paperboard AB 
Per Hedman Sandvik Utbildnings AB
Pia Klarström NCC Industry
Solange Nordh
Vakant
Eva Hansson Personalrepresentant Unionen Gävleborg

Suppleanter
Stefan Rymbacka Sandvik IT Services AB
Ann Stigenberg Forsby Redovisning, Egen företagare
Therése Thomsson Egen företagare

Ungdomsombud
Julia Stenberg Sandvikens Afasiförening

Arbetsutskott
Stefan Wiborgh
Ulrika Gustafsson
Roland Forsberg

Revisorer
Anders Aldén BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
Kristina Sundell Sandvik AB

Suppleanter
Lena Holmlund Iggesund Paperboard AB 
Vakant
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Valberedning
Kalle Gustafsson Svenska Aerogel AB
Lars Hedman HI-media Sales AB
Annika Oldberg Sandvik AB

Suppleanter
Agneta Larsson Panth AB Sandvik Coromant
David Elbo Andersen Fortum Sverige AB

Kongressombud 
Stefan Wiborgh Sandvik IT Services AB
Ulrika Gustafsson BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
Solange Nordh
Iwona Svensson Iggesund Paperboard AB 
Pia Klarström NCC Industry
Per Hedman Sandvik Utbildnings AB

Suppleanter
Rosita Riddar Franzon IKEA
Roland Forsberg Sandvik AB
Martin Nyman Iggesund Paperboard AB 
 

Ombud till förbundsråd 
Stefan Wiborgh Sandvik IT Services AB
Ulrika Gustafsson BillerudKorsnäs Skog & Industri AB
Vakant

Suppleanter
Solange Nordh
Pia Klarström NCC Industry
Roland Forsberg Sandvik AB
Rosita Riddar Franzon IKEA
Per Hedman Sandvik Utbildnings AB
Iwona Svensson Iggesund Paperboard AB 
Julia Stenberg Sandvikens Afasiförening
Stefan Rymbacka Sandvik IT Services AB
Martin Nyman Iggesund Paperboard AB 
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Personal
Regionkontoret Gävleborg omfattar Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun 

Regionchef
Mia Aho Wahlberg 

Coach/klubbutvecklare 
Erica Wåhlstedt 

Ombudsman/Försäkringsinformatör
Eva Hansson

Ombudsmän 
Loraine Nederstigt
Elin Haraldsson
Eva Åsberg
Janne Sandström
Petter van der Zvan
Andréas Sjölander
Katarina Larsson
Annelie Giselson  
Dan Persson
Jörgen Olsson (tjänstledig)
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Utvecklingsdag för förtroendevalda
Den 5 oktober genomförde vi utvecklingsdag 
för förtroendevalda i Gävleborg.

38 jobbhjältar deltog.

Förmiddagen bestod av föreläsning om 
alkohol och droger i arbetslivet och under 
eftermiddagen förelästes det om ”Från lokal 
till central förhandling” samt om framtids-
perspektiv.

Arbetsmiljö
Regionkontoret har genomfört en grundläg-
gande arbetsmiljöutbildning om tre dagar 
(Prevent) och har fått ställa in en två dagars 
fortsättningsutbildning om psykosocial 
arbetsmiljö. 

Vid årets slut hade regionen 130 arbetsmiljö-
ombud varav 44 stycken på arbetsplatser utan 
klubb. 

Mina reflektioner när jag dels håller utbild-
ning och när jag gör arbets-platsbesök är att 
arbetsmiljöombuden inte riktigt är med i 
det löpande arbetsmiljöarbetet. På frågan till 
förhandlare om de samarbetar med arbetsmil-
jöombuden i förändringsprocesser blir svaret 
oftast – nej. 

Digitalisering och globalisering har medver-
kat till att nya sätt att organi-sera arbete har 
etablerats och blivit vanligare. Detta medför 
att det ställs högre krav på den enskilda med-
arbetaren att själv sätta gränser. Det ställs 
krav på långsiktig planering samtidigt som 
den enskilde snabbt ska kunna ställa om till 
nya förhållanden. Motstridiga krav som med-
arbetaren tacklas med. Återhämtning kan stö-
ras pga. att arbetet är närvarande även utanför 
arbetet.

De regionala arbetsmiljöombuden har under 
2018 arbetat med rehabiliteringsärenden och 

andra arbetsmiljöärenden de har gjort skydds-
ronder samt även arbetsplatsbesök med syfte 
att informera och utbilda arbetsmiljöombud 
och arbetsgivarrepresentanter i SAM, syste-
matiskt arbetsmiljöarbete.

Eva Åsberg

Samordnare arbetsmiljö

Organisering av förtroendevalda
Drivningsansvarig för regionens arbete med 
våra LFO, APO/AMO. Vi har tyvärr haft en 
nedåtgående trend gällande vår lokala fackliga 
organisering men genom nya rutiner och stra-
tegiskt arbete med kontinuerlig uppföljning 
har vi nu skapat en uppåtgående trend och 
vi ser redan nu positiva resultat utifrån vårt 
fokuserade arbete och ökar nu vår fackliga 
representation på arbetsplatserna.

Utveckling av förtroendevalda
För förtroendevalda (klubbstyrelseledamöter, 
arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud) 
erbjuder Unionens egna coacher gratis grupp- 
och individcoachning. 

Vi har genomfört efterfrågade klubbutveck-
lingar på en handfull klubbar . Vi har också 
genomfört kurserna, ”Medvetet ledarskap”, 
”Coachande förhållningssätt” och ”Nycklar i 
framgångsrik kommunikation”. Dessa kurser 
är mycket uppskattade av våra förtroende-
valda och ett nödvändigt komplement till våra 
övriga fackliga kurser.

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

Tillfälle för aktiviteten inom DUG

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 11 892

Student 1 064

Pensionärer 2 464

Totalt 15 420

Olika medlemsgrupper
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL 
Kollektivavtalstecknande
Under 2018 tecknades 16 nya kollektivavtal 
med arbetsgivare. Under året har andelen 
medlemmar i Gävleborg som omfattas av 
avtal ökat från en täckningsgrad på 86,3% till 
86,9%.

FLER MEDLEMMAR, YRKESVERKSAMMA 
INKL EGET
Unionenveckorna
Vi har genomfört två Unionenveckor (v 6 och 
v 38). Under vecka 6 gjordes det 99 arbets-
platsbesök och under vecka 38 kom vi upp i 80 
arbetsplatsbesök.

Förbundskontoret har som vanligt bidragit 
med material, ringa på tips m.m.

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra förtro-
endevalda som under 2018 bidragit till att 
Unionen synts på ett eller annat sätt.

Ansvarig för värvning

Annelie Giselson

 

Arbetsplatsbesök och medlemsutveckling
Antal yrkesverksamma har minskat till 11 892 
medlemmar. Minskningen har varit jämt för-
delad över året. Antalet nya medlemmar har 
inte varit i den nivå som vi budgeterade för.

Regionkontoret har i sitt värvningsarbete 
under året besökt 855 arbetsplatser där vi har 
medlemmar samt kunnat värva fler. Vi har 
under vissa perioder under året arbetat på att 
vårda medlemmar vi redan har samt arbetat 
på strategiska arbetsplatser.

Vi har under året haft spontan aktiviteter som 
kanelbullens dag och vi har även firat Unionen 
10 år på olika platser i regionen.

På Centralstationen: Fyra aktiviteter där vi 
bjudit på kaffe oavsett facktillhörighet.

Furuvik
Furuviksdagen 26 augusti: Vi hade 4206 beta-
lande personer i parken. 

  

Medlemsaktivitet
Regionstyrelsen och regionkontoret 
anordnade en medlemsaktivitet 3 oktober på 
Gävle Teater. Föreläsare var Martina Haag 
som pratade om ”Balans i livet – om mod 
och att våga kasta sig ut”. Martina berättade 
om hur man går från värsting till världsbäst, 
hur man får balans i livet och om varför livet 
börjar efter 40 år – eller senare. Det var 319 
medlemmar som deltog i aktiviteten.

Under tiden medlemmarna fikade hade 
de möjlighet att diskutera kommande 
avtalsrörelse och lämna synpunkter på vilka 
fråga de tycker är viktigast att driva, och det 
var många medlemmar som passade på att 
göra det.

Innan Martina intog scenen berättade Roland 
Forsberg och Stefan Rymbacka, från region-
styrelsen, om vad styrelsen har för uppdrag 
och vad de gör.

Ortsvisa föreläsningar
Benny Haag (Vaddå, beror det på mig?!) i 
Bollnäs, Hudiksvall samt Sandviken.

Cirka 25 personer deltog på varje föreläsning.

FLER HÖGSKOLEUTBILDADE MEDLEMMAR
Studerandeverksamhet
Under 2018 har Unionen Student varit ett 
naturligt inslag på Högskolan i Gävle. Vi har 
varit närvarande och engagerade i följande 
aktiviteter:
• Välkomstmässor inför terminsstart
• Ex-jobbsdagen
• Mäklardagen
• HR-dagen
• Sommarjobbsdagen
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• Futurum-mässan
• Kontaktia-mässan

• Kontinuerliga informationsbord

Mässornas huvudsakliga syfte har varit att 
informera om facklig verksamhet i allmänhet 
samt Unionens fackliga verksamhet i 
synnerhet. Dessutom har givetvis fokus legat 
på att värva studerandemedlemmar inom de 
program där Unionen förväntas organisera 
medlemmar när de kommer ut i yrkeslivet 
efter studierna.

Unionen Student har även haft samarbete med 
studentkåren där vi drar nytta av varandras 
aktiviteter för att skapa ett mervärde för 
studenterna.

Vi som i huvudsak har jobbat med Unionen 
Student från Unionen Gävleborgs sida under 
2018 är Andréas Sjölander, Elin Haraldsson, 
och Petter Van der Zwan.

Vid tre tillfällen under året har Unionen 
Gävleborg hållit skolinformation och då 
besökt två st klasser årskurs 6 på Sätra skola 
i Sandviken och en klass i årskurs 7 på 
Lillhagsskolan i Gävle.

Unionen har även varit representerade på 
Student mingel där vi fått möjlighet att träffa 
både studenter och andra näringslivsaktörer.

Nu tackar jag för mig efter många år som stu-
derandeansvarig och lämnar över stafettpin-
nen till Elin Haraldsson på RK.

Mvh Andréas Sjölander
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Avtalsfrågor
Ny konfliktorganisation fastställdes av tf KC
under sommaren inför kommande avtalsrörel-
se. Införandet av flexpension skedde vintern
2017/2018 på Almegaområdet. Omförhand-
ling och justering av kollektivavtalen på alla 
avtalsområden pga. ändrad SGI sommaren 
2018. Förberedelser/uppstart inför avtal 2020 
inleddes under hösten. 

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 
opinionsbildare 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 Gävleborg haft 
rekordmånga debattartiklar i lokal media, 
tolv stycken, och även medverkat i radion i P4 
Gävleborg tre gånger. I radion har vi pratat 
om att vobba, alltså att man jobbar trots att 
man är hemma och vårdar sitt sjuka barn, våra 
ombudsmän Andreas Sjölander och Loraine 
Nederstigt blev intervjuade om framtidens 
arbetsliv från en IT-mässa på Forsbacka 
Park i Sandviken och opinionsbildare Håkan 
Danielsson Wahl pratade om att många 

tjänstemän jobbar så mycket att det påverkar 
sömnen negativt. Våra debattartiklar har 
bland annat handlat om kompetensutveckling, 
vobba, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor. 

Vi har även synts på nyhetssidor vid ett flertal 
tillfällen, framför allt i samband med vår 
kampanj kring stress och arbetsmiljö kallad 
”Reclaim the break” som gav flera olika 
nyhetsartiklar i regional media. 

Vår Facebook-sida, som är för hela DUG, 
fortsätter att växa och hade vid årsskiftet 
ca 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.     

Politikerträffar
Under 2018 hade vi två träffar med våra 
riksdagspolitiker på Gävleborgsbänken. 
Måndagen 9 april möttes några av Gävleborgs 
riksdagspolitiker och Unionen Gävleborgs 
regionstyrelse på Göranssonska gymnasiet i 
Sandviken.

Efter en mycket uppskattad rundvandring 
med förstaårseleverna Moa och Filippa som 
ciceroner pratade biträdande rektor Maria 
Edring om skolans arbete och hur den blivit så 
populär bland ungdomarna.

Vidare pratade Erik Ljungberg, chef för 
uppdragsutbildningen på Sandvik, om deras 
omfattande interna utbildningssystem och 
Erik Ovaska om Sandviks imponerande 
arbetsmiljöutbildning. Dagen avslutades 
sedan med fria diskussioner som handlade om 
våra hjärtefrågor kompetensutveckling och 
arbetsmiljö.

Fredagen 19 oktober träffades regionstyrelsen 
och politikerna igen, denna gång på IKEA i 
Valbo. Utöver en guidad visning och samtal 
med platschefen lyfte vi behovet av kompe-
tensutveckling i allmänhet och handelsbrans-
chen i synnerhet.

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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Likabehandlingsnätverk
Nätverket har haft sedvanliga två träffar under 
2018.

Under våren var vi i Uppsala och fokus var att 
få snurr på verksamheten igen efter några års 
kräftgång. Vi var inte så många deltagare men 
de som var på plats bidrog och var aktiva och 
vi har nu en liten arbetsplan för framtiden.

Det beslöts att en facebookgrupp skulle startas 
för det lokala DUG-nätverket där likabehand-
lingsfrågor i allmänhet skulle kunna disku-
teras, detta gjordes och gruppen har idag 33 
medlemmar. Det är ingen väldig diskussions-
lusta på sidan men nu har vi i alla fall verk-
tyget. Vi hade Ann-Katrin Dolium som gäst 
från förbundet som pratade om verksamheten 
i allmänhet och ämnet hållbarhet i synnerhet.

Höstens träff hade vi i Gävle och där diskute-
rades normkritiskt tänkande och inkludering 
tillsammans med den inbjudna föreläsaren 
Jeanette Rahbe. Innehållet var tankeväckande 
och innehöll frågeställningar som Hur påver-
kar normer vårt bemötande? Vad är skillna-
den på ett toleransperspektiv och inkludering? 
Hur hänger de olika diskrimineringsgrun-
derna ihop? 

Vi är också mycket glada över att Unionen 
Gävleborg för första gången fanns represente-
rade på Pride såväl i Gävle som i Hudiksvall. 
Det ser vi som ett avstamp inför kommande år 
och hoppas på stor uppslutning framöver.

Vi har också medverkat på det centrala likabe-
handlingsnätverket.

Petter van der Zwan

Elin Haraldsson

Pride
Pride Gävle: Personal och styrelse deltog i 
tåget.

Pride Hudiksvall: En styrelseledamot deltog i 
tåget.
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Ett bättre medlemskap
FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DE FÅR BRA 
STÖD OCH SERVICE
Förhandlingar och ärenden
Under 2018 har regionkontoret hanterat 
följande ärenden:

Förhandlingar/ärenden: 520 (under 2017: 511)

Yttranden till Migrationsverket: 46 (under 
2017: 23)

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

Pension- och försäkringsinformation (Finfo)
För Unionen region Gävleborg r Eva Hansson 
ansvarig för försäkringsinformationen. Under 
året har ett flertal försäkringsinformationer 
hållits. Det har varit inplanerade aktiviteter 
och aktiviteter som efterfrågats ute på arbets-
platser och av enskilda medlemmar.
Eva har träffat ca 900 personer inom region 
Gävleborg under året 2018.  Under det gångna 
året har ca 30 000 personer deltagit inom 
Unionens planerade- och efterfrågestyrda 
aktiviteter (alla regioner inräknade).

Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år 
11 st
Den här informationen vänder sig främst till 
dig som är 55 år eller äldre. Du får en helhets-
bild av de pensionsdelar du kan ha tjänat in 

under ditt yrkesliv. Du får veta hur progno-
serna fungerar och vad som gäller om du tar 
ut dina pengar tidigare än 65 år eller jobbar 
längre. Vi går igenom det du kan påverka 
innan pensioneringen och vad som är viktigt 
att känna till.

Din pension       13 st
Har du koll på din pension och hur systemet 
hänger ihop? Vet du vilka val du kan göra, om 
du vill? Vad som händer om du inte väljer? 
Kom och inspireras när Unionens informatör 
berättar hur du kan få överblick och kontroll 
över din framtida ekonomi som pensionär.

Singel, sambo eller gift?   2 st
För dig oavsett ålder inom både ITP1 eller 
ITP2. Du får information om efterlevande-
skydd som finns på olika ställen, vilka som 
är obligatoriska och vilka som är tillval. Vi 
pratar om vad de olika skydden kostar och 
vilka ersättningar som betalas ut. Du får veta 
vilka som får dina pengar och hur du ska göra 
om du vill ändra på det. Vid dessa träffar har 
Familjens Jurist medverkat.

Ditt försäkringsskydd på jobbet  3 st
Du får veta lite av varje. Vi går igenom de 
försäkringar och skydd som finns i ditt kol-
lektivavtal på jobbet, vilka olika val du behö-
ver och kan göra. Det kan till exempel vara 
om du skadar dig, om du blir förälder, om du 
blir sjuk och även hur dina pensionsval kan 
påverka framtidens inkomster.

Planerade informationsträffa, se ovan 29 st

Efterfrågade aktiviteter på företag (1) 10 st

Individuella efterfrågade möten (2) 47 st

Totalt genomförda aktiviteter under året:  
86 st

1. Efterfrågade aktiviteter på företag då besöks 
företaget av Eva och där bjuds alla anställda 
in till information. Informationen anpassas 
utifrån vilken information de anställda önskar.

2. I mån av tid har Eva även individuella ef-
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terfrågade möten. Vid dessa möten träffar Eva 
medlem enskilt för att gå igenom pension och 
försäkringsfrågor. 

Tjänstepensionens dag den 27 september
27 september är dagen då en stor del av pen-
sionsbranschen går samman för att uppmärk-
samma tjänstepensionen. Tanken med den 
här dagen är att vi vill tipsa dig om att logga in 
och titta lite extra på din tjänstepension.  

På vår blogg www.unionenpension.se här hit-
tar du information kring pension o försäkring

Drivningsansvarig för pension och försäkring

Eva Hansson

Unionen Chef
På varje regionkontor inom Unionen finns det 
en ombudsman för chefer. Uppdraget innebär 
dels att förhandla för chefer men även att ge 
rådgivning i ledarskaps- och organisationsfrå-
gor. 

Chefer har ett behov av att nätverka och få 
konkreta tips om hur förbättra sitt ledarskap. 
Unionen bidrar till att få chefer att växa i sin 
roll och på så sätt förbättra på arbetsplatser. 

Den som kan ansöka om chefsmedlemskap 
ska ha en ledande befattning med personal-, 
budget- och/eller verksamhetsansvar. 

Unionen Chef erbjuder grundläggande bas-
kurser som täcker in fyra viktiga områden. 
Arbetsrätt för chefer, Chefens arbetsmiljöan-
svar, Utvecklings-samtalet – chefens viktigaste 
verktyg och  Hålla lönesamtal. Dessa kurser 
kompletteras med coachens utbud av ledar-
skapskurser (redovisas separat).

Regionkontoret har under 2018 genomfört alla 
utbildningar förutom Chefens arbetsmiljöan-
svar. 

Vi har även haft nöjet att få bjuda in Karin 
Zingmark, tidigare anställd som marknads-
chef på Microsoft. Hon är van att driva för-
ändring inom området kommunikation. Karin 
höll en föreläsning om digital transformation 
där hon bl. a pratade om hur nya tekniska 
lösningar utraderar äldre af-färsmodeller och 
där hon menar på att vinnarna är företag som 

är lyhörda d v s de som skapar en företags-
kultur som lyssnar på vad kunden vill ha och 
som hela tiden analyserar vad som händer i 
omvärlden och som ser möjligheten med tek-
niken. 

Vid årets början hade Unionen Gävleborg 1 
718 chefsmedlemmar. Vid årets slut hade vi 
ökat till 1726.

Varje utbildat arbetsmiljöombud och chef gör 
att någon typ av förändring sker på deras res-
pektive arbetsplats. De regionala arbetsmiljö-
ombuden arbetar med att värva, utveckla samt 
att utbilda  förtroendevalda. Vi finns till hands 
och kan stötta och vara behjälpliga i arbets-
miljöfrågor.

Eva Åsberg

Ombudsman chef på region Gävleborg

Egenföretagare
Jag har deltagit på Nyföretagarcentrums års-
möte i både Gävle och Hälsingland.

Nyföretagarcentrum har också material från 
os som de lägger i en mapp de ger till alla de 
har haft och coachat inför att starta eget före-
tag.

Har kontakt med Drivhuset på högskolan där 
det också finns broschyrer utlagda.

Vi har idag 237 medlemmar.

Utveckling av Chefer
Under våren startade coachen i Gävleborg 
upp ett ledarskapsprogram för chefer, som 
även erbjuds i andra delar av landet. Detta 
med bakgrunden av det utvecklingsarbete 
som sker i organisationen samt vad chefsmed-
lemmen efterfrågat en längre tid. Programmet 
ges i modulform och bygger på grundkur-
serna Medvetet Ledarskap samt Coachande 
förhållningssätt, men nu mer fördjupande, på 
två dagar per tillfälle. Under början av 2019 
kommer modul 3 (Grupp och konflikt) och 
4 (Leda förändring) att rulla igång. Det finns 
med andra ord just nu, i våra samarbetsregio-
ner Dalarna, Uppland och Gävleborg (DUG), 
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möjlighet att ta del av modulerna i program-
met alternativt om chefen endast vill gå en 
endagarskurs. 

Kurserna går som tåget, kurserna i Gävle är 
numera fulltecknade, omtalade och cheferna 
är mycket nöjda och ser verkligen nyttan 
med kurserna i sitt ledarskap. Dessa kurser 
har dessutom blivit värvande i sig. Vi ser en 
ny trend. Det finns en tydlig röd tråd och det 
sprider sig av sig själv. 

Exempelvis var det en chef på ett företag som 
tog del av en modul och var så nöjd och spred 
detta på sin arbetsplats, att det på kommande 
modul var 6 st andra chefer från samma före-
tag, som också ville ta del av det fantastiska 
som Unionen erbjuder chefer. 

Ett annat exempel är en chefsaktivitet coachen 
blev inbjuden att hålla för ekonomiche-
ferna på Elite Grand Hotel för norra Sverige. 
Chefsmedlemmen, som deltagit på flertalet 
kurser för Unionen chef var så nöjd att denne 
ville visa sina chefskollegor vad Unionen 
erbjuder för chefer. Coachen bjöds in att före-
läsa en halvdag om dynamisk kommunika-
tion. Vi fick även möjlighet att ställa frågan 
om medlemskap och aktiviteten var mycket 
uppskattad. Även ombudsman chef var med.

• Medvetet Ledarskap (1 dag)   
 1 tillfälle Dalarna 
 1 tillfälle Uppland 
(2 dagar, modul 1) 2 tillfälle Gävleborg

• Coachande förhållningssätt  
 1 tillfälle i Dalarna
(2 dagar, modul 2) 2 tillfälle Gävleborg

• Feedback – för dig som chef (1dag) 
 1 tillfälle Dalarna

Coachning
Individ förtroendevald

En handfull förtroendevalda har hittills tagit 
del av erbjudandet om individuell coaching 
under året. En del flertalet gånger. Detta är en 
medlemsförmån som kunde nyttjas mycket 
mer. Mer synlighet, förståelse och marknads-
föring behövs. Det är tydligt att de förtroende-
valda som använt sig av coaching tidigare har 

en större benägenhet att nyttja erbjudandet 
igen. 

Individ chef

Hösten 2018 deltog DUG i pilotprojektet indi-
vidcoaching för dig som chef. Detta innebär 
att den som chefsmedlem i våra samarbetsre-
gioner ges möjlighet till individuell coaching, 
med möjlighet till flera samtal vid behov. 
Detta projekt avslutades december 2018 och 
ska nu utvärderas. Resultat ifrån utvärde-
ringarna kommer spela roll för hur Unionen 
kommer att erbjuda coaching till cheferna 
framöver. I Gävle en handfull chefer hunnit 
nyttja erbjudandet under hösten. Träffarna har 
varierat från ett tillfälle till flera. Ett lärande är 
att Unionen inte lyckats marknadsföra detta 
i tid och på ett bra sätt under hösten och har 
olika förutsättningar i regionerna. Detta lig-
ger troligen bakom resultatet av antalet som 
hunnit ta del av möjligheten till individuell 
coaching.
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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 förtroen-
devald behöver i sitt  uppdrag. Att de förtro-
endevalda anser att de får det stöd de behöver 
är en viktigt uppgift för att övriga verksam-
hetsområden ska ge önskat resultat för våra 
medlemmar.

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 för att 
man ska kunna agera i sitt uppdrag. Det kan 
handla om att man via stödet ifrån ombuds-
mannen får fram en bättre dialog och relation 
till arbetsgivaren. Det kan också handla om att 
via stödet för en ökad förståelse hos arbetsgi-
varen för uppdraget och man kommer över-
ens om facklig tid på arbetsplatsen samtidigt 
som man blir avlastad i sitt ordinarie arbete. 
Kanske det allra tydligaste sättet där möjlig-
heten till att agera i sitt uppdrag ökar är efter 
våra utbildningsinsatser. För att underlätta 
tillgängligheten och utbudet till utbildningar 
samarbetar vi sedan flera år tillbaka med 
våra närliggande regionkontor Dalarna och 
Uppland. Samtidigt som vi varje år planerar 
och budgeterar för kurser & aktiviteter region-
vis utifrån de förväntade servicenivåerna.
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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. Gävleborg represente-
rades av 63 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 första 
dagen behandlade mötet motioner, lade årsbe-
rättelse och årsredovisning för 2017 till hand-
lingarna och gav förbundsstyrelsen ansvarsfri-
het. 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 kompe-
tensutveckling där deltagarna fick välja mellan 
ett antal seminarier, flertalet på tema demo-
krati ur olika perspektiv. Gävleborg represen-
terades av Stefan Wiborgh, Pia Klarström och 
Jonas Bister.

A-kassestämma
Stefan Wiborgh och Ulrika Gustafsson repre-
senterade Gävleborg 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
Extra a-kassestämma
Ulrika Gustafsson representerade Gävleborg 
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
Gävleborg har även varit representerad i en 
av Unionens branschdelegationer. Bransch-
delegationerna består av förtroendevalda som 
under avtalsrörelsen arbetar för att få fram 
nya avtal. Delegationsledamöterna väljs på 
förbundsrådet. Ifrån Gävleborg var Stefan Wi-
borgh ordförande i branschdelegation Industri 
Industriarbetsgivarna, och Ulrika Gustafsson 
var vice ordförande i samma branschdelega-
tion.
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Översikt   
År: 2018 Kostnadsställe: 115 -Gävleborg   
Konto Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
Summa intäkter 13 869 13 347
Verksamhetskostnader -2 731 -3 050
Personalkostnader -9 304 -9 994
Baskostnader -1 396 -1 298
Summa rörelsekostnader -13 432 -14 342
Rörelseresultat 438 -995

Summa resultat från finansiella poster 0  0
Resultat efter finansiella poster 438 -995
Årets resultat 438 -995

Verksamhetskostnader
År: 2018 Kostnadsställe: 115 - Gävleborg   
Verksamhetskostnader Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
En starkare kraft -1 736 -1 680
Ett bättre medlemskap -226 -313
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -9 -132
En utvecklande organisation -760 -925
Verksamhetskostnader -2 731 -3 050

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2018
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Granskningsrapport
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År 2018 i siffror

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Gävleborgs regionstyrelse

Stefan Wiborgh
Ordförande regionstyrelsen

2016 2017 2018

Antal yrkesverksamma medlemmar 12 087 11 838 11 654

Antal Egenmedlemmar 239 241 238

Antal Studerandemedlemmar 920 1 014 1 064
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Företag Ort Antal

Afasiteamet Gävleborg Hudiksvall 12

Andritz Iggesund Tools AB Iggesund 26

Billerud Korsnäs Gävle 188

Bruks AB Arbrå 30

Cargotec Sweden AB Unionenklubben Hudiksvall 52

Crosscontrol Unionen klubb Alfta 47

DHL Express Ljusdal, Unionenklubben Ljusdal 77

Edsbyverken AB Edsbyn 48

Enerco Unionenklubben Hofors 19

ESRI Sverige Unionenklubben Gävle 20

Fack Klubb 19, Cibers Lift Gävle 71

Fiberdata AB Gävle 27

Fortums Unionenklubb Arbrå Arbrå 156

Gefleortens Mejeriförening Gävle 14

Holmen-Iggesund, Unionenklubben Iggesund 155

Huddig AB Hudiksvall 28

Inspecta Sweden AB Gävle 16

IPCO Unionenklubb Sandviken 30

Kraton Chemical AB- Unionenklubben Sandarne 29

Metria, Unionen inom Gävle 151

Midroc Electro AB Sandviken 181

Nefab, Unionenklubben Alfta 40

Office i Gävle AB Gävle 17

Partyking AB, Unionenklubben Gävle 11

Pöyry Sweden AB Gävle 39

Sandvik AB Sandviken 1219

-Sandvik IT Sandviken 129

-Sektion C&SMS Sandviken 378

-Sektion SMC Sandviken 151

-Sektion SMT Sandviken 402

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

SKF Coupling Systems AB Hofors 23

SNA Europé (Industries) AB Bollnäs 13

SNA Europe Edsbyn Unionenklubb Edsbyn 8

Stora Enso AB Unionenklubb Skutskär 71

Sunfab Hydraulic AB Hudiksvall 38

Svenska Fönster AB Edsbyn 91

Sverige Bygger Unionenklubb Hudiksvall 37

Unionen Gävleborg Gävle 11

Unionen Klubb NBV Gävleborg Gävle 11

Unionenklubben CGI Gävle/Söderhamn Gävle 76

Unionenklubben Docu i Ljusdal Ljusdal 83

Unionenklubben JDE Gävle Gävle 17

Unionenklubben Senseair Delsbo 33

Unionenklubben Smurfit Kappa Gävle Gävle 31

Unionenklubben vid Ocako i Hofors Hofors 113

Unionens Fackklubb vid Gudruns AB Gävle 6

Vallviks Bruk AB Vallvik 52

Voith Turbo Safeset Hudiksvall 29

Yrkesakademin Unionenklubb Gävle 196

ÅF-Infrastructure AB Bollnäs 13
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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.


