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Året som gått
Regionstyrelsens arbete under 2019 har 
präglats av ett väldigt gott och givande sam-
arbete med regionkontoret. 

  
Vi fortsätter på ett flerårigt arbete att stärka 
samarbete 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. Dessutom 
gjorde man en flytt av regionkontoret till 
nya adress den 4 december. 

 
Regionstyrelsen har under 2019 deltagit i 
flera olika sammanhang inom regionen.  
Nämnas kan:  
 
Teknikcollege – Här samlas skolor, fackför-
bund, lokala industriföretag, politiker m fl. 
Tekniska föreningen – Stimulera intresset 
för teknik och entreprenörskap, där fören-
ingen delar ut stipendium inom tekniskt 
ämnesområde.  
 
Kompetenscentrum Gävle – Syfte att skapa 
ett fungerande kompetensförsörjningssys-
tem som utökar samarbete mellan utbild-
ningssystem och arbetslivets kompetensbe-
hov. 
  
TCO Gävleborg – Lokalt samarbete 
med fackförbunden ST, Vårdförbundet, 
Lärarförbundet, Vision och Unionen.  

Inom Unionen har regionstyrelsen deltagit 
i:  
Dialogforum – Ett forum där förbundssty-
relsen och presidiet möts för att diskutera 
aktuella frågor. 

Unionen Förbundsråd (årligt) – motionsbe-
handling, val till övergripande branschde-
legation.

Unionens A-kassa – årsmöte och extra års-
möte. 

Unionens IT-referensgrupp, Vi deltar 
och tar upp saker som kan bli bättre 
Branschdelegationer – för specifika bran-
scher i avtalsrörelsen och för övergripande 
frågor.  

DUG – Samarbete inom region Dalarna/
Uppland/Gävleborg. Branschråd – där 
klubbföreträdare inom vissa avtalsområden 
möts. 

Politikerträffar där regionstyrelsen möter 
Gävleborgs riksdagspolitiker återkom-
mande två gånger per år och besöker även 
deras arbetsplats på riksdagshuset.  
Under 2019 arrangerades dessa på riksda-
gen, där LAS var huvudtema.  
Den andra träffen hölls på Sundfab i 
Hudiksvall, där diskuterades bl.a. utbild-
ning och livslångt lärande. 

Styrelsenarrangerar även ordförandeträffar 
för klubbar i regionen. 

Regionrådet 2019 hölls den 4 april i 
Sandviken. Rådet avslutades med en mycket 
uppskattad föreläsning av Linnea Claeson. 

Unionen hade sin kongress 2019 oktober 
i Malmö, där beslutades bl.a om en ny 
ekonomimodell, tidigare ekonomimodell 
byggde på anslag, numera görs en bud-
get ute bland regionerna som sedan skall 
godkännas. Ett annat besluta var att höja 
medlemsavgiften för de flesta med 10kr, ett 
annat beslut som kan nämnas var att man 
antog ett nytt handlingsprogram. 

Under året har vi haft celebert besök från 
förbundsstyrelsen, Peter Hellberg gjorde ett 
besök och då passade vi på att besöka party-
kungen som nyligen tecknat kollektivavtal, 
intressant och givande samtal blev det.  
Sedan har också Martin Linder besökt oss 
och då passade vi på att lägga det mötet på 
Sandvik, där Martin fick träffa några från 
regionstyrelsen ch fackliga företrädare från 
Sandvik. Martin fick också en genomgång 
hur HR-organisationen fungerar på företa-
get. 
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Under året har vi medverkat i debattartiklar 
och bl.a om jämställdhet på fotbollsplanen, 
vilket vi fick bra och positiva kommentarer 
om. 

Under året har Unionen också infört en ny 
resepolicy, vilket gjort att riktlinjer hur vi 
reser och bor blivit tydligare. 

Unionen Gävleborg är ett förbund som växt 
till Sveriges största fackförbund med 675 
000 medlemmar. Region Gävleborg bidrar 
till detta genom att hela tiden vara ett för-
bund som träffar medlemmar, klubbar och 
förtroendevalda. Men även via lokal press 
föra fram Unionens värderingar och åsik-
ter via debattartiklar och intervjuer i lokal 
radio. 

Unionen syns – Unionen gör skillnad! 
Med den här orden vill styrelsen tacka 
alla förtroendevalda, alla medlemmar och 
anställda för det deras slit och engagemang 
under det gångna året.

Roland Forsberg Mia Aho Wahlberg
Ordförande regionstyrelsen Regionchef
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Roland Forsberg Sandvik AB

Vice ordförande 
Martin Nyman Holmen AB Iggesund Paperboard 
Pia Klartström NCC Industry 

Ledamöter
Per Hedman Sandvik Utbildnings AB 
Rosita Riddar Franzon IKEA AB 
Stefan Rymbacka Sandvik IT Services AB 
Iwona Svensson Bilfinger Industrial Services Sweden AB

Suppleanter 
Therese Thomsson  
Christopher Lindberg Ovako Steel AB 
Jonna Embretsén Bombardier Transportation Sweden AB

Ungdomsombud
Julia Stenberg Gävleborgs Läns Afasiförening, Sandviken 

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

Suppleanter
Lena Holmlund Holmen AB Iggesund Paperboard
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Valberedning
Annika Oldberg Sandvik AB  
Kalle Gustafsson Svenska Aerogel AB

Suppleanter
Agneta Larsson Panth Sandvik Coromant AB 
Jens Andersson CGI Sverige AB 
 

Kongressombud 
Roland Forsberg Sandvik AB 
Ulrika Gustavsson BillerudKorsnäsAB 
Per Hedman Sandvik Utbildnings AB  
Pia Klarström NCC Industry AB 
Stefan Rymbacka Sandvik IT Services AB 
Iwona Svensson Bilfinger Industrial Services Sweden AB
 
Suppleanter
Christopher Lindberg Ovako Steel AB 

Ombud till förbundsråd 
Martin Nyman Holmen AB Iggesund Paperboard 
Stefan Rymbacka Sandvik IT Services AB 
Iwona Svensson Bilfinger Industrial Services Sweden AB
 
Suppleanter
Pia Klarström NCC Industry 
Rosita Riddar Franzon IKEA AB 
Roland Forsberg Sandvik AB 
Per Hedman Sandvik Utbildnings AB 



7

Personal
Regionkontoret Gävleborg omfattar Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun 

Regionchef
Mia Aho Wahlberg 

Coach/klubbutvecklare 
Erica Wåhlstedt 

Ombudsman/Försäkringsinformatör
Eva Hansson

Ombudsmän 
Annelie Giselson
Elin Haraldsson
Katarina Larsson
Loraine Nederstigt
Jörgen Olsson (tjänstledig)
Dan Persson
Janne Sandström
Andréas Sjölander
Petter van der Zwan
Eva Åsberg
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Utvecklingsdagen
Det kom 48 personer på vår utvecklingsdag 7 
november.

Programmet var en föreläsning om avtalsrö-
relsen bakom kulisserna, information från 
Regionstyrelsen och på eftermiddagen pratade 
Erica om utmaningar för de förtroendevalda. 
De fick ett antal frågeställning som de svarade 
på och som vi anställda ska arbeta vidare med. 

Uppfattningen var att dagen var lyckad och att 
deltagarna var nöjda med den information de 
fick.

 
Loraine Nederstigt

Arbetsmiljö
Regionkontoret har genomfört en grundläg-
gande arbetsmiljöutbildning om tre dagar 
(Prevent) och har fått ställa in en två dagars 
fortsättningsutbildning om psykosocial 
arbetsmiljö. Beslut har tagits att vi inte kom-
mer att genomföra denna påbyggnadsutbild-
ning då vi för andra året i rad fått ställa in kur-
sen. Vi hänvisar arbetsmiljöombud och chefer 
till Prevent.

Ett arbetsmiljöombud har stora möjligheter 
att påverka arbetsmiljöarbetet lokalt på sin 
arbetsplats. Därför ser vi på Regionkontoret 
till att de får möjlig-het att agera i sitt uppdrag 
och att de får den kompetens de behöver. 
Arbetsgi-varen är enligt Arbetsmiljölagen 
skyldig att stå för kostnader när det gäller 
grundutbildning. Det åligger oss regionala 
arbetsmiljöombud att årligen hålla utveck-
lingssamtal och avstämningssamtal med valda 
ombud.

Fortfarande kan vi se att det finns en otyd-
lighet i arbetsmiljöombudens roll när det 
gäller det lokala arbetet kopplat till klubb. 
Arbetsmiljöombuden ska löpande samverka 
med arbetsgivaren och arbeta för att förhindra 
ohälsa och olycksfall. Innan beslut av för-
ändring ska arbetsgivaren tillsammans med 
arbetsmiljöombudet göra en risk- och konse-
kvensanalys.

De regionala arbetsmiljöombuden har under 
2019 arbetat med rehabilite-ringsärenden 
och andra arbetsmiljöärenden. De har gjort 
skyddsronder, begärt åtgärder (6.6a) samt 
även arbetsplatsbesök med syfte att informera 
och utbilda arbetsmiljöombud och arbetsgi-
varrepresentanter i SAM, systematiskt arbets-
miljöarbete. 

Eva Åsberg 
Samordnare arbetsmiljö  

Utveckling av förtroendevalda. Klubbstöd/
klubbutveckling
Genomfört flertalet klubbstödsinsatser såsom 
processledning, coaching individuellt samt i 
grupp under året. Även detta en outnyttjad 
förmån för våra förtroendevalda. Det kan 
handla om behov av att få ihop gruppen, dra 
åt samma håll, tydliggöra uppdrag, ramar, rol-
ler mm. Men även att planera sin verksamhet 
över året samt hur man kan få till engagerade 
medlemsmöten.

Övrig verksamhet: Facilitering/ processled-
ning av delar av Utvecklingsdagen för mål-
grupp förtroendevalda. De förtroendevalda 
fick genom olika aktiviteter arbeta med samt 
reflektera över kommande verksamhet utifrån 
övergripande mål i Unionen samt vad de kan 
ta med hem till sina respektive arbetsplatser 
att arbeta vidare med.

Erica Wåhlstedt

En starkare kraft för ökat inflytande
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GENOMFÖRDA AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR (M) OCH FÖRTROENDEVALDA (F) 2019 

Tillfälle för aktiviteten

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f)

Facklig grundkurs för förtroendevalda (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) 

Medvetet Ledarskap

1 januari – 31 december 2019 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 
Kollekivavtal
Under 2019 tecknades 26 nya kollektivavtal 
med arbetsgivare. Under året har andelen 
medlemmar i Gävleborg som omfattas av 
avtal minskat från en täckningsgrad på 86,9% 
till 86,1 %.

FLER MEDLEMMAR, YRKESVERKSAMMA 
INKLUSIVE EGET
Unionenveckorna
Unionenveckorna 6 och 38, hade temat

Lön och balans samt att vi lade till en vecka 
som vi kallade Gävleborgsvecka (vecka19). 

Vi besökte totalt 861 arbetsplatser under året. 
Vi arbetade med besök utifrån strategiska 
arbetsplatser kopplat till våra wiggar. Besöken 
bokades både ut i förväg samt kompletterades 
med spontana besök. Vi fokuserade på arbets-
platser med värvningspotential och där det ej 
fanns LFO samt att vi besökte företag där vi 
aldrig eller för längesedan varit och besökt. Vi 
arbetade ortsvis gällande våra besök och spred 
ut oss på flera orter för att täcka upp. Till detta 
kommer ett antal klubbar som hade olika vär-
vande aktiviteter under veckorna.

Vill tacka alla förtroendevalda för ert engage-
mang under året och hoppas på mer samarbe-
ten under nästa år.

Ansvrig för veckorna 
Annelie Giselson

EGET
Under året har Andréas Sjölander tagit 
över det regionala ansvaret för arbetet 
med Unionen Egenföretagare. Unionen 
Egenföretagare är en medlemskapsform som 
riktar sig till de som driver eget företag utan 
anställda.

Under året 2019 så har det primära arbetet 
varit att skapa relationer med olika aktörer 
inom regionen samt att vi varit delaktiga på 
nätverksträffar.

Under 2019 passerade Unionen 
Egenföretagare 10 000 st medlemmar natio-
nellt.

  

Medlemsaktivitet 
Regionstyrelsen och regionkontoret anord-
nade en medlemsaktivitet på Gävle Teater 26 
november. Föreläsare var Lasse Nilsen som 
pratade om hur kroppsspråket avslöjar det vi 
egentligen säger. Vilka signaler skickar vi ut 
till andra och vilka signaler tar vi emot? Med 
humor och träffsäkerhet lärde Lasse Nilsen 
de 210 deltagarna hur man beter sig i rummet 
för att förebygga missförstånd och onödiga 
konflikter.

Roland Forsberg och Stefan Rymbacka, från 
regionstyrelsen, hälsade alla välkomna och 
avslutade sen kvällen genom att tacka Lasse 
Nilsen för en intressant och rolig föreläsning.
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FLER HÖGSKOLEUTBILDADE MEDLEMMAR 
Studerandeverksamhet 
Under året har jag och vår studerandeom-
budsman Felicia och jag haft ett mycket bra 
samarbete kring studerandeverksamheten. 
Vi genomfört aktiviteter på högskolan så som  
Mäklardagen, Futurum, Kontaktia, HR-dagen 
och den årliga insparken. 

Regionkontoret har deltagit på tre av dessa 
aktiviteter och värvat nya medlemmar och 
informerat om Unionen. Vi har haft 2 student-
informatörer på högskolan i Gävle som heter 
Ebba och Martin. Dom är själva studenter på 
högskolan och finns med och representerar 
Unionen i olika sammanhang. Vi har även 
samarbete med olika studentföreningar för att 
synas.

Vi har haft en bra dialog med studenterna och 
skruvat på tillvägagångsättet under året för att 
kunna nå det uppsatta målet på nya student-
medlemmar. I slutet på året hade vi en mål-
uppfyllnad på ca 65%.

 
Ansvarig för studerande 
Elin Haraldsson

Likabehandlingsnätverk
Vi har haft en lunch till lunchträff i Borlänge i 
maj med 16 deltagare där vi bland annat hade 
Zafire Vrba som föreläsare. Zafire pratade om 
transpersoners situation i Sverige och gav oss 
en bra inblick i detta.

Zafire skrev själv dessa rader på sin 
Facebooksida efteråt: 
”Idag har jag fortbildat om transfrågor och 
bemötande för Unionens likabehandlingsnät-
verk i Dalarna, Uppland och Gävleborg. Det 
var flera år sen jag utbildade en grupp som var 
lika engagerad, reflekterande, empatisk och 
frågvis. Så rolig arbetsdag! 

/med hopp om framtida fackliga segrar.”

Oerhört roligt att läsa tycker jag, värderingen 
av nätverksträffen påvisade att deltagarna 
var mycket nöjda med dagarna. Vi hade 
också Ann-Katrin Dolium på besök som 
pratade lite kring Unionens nya plattform för 
Likabehandling.

Höstens träff gick av stapeln i Gävle och hade 
mycket bra deltagande. Anar vi ett trendbrott?

Ämnet var ”Förebildning” med hjälp av 
Michael Lundh och Pelle Hasselgren. Michael 
ingick tidigare i karriären som polis i den 
ökända norrmalmspiketen och var Sveriges 
mest prickade polis. Han berättar om sin 
utveckling från vanlig grabb och hur han 
radikaliserades inom polisen till att bli miss-
tänksam och rasistisk och hur extremt viktigt 
det är med goda förebilder. Detta var andra 
gången jag hade nöjet att stöta på dessa her-
rar. Det rekommenderas varmt och att döma 
av deltagarnas utvärderingar var det fler som 
tycker som jag. 
Vi deltog även på Pride i Gävle och i Hudik, 
det finns ingen anledning att gnugga in detta 
mer. Vi hade förhoppningar om ett betydligt 
högre deltagarantal. Vi får försöka göra ett 
omtag i denna fråga så får vi se om det blir 
någon comeback eller kanske hittar andra for-
mer för deltagande.

Sammantaget har året varit bra. Kongressen 
har beslutat om den nya Mångfalds- och lika-
behandlingsplattformen så det finns tryck i 
frågorna. Deltagarantalet på våra träffar stiger. 
Vi har haft bra föreläsare och bra idéer inför 
2020.

Elin Haraldsson

Petter van der Zwan 
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
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 arbetssitua-
tion. Vi syns ofta 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, exem-
pelvis jämställdhetsfrågor.

Unionens tre hjärtefrågor är: 
- Kompetens ger kraft 
- Fler och bättre jobb 
- balans i arbetslivet

Under 2019 har vi i Gävleborg haft flera 
debattartiklar i regional media, framför allt 
Gefle Dagblad och Arbetarbladet. 

Våra debattartiklar har bland annat handlat 
om kompetensutveckling, vobba, lönekart-
läggning, jämställdhet och arbetsmiljöfrågor 
där vi under våren ägnade mycket kraft, 
och fick bra genomslag, med vår kampanj 
”Unplugged” där vi riktade fokus på jobbmo-
bilen. Den ger ett mer flexibelt arbetsliv men 
där den ständiga uppkopplingen kan innebära 
problem med den så viktiga återhämtningen. 

Vi har även synts på nyhetssidor vid ett flertal 
tillfällen, ofta efter att ha skickat ut pressmed-
delanden. 

Vår Facebook-sida, som är för hela DUG 
(Dalarna, Uppland och Gävleborg), fortsätter 
att växa och hade vid årsskiftet ca 650 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 akti-
viteter, med mera.

 

Politikerträffar
Under 2019 har Gävleborgs regionstyrelse 
haft två politikerträffar där vi bjudit in länets 
riksdagsledamöter att träffa oss där vi vill lyfta 
fram ett för Unionen aktuellt politiskt ämne, 
kombinerat med intressanta studiebesök.

Tisdagen 14 maj träffade regionstyrelsen sju av 
Gävleborgs riksdagsledamöter i riksdagen och 
en ombudskvinna från Socialdemokraterna 
för att framför allt lyfta LAS-frågan och 
beskriva Unionens syn på den utredning och 
direktiv som lagts fram i riksdagen och ska 
vara klar i maj 2020.

Till vår hjälp fick vi eminent bistånd av vår 
dåvarande förhandlingschef Niklas Hjert 
och uppskattad värd under besöket var Lars 
Beckman (M) som visade oss runt i lokalerna 
tillsammans med guiden Helene.

Sammantaget blev detta en riktigt intressant 
och bra dag där vi tror och hoppas att flera 
av våra folkvalda politiker fick sig en liten 
tankeställare, ökad kunskap i frågan och ännu 
större förtroende för Unionen som ansvarsta-
gande part på den svenska arbetsmarknaden.

Vår andra politikerträff under året måndagen 
var 11 november då vi träffades på Sunfab i 
Hudiksvall. Temat för dagen var kompetens-
utveckling där vi från Unionens sida ville lyfta 
fram vår politik för att ta detta ämne, som vi 
diskuterat så länge, till nästa nivå.

Med under dagen var även Sunfabs delägare 
Mats Sundin, vars farfar grundade det drygt 
90-åriga företaget, och företagets VD Marie 
Nilsson.  

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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Coach
Chef kurser: 
Genomfört ledarskapsprogrammet för mål-
grupp chef. Programmet erbjöds under året i 
modulform om 4 moduler à två dagar. Runt 
60 talet chefer har hittills hunnit ta del av 
modulerna under året. Kurserna är fullbelagd 
vid varje tillfälle och mycket uppskattade och 
dessutom självvärvande. 

• Medvetet ledarskap (Modul 1)

• Coachande förhållningssätt (Modul 2)

• Grupp och konflikt (Modul 3)

• Leda förändring (Modul 4)

• Utveckla ditt ledarskap för har genomförts 2 
gånger i Gävle under året. Ett bra och stär-
kande komplement till de övriga kurser vi 
erbjuder målgrupp chef. I grupp får cheferna 
arbeta vidare med olika utmaningar i sin roll 
mot mål.

Coaching individuellt erbjuds vid behov sedan 
hösten. Hittills har 10 talet samtal genomförts 
under året. 

Förtroendevalda Kurser:

Coachande förhållningssätt 1 dag: 6 st genom-
förda under året. 

Medvetet Ledarskap 2 dagar: 3 st genomförda 
under året. 

Individcoaching: 6 st genomförda samtal un-
der året. Detta är återigen ett mycket outnytt-
jat erbjudande som stöttar de förtroendevalda 
i sin roll.

Klubbstöd/klubbutveckling:  
Genomfört flertalet klubbstödsinsatser såsom 
processledning, coaching individuellt samt i 
grupp under året. Även detta en outnyttjad 
förmån för våra förtroendevalda. Det kan 
handla om behov av att få ihop gruppen, dra 
åt samma håll, tydliggöra uppdrag, ramar, rol-
ler mm. Men även att planera sin verksamhet 
över året samt hur man kan få till engagerade 
medlemsmöten. 
Övrig verksamhet:  
Facilitering/ processledning av delar av Ut-
vecklingsdagen för målgrupp förtroendevalda. 
De förtroendevalda fick genom olika aktivi-
teter arbeta med samt reflektera över kom-
mande verksamhet utifrån övergripande mål i 
Unionen samt vad de kan ta med hem till sina 
respektive arbetsplatser att arbeta vidare med.

Arbetsplatsförlagda insatser:  
Föreläsning på ÅF/Pöyry Gävle för alla an-
ställda på temat ”Gör varandra bra”. Ett 70 tal 
personer dök upp och alla fick Unionenpåsar 
och material. Aktiviteten var mycket uppskat-
tad och lyckad och initiativet kom från de 
förtroendevalda på arbetsplatsen.

Föreläsning på Manpower i Sandviken om 
Unionen, den svenska modellen mm för 
arbetssökande och vikten av att vara organise-
rad. Ett 20 tal på plats. En mycket uppskattad 
aktivitet bland deltagarna och platsansvarig. 

När Marie fick frågan från en av politikerna 
om vilken som är den viktigaste frågan som 
politikerna ska ta med sig blev svaret: möjlig-
heten till kompetensutveckling!

Unionens politik för kompetensutveckling 
presenterades av teamchef Josefine Boman 
från Förbundskontoret. Som vanligt på dessa 
träffar blev det riktigt bra diskussioner och 
förhoppningsvis fick politikerna med sig 
en hel del matnyttigt och en känsla av att 
Unionen jobbar väldigt aktivt med vår hjärte-
fråga kompetens ger kraft.

 

fort politikerträffar
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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. 

Organisering av förtroendevalda
Gävleborg har under året haft ett ökat tapp 
på många av våra förtroendevaldauppdrag. 
Vi har under senare delen av året arbetat mer 
strategiskt på olika sätt för att öka den fackliga 
organisationsgraden på våra arbetaplatsplat-
ser ex utifrån strategiska listor med löpande 
uppföljning av arbetet för att få bättre koll på 
vårt arbete med dessa målgrupper. Med dessa 
arbetssätt och med bättre verktyg, ser vi hur vi 
kan främja för att vända den negativa trenden 
framåt. 

Arbetet med att få till fler APO och AMO är 
även ytterliga en led mot att öka bildandet av 
nya klubbar i Gävleborg.

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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Översikt   
År: 2019 Kostnadsställe: 115 – Gävleborg   
Konto Utfall 2019 December Ack tkr Budget 2019 Ack tkr
Summa intäkter 13329 13168
Verksamhetskostnader -2124 -2899
Personalkostnader -9581 -10213
Baskostnader -1440 -1351
Summa rörelsekostnader -13145 -14463
Rörelseresultat 184 -1295

Summa resultat från finansiella poster 0  0
Resultat efter finansiella poster 184 -1295
Årets resultat 184 -1295

Verksamhetskostnader
År: 2019 Kostnadsställe: 115 – Gävleborg   
Verksamhetskostnader Utfall 2019 December Ack tkr Budget 2019 Ack tkr
En starkare kraft -1366 -1526
Ett bättre medlemskap -137 -324
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -50 -96
En utvecklande organisation -571 -953
Verksamhetskostnader -2124 -2899

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2019
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Granskningsrapport
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År 2019 i siffror

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Gävleborgs regionstyrelse.

Roland Forsberg
Ordförande regionstyrelsen

2017 2018 2019

Antal yrkesverksamma medlemmar 11838 11654 11860

Antal Egenmedlemmar 241 238 223

Antal Studerandemedlemmar 1014 1064 915
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Företag Ort Antal

Afasiteamet Gävleborg Hudiksvall 12

Andritz Iggesund Tools AB Iggesund 24

Billerud Korsnäs Gävle 197

Bruks AB Arbrå 31

Cargotec Sweden AB Unionenklubben Hudiksvall 52

Crosscontrol Unionen klubb Alfta 50

DHL Express Ljusdal, Unionenklubben Ljusdal 72

Edsbyverken AB Edsbyn 44

Enerco Unionenklubben Hofors 15

ESRI Sverige Unionenklubben Gävle 19

Fack Klubb 19, Cibers Lift Gävle 74

Fiberdata AB Gävle 28

Fortums Unionenklubb Arbrå Arbrå 170

Gefleortens Mejeriförening Gävle 11

Holmen-Iggesund, Unionenklubben Iggesund 142

Huddig AB Hudiksvall 28

Inspecta Sweden AB Gävle 16

IPCO Unionenklubb Sandviken 31

Kraton Chemical AB- Unionenklubben Sandarne 32

Metria, Unionen inom Gävle 134

Midroc Electro AB Sandviken 186

Nefab, Unionenklubben Alfta 42

Office i Gävle AB Gävle 15

Partyking AB, Unionenklubben Gävle 15

Pöyry Sweden AB Gävle 39

Rise Research Institutes Of Sweden AB Hudiksvall 7

Sandvik AB Sandviken 1191

-Sandvik IT Sandviken 117

-Sektion C&SMS Sandviken 381

-Sektion SMC Sandviken 158

-Sektion SMT Sandviken 374

Klubbar i Unionen Gävleborg
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2019
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Företag Ort Antal

SKF Coupling Systems AB Hofors 25

SNA Europé (Industries) AB Bollnäs 11

SNA Europe Edsbyn Unionenklubb Edsbyn 7

Stora Enso AB Unionenklubb Skutskär 75

Sunfab Hydraulic AB Hudiksvall 36

Svenska Fönster AB Edsbyn 94

Sverige Bygger Unionenklubb Hudiksvall 31

Unionen Gävleborg Gävle 11

Unionen Klubb NBV Gävleborg Gävle 11

Unionenklubben CGI Gävle/Söderhamn Gävle 73

Unionenklubben Docu i Ljusdal Ljusdal 86

Unionenklubben JDE Gävle Gävle 15

Unionenklubben Senseair Delsbo 35

Unionenklubben Smurfit Kappa Gävle Gävle 31

Unionenklubben vid Ocako i Hofors Hofors 114

Unionens Fackklubb vid Gudruns AB Gävle 7

Vallviks Bruk AB Vallvik 44

Voith Turbo Safeset Hudiksvall 23

Yrkesakademin Unionenklubb Gävle 222

Yilport Gävle AB Gävle 8

ÅF-Infrastructure AB Bollnäs 15
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Kompetensutveckling

Arbetsmiljö

Lön

Pension

Jämställdhet

Kollektivavtal
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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. 


