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Unionenhuset.psd

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 medlem-
mars 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 hade vi under 
våren, i anslutning till Regionrådet, 
en utvecklingsdag där vi bl.a. fick 
lyssna på intressanta föreläsningar från 
AFA Försäkring, TCO:s tankesmedja 
Futurion som pratade om framtidens 
arbetsliv samt Trygghetsrådet. Även en 
avtalskonferens har genomförts för att 
samla in krav till avtalsförbundsrådet. 
Vi har ett nätverk för likabehandlings-
ombud som under året träffats två 
gånger och lyssnat på intressanta före-
läsare.

För medlemmarna har det, förutom 
alla kurser, arbetsplatsbesök och pen-
sions- och försäkringsinformationer, 
genomförts två Unionen-veckor där vi 
fokuserat på LÖN och ARBETSMILJÖ. 
Flertalet föreläsningar har anordnats 
såsom ”Keep Calm”, ”Att prestera och 
samtidigt må bra” samt ”Mamma lju-
ger” med Jan Bylund. Vi har också 
varit matchvärd på innebandy samt 
ordnat en träff på Äteriet i Borlänge 
för nya medlemmar för att informera 
om medlemskapet. Regionkontoret 
och styrelsen deltog även i september i 
Pridefestivalen i Falun som en del i vårt 
engagemang kring likabehandling, 

Styrelsen har under året träffat regio-

nens riksdagspolitiker vid ett tillfälle 
och där lyft det som är viktigt för 
medlemmar i regionen. Vi träffades 
på Spendrups Bryggeri i Grängesberg 
och där lyfte vi frågan om Unionens 
syn på LAS-frågan och den utredning 
som väntas bli klar under våren 2020 
och som ska lämnas till regeringen. 
Vårt budskap är tydligt; låt arbetsmark-
nadens parter även i fortsättningen 
lösa dessa frågor avtalsvägen och inte 
via lagstiftning. Under hösten deltog 
några ur styrelsen på Avestasamtalen 
som hålls varje år och där var temat i 
år ”Framgångsfaktorer för framtidens 
basindustri”. Försvarsminister och 
dalasonen Peter Hultqvist talade om 
betydelsen av starka fackföreningar och 
hur dom tillsammans med arbetsgi-
varna bidrar till den så framgångsrika 
svenska partsmodellen. I övrigt har 
styrelsen varit engagerad i den avtals-
rörelse som under året dragit igång och 
det genomfördes en avtalskonferens 
under mars för att samla in den syn på 
avtalskrav Dalarna hade. Under hösten 
genomfördes Kongressen i Malmö där 
ett antal motioner, politiska plattformar 
– varav en helt ny kring Jämställdhet 
och Mångfald, handlingsprogram för 
kommande kongressperioden samt en 
ny ekonomimodell debatterades fram.

Opinionsbildning är viktigt för 
Unionen och vår region har synts under 
året i både central och regional media. 
Vi har haft flertalet debattartiklar i 
lokaltidningar och även medverkat i 
regional radio. I radion pratade vi om 
att vi jobbar för mycket och det skapar 
sömnproblem. Debattartiklarna har 
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bl.a. handlat om kompetensutveckling, 
vobba, lönekartläggning, jämställdhet 
och arbetsmiljö. En kampanj som hette 
”Unplugged” fick starkt genomslag.

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

Allt detta sammantaget har gett regionen 
en ökad täckningsgrad vad gäller kollek-
tivavtal, ökning av antalet klubbar och vi 
har även fått en ökning av antalet yrkes-
verksamma medlemmar, chefsmedlem-
mar och EGET-medlemmar, vilket är 
fantastiskt!

Regionstyrelsen Dalarna

Patrik Sundell

Carina Sisell

Tommy Gustafsson

Johan Svälas

Milenka Gozo

Åsa Hinders

Thomas Andersson

Fredrik Holmgren

Håkan Danielsson-Wahl

Matthias Almroth

Jakob Stångmyr

Marie-Louise Frennesson

Anton Pettersson
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB

Vice ordförande 
Carina Sisell Idre Fjäll
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB

Ledamöter
Åsa Hinders Kringdata AB, tom 2019-09-30
Johan Svälas JWS Skogsdikning
Thomas Andersson Bilfinger Services Sweden AB
Fredrik Holmgren ABB AB
Milenka Gozo CGI Sverige AB
Håkan Danielsson-Wahl Unionen Dalarna

Suppleanter
Marie-Louise Frennesson ABB AB
Mattias Almroth Ctek Sweden AB
Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB

Ungdomsombud
Anton Pettersson ABB AB
Angelica Mörk Coor Service Management AB, tom 2019-08-16
Victor Daniels ICA Sverige AB

Arbetsutskott
Patrik Sundell
Carina Sisell
Samt tre personer ur styrelsen på rullande schema  

Revisorer
Solvej Magnusson Montal AB
Ursula Ekblad Byggnadsföreningen Vi förenade ek för och 
 Bogg & Olofsson Redovisning AB

Suppleanter
Torbjörn Andersson Outokumpu Press Plate AB
Mats Ohldén SSAB EMEA AB

Beredningsutskott
Monica Andersson Seco Tools AB
Rune Haglund Clas Ohlson AB
Stefan Flink SSAB EMEA AB
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Valberedning
Tomas Jansson SSAB EMEA AB (sammankallande)
Anette Hedvall Mockfjärds Fönstermästaren AB
Johanna Öhgren-Bohman ABB AB
Nagendra Nagabhushan Dellner Couplers AB
Annelie Johansson Coor Service Management AB

Suppleanter
Joakim Sundström Stora Enso Fors AB
Erik Bergqvist Rotork Sweden AB

Kongressombud 
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB 
Carina Sisell Idre Fjäll
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB
Åsa Hinders Kringdata AB
Thomas Andersson Bilfinger Services Sweden AB
Milenka Gozo CGI Sverige AB

Suppleanter
Johan Svälas JWS Skogsdikning
Vakant
Fredrik Holmgren ABB AB
Yvonne Norgren ABB AB
Mattias Almroth Ctek Sweden AB
Jakob Stångmyr Stora Enso Paper AB

Ombud till förbundsråd 
Patrik Sundell Outokumpu Stainless AB 
Carina Sisell Idre Fjäll
Tommy Gustafsson Erasteel Kloster AB

Suppleanter
Åsa Hinders Kringdata AB
Johan Svälas JWS Skogsdikning
Milenka Gozo CGI Sverige AB
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Personal
Regionchef
Matthias Gran 

Ombudsmän
Karin Lind
Per-Gustaf Hellstrand
Fredrik Rogström, tom 190731
Magnus Holt
Marie Hedberg
Erika Johansson
Jenny Johansson
Roger Jansson
Karl-Henrik Hellmer 
Mattias Almroth - 190901-191231

Försäkringsinformatör
Anne-Marie Andersson 

Regionalt arbetsmiljöombud/ekonomi
Monika Wallin-Pettersson

Kursadministratör/kommunikatör
Karin Sandström

Opinionsbildare/klubbutvecklare
Håkan Danielsson-Wahl

Värvare
Patricia Hansén

Coach
Veronica Hedqvist
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Bilda klubbar
Under 2019 fortsatte vår positiva utveckling 
från 2018 med en ökning av antalet klubbar. 
Trenden har varit likadan över hela för-
bundet vilket är väldigt glädjande eftersom 
Förbundsstyrelsen satt det som ett mål för 
verksamheten. 

I Dalarna bildade vi sex nya klubbar vilket 
också bidrog till att vi på det hela ökade till 
66 klubbar. Det är inte bara viktigt att vi 
skapar förutsättningar till större inflytande 
på arbetsplatserna. Det är också viktigt 
att antalet medlemmar som omfattas av 
inflytandeformer ökar på arbetsplatserna 
så att klubbarna blir starkare, vilket leder 
till bättre förutsättningar till inflytande på 
arbetsplatsen för Unionen medlemmen.

Framgången till fler klubbar är att vi har 
jobbat metodiskt med våra arbetsplatsom-
bud, ett uppdrag med begränsat mandat, 
och med de övriga arbetsplatser där med-
lemsstyrkan finns för att kunna bilda klubb. 
Vi ser också att kollektivavtalen och löne-
processerna fungerar bättre på arbetsplatser 
med klubb. Vilket samtidigt medför att där 
vi har klubb är medlemmarna mer nöjda 
med Unionen och medlemskapet. För att 
öka antalet klubbar behöver vi också behålla 
klubbarna, vi har haft fokus på årsmöten 
och fångat upp tidiga signaler ifrån klub-
bar där de behöver stöd för att fortsätta sitt 
arbete med inflytandet på arbetsplatsen. Ett 
processorienterat arbetssätt, till det ett tyd-
ligt målstyrnings- och utvecklingsarbete.

Utvecklingsdag förtroendevalda
Tisdagen 9 april hade vi vår utvecklingsdag 
för våra förtroendevalda med ca 80 deltaga-
re. Vi fick lyssna på intressanta föreläsningar 
från AFA Försäkring, TCO:s tankesmedja 
Futurion som pratade om framtidens ar-
betsliv, Trygghetsrådet, med mera.

Precis som tidigare år fick vår utvecklings-
dag höga betyg av deltagarna i utvärdering-
arna och vi är stolta över att ha etablerat den 
här dagen som ett årligt givande inslag för 
våra förtroendevalda.

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

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)

Likabehandlingsnätverk (F)

Regionråd (årsmöte) (f)

Träningsläger för förhandlare (f)

Aktivt lönearbete (f)

Omorganisation MBL/LAS i praktiken (f)

Inspiration för lokala valberedare 

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling (f)

Bättre psykosocial arbetsmiljö (f)

Coachande förhållningssätt 

Grupputveckling för klubbstyrelser (f)

Medvetet ledarskap

Utvecklingsdag för förtroendevalda (F)

Nätverksträff för förtroendevalda (F)

1 januari – 31 december 2019 Totalt

Yrkesverksamma och Eget medlemmar 12 567

Student 517

Pensionärer 2 209

Totalt 15 293

Olika medlemsgrupper
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL 
Kollektivavtalstecknande
Vår ambition är att alla större företag skall 
omfattas av kollektivavtal och vid årets slut 
hade vi 22 arbetsplatser med mer än 51 med-
lemmar där samtliga arbetsplatser omfattades 
av kollektivavtal. Under året har andelen med-
lemmar i Dalarna som omfattas av avtal ökat 
från en täckningsgrad på 89,50% till 90,10%, 
och i antal med 166 medlemmar.

Kollektivavtalstäckningen ökade på våra 
arbetsställen i Dalarna till 74,0% (72,2%). 
Detta till stor del beroende på att det är 20 
arbetsställen fler i vår region som omfattas 
av kollektivavtal vid 2019 års slut jämfört mot 
2018.

FLER MEDLEMMAR, YRKESVERKSAMMA 
INKLUSIVE EGET
Unionenveckorna
Varje år, vecka 6 och 38, genomför alla regio-
ner i Unionen, sina ”synlighetsveckor” de så 
kallade Unionenveckorna. Syftet är att vara 
extra synliga på arbetsplatser runt om i landet 
tillsammans med våra förtroendevalda. Temat 
för vecka 6 var ”LÖN” och för vecka 38 var det 
”ARBETSMILJÖ”.

För oss på regionkontoret innebär dessa 
veckor lite extra och att vi då står beredda på 
tårna för att synliggöra både Unionen och det 
fina arbete som våra förtroendevalda gör ute 
på sina arbetsplatser. 

Vi på regionkontoret genomförde ett stort 
antal arbetsplatsbesök i värvningssyfte under 
dessa veckor. Just under veckorna 5-7 var vi 
ute och hade föreläsningar om LÖN hos flera 
av Unionens klubbar. Även en del årsmöten 
hanns med under dessa veckor. 

Under veckorna 37-39 genomförde vi ”Keep 
Calm” föreläsningar vid våra arbetsplatsbesök. 
Under veckorna 37-39, hade vi på regionkon-
toret siktat in oss på att göra arbetsplatsbesök 
och prata om arbetsmiljö på specifika orter i 
regionen.

Tillsammans med våra förtroendevalda gjorde 
vi även synlighetsaktiviteter/informations 

torg/skrivbordsbesök hos dem under dessa 
veckor.

 Matchvärd innebandy
Lördagen 19 januari var Unionen Dalarna 
matchvärdar när IBF Falun mötte 
Uppsalalaget Sirius i högsta innebandyligan 
SSL. Både såväl personal från regionkontoret 
som några från regionstyrelsen delade ut över 
500 isskrapor till publiken.

Utöver det blev regionchef Matthias Gran 
och opinionsbildare Håkan Danielsson Wahl 
intervjuade i var sin periodpaus av konferen-
cier Mats Ingels där vi pratade om medlem-
skapet och lön. Som matchvärd fick vi även 
dela ut pris till matchens lirare i respektive lag 
och hade reklamfilm på jumbotronen.

En riktigt rolig och lyckad synlighetsaktivitet!

Ortsvisa föreläsningar
Föreläsningen ”Att prestera och samtidigt må 
bra!” med Emanuel Nilsson genomfördes på 
tre orter i Dalarna. Borlänge 16 september, 
Mora 17 september och Ludvika 18 september.

Vi lottade även ut biljetter till föreläsningen 
”Mamma ljuger” med Jan Bylund och Mattias 
Lundberg som hölls i Mora 12 november, 
Ludvika 13 november och Falun 14 november.

Arbetsplatsbesök och medlems-                  
utveckling 
Med gemensamma krafter ökade vi trycket 
ute på arbetsplatserna, dels genom våra 
arbetsplatsbesök (687 stycken) och vi har även 
positiv medlemsutveckling 2019. Fungerande 
arbetssätt, fokus på strategiskt viktiga arbets-
platser och ett bra teamwork har gett ett 
mycket bra resultat. I siffror ser resultatet för 
2019 ut att ha gett oss 173 fler medlemmar 
(yrkesverksamma och egenföretagare) och vi 
var vid årsskiftet 12.567 medlemmar, fler än 
någonsin.

Den 19 juni anordnades en träff på Äteriet i 
Borlänge för nya medlemmar där de fick lite 
information om medlemskapet.
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FLER HÖGSKOLEUTBILDADE MEDLEMMAR

Öka andelen högskolestuderande
Ett av Unionens viktigaste mål för 2019 var att 
öka andelen medlemmar med högskoleutbild-
ning. Bakgrunden till det är att Unionen är 
ett vertikalt förbund som organiserar alla på 
arbetsplatsen inom vårt område – privatan-
ställda tjänstemän, oavsett titel eller utbild-
ningsbakgrund.

För att öka vår representativitet på arbetsplat-
serna hade Unionen som mål att 38 procent 
av våra inträden skulle ha högskoleutbildning. 
Dalarnas resultat för 2019 blev 27 procent, 
samma som ifjol, och då ska tilläggas att ande-
len högskoleutbildade privatanställda tjänste-
män i Dalarna är 17 procent. För riket är det 
39 procent.

Unionen Student
Unionen Student förbereder studenterna 
på arbetslivet för att ge dem de bästa för-
utsättningarna till en bra start på karriä-
ren. 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 rabat-
ter och mycket mer. Som medlem i Unionen 
Student betalar man endast 100 kr för sitt stu-
derandemedlemskap som gäller hela studie-
tiden 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, både vid campus i 
Borlänge och aktiviteter i kårhuset i Falun. 
Där har vi haft informationsbord och aktivi-
teter för att värva medlemmar tillsammans 
med våra studerandeombudsman under året, 
Felicia Skarin och Sabina van der Schaaf de 
Maré. Studenterna har givetvis även kunnat 

ställa frågor till oss vid dessa aktiviteter.

Värvningsmässigt nåddes inte årsmålet. Det är 
svårt att säga varför men känslan är att många 
studenter är mer eftertänksamma innan de 
väljer att gå med som medlem. Vid årsskiftet 
2019/2020 hade vi 517 studerandemedlemmar 
vilket är 211 färre än ett år tidigare.
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UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Avtalsfrågor/ordförandekonferens
Startskottet för avtalsrörelsen gick under 
Unionenveckorna med start vecka 5 genom 
bl.a. informationsflöde ut via mejl till med-
lemmarna. Vi genomförde arbetsplatsbesök 
och deltog på klubbarnas årsmöten och pra-
tade om avtalsfrågor och gjorde reklam för 
kampanjen T(r)yck till! där medlemmar och 
förtroendevalda kunde säga vad de tyckte var 
de viktigaste frågorna att lyfta i avtalsrörelsen. 
Vi genomförde avtals/ordförandekonferens 
den 14 mars i Borlänge med 23 deltagare varav 
en enskild medlem. Där gick vi dels igenom 
avtalsrörelsen med förbundsmedverkan av 
Elin Svensson och Anna-Lena Glaad. Vi lyss-
nade på Ctek-klubben och deras erfarenhet 
av kursen Grupputveckling för klubbstyrelse 
(GUKS) och sen belyste vi även unionen.se 
och nya verktyget ”mitt uppdrag”. Vi rappor-
terade in Dalarnas avtalskrav till förbundsrå-
det som i maj fastställde inriktningsbeslutet. 
Avtalsarbetet fortlöpte genom förberedelse-
arbete och kunskapsspridning om bl.a. ”vad 
är märket” men även nulägesavstämning med 
de största klubbarna. Den 4 november pre-
senterade facken inom industrin de avtalskrav 
vi enats om, 3,0% löneökningsnivå, fortsatt 
avsättning till flexpension/deltidspension, 
åtgärder för minskade arbetsskador och för-
bättrad rehabilitering samt krav på att det 
upprättas en handlingsplan där det kartläggs 
vilka åtgärder som ska göras för att förhindra 
negativa effekter till följd av frånvaro från 
arbete på grund av föräldraledighet. Fredagen 
den 20 december överlämnades dessa avtals-
krav till motparten inom industrin. Avtal 2020 
är i skarpt förhandlingsläge.

Politikerträffar
Fredagen 17 maj träffades Unionen Dalarnas 
regionstyrelse och Dalarnas riksdagsledamö-
ter på Spendrups i Grängesberg.

Syftet med att träffa politikerna denna gång 

var att lyfta LAS-frågan och vår syn på den 
utredning och tillhörande direktiv som kom 
under våren, och som ska lämnas till reger-
ingen senast 31 maj 2020.

Direktiven i utredningen är bland annat ”för 
tydligt utökande undantag från turordnings-
reglerna i LAS” och ”utarbeta författningsför-
slag som särskilt för mindre företag innebär 
lägre kostnader vid uppsägning samtidigt 
som rättssäkerhet och skydd mot godtycke 
upprätthålls.” Delar av dessa direktiv ser vi 
på Unionen med stor oro på och vår hållning 
är tydlig, låt arbetsmarknadens parter även i 
fortsättningen lösa dessa frågor avtalsvägen 
och inte via lagstiftning.

Utöver diskussioner om dessa direktiv fick 
vi en mycket intressant rundvandring på 
bryggeriet och en presentation av företagets 
Varuförsörjningsdirektör Helena Nylén.

Vi hade ytterligare en träff med politikerna 
inplanerad 29 november men den fick dess-
värre ställas in på grund av för få deltagande 
politiker.

  

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 Dalarna haft flera debatt-
artiklar i lokal media och även medverkat i 

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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radion i P4 Dalarna där regionchef Matthias 
Gran fick prata om att privatanställda tjänste-
män jobbar så mycket övertid att det för vissa 
leder till sömnproblem, och Dalarna ligger i 
topp av andelen tjänstemän som anger att de 
arbetar övertid. 

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, fort-
sätter 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 
aktiviteter, med mera. 

Vi har även haft synlighet via annonsering 
där vi bland annat hade en helsida i Dalarnas 
Tidningar på julafton där vi lyfte fram för-
delarna med ett medlemskap i Unionen och 
även fick med vikten av återhämtning under 
ledigheten.

 

Avestasamtalen 
Torsdagen 19 december arrangerade Avesta 
kommun sin årliga branschdag för industrin 
de kallar för Avestasamtalen. Temat i år var 
”Framgångsfaktorer för framtidens basindu-
stri”.

Unionen Dalarna var på plats med både per-
soner ur regionstyrelsen som regionkontoret 
och fick bland annat höra om allt från de nya 
datacenter som håller på att byggas runt om i 
landet, bland annat har ju Google planer på en 
stor serverhall i Horndal utanför Avesta, som 
betydelsen av gruv-, stål- och skogsnäringen.

Det stora dragplåstret under dagen var 
Försvarsminister Peter Hultqvist som bland 
annat talade om betydelsen av starka fackför-
eningar som tillsammans med arbetsgivarna 
bidrar till den så framgångsrika svenska 
modellen. Försvarsministern hade också ett 
tänkvärt inlägg om hur viktigt det är att vi i 
förhållandevis lilla Sverige håller ihop när det 
är sådan turbulens ute i världen med nyckfulla 
makthavare där förutsättningarna ändras från 
en dag till en annan.

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 jäm-
ställdhetsfrågor.

Under 2019 har vi haft två träffar och 
Facebookgruppen hade vid årsskiftet 
2019/2020 39 medlemmar. 

Den 9-10 maj sågs ett tiotal deltagare på 
Gustaf Wasa i Borlänge. Första dagen kom 
Zafire Vrba och föreläste om transperso-
ners situation och erfarenhet. Dag två kom 
Unionens utredare Ann-Katrin Dolium som 
är Unionens ansvariga i hållbarhetsfrågor 
och ska utveckla Unionens plattform för jäm-
ställdhet och mångfald inför kongressen.

Den  12 november var det 25 deltagare på 
Elite Hotel i Gävle som fick en utbildning i 
Förebildning med Michael Lundh och Pelle 
Hasselgren.

Förebildning™ är en utbildning som är en 
kombination av inslag som stimulerar, instru-
erar och inspirerar deltagarna till att bli goda 
förebilder och en praktisk träning i bemö-
tande av främlingsfientlighet och rasism och 
andra diskrimineringsgrunder.

Den 14 september deltog Unionen Dalarna i 
Pridetåget i Falun.
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UNIONEN FÖRBÄTTRAR VILLKOREN PÅ MIN 
ARBETSPLATS
Det bästa inflytandet
Det bästa inflytandet du kan få som medlem 
är att bilda en klubb på arbetsplatsen. Med en 
klubb kan man vara en tydlig, stark och när-
varande fackförening. Närvaron gör att förut-
sättningar 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 fram-
gångsrika arbete vi har fört framåt under 2019 
och bildat fler klubbar har gett våra medlem-
mar ökad förmåga till att förbättra villkoren 
på arbetsplatsen. Varje klubb i regionen har 
sin egen ombudsman som man kan vända sig 
till direkt samtidigt som vår fackliga rådgiv-
ning finns tillgänglig via 0770-870 870 och 
erbjuder en särskild rådgivningslinje för våra 
förtroendevalda.

Bäst förutsättningar till bra anställningsvillkor 
på din arbetsplats får vi genom våra kollektiv-
avtal. Dalarna har historiskt hög täcknings-
grad avseende arbetsställen med kollektiv-
avtal. Den höga täckningsgraden består och 
dessutom ökar, 163 fler medlemmar fick 2019 
ett kollektivavtal på sin arbetsplats. Arbetet 
pågår ständigt och vi jobbar aktivt med att 
besöka arbetsplatser där kollektivavtal inte 
finns idag. Både för att skapa förutsättningar 
att teckna kollektivavtal, värva medlemmar, 
och att informera för att skapa engagemang.

 

Regional arbetsmiljöverksamhet
Den regionala arbetsmiljöverksamheten 
omfattar cirka 1 900 arbetsplatser. Vi har 
gjort drygt 90 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). 
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Ett bättre medlemskap
FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DE FÅR BRA 
STÖD OCH SERVICE
Förhandlingar och juridisk handläggning
Under 2019 så har vi i Dalarna genomfört 492 
förhandlingar, en svag ökning från föregående 
år. Vi upplever en fortsatt stabil konjunktur 
med vissa tendenser till avmattning, med i 
första hand tyngdpunkt på medbestämmande-
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 2019 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 2019 och det märks tydligare 
och tydligare i efterfrågan på verksamheten. 
Unionen har byggt upp en verksamhet som 
uppenbarligen inger förtroende hos medlem-
marna och är även väldigt uppskattat. 

Under 2019 har det hållits något färre plane-
rade träffar än tidigare år. De träffar som har 
varit har haft inriktningen ”Unionen förklarar 
– gör rätt val idag och påverka din pension” 
samt ”Unionen förklarar – uttag av pension, 
planera och maximera”. Totalt har det varit 8 
stycken planerade träffar med ett deltagarantal 
på totalt 182 personer. De efterfrågade träffar-
na eller träffar där vår försäkringsinformatör 
har erbjudit att komma och hålla föreläsning 

ute på arbetsplatser och klubbar, har däremot 
varit betydligt fler. Där har vår försäkrings-
informatör hållit ca 40 stycken sådana under 
året från norr till söder i vår region och däri-
genom dessa träffar, mött nästan 500 med-
lemmar. Önskemål om individuell pensions-
information har också ökat mot tidigare år. I 
mån av tid har vår försäkringsinformatör gjort 
sådana undantag.

Det märks också en tydligare förändring av 
de som kommer på träffarna, då de ofta har 
samlat på sig en massa information och har en 
stor bank av frågor de vill ha svar på. Viljan att 
lära sig mer om pensionerna både vilka val-
möjligheter som finns och hur uttag kan göras 
ligger i topp.  Under hösten har även www.
minpension.se även lanserat en ”uttagsmodul” 
som enbart är öppen för de som fyllt 55år. 

Vi uppmärksammade även Tjänstepensionens 
dag den 27 september, på vår facebook-sida.

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/
LAS), ”Utvecklingssamtal & Lönesamtal”, 
Chefens Arbetsmiljöansvar, ”Coachande 
förhållningssätt”, ” Medvetet Ledarskap” samt 
”Ge och ta feedback” samt en nätverksträff 
med Teknikkvinnor har genomförts.

Vi har haft nära samarbete med Uppsala och 
Gävleborg där vi erbjudit medlemmar alter-
nativa datum för våra aktiviteter. Den 19 mars 
besökte Unionens Chefsturné Borlänge hos 
Galaxen och kommunikationsexperten Anni-
ka R Malmberg höll en gemensam föreläsning 
för Dalarna och Gävleborgs chefsmedlemmar 
med temat ”Framgångsrik konflikthantering”. 
En uppskattad föreläsning som fokuserade på 
kraftfulla verktyg för kommunikation, ledar-
skap och samarbete. Människors olikheter i 
form av färgerna havsblå, eldröd, skogsgrön 
samt solgul gicks igenom med syftet att förstå 
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varandra och fokusera på styrkan i våra 
olikheter. Föreläsningen gav konkreta råd och 
praktiska exempel så att deltagarna kan för-
bättra samarbetet både i arbetslivet och privat.

Totalt sett under 2019 hade vi en positiv med-
lemsutveckling inom förbundet och antalet 
chefsmedlemmar har med ökat med 93 st. Vid 
2019 års slut hade vi 1884 chefsmedlemmar i 
Dalarna.

Egenföretagare
Den 31 december 2019  var antalet EGET-
medlemmar i Dalarna 192. 

Vi var fortsatt medlemmar/sponso-
rer 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.

Den 2 april anordnades en informationsträff 
om pension för egenföretagare på Gustaf Wasa 
i Borlänge. 

Karriär
Unionen har ett brett utbud av medlemstjäns-
ter 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 (klubbstyrelseledamö-
ter, arbetsplatsombud och arbetsmiljöom-
bud) erbjuder Unionens egna coacher gratis 
grupp- och individcoachning. För medlem-
mar erbjuds istället rabatterade individcoach-
ningar av företaget Newstart.

Dessutom har vi genomfört efterfrågade klub-
butvecklingar för klubbar.

Inom DUG har vi genomfört kurser för chef 
och förtroendevalda, ”Medvetet ledarskap”, 
Coachande förhållningssätt”.

DUG har även genomfört ett ledarskapspro-
gram för chefer som består av 4 moduler, ” 
Medvetet ledarskap” 2 dagar, ”Coachande 
förhållningssätt” 2 dagar, ”Grupp & konflikt” 2 
dagar, ”Leda i förändring” 2 dagar.

Teknikkvinnor chef har haft en nätverksut-
bildning i ”Coachande förhållningssätt”.

 

 Seniorföreningen
Verksamhetsberättelse för 
Seniorerna Unionen Dalarna år 2018

Föreningens årsmöte ägde rum i Pelarsalen på 
Forum, Borlänge onsdagen den 10 april med 
38 deltagare.
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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 
och Solvej Magnusson har varit den som    
deltagit i revision av bokslut och revisions-
berättelse.

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

Styrelsemöten

Styrelsen har haft 8 protokollförda samman-
träden under 2019 exklusive årsmötesproto-
kollet.

Diverse uppdrag

Mats Edlund och Mats Persson deltog i 
Unionens seniorsföreningars årsmöte, som 
hölls i maj i Helsingfors. Man diskuterade bl a 
problem att rekrytera nya medlemmar sedan 
den nya datalagen trädde i kraft.

Christina Zetterström har som ledamot i 
Regionens Pensionärsråd, RPR, deltagit 
i 4 sammanträden under året. Regionens 
Pensionärsråd är ett samråds- och samver-
kansorgan för pensionärsföreningarna i länet 
och Region Dalarna. Vi har informerats om 
och diskuterat bl.a. översyn av sjukrese-och 
färdtjänstsreglemente, trafikförsörjnings-
program, patientnämnder, God nära vård, 
närakut i Ludvika, demensvård och regionens 
budgetarbete.

Christina har också deltagit i Folkrörelse-
arkivets årsmöte i Leksand. Unionens Seniorer 
arkiverar numera tillsammans med regionen.

Aktiviteter

Fem aktiviteter har genomförts under året. 
Vi inledde med Kultursoppa En Frid(a) för 
själen i Falun den 15 februari med 30 delta-
gare. Därefter blev det resa till Stockholm och 
Oscarsteatern den 16 mars för att se Såsom i 
himmelen och vi avslutade med gemensam 
middag för nöjda 40 deltagare. Vårens pro-
gram avslutades med årsmöte den 10 april 
med 38 närvarande som även blev under-
hållna av Vädurarna. En aktivitet till älgpar-
ken i Morgongåva blev inställd då det var för 
få anmälda.

Höstens första aktivitet blev en 2-dagars resa 
den 11-12 september och det var en Kultur- 
och Naturresa till Njupeskär som uppskat-
tades av de 46 deltagarna. Vi fortsatte med ett 
medlemsmöte på Biografmuseet i Säter den 23 
oktober för 47 medlemmar där de fick infor-
mation om hörsel av Hörselfrämjandet samt 
guidning på museet. Den sista aktiviteten för 
året blev inställd då vi hade problem med att 
få besked för julbordet.

Hemsida

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. 
Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättel-
ser finns även här.

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 2020

Mats Edlund 
Stig Lindqvist 
Berith Löfblom 
Nils-Olov Olsson
Christina Zetterström
Mats Persson 
Mats Karlsson



18

FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE FÅR 
DET STÖD DE BEHÖVER I SITT UPPDRAG
Stöd från regionkontoret
Arbetsplatsombud, arbetsmiljöombud och 
klubbar har alla sin egen personliga kontakt 
på regionkontoret. Ombudsmännen och 
klubbutvecklaren jobbar med löpande intro-
duktions-/uppföljnings-/utvecklingssamtal 
för att via dialog identifiera vad just varje 
förtroendevald behöver i sitt uppdrag. Att 
de förtroendevalda anser att de får det stöd 
de behöver är en viktig uppgift för att övriga 
verksamhetsområden 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 en 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 få en ökad förståelse hos arbets-
givaren 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 Gävleborg och 
Uppland. Samtidigt som vi varje år planerar 
och budgeterar för kurser & aktiviteter region-
vis utifrån de förväntade servicenivåerna.
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om myndighetens verksamhet och inriktning.

Efter det informerade Eva Ekman och Josefin 
Uppling från Swedbank om nuläget på ban-
ken.

En av punkterna på dagordningen var att 
besluta om vi ska gå samman med Skogs- och 
Lantbrukstjänstemännens Arbetslöshetskassa 
(SLAK) från och med den 1 september. 

Kongress
Den 6-11 oktober genomfördes Unionens kon-
gress i Malmö. Dalarna representerades av sex 
ombud. Kongressen beslutade om bland annat 
handlingsprogram, ekonomimodell, politiska 
plattformar och motioner. De valde också ny 
förbundsstyrelse för nästa kongressperiod.

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
År 2019 testade vi ett nytt upplägg där vi 
hade regionråd och vår utvecklingsdag för 
våra förtroendevalda två dagar efter varan-
dra. Måndagen 8 april hade vi regionråd, där 
verksamheten för 2018 gicks igenom, region-
styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ny 
styrelse utsågs. Totalt 82 deltagare samlades på 
Lerdalshöjden i Rättvik för att genomföra det 
årliga region-rådet. Ordförande var Kennet 
Morin, tidigare anställd på avtalsenheten på 
förbundet och nu sedan något år tillbaka pen-
sionär. Till a-kassans årsmöte valdes Kennet 
Bergqvist som ordförande att hålla i mötet. 
Han är nyinvald i a-kassans styrelse. Efter 
mötet erbjöds middag och underhållning med 
Mats Jinglez.

Avtalsförbundsråd
Årets förbundsråd ägde rum 17-18 juni på 
Clarion Hotel Arlanda. I sitt inledningstal vid 
förbundsrådet pratade Martin Linder om att 
vi behöver samla vår fackliga styrka för att, 
igen, återuppfinna oss själva. Det gjorde vi när 
vi vände medlemsutvecklingen för många år 
sedan och nu måste vi göra det igen.

Under mötet beslutades om avtalpolitiskt 
program, 148 motioner, inriktning för kom-
mande förhandlingar samt valde ledamöter till 
branschdelegationer. 

Prisutdelning för Årets Jobbhjältar genomför-
des också.

A-kassestämma
Två ombud representerade Dalarna på mötet 
den 16 maj i Stockholm. Stämman inleddes 
med att Annelie Westman från Inspektionen 
för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) berättade 

En utvecklande organisation  
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Översikt   
År: 2019 Kostnadsställe: 116 - Dalarna   
Konto Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
Summa intäkter 13 575 13 599
Verksamhetskostnader -2 319 -3 085
Personalkostnader -9 335 -10 481
Baskostnader -816 -816
Summa rörelsekostnader -12 470 -14 382
Rörelseresultat 1 105 -784
Utnyttjande av kapital -9% 5%
Summa resultat från finansiella poster 0  0
Resultat efter finansiella poster 1 105 -784
Årets resultat 1 105 -784

Verksamhetskostnader
År: 2019 Kostnadsställe: 116 - Dalarna   
Verksamhetskostnader Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
En starkare kraft -1 106 -1 633
Ett bättre medlemskap -325 -413
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -63 -100
En utvecklande organisation -825 -939
Verksamhetskostnader -2 319 -3 085

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 Dalarnas regionstyrelse

Patrik Sundell
Ordförande regionstyrelsen

2017 2018 2019

Antal yrkesverksamma medlemmar 11 959 12 213 12 375

Antal Egenmedlemmar 193 181 192

Antal Studerandemedlemmar 674 728 517
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Företag Ort Antal

3 M Svenska AB Gagnef 45

AB Borlänge Energi Borlänge 122

ABB AB Ludvika 793

Ageris Kontaktcenter i Falun, Unionenklubb Falun 41

AlphaCE, Unionenklubb (riksklubb) Avesta 36

Arctic Paper Grycksbo AB Unionen-klubben Grycksbo 76

Avesta Jernverk, Unionenklubben Avesta 161

Bis Produktion partner AB Unionenklubb Avesta 16

Boliden Mineral AB Garpenberg 44

Bra Hus från Hedlunds AB, Unionenklubben Borlänge 10

CGI Dalarna, Unionen Borlänge 75

Clas Ohlson, Unionenklubben Insjön 296

Coor, Borlänge, Unionenklubben Borlänge 91

Ctek/Creator, Unionenklubben Vikmanshyttan 42

CW Lundberg Industri AB, Unionenklubben Mora 14

Dellner Couplers Unionenklubb Falun 79

Ejendals AB, Unionenklubben Leksand 60

Epiroc Drilling Tools AB Unionenklubben Fagersta 118

Erasteel Kloster Unionenklubb (riksklubb) Långshyttan 55

Ericson Bil AB Rolf Borlänge 32

Fagersta Stainless AB Fagersta 25

Fiskarhedenvillans Unionenklubb Borlänge 63

FM Mattsson Mora Group Mora 111

Förlagssystemsklubb, Unionen Falun 16

H Östberg Unionenklubben Avesta 35

Haglöfs AB, Unionenklubben Avesta 20

Hedemora Industriakustik AB Hedemora 17

Herdins Färgverk AB Falun 8

Hinz Försäljnings Unionenklubb Borlänge 18

ICA Sverige Borlänge 59

Idre Fjäll Unionen klubb Idre 38

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

Inspecta Sweden AB Falun 19

Leax Falun Unionenklubb Falun 23

Log Max AB, Unionenklubben Grangärde 27

MaserFrakt Unionenklubb Borlänge 72

Mattsson Metal AB Mora 15

Mockfjärds Fönstemästaren AB Borlänge 43

Morgårdshammar AB, Unionen klubben Morgårdshammar 31

nkt cables AB Falun 37

Norbergstrappan Unionenklubben Norberg 9

Ovako Bar AB Smedjebacken 51

Pressmaster AB Älvdalen 34

Quant Ludvika UB, Unionenklubben Ludvika 36

Quant Service Sweden AB- Unionenklubben Falun 5

Releasy, Unionen-klubb Borlänge 105

Rotork Sweden AB Unionenklubb Falun 22

Seco Tools AB, Unionenklubben Fagersta 278

Skistar Sälen, Unionenklubben Sälen 63

SOS-Alarm Falun, Unionenklubben Falun 42

Spendrups Bryggeri AB Grängesberg 231

SSAB klubben i Borlänge Borlänge 271

Sterners Specialfabrik Dala-Järna 16

Stora Enso Faluklubben Falun 48

Stora Enso Fors Fors 100

Stora Enso Kvarnsveden Borlänge 109

Stora Skog Falun 75

Unionen Dalarna Borlänge 13

Unionenklubben Empowercenter Borlänge 11

Veolia Borlänge 15

WIBE Mora 27

WSP Dalarna Borlänge 30

Värmevärden Dalarna Avesta 22

Västanfors Industrier AB Fagersta 11

Västanhede Trafik Unionenklubb Avesta 11

Västerbergslagens Energi Ludvika 34

Åkerströms, Unionenklubben på Björbo 37
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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. 


