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Året som gått

2017 i backspegeln 
När jul- och nyårshelgerna passerat är det dags att summera året som gått och reflektera över såväl framgångar som 
bakslag. Vi har haft en del att reflektera över och lära av och en del av detta hittar ni i den här årsredovisningen. 

Om vintern och våren 2016 till stor del präglades av allt det tragiska som pågick och fortfarande pågår i Syrien med 
flera platser på vår jord, så har 2017 kommit att präglas av följderna av detta. Därför har en arbetsgrupp i vår 
regionstyrelse börjat titta på integrationsarbete, där frågan om vägen in i samhället har legat i fokus. Finns det 
företag i vår region där det görs insatser kring integration som vi kan ta del av och sprida vidare som goda exempel 
för andra? 

Vi har även arbetsgrupper som jobbar med frågor som rör hur vi kan öka engagemanget hos våra medlemmar i 
allmänhet och de lite yngre medlemmarna i synnerhet. Vi tillsammans utgör en organisation där medlemmar måste 
få chansen och ibland även uppmuntras att skaffa sig inflytande i verksamheten. Med anledning av detta har vi 
anordnat träffar där medlemmar getts möjlighet att vädra sina idéer och även skriva ner dessa i motionsform. Även 
under 2017 har vi medverkat i sammanhang där frågan om likabehandling och jämställdhet varit i fokus, till 
exempel Pridefestivaler på några platser i regionen.   

Påverkansarbete är en viktig fråga för Unionen och vi har även i år genomfört politikerträffar där regionens 
politiker och andra viktiga aktörer bjudits in till samtal kring, för Unionen, viktiga frågor. 

Regionstyrelsen har även tagit fram en rapport kring vår region, med fokus på frågor som rör arbetslivet och allt 
som där hör till, inklusive kommunikationer, bostadsmarknad och övrigt som kan påverka möjligheterna att leva, 
bo och arbeta i och kring Öresundsregionen. Under året har regionstyrelsen deltagit i arbete med ett antal remisser 
där avgiftsutredningen kanske är den viktigaste.

2017 började med förhandlingar inom Almega för att få till flexpension även på dessa områden. Och vi kan med 
glädje se tillbaka på att vi lyckades få till detta. Många i regionstyrelsen har varit engagerade i de centrala 
löneförhandlingarna så detta har upptagit mycket av vår tid. Den siste mars 2017 hade vi lyckats att få till ett 3-årigt 
avtal inom industrin som blev märket (riktlinjen) för andra avtal utanför industrin.   

Precis som förra året har arbetet i regionstyrelsens arbetsgrupper med olika ansvarsområden fortsatt. Utgångs- 
punkten finns i det av kongressen 2015 beslutade handlingsprogrammet och arbetsgrupperna är uppdelade enligt 
handlingsprogrammets fokusområden: Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb, Balans i arbetslivet.

 

Conny Knudsen   Anders Sjöstrand    Madelene Cannerhagen

Ordförande Unionen Sydväst 1:a vice Ordförande Unionen Sydväst 2:a vice ordförande Unionen Sydväst
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Unionen Sydväst i siffror

2017 var ett på många sätt fantastiskt och omtumlande år i Unionen. Vi uppnådde tecknade treårsavtal  
på våra avtalsområden och flexpension finns numera i stort sett för alla våra medlemmar. 

Medlemsutvecklingen har emellertid inte riktigt återhämtat sig efter 2016 års intensiva mobilisering. Ett omfattande 
arbete har under 2017 gjorts i hela förbundet för att sätta fokus på värvningen och efter sommaren började det ge 
resultat. Vi glädjer oss ofantligt att vi lyckades öka i medlemsantal även förra året, och att antalet arbetsplatser med 
kollektivavtal har blivit fler i vår region. 

Den 31 december 2017 var vi 68 408 yrkesverksamma och egenföretagarmedlemmar i region Sydväst.  
Antalet klubbar minskade dock under året från 321 i december 2016 till 304 i december 2017 i vår region. Trenden är 
densamma i Unionen som helhet och dagarna före jul antog förbundsstyrelsen reviderade verksamhetsanvisningar för 
2018 som innehåller en förstärkt ambition avseende antalet arbetsplatser som omfattas av klubb. 

Antalet medlemmar som omfattas av lokal facklig organisering (klubb, arbetsplatsombud eller arbetsmiljöombud) 
minskade från 31 618 medlemmar i december 2016 till 30 451 i regionen medan antalet medlemmar som omfattas av 
kollektivavtal ökade från 45 634 till 45 728. 

Andelen av regionens medlemmar som tycker att det är värt avgiften att vara medlem i Unionen har ökat med fyra 
procentenheter till 40 procent jämfört med 2016. Särskilt nöjda är man med bemötandet från personalen/
Unionenrepresentanten där nöjdheten har ökat med sex procentenheter till 68 procent under 2017. Även nöjdheten 
med stödet vid förhandlingar har ökat under 2017, från 70 till 72 procent vilket är högre än Unionen som helhet (65 
procent). 

Arbetet med våra mål går således framåt, vi vill växa för att få kraft att göra skillnad på arbetsmarknaden och vi vill  
att våra medlemmar och förtroendevalda ska vara nöjda med sitt fackförbund. Vår yttersta målsättning är att vara den 
ledande kraften som skapar trygghet, glädje och framgång på arbetsmarknaden och utan våra medlemmar och 
förtroendevalda som engagerar sig på sina arbetsplatser, kan vi aldrig uppnå detta.

Marie Louise Arendt
Regionchef Unionen Sydväst Medlemsantal Ingående Utgående Utfall

20170101 20171231 + / -

Yrkesverksamma 67 052 67 157 +105

Egenföretagare 1 250 1 251 +1

Chefsmedlemmar 10 088 10 310 +222

Studentmedlemmar 5 470 5 389 -81

Klubbar 321 304 -17
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En starkare kraft för ökat inflytande

Nöjd klubb 
Nöjd klubb har under verksamhetsåret haft information 
kring värvning vid samtliga arrangemang såsom 
nätverksträffar och avtalskonferenser. Ett antal klubbar har 
utsetts för att mer strategiskt arbeta med rekrytering för att 
fortsätta vara ett starkare förbund även i framtiden.

Avtalsrörelsen 2017
Inför avtal 2017 pågick dialog med Almega för att lösa 
flexpensionsfrågan även på detta stora avtalsområde. 
Förhandlingarna slutade med en lösning som båda parter 
var beredda att acceptera. Konstruktionen skiljer sig något 
jämfört med andra avtalsområden men det blev flexpension 
som på lång sikt kommer att vara likvärdig med övriga 
avtalsområden. Implementeringen blev dock annorlunda då 
den innehåller en möjlighet för arbetsgivarna att medge 
avstående för flexpensionen. Informationsinsatserna har 
varit massiva med mail utskick, samt info på webben. Flera 
företag har fått information om flexpension på företagen av 
medarbetarna från Sydväst. Vi kan nu efterhand konstatera 
att ca 85 procent av arbetsgivarna inte erbjuder möjligheten 
till avstående, men de 15 procent har fått tillgång till mycket 
information. 

Fler medlemmar ska omfattas  
av kollektivavtal
Ett av Unionens verksamhetsområden ”En starkare kraft”, 
omfattar det vi gör för att bli fler medlemmar i förbundet, 
för att skapa ökad förmåga till inflytande på arbetsplatserna.

Vårt vilt viktiga mål är ”Fler arbetsplatser omfattas av 
inflytandeformer”. 

En förutsättning för att uppnå detta mål är att 
medlemmarna har kollektivavtal på sin arbetsplats. Ett 
självklart fackligt mål, kan man tycka, men trots detta inte 
så lätt att nå utan hårt arbete. Det finns fortfarande många 
företag inom Unionens organisationsområde som saknar 
kollektivavtal och där våra medlemmar därför har dåliga 
anställningsvillkor, ingen årlig löneökning, inga 
försäkringar och inget inflytande på sin arbetsplats. Därför 
behöver vi stärka kunskapen kring den svenska modellen.

Kollektivavtalet är Unionens viktigaste verktyg för att 
förbättra och värna medlemmarnas anställningsvillkor. Det 
ger en praktisk och bra anpassning till företagets 
verksamhet. Förutom att skapa konkurrens-neutralitet 
mellan olika företag när det gäller personal-kostnader, ger 
ett kollektivavtal också enkla, rättvisa och 
verklighetsanpassade regler för företagens personalpolitiska 
verksamhet. I och med att parterna tecknar ett kollektivavtal 
tar de också ett gemensamt ansvar för att lösa de konflikter 
som kan uppstå, utan att behöva anlita advokater och det 
allmänna rättsväsendet.

Kollektivavtalet fungerar som ett skydd för arbetstagaren. 
Det tillåter inte att arbetsgivaren kommer överens med 
klubben eller en enskild anställd om sämre villkor än de  
som anges i kollektivavtalet - om det inte särskilt framgår av  
avtalet att det är möjligt att göra det (dispositiva delar).  
Däremot finns det oftast inget i tjänstemännens kollektiv- 
avtal som hindrar de lokala parterna från att komma 
överens om bättre villkor än de som anges i avtalet, d v s 
avtalet är ett minimiavtal, som lägger ett gemensamt golv  
att stå på för tjänstemännen på företaget.

Genom kollektivavtalsreglering skapas således stabila 
anställningsvillkor som ger trygghet för arbetstagarna, och  
arbetsgivarna ges förutsättningar för långsiktig planering, 
men även flexibilitet. I sina avtal kan fack och arbetsgivare 
anpassa villkoren efter förutsättningarna i branschen och på 
företaget till fördel för både arbetstagare och arbetsgivare. 
När förutsättningarna ändras kan innehållet dessutom 
snabbt förändras med stort genomslag. I en förhandling görs 
en intresseavvägning och branschanpassning som inte är 
möjlig genom lagstiftning. För arbetstagarna har modellen 
inneburit bättre villkor i kollektivavtal än vad som hade 
varit möjligt i generell lagstiftning som gäller för hela 
arbetsmarknaden. Den svenska modellen kombinerar på så 
sätt flexibilitet för företagen med trygghet och inflytande för 
de anställda. 
Såväl andelen medlemmar som arbetsplatser som omfattas 
av kollektivavtal har legat relativt stilla över tid. Visserligen 
tillkommer många nya medlemmar varje år och många 
arbetsplatser tecknar hängavtal eller ansluter sig till någon  
arbetsgivarorganisation men många försvinner också ut ur 
förbundet av olika skäl.

För att upprätthålla kollektivavtalens betydelse i Sverige, när 
influenserna från Europa och övriga världen blir allt 
starkare, måste vi inom Unionen liksom övriga fackförbund 
med högsta prioritet värna om kollektivavtalen. Det är 
därför av avgörande betydelse för vår fackliga styrka och 
våra medlemmars villkor och möjligheter på 
arbetsmarknaden, att  
vi lyckas i det fackliga uppdraget att försöka se till att alla  
arbetsplatser omfattas av kollektivavtal.
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En starkare kraft för ökat inflytande

Mål, resultat och aktiviteter
I Unionen Sydväst har vi målmedvetet arbetat med att öka 
antalet medlemmar som omfattas av kollektivavtal genom 
att värva medlemmar på arbetsplatser där det redan finns 
kollektivavtal men främst genom att försöka teckna så 
många nya avtal som möjligt. Detta har vi gjort genom att, 
bland annat, organisera oss i en grupp som särskilt fokuserat 
på den uppgiften.

Målet för gruppen har för 2017 varit att teckna 125 nya  
avtal som ska omfatta minst 500 fler medlemmar än den 31 
december 2016. Resultatet blev, när vi också räknar in 
arbetsplatser som gått med i olika arbetsgivarorganisationer 
och även så kallade automatgenererade avtal, att vi under 
året tecknat 238 avtal som omfattar 527 fler medlemmar. 
Målet för regionen var 1 905 fler medlemmar som ska 
omfattas och det målet har vi en bra bit kvar till att nå.  
Det är inget mål som kollektivavtalsgruppen har kunnat 
uppnå av egen kraft utan där är resultatet beroende av att 
våra andra fokusgrupper värvar på arbetsplatser där det 
redan finns kollektivavtal.

Vi har genomfört ett stort antal aktiviteter under året. De 
allra flesta med gott resultat men även några som får stanna 
på experimentstadiet.

Vi har bland annat:

• genomfört cirka 800 förhandlingar
• genomfört drygt 300 arbetsplatsbesök
• tagit 1000-tals kontakter med medlemmar, 

arbetsgivare, företag och organisationer
• genomfört seminarier på tema kollektivavtal  

– allmänna och företagsanpassade
• lämnat ett stort antal tips till andra grupper, främst 

gällande rekrytering av förtroendevalda och värvning
• deltagit vid Unionens synlighetsveckor (vecka 6 och 

38)
• samarbetat över gränserna med övriga grupper i ett 

antal ärenden och situationer
• varit med och utformat Unionens nya process för 

kollektivavtalstecknande
• samarbetat med andra fackförbund och arbetsgivar- 

organisationer med syfte att teckna kollektivavtal
• och säkert ett antal aktiviteter till – ingen nämnd, 

ingen glömd!

Fler lokalt fackliga förtroendevalda i 
klubbar och arbetsplatsombud
Regionen hade 2017 målet att öka antalet medlemmar som 
omfattas av lokal facklig organisering (klubb,  
arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud) med 1 200. Istället 
minskade vi med 2 437. Vi har således fortsatta utmaningar i 
att få våra medlemmar att engagera sig i det lokala fackliga 
arbetet och vi jobbar målmedvetet vidare med att hitta 
lösningar och metoder för att vända den trenden. 

Vi har under 2017 kommit igång bra med ett mer 
strukturerat sätt att stötta och vara i kontakt med våra 
befintliga arbetsplatsombud. Alla får ett välkomstsamtal och 
erbjuds stöttning på arbetsplatsen, samt får information om 
vilka  
utbildningar som finns och hur man anmäler sig till dessa. 
Efter max sex månader följer vi upp med ytterligare ett 
samtal. I god tid innan mandatperioden löper ut kontaktar 
vi arbetsplatsombuden och erbjuder hjälp med medlemsmöte 
och det stundande valet. Även om resultatet inte är det vi 
hoppats på så gör vi under 2017 många fler arbetsplatsbesök 
än planerat och antalet nya arbetsplatsombud och klubbar 
överträffar  
de uppsatta målen. Bekymret är att vi tappar fler än vad som 
kommer in. Den vinnande metoden för att hitta engagerade 
medlemmar som vill bli arbetsplatsombud eller bilda klubb 
är fortsatt genom tips från kollegor och medlemmar. Sådana 
tips har under 2017 hållit sig på en fortsatt hög nivå. 
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En starkare kraft för ökat inflytande

Regionstyrelsens arbete inom 
En starkare kraft för ökat inflytande
Arbetsgruppen: Engagerad ung medlem
En viktig faktor för att ha ett starkt fackförbund är att 
engagera och aktivera unga medlemmar. Det är av stor 
vikt att fortsätta föryngra förbundet och både lyssna på 
yngre medlemmars situation på arbetsmarknaden men 
även förankra den svenska modellen och behovet av 
kollektivavtal hos arbetsgivare. 
Under verksamhetsåret 2017 anordnades utbildningen 
”Arbetslivet för dig under 35”. Kursen lades på Scandic 
Triangeln en lördag och runt 50 personer deltog. Detta 
följdes upp i december när kursen ”Engagemang är status” 
erbjöds och deltagarna från den första utbildningen fick en 
extra inbjudan. Tyvärr gick inte kursen igång på grund av 
för få anmälda.

Arbetsgruppen har erfarenhetsutbyte med ungdoms-
ombuden i region Småland och Sydost för att ta del av goda 
exempel och på olika sätt inspirera arbetet för unga 
medlemmar. Arbetsgruppen har haft ett antal planerings-
möten via Skype, ett nära samarbete med tjänstemännen på 
regionkontoret, ett samarbetsmöte med ungdomsombuden 
från Region Småland och Region Sydost och haft löpande 
kontakt via mejl.

Arbetsgruppen: Medlemsinformation
Under verksamhetsplaneringen hösten 2017 tryckte  
styrelsen på vikten av att åstadkomma en bättre dialog 
med medlemmarna i regionen för att skapa transparens, 
mervärde och leda till engagemang. Vi vill ju att det ska 
finnas ett brett engagemang hos medlemmarna i regionen så 
att det finns många som vill, kan och tycker att det är viktigt 
att representera sina kollegor i olika sammanhang. Som 
ett led i detta skapade regionstyrelsen en ny arbetsgrupp – 
Medlemsinfogruppen. 

Mer kommunikation från regionstyrelsen ger 
(förhoppningsvis) ökad kunskap, dels om det arbete 
regionstyrelsen gör men också om det som är på gång i 
regionen och i Unionen som helhet. Vi börjar 2018 med ett 
första utskick och kommer i fortsättningen att komma med 
information och bjuda in till kommunikation från 
regionstyrelsen varje kvartal.
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Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad

Opinionsbildning under 2017

Styrdokument för kriskommunikation
Under året har vi fått på plats ett styrdokument för hur vi 
som arbetar i Sydväst tillsammans ska förhålla oss till kriser 
och andra oväntade situationer. Detta styrdokument är  
viktigt för att vi ska kunna arbeta med kommunikation och 
opinionsbildning på ett så bra sätt som möjligt. Samtliga 
medarbetare har också kompetensutvecklats genom gemen-
sam workshop i ämnet under våren. 

Samarbete med Media Evolution
Under året har ansvaret för vårt samarbete med Media Evo-
lution ålagts kommunikatörer och opinionsbildare vilket va-
rit gynnsamt för konceptuell utveckling och positionerings-
arbete. Under året har vi arbetat fram ett nytt koncept kallat 
”Unionen Spanar” som lockar nya målgrupper att ta del av 
våra frågor. Vi har också låtit vår samhällspolitiske chef 
Henrik Ehrenberg gästa Media Evolution under deras kon-
cept ”Världens bästa morgon” där han berättade om vår syn 
på plattformsekonomi. 

Mediala placeringar
Under våren släppte vi framgångsrikt vår konjunkturprog-
nos som uppmärksammades av bland annat Sydsvenskan, 
Helsingborgs Dagblad och näringslivssajten 8till5. Annat re-
daktionellt material under året har kommit från en rapport 
om regionalt företagande som kom från förbundskontoret, 
där vi placerades på ledarsidan i såväl Skånska dagbladet 
som Laholms tidning. Vi har även figurerat medialt i de  
lägen där vi hjälpt medlemmar i svåra situationer, till exem-
pel då en butik fick stänga under hösten på grund av mögel,  
liksom då det visade sig att det rådde oegentligheter inom en 
föreningsverksamhet. 

Almedalsveckan
Under 2017 deltog regionchef och opinionsbildare  
under delar av Almedalsveckan. Vi hade ett mycket välbe-
sökt frukostseminarium rörande kompetensbrist inom indu-
strin tillsammans med IUC Syd. Detta genomfördes inom 
konceptet ”Industrin tar matchen”. Dessutom bjöd Unionen 
Sydväst själva in till en lunch med handplockade regionala 
aktörer och politiker där vi samtalade om skånsk konjunk-
tur. Lunchen blev mycket uppskattad, och deltagarna gick 
därifrån med såväl ny kunskap som nya kontakter. 

Positionering och möten
Under hela året har det inom det opinionsbildande  
arbetet prioriterats att finnas med i viktiga regionala kontex-
ter. Vi omvärldsbevakar dagligen för att kunna finnas med 
under andra aktörers seminarier och möten. Under året har 
vi träffat ett flertal politiker och andra aktörer som identifie-
rats som viktiga.  Vi har också börjat jobba mer djupgående 
med vårt eget positioneringsarbete, framför allt inom ramen 
för Media Evolution. I september fanns vi med under  
Centerpartiets stämma i Malmö och senare under hösten 
har vi haft presidiet på besök i form av Peter Hellberg.

Ombud inom arbetsmiljö Antal
2017 2016

Arbetsmiljöombud (AMO) 810 1100

Huvudarbetsmiljöombud (HAMO) 79 70

Aktiviteter under året 2017

Arbetsmiljöverksamhet i Sydväst
RAMO-aktiviteter, det vill säga arbetsplatsbesök och ären-
den med inriktning på arbetsmiljö genomförs varje vecka av 
våra regionala arbetsmiljöombud (RAMO). Syftet med dessa 
besök är bland annat att hjälpa arbetsplatsen få till ett funge-
rande arbetsmiljöarbete och en del arbetsplatser måste besö-
kas flera gånger. 

Vår ambition under 2017 var att genomföra 350 RAMO- 
aktiviteter och vi hann med 335 aktiviteter.  
Vi har också kunnat uppmärksamma en större ökning av 
ärenden som berör den nya OSA:n, det vill säga ärenden som 
berör den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. 
Omfattningen i ärenden av det här slaget har varit mer  
komplex och tagit betydligt längre tid att hantera. 

Även ett större behov av utbildning kring nya OSA:n har  
efterfrågats vilket resulterade i fullsatta kurser samt att vi 
fick erbjuda en extra kurs i bättre arbetsmiljö (BAM). Med 
anledning av att vi har uppmärksammat ökningen av den 
här typen av ärenden, har RAMO-gruppen bestämt sig ge-
nomföra en översyn av RAMO-gruppens arbetssätt samt  
effektivisering av RAMO-arbetet överlag. 
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Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad

Arbetsmiljökonferens
Det ingår i RAMO:s arbetsuppgift att skapa kunskap för  
arbetsmiljöombuden om aktuella ämnen som berör själva 
arbetsmiljön. Det senaste året har fokus legat på den nya 
OSA:n och då framförallt kränkningar och stress i arbetslivet. 
På våra bättre arbetsmiljö-utbildningar efterfrågas ofta 
nätverka och arbetsmiljökonferensen är en sådan. Våra 
arbetsmiljöombud får möjlighet till att förkorva sig i ämnet 
genom att lyssna på föreläsare samt diskutera med 
arbetsmiljöombud från andra företag. 

Den 23 november genomförde vi en heldags 
arbetsmiljökonferens på Sundspärlan i Helsingborg. Temat 
för konferensen var ”må bra på och av arbetet”.  Dagen 
inleddes med en teaterföreställning ”Bakom leendet -kvinnan 
mitt emellan” med utgångspunkt från Krokomfallet, där en 
socialsekreterare begick självmord efter lång tids mobbning 
och kränkande behandling från sina överordnade. 
Föreställningen utgick ifrån närmaste chefens perspektiv och 
vi fick en inblick i att även den personen var ett offer i 
sammanhanget. Föreställningen framfördes av Eva Ahlberg. 
Vidare var författaren till boken ”Bakom leendet” Börje 
Eriksson engagerad i dagen samt Claes Malmström, läkare vid 
Lunds universitet samt forskare vid Karolinska Institutet. 
Hans fokus i föreläsningen låg på att skapa givande 
arbetsmiljö från grunden. På konferensen deltog  arbets-
miljöombud, chefer, arbetsplatsombud, klubbordförande/ 
-ledamöter och regionstyrelseledamöter. Totalt deltog 185 
personer.

Industrinatten 2017
Industrinatten är en kraftsamling för att visa upp våra 
industriföretag och underlätta företagens framtida rekrytering. 
För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är 
Industrinatten många gånger den första kontakten med en 
arbetsmarknad som idag har en fantastisk bredd av olika 
yrkesroller och branscher. 2017 år genomfördes för första 
gången Industrinätter i både Malmö och Lund. I Lund den 10 
oktober 2017 och i Malmö den 12 oktober 2017. Totalt 
välkomnades runt 1 800 besökare till Lund och Malmö  
under Industrinatten 2017. Unionen Sydväst fanns på plats 
under Industrinatten för att möta ungdomar och prata med 
dem och framtidens arbetsliv. På plats genomförde vi en  
enkätundersökning om hur ungdomar ser på sitt framtida 

yrkesliv.

Regionstyrelsens arbete inom  
Ett bättre arbetsliv och arbetsmarknad

Likabehandlingsgruppen
Gruppens mål är att alla arbetsplatser ska vara fria  
från diskriminering, ingen ska behöva uppleva sig bli trakas-
serad, kränkt eller särbehandlad. 

Under året har likabehandlingsgruppen planerat hur vi ska nå 
målet. Vi ställde oss frågorna vad krävs samt vem ska ansvara 
för att likabehandlingsarbete igångsätts vid företagen (även 
om det är arbetsgivaren som har yttersta ansvaret för arbets-
miljön)? Jo, på första frågan är svaret ”kunskap”, kunskap/in-
syn om olikheter. Svaret på nästa undran är ”likabehandlings-
ombud”. Med dessa svar som grund fortsatte vi våra 
förberedelser. Under hösten kom vi i kontakt med Johanna 
Wester som föreläser bland annat om mänskliga rättigheter 
och psykisk hälsa och som vi har bokat inför 2018.

Industrinatten lockade många studenter till våra montrar i 
Malmö och Lund. Andreas Lund och Carl-Axel Robertsson 
var två av våra kollegor som pratade med ungdomarna.

Det här gänget såg till att Arbetsmiljökonferensen 2017 blev 
en lärorik och bra dag för alla som arbetar med arbetsmiljö.
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Facklig utbildning för förtroendevalda
Regionens utbildningsverksamhet riktar sig mot våra 
förtroendevalda medlemmar, allt för att stärka dem i sitt 
uppdrag. Under året har cirka 675 förtroendevalda 
genomgått utbildning. Med anledning av stor efterfrågan 
har vi fått sätta in extra utbildningstillfällen. Medelvärdet 
för nöjdheten har höjts från 7,90 till 8,84 av 10. För att hålla 
kostnaderna nere håller vi nästan alla våra utbildningar i 
egna lokaler.

Fackliga utbildningar Antal
2017 2016

Antal deltagare 675 600

Nöjdhet, medelvärde 8,84 7,9

Arbetsplatsstrategen – utbildning för arbetsplatsombud
Under 2017 har vi genomfört två utbildningsomgångar av 
Arbetsplatsstrategen för 20 av våra arbetsplatsombud.  
Utbildningen är ett samarbete mellan Unionen och EFL,  
Executive Foundation Lund, och vänder sig till arbetsplats-
ombud som vill fördjupa sin kunskap och få ett nytt  
perspektiv på rollen. Utbildningen syftar till att ge en större 
trygghet i att kommunicera och vara en medpart gentemot 
företagsledningen och samtidigt ett naturligt bollplank för 
arbetstagarna på arbetsplatsen. Utbildningen ger verktyg för 
att kunna föra arbetstagarnas talan genom insikter och  
kunskaper i både det fackliga uppdraget, företaget och dess 
omvärld samt det ekonomiska språket och de ekonomiska 
sambanden. Under två dagar får man tillgång till meriterade 
lektorer från Lunds universitet samt experter från Unionens 
regionkontor. Utbildningen var mycket uppskattad av 
deltagarna.

Klubbverksamhet
Nöjd klubb har under året medverkat vid 122 årsmöten och i 
olika grad varit föredragande på mötet. Kontakten med 
förtroendevalda och medlemmar i klubbarna är möjligheten 
för utbyte mellan arbetsplatserna och regionen, värdefullt 
för att få till stånd en positiv utveckling. Under året har vi 
haft som målsättning att samtliga klubbar ska få besök vid 
minst ett tillfälle, vi når inte riktigt hela vägen men mycket 
nära. Vi har under året färdigställt en introduktionsplan för 
nya klubbar som ska ge en extra skjuts i arbetet när det är 
som viktigast att komma igång. 

Vi kan konstatera att enkätundersökningen som görs 
tertialvis visar en ökad nöjdhet bland regionens klubbar, 
framför allt med stöd och service. Arbetet med att utveckla 
erbjudandet till klubbarna ger resultat och fortsätter.

Klubbarna har erbjudits nätverksträffar i Malmö, 
Landskrona, Helsingborg, Ängelholm och Halmstad. 
Välbesökt aktivitet och uppskattad av samtliga deltagare. 
Under året har det varit flera olika teman såsom det svåra 
samtalet, verksamhetsplanering och klubbens olika roller, 
samverkan och kränkande särbehandling.

Vi har även under året provat att erbjuda workshop inför 
årsmötet som var uppskattat i Malmö, Helsingborg och 
Halmstad. Möjligen en framtida raket. 

GUKS, grupputveckling för klubbstyrelser, har hållits för tio 
klubbstyrelser. Det har spänt från riksklubbar på stora  
internationella koncerner till styrelser på lokala familje- 
företag. Det ger en bra beskrivning av hur verkligheten ser ut 
bland våra klubbar.

Urvalet sker i dialog med ombudsmän som ser ett ut-
vecklingsbehov för både styrelsen och för det företag/
organisation som de representerar.

Uppföljning på GUKS sker med varje styrelse och i den  
processen är det fokus på vad respektive styrelse är i behov 
av för att kunna driva sitt arbete framåt.

Försäkringsinformation
Unionen arbetar aktivt med att förbättra medlemmarnas 
försäkringsskydd och målet är att påverka lagstiftning,  
utveckla kollektivavtalen samt erbjuda förmånliga 
försäkringar till medlemmarna. 

Unionen bedriver informationsverksamhet för att öka 
medlemmarnas medvetande, intresse och kunskap om sina  
pensioner och försäkringar. 

Unionen Sydvästhar under året erbjudit försäkrings-
information i form av planerade föreläsningar samt 
efterfrågade arbetsplatsförlagda föreläsningar på olika 
teman:

• Din pension
• Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år
• Dina försäkringar på jobbet
• Singel, sambo eller gift?
• Chef – det här behöver du veta om tjänstepension
• Tiotaggare – vilken är din bästa pensionslösning?
• Född mellan 1979 och 1992 – drar du nitlott eller 

vinstlott?
Totalt har cirka 3000 personer tagit del av 
försäkringsinformationen.
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Unionen Egenföretagare
Under 2017 har samarbetet med NyföretagarCentrum(NFC) 
utvecklats och aktiviteter genomförts.  
Vi har under året innehaft styrelseordförandeskapet i NFC 
Öresund och därmed synliggjort Unionens engagemang för 
nya företag. Unionen Sydväst är numera en etablerad partner 
inom nyföretagande och deltagandet i mentorprogram har 
gett extra värde till varumärket. 

Som vanligt drog höstens event Firmafest för egenföretagare, 
stora skaror företagare och kompetensutvecklingsdelen ägnades 
åt Wrebits intressanta mobilbaserade bokföringssystem. 

Samarbete med Tillväxt Malmö där vi erbjuder information 
för växande företag har vidareutvecklats och förstärkts. 

Värvningsmässigt nådde Unionen Sydväst för sjätte året i 
rad en ökning av antalet egenföretagarmedlemmar och 
medlemsbasen var vid årsskiftet 1 251 personer. Värvning av 
nya egenföretagare har varit god under året. Dock har 
antalet utträden eller övergång till vanligt medlemskap varit 
stort. Då konjunkturen är god har vissa egenföretagare i stor 
utsträckning erbjudits fast anställning hos exempelvis 
uppdragsgivare.

Unionen Chef
Fokus för Unionen Chef 2017 har varit att förstärka vårt 
erbjudande till chefsmedlemmarna för att möjliggöra en god 
kompetensutveckling och tillfällen för nätverkande.

Utbildningen Verktyg för engagemang som togs fram i fjol 
tillsammans med vår samarbetspartner Decision Dynamics 
och bygger på verktygen Jungian Type Index (JTI) och  
Karriärprofilen har genomförts med gott resultat. 
Deltagarna erbjuds också att fortsätta arbetet på sina 
arbetsplatser med stöd från Unionen Chefs coach och 
ombudsman. För att nå ut till och erbjuda våra 
chefsmedlemmar både möjlighet att fylla på med nya 
kunskaper och möjlighet till nätverkande, erbjuder vi 
affärslunch för chefer. Lunchmötena har genomförts vid 
fyra tillfällen under 2017 och har innehållit dagsaktuella och 
framtidsorienterade ämnen.

Årets stora chefshändelse var Chefsliv-on tour, en före-
läsning som turnerade runt i hela landet. Föreläste gjorde 
Magnus Hedberg ifrån TV-programmet Lyxfällan. Han 
pratade om hur chefslivet blir hållbart och lustfyllt. Här  
kom över 160 medlemmar som förutom förläsningen fick 
nätverka med andra chefer och avnjuta en trevlig brunch.

Chefsgruppen har under 2017 med egna resurser genomfört 
ca 20 föreläsningar på teman som arbetsrätt, arbetsmiljö, 
presentationsteknik, ledighetslagar, löne- och utvecklings-
samtal och förhandling. Till det kommer även föreläsningar 
och aktiviteter som genomförts tillsammans med våra 
samarbetspartners. Sammanlagt har närmare 300 chefs-
medlemmar deltagit vid våra aktiviteter.  

I samarbete med Lund University Commissioned Education 
(LUCE) och Arbetsmiljöhögskolan har vi än en gång drivit 
Ledarskap i förändring med sex föreläsningar under året.  
Under 2017 har vi också tillsammans med Executive 
Foundation Lund (EFL) fortsatt marknadsföra vår nya, 
gemensamt framtagna utbildning Excellence in Leadership, 
en 30 poängsutbildning utsträckt över drygt ett år avsedd 
enbart för våra chefsmedlemmar. Via EFL har även våra 
chefsmedlemmar kunnat genomgå en Executive MBA till ett 
mycket förmånligt pris.

Under det gångna året har vårt samarbete med World Trade 
Center (WTC) utvecklats och förstärkts. I princip samtliga 
chefsutbildningar förläggs numera på WTC, för att erbjuda 
utbildningar som är centralt placerade i en miljö som skapar 
engagemang och nätverkande. I mån av plats har även chefer 
på företagen på WTC erbjudits plats vid våra utbildningar, 
för att ytterligare bygga kontakten med WTC.

Unionen Chef ökade sitt medlemsantal med hela 210 nya 
medlemmar och är nu över 10 300 totalt. 

Chefsliv-on tour lockade många chefer den 4 oktober med 
Magnus Hedberg som talare. Här tillsammans med Karin 
Nordin, ansvarig för Unionen Chef.
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Föreläsningar

Lunch & Learn
Under året anordnade vi fyra stycken Lunch & Learn med 
ämnet LinkedIn som riktade sig till alla våra medlemmar. 
Lunch & Learn är ett omtyckt koncept, där vi bjuder på en 
kort föreläsning med varierande aktuella ämnen och mat 
under lunchtimmen. 

Eventkväll - Digitalisering och problemlösning
Den 9 februari anordnade Unionen Sydväst en kväll för cirka 
500 medlemmar med föreläsarna Bo Dahlström och Jesper 
Rönndahl. Kvällen började med att företaget Tegelmäster 
kom och berättade om det förändringsarbete de gjort sedan 
de fått ett arbetsplatsombud. Hur samspelet och förståelsen 
har stärkts mellan arbetsgivaren och arbetstagarna. 
Professor Bo Dahlbom föreläste sedan om framtidens 
sysselsättning och vad digitalisering och robotisering kan 
innebära för arbetsmarknaden.  Jesper Rönndahl pratade om 
problemlösning ”the science way”. Ofta löser vi svåra saker 
på ett känslomässigt och kortsiktigt sätt medan vetenskapen 
går ut på att hitta metoder och tekniker som kan upprepas i 
det oändliga. Båda föreläsarna gav publiken många 
tankeställare och skratt.

Coachverksamheten
Coachverksamheten i region Sydväst arbetar med 
utbildningar, föreläsningar och individcoachning. Under det 
gångna året har fokus främst varit på föreläsningar, både 
planerade öppna utbildningar och efterfrågade som 
anpassats till medlemmar på företag. 

Våra utbildningar Medvetet ledarskap och Coachande  
förhållningssätt, erbjuds till både chefer och förtroendevalda 
vid samma tillfälle. Allt med intentionen att öka arenorna 
för samverkan. Båda utbildningarna är efterfrågade och 
framgångsrika, med totalt 66 deltagare på fem 
utbildningstillfällen.

Under året har utbildningen Kompetensinventering 
erbjudits vid fyra tillfällen. Det är en utbildning som riktar 
sig till samtliga medlemmar och under 2017 har totalt 82 
deltagare deltagit. Vi har dessutom fortsatt att leverera 
skräddarsydda företagsföreläsningar utifrån efterfrågan, 
behov och nuläge.

GUKS (grupputveckling för klubbstyrelser) har hållits för 
tio st klubbstyrelser. Det har spänt från riksklubbar på stora 
internationella koncerner till styrelser på lokala 
familjeföretag. En bra spegling av Unionens medlemskår. 
Urvalet sker i dialog med ombudsmän som ser ett 
utvecklingsbehov för både styrelsen och för det företag/
organisation som de representerar. Uppföljning på GUKS 
sker med varje styrelse och i den processen är det fokus på 
vad respektive styrelse är i behov av för att kunna driva sitt 
arbete framåt. Vi som är ansvariga för GUKS i region 
Sydväst har under året bedrivit ett nationellt 
utvecklingsarbete när det gäller upplägget av GUKS och 
detta har gjorts i samarbete med förbundskontoret. Allt 
under parollen: Allt kan bli bättre.

Individcoachning till förtroendevalda har tyvärr inte nått 
den spridning som var önskat. Det pågår ett utrednings-
arbete från förbundskontoret och vi, coacherna,  har lämnat 
vår input till möjliga hinder och framtida lösningar. Vi har 
dessutom under 2017 blivit inbjudna att delta i arbetsgrupp 
för att utveckla och förbättra hela coachningserbjudandet. 
Sydväst har fortsatt erbjudande om CV-granskning till alla 
våra medlemmar och har under året genomfört ca 100 st.

Professor Bo Dahlbom Jesper  Rönndahl och Unionens Mats Pahlman

Företaget Tegelmäster berättar om sitt förändringsarbete
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Regionstyrelsens arbete inom  
Ett bättre medlemskap

Medlemsinflytandegruppen
För att en organisation ska förbli demokratisk krävs att 
medlemmarna kan göra sin röst hörd. Dels behövs 
medlemmar som berättar vad de vill och dels behövs de som 
driver frågorna till alla medlemmars gagn. Därför har vi 
inom Unionen Sydväst bildat en medlemsinflytandegrupp 
med syftet att främja engagemang och gynna möjligheten att 
påverka. Under verksamhetsåret höll vi en medlems-
inflytandeträff där vi informerade om vad regionen jobbar 
med, hur man kan engagera sig på högre nivå och hjälp att 
skriva motioner. 

Mest givande var diskussionerna om vad medlemmar vill att 
regionen ska jobba med. Där framkom många önskemål, 
exempelvis tydligare regelverk för facklig tid, aktiviteter för 
att intressera fler unga, engagerande och jobbskapande 
insatser för till exempel personer med funktionsnedsättning 
eller annan bakgrund, förkortad arbetstid, bättre friskvårds-
bidrag, insyn i lönesättning även för klubblösa, samt 
tecknande av fler kollektivavtal.

Vid arbetsmiljökonferensen i november fick vi tillfälle att 
berätta om demokratin inom Unionen. Särskilt passade vi på 
att berätta om uppdraget som kongressombud, eftersom vi 
redan vid regionrådet 2018 ska välja ombud till kongressen i 
oktober 2019.  

Ordinarie kongress hålls vart fjärde år och är Unionens 
högsta beslutande organ. Att åka på kongress är både mycket 
trevligt och oerhört intressant. Men det är förstås viktigt att 
man hunnit bilda sig en uppfattning om de beslut som ska 
tas och därför kommer vi att hålla förberedande möten 
inom regionen som gör kongressombuden väl rustade för 
kongress.

Mycket glädjande valde flera medlemmar både vid 
arbetsmiljökonferensen och vid andra tillfällen att låta sig 
nomineras till just kongressombud, men några även till 
regionstyrelseledamot och förbundsrådsombud. Hoppas 
många fler tar chansen! Och för 2018 önskar vi framförallt 
två saker; att många fler medlemmar berättar vad som är 
viktigast för dem, samt att några även kan tänka sig att driva 
frågorna.

Fler bilder från 2017 års arbetsmiljökonferens i Helsingborg
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En utvecklande organisation

Verksamhetsområdet ”En utvecklande organisation” samlar 
den förutsättningsskapande verksamheten: det som stärker 
anställda och förtroendevalda med uppdrag inom 
föreningen att på ett hållbart och effektivt sätt leverera på 
medlemmarnas uppdrag. 

I verksamhetsområdet ingår fyra huvudsakliga mål-
sättningar utifrån vilka regionen har satt upp mål: 

1. Unionen bedriver en kostnadseffektiv verksamhet 
2. Unionen är en attraktiv arbetsplats - NMI 
3. Fler medlemmar utövar sitt inflytande i Unionen - 

Unionens inflytandeindex 
4. Fler förtroendevalda får ökad kompetens – ”Jag har 

tillgång till den kompetensutveckling jag behöver 
för mitt uppdrag”.  

Arbetet med att avsätta 2,5 procent av regionens medel till 
en regionpott samt effektiviseringen på 0,5 procent årligen 
har fortsatt för andra året. Den verksamhetsrelaterade 
effektiviseringen har fokuserats på utarbetande, 
implementering och revidering av processer, bland annat 
förhandlings- och värvningsprocessen.

NMI-målet (nöjd medarbetarindex) för förbundet var för 
2017 värdet 74. Region Sydväst har sedan mätningen började 
legat över värdet 80 och nådde under 2017 sina två högsta 
värden; 83,4 i majmätningen och 80,8 i novemberditon att 
jämföra med 72,95 i maj och 73,85 i november för Unionen 
som helhet.

I handlingsprogrammet syns en betoning av att 
organisationen ska ha förmåga till förändring och 
utveckling. Verksamhetsområdet innehåller därför en 
prioritering av kompetensutveckling och uppdraget att 
kontinuerligt utveckla nya arbetssätt, inte minst digitalt. Det 
finns också en mycket tydlig prioritering av 
demokratiutveckling – fler, öppnare och starkare demokrati 
ska byggas i Unionen. 

Under 2017 har extraordinära insatser gjorts inom ramen 
för verksamhetsområdet kopplat till medlemsutvecklingen 
samtidigt som planeringsarbetet drogs igång på allvar efter 
strategirevisionen innan sommaren. Därutöver har ett 
framtidsspaningsarbete satts igång som involverat hela den 
yttersta ledningen i ett första steg parallellt med att en 
systematisk lärandeloop kring de ledningsystems-
förändringar som genomfördes i början av 2016 har inletts.

 
På kvalitetsområdet har arbetet med den nya hållbarhets-
redovisningen dragits igång på allvar samtidigt som arbetet 
för att motsvara den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR) 
kommit in i en mer operativ fas. Detta arbete förväntas  
bli relativt omfattande i organisationen även under första 
tertialet 2018.

Förstudien för demokratiutvecklingsprojektet har startats 
upp med sikte att förbundsstyrelsen ska ha förutsättningar 
att forma ett projekt under T1 2018.

Förhandlingar under året
Under 2017 har region Sydväst registrerat 2 843 för-
handlingar, vilket innebär 12,45 procent av Unionens totala 
förhandlingsmängd och i snitt 237 förhandlingar i månaden. 
Flest förhandlingar hade vi i mars och maj, 285 respektive 
291 stycken.

Detta är en minskning jämfört med 2016, då vi för helåret 
hade 3 058 förhandlingar, 13,40 procent av Unionens totala 
förhandlingsmängd och 251 förhandlingar i månaden. 

En del av minskningen beror sannolikt på att vi befinner oss 
i en högkonjunktur där det råder brist på kompetens snarare 
än motsatsen. 

Unionen Sydvästs vanligaste ärenden under 2017

Arbetsbrist och avsked/uppsägningar 
Vi har under 2017 hanterat 724 arbetsbristförhandlingar och 
172 förhandlingar som handlat  om avsked/uppsägning av 
personliga skäl. 

Arbetsmiljö 
Vi har haft totalt 190 RAMO-ärenden (ärenden som handlar 
om arbetsmiljö och rehabilitering). Till dessa kommer 120 
förhandlingar som berört arbetsmiljöfrågor.

Lönerevisionsförhandlingar 
Under året har vi hanterat 90 lönerevisionsförhandlingar på 
arbetsplatser där vi saknar klubb.

Övertidsdispenser 
27 ärenden under året har handlat om övertidsdispenser

Vanligaste ärendena 2017
Antal

Arbetsbristförhandlingar 724

Arbetsmiljö och rehabiliteringsärenden 190

Avsked/uppsägning pga personliga skäl 172

Arbetsmiljöfrågor 120

Lönerevisonsärenden 90

Övertidsdispenser 27
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Ekonomi

Konto Resultat 2016 Resultat 2017 Budget 2017

tkr December tkr  tkr

Medlemsavgifter    

Anslag 61 656 63 413 63 413

Övriga intäkter 2 527 3 033 1 900

- Summa intäkter 64 183 66 447 65 313

101 - Fler medlemmar -297 -336 -394

102 - Fler arb platser omf av infl f -2 614 -3 043 -3 577

103 - Fler arb platser omf av KAV -78 -134 -223

- En starkare kraft -2 989 -3 513 -4 194

201 - Fler nöjda med service -1 047 -1 231 -1 663

202 - Fler anser medl skapet vara vä -26 -30 -240

203 - Fler upplever att Unionen vänd -388 -1 585 -977

- Ett bättre medlemskap -1 461 -2 846 -2 880

301 - Fler medl upplever att Unionen -188 -27 -238

303 - Fler känner t Unionens hjärtef -105 -211 -250

- Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -293 -238 -488

601 - Demokratiutveckling -921 -1 018 -1 068

602 - Verksamhetsutveckling -444 -793 -570

603 - Internt stöd -1 782 -2 671 -2 464

- En utvecklande organisation -3 146 -4 482 -4 102

- Verksamhetskostnader -7 889 -11 079 -11 664

Personalkostnader -44 235 -49 856 -50 581

Baskostnader -5 640 -6 466 -5 933

- Summa rörelsekostnader -57 763 -67 401 -68 177

- Rörelseresultat 6 420 -955 -2 864

Resultat värdepapper    

Ränteintäkter -2   

Räntekostnader    

- Summa resultat från finansiella poster -2   

- Resultat efter finansiella poster 6 418 -955 -2 864

- Årets resultat 6 418 -955 -2 864
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Region Möjligt ansamlat Ansamlat 2016 Möjligt ansamlat Ansamlat 2017 Totalt ansamlat
2016 2017

101 - Sydväst 6 166 6 166 6 341 -957 5 209

Ansamlat resultat

Intäkter
Övriga intäkter, vilka regleras vid halv- och helårsbokslut, är intäkt för Finfo- och RAMO- verksamhet. Här ligger också  
intäkterna för våra BAM-kurser. 

Övriga intäkter ligger på ett rejält budgetöverskott, nästan en miljon, eftersom RAMO-bidraget baserat på antalet RAMO- 
aktiviteter för 2016 var högre än budgeterat.

 
Verksamhetskostnader

Delområde 101: Fler medlemmar
Avser främst värvande aktiviteter såsom Unionenveckor, värvande arbetsplatsbesök, annonser och kampanjer. 

Här finns ett litet underskott men inte större än att det anses ligga inom felmarginalen. 

Delområde 102: Fler arbetsplatser omfattas av inflytandeformer
På detta delområde ligger bl a facklig utbildning, arbetsmiljöutbildning, att bilda klubbar och att rekrytera APO/AMO samt 
utbildningar i GUKS (grupputveckling för klubbstyrelser). Även utbetalning av klubbanslagen ligger här.

Här finns ett överskott beroende på att det genomförts färre GUKS än planerats under året samt att vissa kurser som 
budgeterats för att genomföras externt har hållits inhouse i stället vilket reducerar kostnaderna. 

Delområde 103: Fler arbetsplatser omfattas av KAV
Ett större event på KAV-lösa arbetsplatser planerades ske under året. Gruppen genomförde två mindre event, bland annat på 
Ideon under vecka 6, och kunde konstatera att intresset var väldigt lågt. 

Här finns ett överskott vilket beror på att ett event för KAV-lösa medlemmar ej genomfördes då intresse från medlemmarna 
saknades.

Delområde 201: Fler nöjda med service
Detta är ett stort område där vår basverksamhet sorterar under. Här ligger kostnader i samband med förhandlingar, 
arbetsskadehantering, systematiskt arbetsmiljöarbete, coachverksamhet och medlemsaktiviteter såsom seminarier, 
föreläsningar etc. 

Här finns ett överskott beroende på att en del kostnader som egentligen skulle belastats delområde har kostnadsförts på 
delområde 203 som därigenom fått ett underskott. Se delområde 203 nedan. 

Delområde 202: Medlemskapets värde
Här under sorteras kostnader för information om försäkringar och medlemsförmåner. Det stora arbetet med detta ligger 
centralt men det händer att vi har lokalt anordnade seminarier där vi själv får stå för kostnaderna. 

Här finns ett överskott beroende på att planerade aktiviteter för nyanställda högskoleutbildade ej genomförts.  
Denna aktivitet genomfördes inte under året då regionen, som ett resultat av negativa medlemsvärvningssiffror, gjorde en 
förflyttning från högskolewiggen till att värva medlemmar brett, strax före sommaren.
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Delområde 203: Fler upplever att Unionen vänder sig till mig
Nätverk och seminarier för branscher och målgrupper. Främst ligger här satsning på chefs- och eget-medlemmar.

Det stora underskottet beror på att det uppkommit oförutsedda kostnader gällande chefsaktiviteter som ej var kända vid 
budgetarbetet. Bland annat innebar förbundskontorets turné ”Chefsliv” kostnader för oss, vilket vi inte var informerade om 
när budgeten sattes. Dessutom ligger det kostnader på delområden 203 som egentligen skulle ha legat på 201. 

Delområde 301: Fler upplever att Unionen driver igenom förbättringar
Här ligger budgeten för avtalsrörelsen samt avtalsutveckling och de kostnader som uppkommer härav. Här kostnadsförs 
också alliansbyggande nationellt och internationellt. 

Här finns ett överskott vilket beror på att planerade avtalskonferenser genomförts inhouse i stället för externt.

Delområde 303: Fler känner till Unionens hjärtefrågor
Avser bl.a. opinionsbildning, lobbying, utredningar och aktioner. Här är avsatt pengar i budget bl. a. för opinionsbildande 
aktiviteter. Vår regionchef har tillsammans med vår opinionsbildare deltagit i Almedalsveckan och tillsammans med  
IUC Syd hållit ett föredrag om kompetens i små och medelstora företag inom ramen för Industrirådets program i Almedalen. 
Flera opinionsbildande aktiviteter har också hållits under året.

Här finns ett litet överskott som får anses ligga inom felmarginalen.

Delområde 601: Demokratiutveckling
Detta område omfattar kostnader för RS, regionråd, valberedning, kongress, förtroendevalda revisorer, arvode förtroende- 
valda. 

Budgeten är i balans.

Delområde 602: Verksamhetsutveckling
Regionmöten, verksamhetsplanering, internfackligt arbete, chefsstöd/chefsutveckling. 

Här finns ett underskott beroende på att regionkontoret genomförde en gemensam region-konferens för hela regionkontoret  
i juni.

Delområde 603: Internt stöd
Avser bl.a. kompetensförsörjning/personalutveckling, kulturarbete, teambuilding, arbetsmiljö och friskvård. 

Här finns ett litet underskott vilket får anses ligga inom marginalerna

Personalkostnader
Avser lönekostnader, sociala avgifter mm. 

I stort sett i fas med budget

Baskostnader
I baskostnaderna ligger bl.a hyror, el, städ- och renhållning, bevakning, kontorsmaterial etc. Dvs. allt som inte kan härledas 
till direkt verksamhet eller personal. 

Här finns ett underskott som kommer beroende främst på att kontoret i Malmö haft inbrott vid ett flertal tillfällen med 
medföljande extra kostnader. Vi har dessutom under året satsat på elstolpar vid parkeringen eftersom vi ska försöka att i 
större utsträckning använda oss av hyrbilar (elbil respektive elhybrid) från Sunfleet i syfte att minska kostnaderna för 
körersättningar och köra mer miljövänligt.
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Sammanfattning
Budgeten för 2017 var satt till ett underskott på -2,8 miljoner kronor. En del av det underskottet har vi hämtat hem, då 
underskottet slutade på -955 000 kronor. 

 

Vi kan således konstatera att vi totalt ligger på ett överskott på ca 1,9 miljoner jämfört med budget för 2017. Detta är till vår 
fördel eftersom anslaget för kongressperioden är minskat, (2,5 procent årligen går till en regional pott och varje år minskas 
anslagen med 0,5 procent, totalt 2 procent under kongressperioden) enligt kongressbeslut 2015. Utöver det har 
medlemsutvecklingen inte ökat nämnvärt under 2017, vilket påverkar vårt anslag för 2018.

Unionens regionkontor har en kongresskalkyl över fyra år och kan rulla såväl överskott som underskott inom denna 
fyraårsperiod. År 1, 2016, hade vi ett överskott på drygt 6 miljoner kronor som vi får ta 955 000 kronor av för att täcka 
underskottet 2017. Under 2018 kommer resterande ca 5,2 miljoner i ansamlat resultat att användas för att täcka 2018 års 
budgeterade underskott. 
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FÖRTECKNING ÖVER FUNKTIONÄRER OCH UPPDRAG 2017

Uppdrag   Namn    Arbetsplats

Regionstyrelsen
Ordförande   Conny Knudsen    Tieto Sweden AB, Malmö 

1:a vice ordförande Anders Sjöstrand   Svenska Röda Korset, Malmö
2:a vice ordförande Madelene Cannerhagen  Saint-Gobain Ecophon AB, Hyllinge

Ledamöter  Margareth Derle    NE Sverige AB, Malmö
   Victoria Kirchhoff   Egmont Publishing AB, Malmö
   Bengt Andersson   Besikta Bilprovning i Sverige AB, Lomma
   Alexandra Høgsted   Swep International AB, Landskrona
   Charles Björklund   Wise IT, Malmö
   Göran Malmberg   Motivera CSR AB, Malmö
   Jessica Andersson  Systembolaget AB, Hörby 
   Eva Gundel   Schenker AB, Malmö
   Kenneth Straschko   Sigma Technology Information AB, Lund
   Ralph Schmidt    Personalrepresentant, Unionen Sydväst
   

Suppleanter  Paulina Olsson   DSV Road AB, Landskrona     
   Susanne Backe   E.ON Business Services Sverige AB, Malmö 
   Sven-Erik Videén   Orkla Foods Sverige AB, Malmö
   Maria Hansson   Folkuniversitetet, Malmö
   David Brahm   Besikta Bilprovning i Sverige AB, Malmö

Ungdomsombud  Christopher Kölemo  Altran AB
   Carina Ekstrand Hansen  Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige

      
Revisorer  Jonas Weiger    IKEA Svenska Försäljnings AB, Malmö
   Lotta Jangborn    TeliaSonera Sverige AB, Malmö

Revisorssuppleanter Karl-Henry Boo   Höganäs AB, Höganäs
   Inger Falk   Malmö

Valberedningen
Sammankallande  Olle Sandell   Bring Frigo AB, Helsingborg
   
   Jonas Svensson   PH Nederman AB, Helsingborg
   Kathrine Stenild Matthesen Federal Express Corporation (USA) Filial Sverige
   Bahhiyah Mahmood Baddat Språkservice Sverige AB      
   Susanne Stålnacke  Hydroscand AB, Malmö
   Peter Ellström   Schenker AB, Malmö
   Marion Meyer   Helsingborg
   
Suppleanter  Kjell Eriksson   Schenker AB, Malmö
   Marianne Johansson  TeliaSonera Sverige AB, Malmö
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REGIONSTYRELSENS ÖVRIGA UPPDRAG INOM UNIONEN

Madelene Cannerhagen
Ledamot i Branschdelegationen Industri Industriarbetsgivarna. Avtal Stål- & Metall, Gruv, Massa- & Papper, Sågverk,  
Byggnadsämnesförbundet och SVEMEK.

Suppl. i Unionens A-kassans styrelse

Margareth Derle
Ordförande i Branschdelegation Almega Tjänste- och Media .

Centrala valberedningen

Likabehandlingsnätverk central

Alexandra Høgstedt
Ledamot i Branschdelegation Industri & Teknik: Avtal TA, TTA och TEKO

Victoria Kirchhoff
Ordinarie ledamot i Unionens förbundsstyrelse

Ledamot i Unionens A-kassas styrelse

Ordinarie ledamot i Ingenjörssamfundets styrelse

Suppleant i UNI Global Union Women’s Committe

Conny Knudsen
Ledamot i Branschdelegation IT & Telecom & Svensk teknik och design

Driver Unionens EWC-nätverk

Interregional Trade Union Councils (IRTUC)

TRRs referensgrupp

Ledamot TCO Skåne

Anders Sjöstrand
Ledamot i Branschdelegation Organisationer
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Förbundsrådet

Ombud
Conny Knudsen, Tieto Sweden AB
Anders Sjöstrand, Svenska Röda Korset
Alexandra Högsted, Swep International AB
Göran Malmberg, Motivera CSR AB
Madelene Cannerhagen, Saint-Gobain Ecophon AB
Margareth Derle, NE Nationalencyklopedin AB
Kenneth Straschko, Sigma Technology Information AB
Eva Gundel, Schenker AB
Jessica Andersson, Systembolaget AB
Bengt Andersson, Besikta Bilprovning i Sverige AB
Charles Björklund, Tieto Sweden AB
Eva Sonesson, IKEA Svenska Försäljnings AB
Maria Hansson, Folkuniversitetet
Sven-Erik Vidéen, Orkla Foods Sverige AB
Susanne Backe, EON AB
Paulina Olsson, DSV Road AB
Christopher Persson, Johnson & Johnson AB
Carina Ekstrand Hansen, Federal Express Corporation

Suppleanter
Jonas Weiger IKEA Svenska Försäljnings AB
Lotta Jangborn TeliaSonera Sverige AB
Karl-Henry Boo, Höganäs AB
Kathrine Stenild Matthesen, Federal Express Corporation (USA) Filial 
Marianne Johansson, TeliaSonera Sverige AB
Kjell Eriksson, Schenker AB
Eva Nilsson, DSV Road AB
Peter Ellström, Schenker AB
Peter Ohlsson, Höganäs AB
Jonas Svensson, AB Ph Nederman
Kennie Hansson Wollmer, Schenker AB
Sanna Karlsson, Federal Express Corporation (USA) Filial
Erik Erneland, TeliaSonera Sverige AB
Jessica Sandén, TeliaSonera Sverige AB
Marte Strand, Federal Express Corporation (USA) Filial
Marie Pålsson, Bring SCM AB
Lars Östholm, DSV Road AB
Inger Falk, Malmö
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Kongress

Ombud
Bengt Andersson, Besikta Bilprovning i Sverige AB
Eva Sonesson, IKEA Svenska Försäljnings AB
Greger Johansson, Saba Frukt & Grönt AB
Göran Nilsson, Halmstad
Kenneth Straschko, Sigma Technology Sweden AB
Conny Knudsen, Tieto Sweden AB
Eva Gundel, Schenker AB
Karin Johansson, Tetra Pak Processing Systems AB
Charlotta Ekholm, studerande
Göran Malmberg, Agri Marketing AB
Jonas Weiger, Ikea Svenska Försäljning AB
Marianne Johansson, TeliaSonera Sweden AB
Anders Sjöstrand, Svenska Röda Korset
Henrik Hejderup, Yves Rochers Suede AB
Charles Björklund, Tieto Sweden AB
Margareth Derle, NE Nationalencyklopedi 
Madelene Cannerhagen, Saint Gobain Ecophon 
Niclas Ellberg, Martin & Servera AB
Rolf Karlén, Pilkington Floatglas AB 
Sofia Halth, Folkuniversitet
Peter Ellström, Schenker AB
Lene Eriksson, Sony Mobile Communications AB
Lotta Jangborn , TeliaSonera Sverige AB
Ralph Schmidt, Unionen Sydväst
Peter Ekstrand, Convergys International Nordic AB
Laila Fast- Petrovic , Orkla Foods Sverige AB
Kjell Eriksson, Schenker AB
Peter Ekebom, Unionen Sydväst
Maria Hansson, Folkuniversitetet
Magnus Nilsson, Albany International AB
Karl-Henry Boo, Höganäs AB
Peter Olsson, Höganäs AB
Malin Ahlkvist, Systembolaget
Uno Rosenqvist, Orkla Foods Sverige AB
Helené Broström, Orkla Foods Sverige AB

 
Suppleanter
Britt-Marie Hansson, Sony Mobile Communications AB
Anna-Karin Lundström, Consafe Logistics AB 
Stefan Nilsson, Consafe Logistics AB
Martin Fridehjelm, COOR Service Management AB
Ralph Silvert, Agri Marketing AB
Alexandra Høgsted, SWEP International AB
Susanne Backe, E.ON Business Services Sverige AB
Robert Svensson, Akzo Nobel Decorative Coatings AB
Johny Vadebo, Saint-Gobain Isover AB
Inger Falk, Malmö
Jonas Svensson, PH Nederman AB
Edda Detter, NE Nationalencyklopedin AB
Jessica Andersson, Systembolaget
Ulrika Axwik, Sony Mobile Communications AB
James Christensen, FC Helsingborg
Marie Koraeus Eldh, Öresundsbro Konsortiet 
Anette Lundberg Senghor, Språkservice Sverige AB
Daniela Delgado Forrich, Atea Sverige AB
Jarl Lindqvist, Malmö
Evelina Arwen, Systembolaget
Lovisa Staaf, ÅF-Industry AB
Ulrika Johnson Lund, Eimskip Logistics AB
Sven-Erik Videén, Orkla Foods Sverige AB
Anette Bernham, Jetstone AB
Stephanie Linde, EuroFlorist Sverige AB
Lena Danman Nilsson, McNeil AB
Lena Averland, Schenker AB
Hanna Rosén, E.ON Business Services Sverige AB
Gustaf Högberg, Yara AB
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Ort Klubbnamn Medlemsantal
  
Alnarp  SMP Svensk Maskinprovning AB 44
Arlöv  Lokaltidningen Mediacenter Unionenklubb 29
Arlöv  Menigo Foodservice, Unionenklubben 44
Arlöv  Mobylife AB, Unionenklubb 43
Billesholm  Saint Gobain Sweden AB 57
Bjuv  Höganäs Bjuf AB 27
Bjuv  Siwertell AB, Unionenklubb 78
Båstad  Bjäre Kraft Ekonomisk förening 34
Båstad  Lindab AB 155
Dalby  AAK Dalby AB 17
Ekeby  CC Höganäs Byggkeramik AB 35
Eslöv  Flexilast Unionenklubb 24
Eslöv  Gunnar Karlsen Sverige Unionen Klubb 12
Eslöv  Nordic Sugar 27
Eslöv  O Kavli Eslöv Unionenklubb 12
Eslöv  Sekurit Saint-Gobain Unionenklubb 17
Eslöv  Smurfit Kappa Sverige 73
Förslöv  Peab Koncernens Unionenklubb 1013
Getinge  Getinge Sterilization  190
Halmstad  Albany Door System AB 23
Halmstad  Albany International AB 48
Halmstad  Anticimex Halmstad 35
Halmstad  Celsa Steel Service AB 23
Halmstad  ClearSense-Annonsbokningen, Unionenklubben 8
Halmstad  Comfort Audio AB, Unionenklubben 31
Halmstad  Creacon Hk AB 20
Halmstad  Dunlop Hiflex Halmstad, Unionenklubb 23
Halmstad  Hafa Bathroom Group AB 29
Halmstad  Halmstad Steel Service Unionenklubben 18
Halmstad  Halmstads Fastighets  AB 28
Halmstad  Heléns, Unionenklubben 92
Halmstad  Hotel Tylösand, Unionenklubben 21
Halmstad  IMAB, Unionenklubben 22
Halmstad  Martin & Servera Halmstad Unionenklubb 91
Halmstad  National Gummi AB 29
Halmstad  Retlog AB, Unionenklubben 50
Halmstad  Skandiatransport AB, Unionenklubben 41
Halmstad  SOS centralen Halland, Unionenklubben 29
Halmstad  Tylö, Unionenklubb 22
Halmstad  White Arkitekter AB, Unionenklubben 3
Helsingborg  Agility AB, Unionenklubben 16
Helsingborg  Alstom Transport AB, Unionenklubben 22
Helsingborg  Anticimex, Unionenklubben 68
Helsingborg  Benzler AB 26
Helsingborg  Bildeve Unionen-klubb 28
Helsingborg  Bring Frigoscandia AB 218
Helsingborg  Carlsson & Möller AB 17
Helsingborg  CG Drives & Automation Sweden AB 22
Helsingborg  Convergys International Nordic AB 165
Helsingborg  DBSchenker AB, Unionenklubben 35
Helsingborg  DHL Express (Sweden) AB, Unionenklubben 88
Helsingborg  DHL Global Forwarding, Unionenklubben 22
Helsingborg  Din Bil Helsingborg, Unionenklubben 50
Helsingborg  Evidensia Helsingborg Unionenklubb 9
Helsingborg  GDL Transport AB 34
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Helsingborg  H1 Communication AB Unionenklubb 22
Helsingborg  Hedin Bil i Helsingborg AB 0
Helsingborg  Helsingborgs Hamn AB, Unionenklubben 35
Helsingborg  Honeywell safety Products Unionenklubb 10
Helsingborg  ICA Sverige AB, Unionenklubben 182
Helsingborg  JBT FoodTech 119
Helsingborg  Kopparverket, Unionenklubben 84
Helsingborg  McNeil AB, Unionenklubben 161
Helsingborg  Nederman & Co AB PH 80
Helsingborg  Nestlé Sverige AB (Administrationklubben) 75
Helsingborg  Nestlé Sverige AB (Säljarklubben) 51
Helsingborg  NSR AB och NSR Produktion AB 40
Helsingborg  Puma Nordic AB 19
Helsingborg  Resurs Bank, Unionenklubben 196
Helsingborg  Saba Fresh Cuts AB 13
Helsingborg  Saba Frukt & Grönt AB, Unionenklubben 0
Helsingborg  Scandlines AB, Unionenklubben 43
Helsingborg  Scania-Bilar Sverige AB/Region Syd 0
Helsingborg  Skånska Byggvaror AB, Unionenklubb 30
Helsingborg  Springhill, Unionenklubben 58
Helsingborg  TM Helsingborg AB Unionenklubb 36
Helsingborg  TNT Sverige, Unionenklubben 164
Helsingborg  Transwaggon AB, Unionenklubben 19
Helsingborg  Unilever BCS Sourcing Unionenklubb 12
Helsingborg  Unionenklubben på Tellus AB 37
Helsingborg  WSP Sverige AB 35
Helsingborg  Yves Rocher Suede AB, Unionenklubben 56
Hjärnarp  Rantzows- Simab Sport AB/ Marie Åström 15
Hyllinge  Saint-Gobain Ecophon AB 112
Hyltebruk  Stora Enso Hylte AB 84
Höganäs  Calderys Nordic AB, Unionenklubben vid 53
Höganäs  Höganäs AB 148
Hörby  Atos unionen Klubb 46
Höör  Cepa Unionenklubb 8
Kinnared  Gnotec Mefa AB 35
Klagshamn  Vattenfall Vindkraft Klagshamn Unionenklubb 11
Klippan  Gelita Sweden AB 39
Kvidinge  JD Stenqvist AB 31
Laholm  Diab AB 61
Laholm  Lantmännen Cerealia AB 5
Laholm  LRF Konsult, Unionenklubben 18
Laholm  Södra Hallands Kraft 15
Landskrona  Alfdex AB 29
Landskrona  Boliden Bergsöe AB 14
Landskrona  BorgWarner PowerDrive Systems Unionenklubb 78
Landskrona  CBRE GWS Sweden AB, Unionenklubben 6
Landskrona  DSV Landskrona, Unionenklubb 326
Landskrona  Enercon Unionen Klubb 20
Landskrona  Faiveley Transport Nordic Unionenklubb 54
Landskrona  Haldex Brake Products 67
Landskrona  MariboHilleshög Research Unionenklubb 31
Landskrona  Oatly AB Unionenklubben 33
Landskrona  Parajett 29
Landskrona  STR Service AB 17
Landskrona  SWEP Internationals Unionen-klubb 108
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Landskrona  Trioplast Landskrona AB 15
Landskrona  Yara AB Unionenklubb 55
Landskrona  Zumtobel Group Unionenklubb 56
Limhamn  Berendsen Textil Service AB 211
Limhamn  FedEx Malmö Unionen Klubb 44
Limhamn  PolyPeptide Lab.AB, Unionenklubben 105
Limhamn  Rechon Life Science Unionenklubb 21
Lomma  Unionens Tekniker Råd 387
Lund   Bibliotekstjänst, Unionenklubben 44
Lund  AB Tetra Pak 1059
Lund  Akademiska Hus 18
Lund  Alfa Laval i Lund 241
Lund  Axis Communications AB Unionenklubb 412
Lund  Bioinvent International AB 11
Lund  Carton Ambient AB 0
Lund  Carton Chilled AB 0
Lund  Consafe Logistics 82
Lund  Continental Foods Sweden AB, Unionens klubb 28
Lund  Ericsson Lund, Unionenklubben 118
Lund  European Spallation Source ESS Unionen klubb 81
Lund  Flextrus AB 46
Lund  Flint Group Lunds Unionen klubb 14
Lund  Folkuniversitetet, Unionenklubben 91
Lund  Framtiden 0
Lund  Gambro Lundia AB 210
Lund  Great Security Unionenklubb 59
Lund  HSB Skåne 58
Lund  Individuell Människohjälp, Unionenklubben 55
Lund  Inventing 0
Lund  ISS Fascility Services, Unionenklubben 12
Lund  Note Lund AB, Unionenklubben 10
Lund  Online Fulfillment Sverige AB 72
Lund  Packaging Material AB 0
Lund  Purac AB 26
Lund  Repligen Sweden Unionen klubben 37
Lund  Semcon Lund, Unionenklubb 40
Lund  Sigma Connectivity, Unionen-klubb 51
Lund  Sony Mobile Communication AB  Unionenklubben 458
Lund  Sony Nordic Lund 70
Lund  Stiftelsen AF-Bostäder 21
Lund  Studentlitteratur AB 61
Lund  Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne Unionklubb 41
Lund  Tetra Laval AB, Unionen-exp 289
Lund  Tetra Pak AB 49
Lund  Tetra Pak Sverige AB 21
Lund  Tetra Pak Technical Service AB 0
Lund  Tetra Recart AB 9
Lund  Tools Syd AB, Unionenklubben 12
Lund TPP  21
Lund  TPPM 0
Lund  Å&R Carton AB 40
Löddeköpinge  Barsebäck Kraft AB, Unionen klubb 33
Malmö  ABB Malmö Boplatsgatan 108
Malmö  Academedia Syd Malmö, Unionenklubb 42
Malmö  Ahlsell Sverige AB, Unionenklubben 224
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Malmö  Air Liquide Gas AB 92
Malmö  Akzo Nobel Deco Sverige AB 246
Malmö  Aller Media, Unionenklubben 47
Malmö  Anticimex AB, Unionenklubben 72
Malmö  Arjo Hospital Equipment AB 41
Malmö  Arkitektkopia AB Unionenklubb 10
Malmö  Atea Sverige AB 153
Malmö  Aveva AB 30
Malmö  BCS AB, Unionenklubb 39
Malmö  BE Group Unionenklubb 43
Malmö  Beijer Malmö, Unionenklubben 70
Malmö  Big Travel Malmö Unionenklubb 30
Malmö  Bilprovningen, Unionenklubben Sydväst 42
Malmö  Biora AB Unionenklubb 8
Malmö  Bukowskis Market AB 11
Malmö  Capgemini Sverige AB 110
Malmö  Casino Cosmopol AB, Unionenklubben 45
Malmö  Caverion Sverige AB 85
Malmö  CGI Sverige Malmö,Unionenklubben 247
Malmö  Chemoswed AB 18
Malmö  Clariant Masterbatches Norden 33
Malmö  Cloetta Sverige AB, Unionen-klubben 124
Malmö  Conmodo AB, Unionenklubben 42
Malmö  Copenhagen Malmö Port AB, Unionenklubben 28
Malmö  CTS-Nordic 21
Malmö  Cybercom Group Unionen 79
Malmö  Damstahl AB Unionenklubb 19
Malmö  Dekra Industrial 49
Malmö  DHL Freight, Unionenklubben 75
Malmö  Din Bil AB, Unionenklubben 130
Malmö  DS Smith Packaging Unionenklubb 10
Malmö  E.ON Business Services Unionenklubb 40
Malmö  E.ON Elnät Sverige, Unionenklubb 294
Malmö  E.ON Försäljning Sverige AB, Unionenklubben 110
Malmö  E.ON Gas Sverige 32
Malmö  E.ON Sverige Koncerndelsklubb 77
Malmö  Eaton Holec  AB, Unionenklubb 7
Malmö  Eden Springs, Unionenklubben 12
Malmö  Egmont Publishing AB, Unionen-klubben 57
Malmö  Enics Sweden i Malmö 42
Malmö  EuroDiagnostica/Wieslab Analys 31
Malmö  Evidensia Djursjukhuset i Malmö ab, Unionenklubb 23
Malmö  FESTO AB 45
Malmö  Fiedler & Lundgren AB 27
Malmö  Findus Sverige AB 93
Malmö  Flygprestanda AB Unionenklubben 22
Malmö  FOJAB Arkitekter, Unionenklubben 3
Malmö  Gleerups Utbildnings AB 27
Malmö HSB  55
Malmö  Icopal AB 38
Malmö  IF Friskis & Svettis, Unionenklubben 22
Malmö  IKEA  Malmö, Unionenklubben 0
Malmö  Inission, Unionenklubben 15
Malmö  Inspecta Sweden AB 37
Malmö  ISS Facility Service klubben Malmö 53
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Ort Klubbnamn Medlemsantal

Malmö  Kjell & Company, Unionenklubben 42
Malmö  Kockum Sonics AB 14
Malmö  KONE AB 15
Malmö  Küehne & Nagel AB, Unionen-klubben 34
Malmö  Lantmännen Cerealia AB 22
Malmö  Lantmännen ek för Unionenklubb 197
Malmö  Lantmännen Maskin AB 65
Malmö  Loomis Sverige AB 16
Malmö  Malmö LBC, Unionenklubben 11
Malmö  Malmö Live Konserthus, Unionenklubben 17
Malmö  Mercedes-Benz Sverige AB 103
Malmö  Neisa Service Malmö Unionenklubb 44
Malmö  NE-klubben vid NE Sverige AB, Unionenklubben 13
Malmö  Nobina Sverige AB Unionenklubb 35
Malmö  Nocas Security Unionenklubb 9
Malmö  One Nordic AB 290
Malmö  One Nordic, Region Syd 0
Malmö  Orkla Foods Sverige AB 209
Malmö  Polarn O. Pyret (butikschefer) 7
Malmö  Procurator AB Malmö Unionenklubben 64
Malmö  Pågen AB 142
Malmö  QPharma AB 49
Malmö  Radix Kompetens, Unionenklubb 23
Malmö  Rejlers Syd-Väst Unionenklubb 157
Malmö  Riksbyggen, Unionen-klubb 75
Malmö  Saab Kockums Unionen klubb 105
Malmö  Schenker Dedicated Services, Unionenklubb 25
Malmö  Schenker-Malmö, Unionenklubben 142
Malmö  Schneider Electric Building AB 70
Malmö  Securitas götaland, Unionenklubben 100
Malmö  Servera R & S 27
Malmö  Skånemedias Unionenklubb 53
Malmö  Skånemejeriers Unionenklubb 112
Malmö  Skånes Idrottsförbund i Malmö, Unionenklubben 20
Malmö  Skånska Dagbladet AB 28
Malmö  Smileco Skåne AB 12
Malmö  SOS alarm, Unionenklubben 68
Malmö  Språkservice Sverige Unionenklubb 75
Malmö  Stadex AB, Unionenklubben på 22
Malmö  Studiefrämjandet Malmö Unionenklubb 10
Malmö  Sweco FFNS Arkitekter AB 11
Malmö  Sydkrafts Unionenklubb AB 0
Malmö  Sydsvenskans Unionenklubb 96
Malmö  TDC Sverige AB 0
Malmö  Tidningsbärarna KB, Unionenklubben 92
Malmö  Tietoklubben Syd 136
Malmö  Tunstall AB Unionenklubb 46
Malmö  Umia Syd AB Unionenklubben 8
Malmö  Unify Communications AB Unionenklubb 13
Malmö  Unionen Sydväst 60
Malmö  Unionenklubb vid BRIO Koncernen 42
Malmö  Unionenklubben Sydkraft AB 29
Malmö  Univar  AB 94
Malmö  Watski AB 14
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Malmö  Wayne Fueling System Sweden AB Unionenklubb 57
Malmö  White Arkitekter AB 15
Malmö  Viktväktarna 26
Malmö  Volvo Powertrain 11
Malmö  Volvo Truck Center AB Skåne 10
Malmö  WSP Unionen Malmö 97
Malmö  XXXLutz Filial Unionenklubb 19
Malmö  ÅF Syd Unionen 354
Malmö  Öresundsbron, Unionenklubben 78
Malmö-Sturup  TUIFly Nordic Sturup Kabinklubben 52
Malmö-Sturup  UPS Sweden Malmö-Sturup Unionenklubb 23
Oskarström  Nitator i Oskarström AB Unionenklubb 20
Perstorp  Esab  AB 20
Perstorp  Formox AB, Unionenklubben 32
Perstorp  Perstorp AB 213
Ramlösa  Automationspartner i Helsingborg 24
Simrishamn  Plastal Sverige AB Unionenklubb 35
Skurup  Skanem Skurup AB 17
Staffanstorp  AB Blinkfyrar Unionenklubb 20
Svedala  Diatron AB, Unionenklubben 8
Svedala  Sandvik SRP AB 113
Södra Sandby  Skånska Energi AB Unionenklubb 20
Tomelilla  Swegon AB Unionenklubb 19
Tomelilla  Österlenmejeriet AB Unionenklubben 28
Trelleborg  Flint Group Sweden AB 53
Trelleborg  Heatex klubben 26
Trelleborg  Metso Minerals i Trelleborg, Unionenklubben 56
Trelleborg  Trelleborg AB, Unionenklubben 104
Umeå  One Nordic, Region Norr 0
Vallberga  Vallberga lantmän, Unionenklubben 15
Vellinge  Scanfil Vellinge AB 31
Ystad  Bil-Bengtsson AB 21
Ystad  Polferries AB, Unionenklubben 15
Ystad  Unique Dental AB i Ystad 48
Ystad  Unity Line Limited Filial Sverige, Unionenklubben 20
Åstorp  Jeld-Wen Sverige AB 36
Åstorp  Knapp AB, Unionenklubben vid 47
Ängelholm  Addera IT AB Unionenklubb 11
Ängelholm  Allergon AB, att Susanna Lundh 16
Ängelholm  Båstad-Gruppen AB Unionenklubben 11
Ängelholm  Freedom Finance, Unionenklubb 79
Ängelholm  HemoCue AB 84
Ängelholm  Marco AB 21
Ängelholm  Skånebil AB 23
Ängelholm  Visma Enterprise / Labs, Unionenklubben 145
Örkelljunga  Konstruktions-Bakelit AB 43
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Granskningsrapport

Revisorernas rapport

Till regionrådets årsmöte för Unionen Sydväst 2018

Som valda revisorer av representantskapets årsmöte har vi granskat regionens verksamhet för 2017 
i enlighet med förbundets stadgar och riktlinjer.
Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaper har de av  
kongressen valda revisorerna.
Vår granskning har utgått från de beslut kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse, regionråd och 
regionstyrelse fattat.

Enligt vår bedömning har regionens verksamhet genomförts i enlighet med stadgar, mål och beslut 
fattade i Unionen.
Vi föreslår därför att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Malmö 26 februari 2018

 Jonas Weiger        Lotta Jangborn
 Verksamhetsrevisor       Verksamhetsrevisor
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Slutord från regionstyrelsen

Våra anställda inom regionen har återigen lagt ned ett entusiastiskt och engagerat arbete.
Regionstyrelsen tackar för alla insatser. Tillsammans gör vi regionen till det den är.





VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, 
Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, Växjö, Örebro 

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.


