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UNIONEN är Sveriges största fackförbund med 650 000 med-
lemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje 
i arbetslivet.

Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar 
i det privata näringslivet. Många är också chefer. Dessutom 
välkomnar Unionen egenföretagare och studenter.
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Regionkontoret
Kontaktuppgifter                                                                         
Unionen Dalarna omfattar hela Dalarna samt Fagersta och Norberg.

Besöks- och postadress: 
Borganäsvägen 34
784 33  Borlänge

Telefon:   0770-870 870
Fax:   0243-21 35 51 
E-post:   dalarna@unionen.se

Personal
Matthias Gran   Regionchef     0243-21 35 75

Karin Sandström   Administratör    0243-21 35 61

Marie Hedberg   Ombudsman    0243-21 35 54
 
Fredrik Rogström   Ombudsman from jan   0243-21 35 58

Kent Wikars    Ombudsman tom aug    0243-21 35 63

Magnus Holt   Ombudsman    0243-21 35 53

Jenny Johansson    Ombudsman    0243-21 35 55

Erika Johansson   Ombudsman    0243-21 35 66

Karin Lind    Ombudsman    0243-21 35 61

P-G Hellstrand   Ombudsman    0243-21 35 71

Jan Sjölander   Ombudsman tom maj    0243-21 35 73

Monika Wallin Pettersson  Regionalt arbetsmiljöombud, ekonomi 0243-21 35 62

Anne-Marie Andersson  Försäkringsinformatör/värvare  0243-21 35 64

Larseric Elestig   Värvare   jan-juni, aug-dec  0243-21 35 65

Håkan Danielsson Wahl  Opinionsbildare    0243-21 35 67

Johanna Rovira   Opinionsbildare 
    vikarie  mars-aug

Veronica Hedqvist  Coach     018-18 39 08
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En starkare kraft  
Unionenveckan

Vecka 6 och 38 genomförde alla regioner sina ”synlighetsveckor” de så kallade Unionenveckorna. Syftet är att vara 
extra synliga på arbetsplatser runt om i landet tillsammas med våra förtroendevalda i syfte att värva nya medlemmar 
och bibehålla de som redan finns. Temat för vecka 6 var  ”Balans i Arbetslivet” och för vecka 38 var det ”Kompetens-
utveckling”.

Vi på regionkontoret genomförde ett stort antal arbetsplatsbesök i värvningssyfte under ”synlighetsveckorna”. Under 
veckorna 5-7 var vi ute på JMI-frukost/fika och pratade om Job Mass Index. Tillsammans med några klubbar gjorde 
vi även synlighetsaktiviteter/informationstorg hos dem.

Under veckorna 37-39 genomförde vi även föreläsningar i Falun och Leksand med rubriken ”Treklövern” det vill 
säga tre föreläsningar under samma kväll. Innehållet på denna ”Treklövern” var Jag vill ha högre lön!, Mitt utveck-
lingssamtal samt Kan jag flytta mina pensionspengar?. 

Utöver detta så har vi under veckorna 37-39 hållit ett flertal föreläsningar ute på olika företag och klubbar med inne-
hållet utvecklings- och lönesamtal och kompetensutveckling. Även synlighet i form av informationstorg har vi haft i 
Falangallerian och på Kupolen.

Vi hade också en extra Unionenvecka med arbetsmiljötema ”Keep calm and do everything” vecka 43.

Dalaveckorna

Under vecka 19 hade vi årets första och enda Dalavecka där vi bland annat hade synlighet/informationstorg på Pelle 
Bergs Backe i Falun som en aktivitet. I övrigt genomförde vi ett antal arbetsplatsbesök i syfte att prata medlemskap.

Arbetsplatsbesök och medlemsutveckling

I början av 2017 var arbetsplatsbesöken ungefär lika som under samma period 2016, men tyvärr så minskade antalet 
medlemmar gentemot 2016. Under 2016 kunde vi dra nytta utav att vi hade värvningskampanjen ”K12”, det vill säga 
gratis medlemskap i 12 månader, för regionens medlemsutveckling. Med gemensamma krafter så startade vi ett nytt 
arbete under hösten 2017 och på det sättet, fått ny fart på våra arbetsplatsbesök och vänt en negativ medlemsutveck-
ling i början av 2017 till något positivt. Lite ändrade arbetssätt och ett större teamwork har gett ett mycket bättre 
resultat. I siffror ser resultatet för 2017 att ha gett oss 164 fler arbetsplatsbesök gentemot 2016 och från augusti till 
december så ökade vi med 108 medlemmar. Trots den fina slutspurten under 2017, så blev det ändå ett minusresultat 
för antalet yrkesverksamma och egenföretagare under 2017 med 84 medlemmar.

Årsmöte vid Idre Fjäll Frukostmöte på Fiskarhedenvillan JMI-frukost på ÅF
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Unionen Student
Unionen Student förbereder studenterna på arbetslivet och ger dem de bästa förutsättningarna för att få en bra start 
på karriären. Bland annat med karriärtjänster som CV-granskning, intervjuträning och kurser & aktiviteter. I med-
lemskapet ingår också facklig rådgivning, lönerådgivning, avtalsgranskning och förhandlingshjälp. En uppskattad 
förmån är litteraturstipendiet som ger tillbaka upp till 3 325 kr när medlemskapet uppdateras till ett yrkesverksamt 
medlemskap. Kvalifikationstid till inkomstförsäkringen ingår samt rabatter och mycket mer. Som medlem i Unionen 
Student betalar man endast 100 kr för sitt studerandemedlemskap som gäller hela studietiden och ytterligare 100 kr 
för hela det första yrkesverksamma året (plus eventuell a-kassa).

Under året har Unionen Student varit på plats vid Högskolan Dalarna, både vid Campus i Borlänge och Falun. Där 
har vi haft informationsbord och aktiviteter för att värva medlemmar tillsammans med vår studerandeombudsman 
Emelie Larsson. Studenterna har givetvis även kunnat ställa frågor.

Värvningsmässigt nåddes årsmålet redan i augusti/september och vi var vid årsskiftet 674 studerandemedlemmar, 
vilket är en ökning med 28 medlemmar mot 2016/2017.

Medlemsstatistik Dalarna

31/12 2008 31/12 2009 31/12 2010 31/12 2011 31/12 2012
Yrkesverksamma 10641 10547 10544 10585 11026
Varav chefer 1220 1177 1273 1368 1510
EGET-medlemmar 59 60 62 82 104
Studerande 551 547 425 389 404
Seniormedlemmar 1844 1849 1840 1812 1847

Medlemsstatistik Dalarna   

31/12 2013 31/12 2014 31/12 2015 31/12 2016 31/12 2017
Yrkesverksamma 11224 11690 11676 12036 11959
Varav chefer 1612 1647 1704 1731 1730
EGET-medlemmar 140 148 181 200 193
Studerande 597 628 671 646 674
Seniormedlemmar 1884 2009 2048 2101 2142
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Fler arbetsplatser omfattas av inflytandeformer

Facklig utbildning samt utveckling av befintlig facklig verksamhet
Under året har ett antal utbildningar genomförts, både i egen regi och i samarbete med Unionen Gävleborg och 
Unionen Uppland.

Kursutbudet under 2017 för Unionen Dalarna: 
Facklig grundkurs för förtroendevalda
Facklig grundkurs för förtroendevalda webbkurs
Aktivt Lönearbete
Lönekartläggning
Omorganisation MBL/LAS i praktiken
Behovsanpassade utbildningar för enskilda klubbar
BAM(bättre arbetsmiljö)-utbildning
Facklig introduktion för arbetsplatsombud
Facklig introduktion för arbetsplatsombud webbkurs
Valberedarutbildning
Träningsläger för förhandlare
Förhandla för bättre arbetsmiljö
Med rätt att vara olika - likabehandlingsutbildning
Grupputveckling för klubbstyrelser
Vidareutbildning för arbetsmiljöombud
Nycklar i framgångsrik kommunikation
Coachande förhållningssätt
Gruppcoachning för förtroendevalda
Bättre psykosocial arbetsmiljö (fortsättning på BAM)

Värva arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud   
Regionen hade vid årsskiftet 239 arbetsplatsombud varav 10 med förhandlingsmandat. Detta innebär en minskning 
med 27 arbetsplatsombud. Ombudens roll har i huvudsak varit att ta emot information från arbetsgivaren enligt § 19 
MBL, samt vara kontaktlänk mellan medlemmarna på företagen och oss på regionkontoret.
Vid årsskiftet var vi 209 arbetsmiljöombud vilket är en ökning med 7 från föregående år.

Klubbar
Namn       Ort    Antal medl. 31/12

3 M Svenska AB, Unionenklubben    Gagnef       50
ABB AB, Unionenklubb     Ludvika     744
AlphaCE Dalarna, Unionenklubben    Hedemora      46
Arctic Paper Grycksbo AB     Grycksbo      72
Atlas Copco Secoroc AB Unionenklubben   Fagersta     122
Avesta Jernverk, Unionenklubben    Avesta     169
Bis Produktion partner AB, Unionenklubb   Avesta         9 
Boliden Mineral AB     Garpenberg      38
CGI Dalarna, Unionen     Borlänge       74 
Clas Ohlson, Unionenklubben    Insjön                    273
Coor, Borlänge, Unionenklubben    Borlänge       95
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Ctek/Creator Unionenklubben    Vikmanshyttan    46
Dellner Couplers AB, Unionenklubben   Falun     72
Ejendals AB, Unionenklubben    Leksand     53 
Empowercenter, Unionenklubben    Borlänge     14 
Erasteel Kloster AB Långsh/Vikmansh. Unionen  Långshyttan    26
Ericson Bil AB Rolf     Borlänge     31
Fagersta Stainless AB     Fagersta     30
Fiskarhedenvillan AB     Borlänge     74
FM Mattsson Mora Group     Mora                  133
H Östberg Unionenklubben    Avesta      40 
Haglöfs AB, Unionenklubben    Avesta     17
Hedemora Industriakustik AB    Hedemora    18
Herdins Färgverk AB     Falun       6
Hinz Försäljnings Unionenklubb    Borlänge     18
ICA Sverige      Borlänge     55
Idre Fjäll, Unionenklubb     Idre     36
Inspecta Sweden AB     Falun     19
KPMG Bohlins AB     Fagersta       3
MaserFrakt Unionenklubb     Borlänge     53
Mattsson Metal AB     Mora     12 
Midroc Electro Borlänge     Borlänge     42
Mockfjärds Fönstermästaren AB    Mockfjärd    41 
Morgårdshammar AB, Unionen klubben   Smedjebacken    30
nkt cables AB      Falun     46
Ovako Bar AB      Smedjebacken    52
Pressmaster AB      Älvdalen    26
Quant Ludvika UB, Unionenklubben   Ludvika     30
Releasy, Unionenklubben     Borlänge     98
Seco Tools AB, Unionenklubben    Fagersta                  262
Skistar Sälen, Unionenklubben    Sälen     54
SOS-Alarm Falun, Unionenklubben    Falun     42
Spendrups Bryggeri AB     Grängesberg                 202
SSAB Borlänge Unionen exp    Borlänge                  238
Stora Enso Faluklubben     Falun     92
Stora Enso Fors AB     Fors                    98
Stora Enso Kvarnsveden AB    Borlänge                  112
Stora Skog      Falun     54
Unionen Dalarna      Borlänge     12
WIBE       Mora     24
VMF QBERA      Falun     68
WSP       Borlänge     14
Veolia (fd Dalkia)      Avesta     17 
Värmevärden Dalarna     Avesta     25
Västanfors Industrier AB     Fagersta       9
Västerbergslagens Energi     Ludvika     33
Yrkesakademin, Unionenklubben    Falun                  131
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Nya klubbar
Dellner Couplers AB, Unionenklubben   Falun     
Ejendals AB, Unionenklubben    Leksand
Yrkesakademin, Unionenklubben    Falun

Nedlagda klubbar
Jale AB       Borlänge
Keolis Borlänge, Unionenklubben    Borlänge 
SMC, Unionenklubben     Borlänge
voestalpine Böhler Welding Nordic AB, Unionenklubben Avesta

Riksklubb som bytt säte                        
Bilprovning AB Svensk i W-län    Mora - Värmland 
Distansapoteket Unionenklubben    Falun - Stockholm    
Opus Bilprovning AB     Borlänge - Gävleborg
SDR, Unionenklubben     Leksand - Stockholm                 
         

Regional arbetsmiljöverksamhet
Den regionala arbetsmiljöverksamheten omfattar ca 1900 arbetsplatser. Unionen Dalarna har genom utbildningar, 
information, telefonrådgivning, förhandlingar och besök på arbetsplatserna 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 organisatoriska arbetsmiljöfrågor (OSA). Enligt den senaste arbetsmiljöbarometern 
så är de tre mest angelägna områdena att arbeta med: stress och arbetsbelastning, chefs-och ledarskapsfrågor samt 
kompetensutveckling. Vi har i samarbete med region Gävleborg genomfört en utvecklingsdag för AMO. Vi har också 
särskilt informerat om Balans i arbetslivet (JMI) i samband med våra värvande arbetsplatsbesök.

Fler arbetsplatser omfattas av kollektivavtal

Kollektivavtalstecknande

Under 2017 tecknade vi 14 nya hängavtal med arbetsgivare. Vår ambition är att alla större företag skall omfattas av 
kollektivavtal och vid årets slut hade vi 23 arbetsplatser med mer än 51 medlemmar där samtliga arbetsplatser omfat-
tades av kollektivavtal. Under året har andelen medlemmar i Dalarna som omfattas av avtal minskat något från en 
täckningsgrad på 88,79% till 88,68%, och i antal med 82 medlemmar.
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Förhandling och juridisk handläggning

Under 2017 så har vi i Dalarna genomfört 467 förhandlingar, i stort sett oförändrat från föregående år. Vi upplever en 
fortsatt stabil konjunktur med i första hand tyngdpunkt på MBL-förhandlingar.

Facklig rådgivning

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

Arbetsskadehantering
Under år 2017 har regionen, tillsammans med handläggare på förbundskontoret och LO-TCO Rättsskydd AB, stöt-
tat regionens medlemmar när de sökt hjälp med arbetsskadeärenden.

Fler anser medlemskapet vara värt avgiften

Försäkringsinformation, Finfo  
Det råder även under  2017  ”högtryck” för FINFO-verksamheten. Under året har föresläsningarna haft temat ”Ditt 
försäkringsskydd genom jobbet”, ”Din Pension – dina val och hur du kan påverka”,  ”Pensionsinformation för dig 
som fyllt 55 år” och ”Singel, sambo eller gift?” och då tillsammans med en jurist som varit väldigt uppskattat. Totalt 
under 2017 har vår försäkringsinformatör haft 53 tillfällen och träffat 697 personer totalt, fördelade på 21 planerade 
tillfällen och 370 deltagare samt 31 efterfrågade tillfällen och 327 deltagare ifrån norr till söder i vår region.

Intresset för pensioner och försäkringar håller i sig och det märks tydligare och tydligare i efterfrågan på verksamhe-
ten och att det även efterfrågas större mängd enskilda träffar för medlemmar. Medlemmarna litar mer på Unionen 
och det budskap som vi för fram än på den enskilde rådgivaren som de har själva via sin bank- eller försäkringsrådgi-
vare. 

Efterfrågan på föreläsningar för de som närmar sig pensionen och gärna enskilda sittningar med bland annat hur 
man gör när man kommit så långt att man ska ansöka om pensionen håller i sig ifrån 2016 och det skulle kunna öka 
ännu mer under 2017 än vad det gjort. Medlemmarna har också återkommit på föreläsningarna med jämna mellan-
rum eller hört av sig via mail och telefon, då nya frågeställningar dyker upp ju mer man lär sig och funderar. 

Vi uppmärksammade även Tjänstepensionens dag den 27 september, med att bjuda in till pensionsföreläsning på en 
av de större klubbarna.

Det märks stort att intresset och pratet omkring pensioner ökar i samhället som helhet varje år. Vi blir mer och mer 
medvetna om vilken betydelse den kollektivavtalade tjänstepensionen har för ”pensionspyramiden” som helhet.

Ett bättre medlemskap 
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Karriär och utveckling 
Endast förtroendevalda erbjuds individcoachning 2017 och i region Dalarna har två stycken genomförts. För övriga 
medlemmar erbjuds rabatterad individcoachning av företaget Newstart.

Inom samarbetsregionen DUG (Dalarna, Uppland, Gävleborg) har detta utbud genomförts till förtroendevalda, 
chefer och medlemmar:

Chef: 15 kurser och 3 gruppcoachningar

Förtroendevalda: 6 kurser, 10 föreläsningar, 2 gruppcoachningar,  3 individcoachningar, 16  efterfrågade klubbut-
vecklingar

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

Karriärplanering

- Karriärplanering på egen hand

- Digitala karriärcoachen

- Personlig karriärcoachning med rabatt

- Unionens studiestöd

- Rabatt på karriärböcker

- Professionell yrkesrådgivning

- Tips inför utvecklingssamtalet

- CV/personligtbrev granskning

- LinkedIn granskning

- Intervjuträning
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Medlemsaktivitet

Utvecklingsdag för förtroendevalda
Fredagen den 20 oktober hade vi en utvecklingsdag för förtroendevalda på First Hotel Grand i Falun som samlade 
cirka 70 deltagare. Temat för dagen var arbetsmiljö. Deltagarna delades inledningsvis in i tre grupper och fick lyssna 
på tre olika föreläsningar. De handlade om pensioner (Anne-Marie Andersson), arbetsmiljöföreskriften Organisa-
torisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, (Karin Lind) och ett pass som hölls av två förtroendevalda, Tomas Jansson 
(SSAB) och Linnea Pros Wermé (Clas Ohlson), som talade utifrån sina egna erfarenheter. Därefter samlades vi i 
helgrupp och lyssnade på Tomas ”Stressdoktorn” Danielsson som, precis som 2015, fick toppbetyg i utvärderingen 
efteråt. Dagen avslutades sedan med middag och därefter showen Småstadsliv. Utvärderingarna av dagen visade på 
ett mycket fint betyg i genomsnitt.     

Medlemsföreläsning
Föreläsning under året har varit:
Claes Malmberg föreläste om ”I huvudet på Claes Malmberg - 
medkänsla, solidaritet och gemenskap” i Borlänge den 10 april.

Anne-Marie Andersson föreläser om pension

Tomas Jansson och Linnéa Pros Wermé 

Småstadsliv

Claes Malmberg

Stressdoktorn Tomas Danielsson
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Seniorföreningen
Verksamhetsberättelse för Seniorerna Unionen Dalarna år 2017

Föreningens årsmöte ägde rum i Festsalen på Forum, Borlänge onsdagen den 5 april med 26 deltagare.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande Mats Edlund  Falun
Vice ordförande Stig Lindqvist  Avesta 
Kassör  Christina Zetterström Falun
Sekreterare Berith Löfblom  Borlänge
Ledamot  Nils-Olov Olsson  Smedjebacken 
Suppleant Ingrid Lindahl  Borlänge 
Suppleant Mats Persson  Smedjebacken

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

Valberedningen har bestått av Ignar Quickers och Birgitta Nyström med Tommy Bäck som suppleant.

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2017.

Ingrid Lindahl och Berith Löfblom deltog i Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte den 9 april i Falun. Berith var utsedd 
till mötessekreterare med Mikael Rosén som mötesordförande. Björn Halvarsson valdes till ny ordförande. Man har 
nu endast tre anställda och en extra utdebitering kommer att ske till medlemmarna för att stabilisera ekonomin. 

Mats Edlund och Mats Persson deltog i Unionens seniorsföreningars årsmöte, som hölls 15–16 maj i Tallinn. Man 
pratade bl a om återinträde för pensionärsmedlem i Unionen centralt. Gunnar Henriksson är kvar som ordförande 
med oförändrad styrelse.

Berith Löfblom och Mats Edlund har under året arbetat med att få de medlemmar som önskade återinträde i 
Unionen centralt att bli registrerade men detta tog väldigt lång tid att genomföra. Man hänvisade till svårigheter med 
det nya datasystemet och först efter brev till Förbundsstyrelsen blev det hela åtgärdat. 

Sju aktiviteter har genomförts under året. Vi började med Kultursoppa i Falun den 17 mars med endast 9 deltagare 
till ”Livs levande – en poetisk resa”. Därefter blev det årsmöte på Forum i Kvarnsveden den 5 april med 26 
närvarande. Vi avslutade våren med en resa ”I Dan Anderssons fotspår” den 29 maj med 34 deltagare. Ett populärt 
stopp blev det vid Pajso där Nils-Olov Olsson och Margareta Åhrman bjöd på fika vid en lägereld vid vattnet.

Höstens första aktivitet blev en Gagnef-dag den 1 september med 47 deltagare. Den följdes av ett medlemsmöte i 
Avesta den 2 oktober med 38 medverkande. Senhöstens aktivitet blev en resa till Västerås den 19 november för att se 
”Soldat Fabian Bom” där också 38 deltog. Året avslutades med julbord på Wanbo Herrgård den 3 december med 26 
personer, som efter att ha besökt värdshusets likkällare, njöt av ett mycket gott julbord.
Alla aktiviteter och fotografier finns redovisade på vår hemsida unionpensdal.weebly.com. Förslag på aktiviteter kan 
gärna lämnas där och styrelsens sammansättning syns där.

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

Borlänge i januari 2018

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

Ingrid Lindahl Mats Persson

Småstadsliv

Claes Malmberg
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Chefsaktiviteter   
Under året har vi anordnat och genomfört ett antal utbildningar och aktiviteter för våra chefsmedlemmar. Områ-
den som har täckts in i utbildningsutbudet är; Arbetsrätt för chefer (MBL/LAS), Utvecklingssamtal, Lönesamtal, 
Coachande förhållningssätt, Effektiva möten, Medvetet ledarskap samt Ge och ta feedback.

Föreläsningsturnén ”Världens bästa chefer” var i Borlänge 3 maj. En mycket uppskattad del av den föreläsningen var 
att deltagarna i förväg fick välja vilket fokus vi skulle ha på seminariet. Alla tips och konkreta idéer som fångades upp 
under seminariet, mejlades ut till deltagarna efteråt. Även detta uppskattades mycket. Det blev ytterligare en påmin-
nelse på vilken konkret nytta man har av sitt medlemskap i Unionen Chef.

Vi har haft nära samarbete med Uppsala och Gävleborg där vi erbjudit medlemmar alternativa datum för våra akti-
viteter. Under hösten lanserade Unionen Chef en webbtv-serie som gick under namnet Chefsliv. Där sex chefprofiler 
i Sverige delgav sina bästa tips om hur det är att vara chef. Chefsliv innefattade också en föreläsningsturné som hade 
en av sina uppskattade föreläsningar i Uppsala för DUG-regionens chefsmedlemmar. 

Totalt sett under 2017 hade vi en tuff medlemsutveckling inom förbundet men antalet chefsmedlemmar har varit 
stabilt och till och med ökat med 17 stycken. Vid 2017 års slut hade vi 1730 chefsmedlemmar.

Unionen Egenföretagare   
Under 2017 har vi bland annat deltagit på partnerlunch i Falun hos Gott & Reco och hörde hur deras resa varit och 
hur de vågade ta klivet att starta eget. Vi har också deltagit vid en Club Eget aktivitet hos Länsförsäkringar i Falun. 
Där pratade vi om medlemskap, kollektivavtal och vad som gäller när man anställer i sitt företag. Vi avslutade året 
med att ordna en Firmafest för egenföretagare där Patrick Aronsson föreläste om Varumärkesstrategi för Egenföreta-
gare. Inbjudna var Unionen Dalarnas egenföretagarmedlemmar samt deltagare inbjudna via Nyföretagarcentrum.

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

Det pågår ett arbete om att Unionen behöver fler förtroendevalda egenföretagare.  Unionen har därför startat en 
samverkansgrupp för egenföretagare för att lättare kunna driva gemensamma frågor samt fungera som ett bollplank 
till Unionens förbundsstyrelse.  Johans Svälas är egenföretagarmedlem och är ledamot i regionstyrelsen för Unionen 
Dalarna och finns representerad i samverkansgruppen. Gruppen behöver fler personer och arbete med detta har 
pågått 2017 och kommer fortsatt pågå. 

Branschaktiviteter
Den 6 mars anordnades en föreläsning för medlemmar inom IT-branschen i Teknikdalen i Borlänge. Föreläste gjorde 
Professor Tommy Svensson, Institutionen för Signaler och system, Chalmers tekniska högskola. Han introducerade 
begreppet Internet of Things (IoT) och beskrev den senaste forskningen inom 5G. Två områden inom IT och Tele-
kom som ligger i forskningens absoluta framkant.

Användningen av bredbandstjänster via mobila enheter blir allt viktigare. Med 5G kommer kapaciteten att öka fler-
faldigt. Vi kommer även koppla upp olika tekniska system och på så sätt skapa smarta system inom helt nya områ-
den, såsom självkörande bilar.

Likabehandlingsnätverk
Likabehandlingsnätverket är i DUG-regi. Dalarna, Uppland och Gävleborg har ett gott samarbete med en ombuds-
man per region som håller i nätverket.

Under 2017 har en träff med nätverket skett, där likabehandlingsombud träffas för att byta erfarenheter och delta på 
informativa och givande föreläsningar.

Den 29 september 2017 bjöd nätverket in till en träff vid Galaxen i Borlänge för att samla nätverket och se hur framti-
den ska se ut. Resultatet blev att nätverket ska vara kvar och deltagarna inkom med förslag på ämnen och föreläsare 
till framtida nätverksträffar.



1514

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbets-
marknad
Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom förbättringar som är viktiga

Avtal 2017-2020                                                                                                                                                                                 
Kollektivavtalsförhandlingarna inom ramen för 2017 års avtalsrörelse avslutades löpande under året. Utfallet blev 
3-åriga avtal, avtalsvärdet blev 6,5 % inkl. fortsatt avsättning till flexpension med 0,5%. Almega-avtalen inför 
flexpension fr.o.m. 1 november 2017 där det på vissa företag öppnades upp för valmöjlighet att avstå flexpensionen 
mot att istället få en löneökning motsvarande värdet. Detta föregicks av kraftiga informationskampanjer under året 
gällande om man skulle avstå eller kvarstå i flexpensionen. Noterbart också att ett nytt avtal är tecknat för medlem-
mar inom Gym & Friskvårdföretag. 

Fler känner till Unionens hjärtefrågor

Opinionsbildning
Unionen är numera Sveriges största fackförbund och tack vare det ökar även medias intresse för att lyssna in vad vi 
står för och våra förslag till lösningar. Vi syns allt oftare i både central och regional media. Unionen har tre hjärte-
frågor.  Alla utspel vi gör ska kunna bottna i någon av dessa:

• Kompetens ger kraft
• Fler och bättre jobb
• Balans i arbetslivet

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

Under 2017 har vi haft flera debattartiklar i lokal media och även medverkat i radion i P4 Dalarna en gång där vi 
pratade om att vobba, alltså att man jobbar trots att man är hemma och vårdar sitt sjuka barn. Våra debattartiklar 
har handlat om kompetensutveckling, en uppmaning till politikerna att inte röra LAS, vobba och egenföretagare, 
bland annat. Vi har även synts på nyhetssidor vid ett flertal tillfällen, framför allt i samband med att vår Turismrap-
port lanserades då Carina Sisell och Patrik Sundell från regionstyrelsen var citerade i både Dalarnas Tidningar och 
Dala-Demokraten om turismens betydelse för bygden. Vi har även skrivit om vikten av kompetensutveckling och hur 
viktigt det är att koppla av när man är ledig, både inför sommarsemestern och julledigheten. 

Vår Facebook-sida som är för hela DUG fortsätter att växa och hade vid årsskiftet cirka 550 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 annonserat i Dalarnas Tidningar och Dala-Demokraten om ”Tjänstepensionens dag” som var 27 septem-
ber. Vi annonserade i december där vi önskade våra medlemmar en god jul och ett gott nytt år och på ”Arbetsmiljö-
ombudens dag” i oktober där vi uppmärksammade alla våra arbetsmiljöombud för det fantastiska arbete de gör.   

Avtals/förtroendevaldkonferens
Onsdagen den 3 maj hade vi en avtalskonferens på Hotell Galaxen i Borlänge som samlade ett 30-tal förtroendevalda. 
Medverkade gjorde, förutom personal från regionkontoret, Kenneth Morin, central ombudsman, som berättade om 
avtalsrörelsen i stort och resultatet av denna.
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Träff Dalarnas riksdagsmän
Under 2017 hade vi två träffar med våra riksdagspolitiker på dalabänken. Onsdagen den 24 maj var Dalarnas re-
gionstyrelse, vikarierande opinionsbildare och fem riksdagsledamöter på Idre Fjäll. Till den träffen hade vi tagit fram 
en turismrapport som visar på vilken enorm betydelse turismen har för Dalarna och diskuterade med politikerna 
utifrån den. Rapporten var mycket uppskattad. 

Måndagen den 20 november samlade vi våra riksdagspolitiker på Erasteel Kloster i Långshyttan där vi bjöds på en 
guidad visning på stålverket och fick därefter en presentation av företaget av en från företagets ledning. Medverkade 
gjorde utöver sex politiker och regionstyrelsen även representanter från företagets ledning och en medlem som 
gått företagets kompetensutvecklingsprogram och höll en mycket uppskattad information om hur han fått fyra års 
högskolestudier finansierad med 70 procent av lönen från företaget. Diskussionerna handlade mest om kompetensut-
veckling vilket var temat för träffen, som sedan avslutades med en gemensam lunch.

Avestasamtalen
Tisdagen den 19 december hölls de numera traditionella Avestasamtalen i Verket, Avesta. Ämnet för dagen var 
”Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri” och bland flera intressanta talare fanns bland andra Civilminister 
Ardalan Shekarabi, Moderaternas vice ordförande i Näringsutskottet Lars Hjälmered och LO:s ordförande Karl-Pet-
ter Thorwaldsson. Från Unionen Dalarna deltog regionstyrelsens Patrik Sundell och Tommy Gustafsson, regionchef 
Matthias Gran och opinionsbildare Håkan Danielsson Wahl. 

Politikerträff vid Erasteel Kloster

Avestasamtalen
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En utvecklande organisation
Demokratiutveckling

Regionråd - Årsmöte

Årets regionråd gick av stapeln på Green Hotel i Tällberg med rekorddeltagande. Totalt 227 deltagare gemensamt 
i DUG. Dalarna representerades av 98 personer varav 84 röstberättigade ombud räknades in.  Efter intagen lunch 
hälsade Dalarnas ordförande, Patrik Sundell, alla välkomna till Tällberg. Därefter föreläste Unionens presschef, 
Jennie Zetterström, om påverkansarbete och förbundsinformation. Efters fikapausen gav föreläsaren PG Wettsjö re-
gionrådsombuden en föreläsning om hur man får kraft att göra skillnad.  Dagen avslutades med årsmöten för alla tre 
regionerna var för sig. Dagen därpå fick vi se senaste konjunkturprognosen ”Kompetensbrister hämmar tillväxten” 
samt föreläsning om Industrirapporten av Jon Tillegård som är utredare på förbundskontoret. Slutligen informerade 
Kennet Morin och Torbjörn Olsson, centrala ombudsmän på förbundskontoret, om avtalsrörelsen 2017.

Förbundsråd

29-30 maj genomfördes ordinarie förbundsråd. Region Dalarna representerades av: Patrik Sundell, Carina Sisell och 
Tommy Gustafsson.

A-kassestämma
30 maj genomfördes a-kassestämman. Region Dalarna representerades av: Patrik Sundell och Tommy Gustafsson.

Övriga uppdrag
Dalarna har även varit representerad i två av Unionens branschdelegationer. Branschdelegationerna består av förtro-
endevalda som under avtalsrörelsen arbetar för att få fram nya avtal. Delegationsledamöterna väljs på förbundsrådet. 
Ifrån Dalarna var Carina Sisell, Idre Fjäll, delegationsledamot i branschdelegationen - Handel och Visita och Tor-
björn Andersson, Outokumpu Press Plate AB, branschdelegation - Industri Industriarbetsgivarna

Johan Svälas respresenterar Dalarna i Samverkansgruppen för egenföretagare som FS har bildat under det gångna 
året. 

  

Matthias Gran och Patrik Sundell PG Wettsjö
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Regionstyrelsen 
Ordförande

Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB, Avesta      

1:e vice ordf.  
Carina Sisell, Idre Fjäll, Idre

2:e vice ordf.

Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB, Långshyttan

Ledamöter 
Ingemar Rytter, Pressmaster AB, Älvdalen tom 171001
Johan Svälas, JWS Skogsdikning, Skattungbyn

Malin Danielsson, Coor Service Management AB, Borlänge tom 170630 
Thomas Andersson, Bilfinger Services Sweden AB, Avesta

Yvonne Norgren, ABB AB, Ludvika

Personalrepresentant 
Håkan Danielsson Wahl, Unionen Dalarna, Borlänge 

Suppleanter 
Åsa Hinders, Kringdata AB, Mora

Milenka Gozo, CGI Sverige AB, Borlänge

Fredrik Holmgren, ABB AB, Ludvika

Ungdomsombud

Mick Jansson, Opus Bilprovning AB, Rättvik tom 171001
Jennifer Dolleris, Jobmeal Dalarna, Falun

Sekreterare
Karin Sandström, Unionen Dalarna, Borlänge

Regionstyrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden samt ett konstituerande möte under året. 
I styrelsens arbetsutskott har Patrik Sundell och Carina Sisell ingått samt tre adjungerade på rullande schema från 

övriga i styrelsen. AU har haft 10 möten under året.

Revisorer
Solvej Magnusson, Montal AB, Borlänge

Ursula Ekblad, KPMG AB, Borlänge

Suppleanter 

Torbjörn Andersson, Outokumpu Press Plate AB, Avesta

Mats Ohldén, SSAB EMEA AB, Borlänge
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Valberedning
Ordinarie            
Linda Berggren, SSAB EMEA AB, Borlänge

Marie-Louise Frennesson, ABB AB, Ludvika

Johanna Öhgren Bohman, ABB AB, Ludvika

Tomas Jansson, SSAB EMEA AB, Borlänge

Bengt Boberg, Opus Bilprovning AB, Rättvik

Suppleanter

Holger Petersson, Holger P Konsult AB, Borlänge

Katarina Bengtsson, Mattsson Metal AB, Mora tom 171001

   

Ombud till Förbundsråd 

Ordinarie  

Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB, Avesta

Carina Sisell, Idre Fjäll, Idre

Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB, Långshyttan

Suppleanter

Ingemar Rytter, Pressmaster AB, Älvdalen tom 171001
Åsa Hinders, Kringdata AB, Mora

Johan Svälas, JWS Skogsdikning, Skattungbyn

Ombud till Unionens arbetslöshetskassas föreningsstämma
Ordinarie  

Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB, Avesta

Carina Sisell, Idre Fjäll, Idre

Suppleanter

Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB, Långshyttan

Åsa Hinders, Kringdata AB, Mora
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Kongressombud
ordinarie  för 4 år 

Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB, Avesta 

Benny Häggblad, Krylbo 

Carina Sisell, Idre Fjäll, Idre 

Ingemar Rytter, Pressmaster AB, Älvdalen

Eva Lidström, voestalpine Böhler Welding Nordic AB, Avesta 

Thomas Andersson, Bilfinger Services Sweden AB, Avesta

Tommy Gustafsson, Erasteel Kloster AB, Långshyttan 

suppleanter för 4 år

Jonas Hedenberg, Värmevärden AB, Avesta  

Yvonne Norgren, ABB AB, Ludvika

Malin Danielsson, Coor Service Management AB, Borlänge 

Milenka Gozo, CGI Sverige AB, Borlänge

Torbjörn Andersson, Outokumpu Press Plate AB, Avesta 

Johan Svälas, JWS Skogsdikning, Skattungbyn 

Katarina Bengtsson, Mattsson Metal AB, Mora

Årsarvoden
Ordförande  7 000 kr 
Vice ordf  5 500 kr 
Ledamot    1 800 kr 
Revisorer   1 350 kr
Valberedning  1 350 kr

Mötesarvode per sammanträde 400 kr.

För att få fullt arvode måste 70% deltagande ha skett. Vid ett  lägre deltagande omräknas arvodet i förhållande till 
närvaro. Ingen avräkning av arvodet skall göras då styrelseledamot inte kan närvara på regionstyrelsemötet på grund 
av kallelse till annat uppdrag inom Unionen. Detta gäller när ledamoten själv inte kan påverka situationen. Exempel 
på sådant uppdrag/utbildning kan vara KUY-utbildning, valberedning, a-kassan, delegationsarbete eller annat fall där 
det bedöms vara giltig frånvaro. Regionordföranden och regionchef bedömer i samråd.
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Ekonomi

Resultaträkning 2017 Tkr  
   

         Utfall

Rörelsens intäkter   

  Anslag      12 900
  Övriga intäkter                    665
Summa intäkter      13 565
Rörelsens kostnader   

  Verksamhetskostnader   *Not   -2 574 
Personalkostnader     -9 210 
Baskostnader            - 715
Summa rörelsekostnader                                 -12 499
Rörelseresultat           1 066

Resultat från finansiella poster   

   Finansiella intäkter och kostnader                     0 

Summa resultat från finansiella poster                     0

Resultat efter finansiella poster         1 066 

Bokslutsdispositioner   

  Skatter   
Årets resultat           1 066

Not Verksamhetskostnader   

  Fler medlemmar          -369
  Fler arbetsplatser omfattas av inflytandeformer               -944
  Fler arbetsplatser omfattas av kollektivavtal           -0
  Fler nöjda med service          -143
  Fler anser medlemskapet vara värt avgiften         -  49  
 Fler upplever att Unionen vänder sig till mig      - 111
 Fler medlemmar upplever att Unionen driver igenom 
 förbättringar som är viktiga         -11
 Fler känner till Unionens hjärtefrågor        -81
 Demokratiutveckling        -576
 Verksamhetsutveckling           - 6
 
Internt stöd                 -284

 
Summa verksamhetskostnader                    -2 574
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Slutord

Tillsammans med de anställda på regionkontoret har styrelsen arbetat för våra medlemmars bästa. I alla våra aktivite-
ter är målsättningen att på ett eller annat sätt beröra någon av Unionens tre hjärtefrågor som är: Fler och bättre jobb, 
balans i arbetslivet och kompetens ger kraft. 

Styrelsen har i detta arbete träffat regionens rikspolitiker vid flera tillfällen under året. Fokus har varit på förut-
sättningarna för vår region och vi har speciellt lyft fram hur viktig turismen är för den norra delen av regionen. En 
mycket uppskattad rapport om turistnäringen i Dalarna presenterades för våra riksdagspolitiker vid en träff i Idre i 
maj.

Inspirationsdagen för våra förtroendevalda är en årligt återkommande aktivitet som i år hölls i Falun. Vi i Region 
Dalarna tycker det är mycket roligt att våra grann-, och samarbetsregioner Uppland och Gävleborg tagit efter oss 
och i år också haft samma upplägg. Temat var det alltid aktuella ämnet om arbetsmiljö och hur vi mår bra på jobbet. 
”Stressdoktorn” Thomas Danielsson gjorde en uppskattad comeback hos oss som föreläsare. Andra aktiviteter som 
genomförts är avtalskonferens, andra träffar med förtroendevalda och uppvaktning av klubbar som nybildats eller 
fyllde jämnt under året.

Unionens styrka utgår från alla medlemmar och engagerade personer som har förtroendeuppdrag för Unionen på 
sin arbetsplats. Till detta behövs också en kunnig anställdaorganisation som ger oss support. Vi vill därför tacka alla 
medlemmar, förtroendevalda och anställda som med sin tid och sitt engagemang fortsätter att utveckla Unionen till 
att vara ett modernt fackförbund. 

Som största fackförbundet i Sverige är vi nu en positiv kraft för att skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet 
för alla arbetstagare. Det vi gör gynnar inte bara våra medlemmars ställning utan tillsammans bidrar vi också till att 
stärka hela den Svenska modellen.

Patrik Sundell    Johan Svälas  Carina Sisell  Håkan Danielsson Wahl  

Åsa Hinders  Tommy Gustafsson              Yvonne Norgren  Thomas Andersson

Milenka Gozo  Fredrik Holmgren Jennifer Dolleris  
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Anteckningar
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Ring Unionen  
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor om villkoren  
i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. 

På vår hemsida hittar du information om det  
mesta som rör ditt arbetsliv. Välkommen in  
på unionen.se.

Borganäsvägen 34
784 33  Borlänge

e-post: dalarna@unionen.se
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