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Året som gått
Konjunkturen i länet fortsatte att vara starkare än 
normalt. Uppgången har skett på bred front och de 
f lesta branscherna ser ljust på framtiden. Sysselsätt-
ningen i Norrland fortsätter uppvisa positiva tecken 
och f lera branscher uppger att de genomfört nyan-
ställningar. Arbetsmarknaden bland IT-tjänsteföreta-
gen fortsätter vara glödhet, en majoritet av företagen 
har nyrekryterat personal, men tre av fyra företag 
anser att det är svårt att hitta branschkompetent 
personal. Även inom industrin har den positiva tren-
den märkts av med stark sysselsättningsutveckling. 
Ett problem för samtliga branscher är dock att man 
sett en ökad arbetskraftsbrist, något som gäller både 
tjänstemän och yrkesarbetande. Västerbotten hade i 
september med sina 6 procent näst lägst arbetslöshet 
i landet enligt arbetsförmedlingens siffror. 

Fler och f ler arbetsuppgifter blir automatiserade och 
robotiserade. Teknik ersätter i snabb takt funktioner 
som tidigare inte kunnat automatiseras. Detta leder 
till problem om människorna som utför arbete inte 
kompetensutvecklar sig – om och om igen. Unionen 
menar att företag som satsar på kompetensutveckling 
av sin personal kommer stärka sin konkurrenskraft. 
Utbildningssystemen hänger inte med, yrkesverk-
samma måste kunna studera under arbetslivet samt 
ha finansieringsmöjligheter. Kompetens måste kunna 
valideras, all kompetens ska räknas med.  

För Unionens del har det varit ett intensivt och till 
stora delar framgångsrikt år. Vi lyckades få igenom 
f lexpension på samtliga avtalsområden. Att vi lycka-
des beror på det fantastiska arbete som förtroende-
valda och anställda gjort. Vi lyckades även vända en 
negativ medlemsutveckling i slutet av året, både för 
hela Unionen och även för Västerbottens del.

I Unionen Västerbotten har vi utbildat 164 förtro-
endevalda, genomfört närmare 700 arbetsplatsbesök 
inklusive regionalt arbetsmiljöarbete, 647 av våra 
medlemmar har fått pension- och försäkringsin-
formation. Våra föreläsningar för medlemmar har 
lockat cirka 800 deltagare. Alla dessa möten med 
medlemmar stärker Unionen i Västerbotten - till-
sammans är vi kraften.

Unionen driver viktiga frågor på arbetsmarknaden. 
Opinionsbildning är mycket mer än att bara synas 
och höras i media. Därför har vi deltagit i olika ar-
rangemang för att framföra vår politik men även 
”lyssna in ” omvärlden. Denna synlighet ställer 
samtidigt höga krav på Unionens förtroendevalda, 
anställda och dess organisation. 
 
Vi kan med stolthet konstatera att verksamheten har 
nått sina mål och att vi alltid sätter medlemmens 
bästa i fokus.

Stig Boman    Maj-Inger Åhgren
Ordförande Regionstyrelsen  Regionchef
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En starkare kraft

Unionen Västerbotten 2017 - verksamhet

Fler medlemmar

Medlemsvärvning
Vid årets slut hade vi 16 485 medlemmar i Västerbotten (alla medlemsformer) 

Se nedan fördelning olika medlemsgrupper.

1 januari – 31 december 2017

   Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring Totalt

Yrkesverksamma  1 218  1 320  -102  12 337
och Egetmedlemmar

Student     864    664    200  2 483

Pensionärer     131     105      26  1 665

   2 213  2 089   124  16 485

Målet för 2017 var 1100 nyregistrerade yrkesverksamma och Eget medlemmar. Trots att vi överträffade målet 
redovisar vi ett minusresultat  (netto) gällande denna medlemsgrupp.  

Värva medlemmar med högskoleutbildning  - målet var satt till 440 nyregistrerade  inträden. Resultatet blev 399.

Umeåkontoret
Jonas Backe  fr o m 2017-08-17
Åsa Burlin
Ann Fjellström
Olle Heimersson  tjänstledig från 2016-12
Kenneth Holgersson
Eva Månsson
Oscar Wall  fr o m 2017-05-10
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Arbetsplatsbesök
Unionen Västerbotten genomförde 512 (483) arbets-
platsbesök under 2017. Dessa besök har bland annat 
bidragit till ett av våra viktigaste mål, att få fler med-
lemmar med högskoleutbildning. Vi har under året 
prioriterat att besöka arbetsplatser där många med 
högskoleutbildning arbetar. Besöken har även bidra-
git till många av våra andra mål eftersom vi träffat 
både medlemmar, förtroendevalda och arbetsgivare.         
(fjolårets siffror) 

Unionenveckor
Under årets Unionenveckor, 6 och 38, var Unionen extra 
synliga ute på arbetsplatserna i Västerbotten. Temat för 
vecka 6 var ”Balans i arbetslivet” och vecka 38 fokuse-
rade vi på vikten av ”Kompetensutveckling”. Många 
intressanta möten och samtal genomfördes med både 
medlemmar och potentiella medlemmar ute på våra 
arbetsplatser.

Unionen Student och skolinformation
Unionen Student
Unionens studerandeverksamhet har till syfte att öka antalet 
unga yrkesverksamma akademiker i Unionen. Verksamhe-
tens övergripande mål är att uppdatera medlemskapet till 
yrkesverksam eller egenföretagare i Unionen genom att värva 
medlemmar till ett studentmedlemskap under studietiden. 

Förtroendevalda har en unik uppgift och förmåga att 
beskriva hur det är på jobbet och göra värderingen 
av vad vi bäst gör åt det. För att lyckas med att få fler 
förtroendevalda måste vi både arbeta med hur vi kom-
municerar kring uppdrag, innehållet i uppdraget samt 
hela tiden se över och försöka vara innovativa i hur 
uppdrag för inflytande kan utformas på arbetsplatsen.  
För att nå ett fackligt inflytande i små företag och i 
branscher där LFO är långt ifrån en självklarhet behö-
ver vi nya ingångar och nytänkande. Att ge service och 
stöd är och förblir en viktig uppgift.

Klubbar och arbetsplatsombud
Vid årets slut hade vi 112 (113) Unionenklubbar. Av 
våra klubbar var 15 (17) riksklubbar med säte i vår 
region. Vid årets slut hade vi även 161 (155) arbets-
platsombud. (fjolårets siffror)

Regional arbetsmiljöverksamhet
Under året har vi gjort 181 (172) arbetsplatsbesök med 
syfte att undersöka och aktivera det lokala arbetsmil-
jöarbetet. Besöken har utförts av våra åtta regionala 
arbetsmiljöombud (RAMO) som finns i regionen. 
Vi har gett stöd till individer och klubbar rörande 
arbetsmiljöfrågor och ärenden samt hållit kurser för 
arbetsmiljöombuden.  Vi har även deltagit på konfe-
rensen Arbetsmiljödagen i Norr i Skellefteå som både 
sponsor och utställare. (fjolårets siffror)

Vid årets slut hade vi 212 (214) registrerade arbetsmil-
jöombud i Västerbotten. Vi arbetar kontinuerligt för 
att öka antalet arbetsmiljöombud. (fjolårets siffror)  

Fler arbetsplatser omfattas av inflytandeformer

Unionen Students verksamhet leds av fältsäljare på förbunds-
kontoret som till sin hjälp har studentinformatörer på Uni-
versiteten. Ombudsmän från regionen har även hjälpt till på 
arbetsmarknadsdagar på Umeå Universitet samt marknads-
fört medlemskapet mot studenter på Campus Skellefteå. 
 
Målet för Unionen students verksamhet i Västerbotten var 
att under 2017 värva 445 (450) nya studentmedlemmar, 
resultatet blev 602 (498) nya. Det totala resultatet genom 
alla värvningssätt blev 867 (781) nya studentmedlemmar i 
Västerbotten. Antal uppdateringar till yrkesverksamt med-
lemskap uppgick under året till 208 (243) för Västerbotten. 
(fjolårets siffror)

Skolinformation
Under året har vi fokuserat på gymnasiets 
avgångsklasser och framförallt genom Framtidsmässan 
på Nolia den 16 februari. De blivande studenterna var 
från hela Västerbotten. Vi diskuterade fackliga frågor 
med ungdomarna som var både nyfikna och vetgiriga.
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Kollektivavtalstecknande 
Unionens grundläggande principer för tecknande av kollektivavtal är att alla företag, svenska såväl som utländska, 
som bedriver verksamhet i Sverige med anställda som inte är medlemmar av arbetsgivarens familj, ska omfattas 
av kollektivavtal. Alla erfarenheter visar nämligen att kollektivavtal ger högre lön och bättre förmåner i arbetet än 
andra jämförbara modeller. Det ger dessutom en stabilare arbetsmarknad, vilket gynnar alla parter. Det betyder 
både trygghet och flexibilitet.
I Västerbotten fortsätter vi att ha en hög täckningsgrad när det gäller arbetsplatser med avtalsförhållande, drygt 74 
% räknat på alla arbetsplatser där vi har medlemmar. En liten minskning med 0,8 % från föregående år. Det är som 
tidigare framför allt små arbetsplatser med en eller två medlemmar som saknar avtal.

Fördelning på branscher:

Fler arbetsplatser omfattas av kollektivavtal

Medlemsinformation nyhetsbrev 
Regionen har under verksamhetsåret skickat nyhets-
brev och inbjudningar om våra aktiviteter via e-post 
till alla yrkesverksamma medlemmar och Unionens 
Egenföretagarmedlemmar i Västerbotten. Nyhets-
brevet ska ge information om våra aktiviteter samt 
viktiga händelser för vår region. Vi har också skickat 
nyhetsbrev till klubbar och arbetsplatsombud.

Likabehandling
Unionen arbetar med likabehandling för att skapa 
ett bättre arbetsliv. Det handlar om att tillgänglighet, 
mångfald och jämställdhet är ett sätt att underlätta för 
alla och garantera att dessa frågor genomsyrar Unio-
nens verksamhet.

I Västerbotten har vi medverkat på två arrangemang 
angående likabehandling och dessutom deltagit i 
förbundets likabehandlingsnätverk. Under Pride i 

Skellefteå bjöd vi in till lunchföreläsningar under tema 
”Inkluderande arbetsplatser” och ”Vem bestämmer 
vilka kläder du får bära på jobbet?” Båda ställdes in på 
grund av för få anmälda. I Umeå anordnade vi inget i 
samband med Pride detta år.   

Guldnappen
Unionens pris till föräldravänliga arbetsplatser. För att 
bli nominerad finns ett antal kriterier som skall vara 
uppfyllda, kända och tydliga bland arbetsledning och 
arbetstagare. Ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt, 
som dessutom uppmuntrar och inspirerar samtliga 
anställda att engagera sig för att få en så föräldravänlig 
arbetsplats som möjligt.

Systembolaget Solbacken , Skellefteå nominerades.  De 
utsågs bland de tio bästa och tilldelades diplom. Unio-
nen Västerbotten har varit på arbetsplatsen och delat ut 
diplomet samt tårta till de anställda.

Bransch 
Antal samtliga 
arbetsplatser 
2015 

Antal 
arbetsplatser 
med avtal 
2015 

Antal samtliga 
arbetsplatser 
2016 

Antal 
arbetsplatser 
med avtal 
2016 

Antal samtliga 
arbetsplatser 
2017 

Antal 
arbetsplatser 
med avtal 
2017 

(ej registrerat) 101 45 120 63 100 42 
Bygg & Fastighet 182 139 196 148 209 162 
Energi & Miljö 24 20 26 21 27 21 
Farmaci & Hälsa 108 84 95 71 104 79 
Handel 425 342 437 340 431 340 
Industri & Teknik 371 313 379 306 390 310 
IT & Telekom 145 86 153 88 158 88 
Konsult & Finans 170 119 177 122 196 130 
Media & Kommunikation 67 42 68 41 74 40 
Organisationer & Föreningar 273 236 274 231 269 227 
Service & Tjänster 196 151 198 150 204 156 
Transport & Logistik 78 64 79 65 81 67 
 Totalt 2140 1641 2202 1646 2243 1662 
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Ett bättre medlemskap
Fler medlemmar nöjda med service

Förhandlingar
I Västerbotten har vi, med tanke på regionens storlek, 
förhållandevis stort förhandlingstryck. Våra kontor 
registrerade 707 (784) ärenden. (fjolårets siffror)

Karriär- och utveckling
Unionen Västerbotten erbjuder medlemmarna CV-
granskning. Under året har 33 (35) CV-granskningar 
genomförts. (fjolårets siffror)

Försäkringsinformation
Unionen Västerbotten har under året genomfört 26 
(26) försäkringsinformationer för både förtroende-
valda och medlemmar i regionen. Försäkringsinfor-
mationer har även genomförts på olika arbetsplatser 
och på regionkontoren. 
Under året har totalt 647 (692) medlemmar i Väster-
botten fått information om försäkringar. (fjolårets 
siffror) 

Fler anser medlemskapet vara värt avgiften

Arbetsskade- och a-kasseärenden
Unionens medlemmar som har fått ett negativt beslut 
från försäkringsinstans rörande arbetsskade- el-
ler a-kasseärende och vill överklaga kan få hjälp av 
Unionen. Vi erbjuder våra medlemmar möjlighet till 
juridisk prövning av ärendet för att bedöma om det 
går att driva ärendet vidare eller inte.
Unionen Västerbotten har sedan 2015 även ansvaret 
för dessa ärenden i Unionen Norrbotten och Unionen 
Mellannorrland, som en del av det regionala samar-
bete som finns mellan våra regioner. Arbetet består 
av råd och stöd men främst av att handlägga och 
sammanställa underlag från medlem. Handlingarna 
skickas sedan vidare till Unionens försäkringsjuris-
ter för juridisk bedömning. Under 2017 har regionen 
hanterat 36 ärenden av denna karaktär, för 2016 var 
det 35 ärenden.

Unionen Chef 
Unionen har ett särskilt medlemskap för chefer då de 
flesta av våra chefsmedlemmar är anställda och behöver 
kunna ta tillvara sina egna rättigheter. Därför har vi 
speciella chefsombudsmän, så även här i Västerbotten. 
I Västerbotten hade vi 1585 chefsmedlemmar vid årets 
slut.
Vi erbjuder riktade aktiviteter till våra chefsmedlem-
mar som Unionen antingen anordnar själva eller som 
vi deltar på. Under året har vi bland annat genomfört; 
Chefsdagen i Norr, Världens bästa chefer – Unionens 
chefsturné, Chefsliv – hur det blir hållbart och lustfyllt!

Unionen Egen
Unionen Egenföretagare är ett skräddarsytt medlemskap 
för den som startat eget företag. I medlemskapet ingår en 
av marknadens bästa inkomstförsäkringar, affärsjuridisk 
rådgivning, affärscoachning och försäkringar till bra 
premier.

Fler upplever att Unionen vänder sig till mig

För att på bästa sätt nå dessa medlemmar har vi regionalt 
valt att ”kroka arm” med andra aktörer som riktar sig 
mot gruppen egenföretagare. I Skellefteå förs ett samar-
bete med startup-verksamheten The Great Northern, bl a 
genom värvningsaktiviteter, föreläsning om försäkringar 
med mera.
I Skellefteå och Umeå har Unionen Egenföretagare ett re-
gionalt samarbete med Nyföretagarcentrum som mark-
nadsför vårt medlemskap i deras rådgivningar. Detta har 
gett oss ett flertal kontakter med blivande medlemmar i 
Unionen.
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Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad

Avtalsrörelsen
Vi omförhandlade avtalen om löner och 
allmänna anställningsvillkor m.m. med 40 
arbetsgivarorganisationer för 81 områden under 2017 
års avtalsrörelse. Därutöver tecknades även för första 
gången avtal med den nya arbetsgivarorganisationen 
Säkerhetsföretagen inom Transportgruppen. Vi fick 
även ett nytt avtalsområde, Gym & Friskvård med 
Almega.
Det är olika konstruktioner på olika avtal, vi har allt 
från ytterligheterna med ett par sifferlösa avtal till i 
princip tariffavtal. Gemensamt var att de kan värderas 
till i nivå med märket, d.v.s. 6,5 procent på tre år. 
Majoriteten har tredje året uppsägningsbart, men 
inte alla. Gemensamt är också att alla avtal i princip 
de innehåller avsättningar till f lexpension (alla utom 
KFS).
Vi har därutöver idrottsutövaravtalen som inte ingår 
i de reguljära avtalsrörelserna. Där tecknades ett nytt, 
övrig lagidrott med Arbetsgivaralliansen.

Fler upplever att Unionen driver frågor som är viktiga för mig

Fler känner till Unionens hjärtefrågor

Opinionsbildning  
I början av 2017 lanserade vi Norrlandsrapporten 
ett gemensamt arbete mellan Mellannorrlands, 
Norrbottens och Västerbottens regionstyrelser. Syftet 
med rapporten är att lyfta fram och uppmärksamma 
allt som vi i Norrland bidrar med och vilka möjligheter 
som finns i våra regioner samt vilka områden som 
måste utvecklas. Den 3:e mars träffade vi ett antal 
riksdagspolitiker i Stockholm för att överlämna 
rapporten och föra en dialog. Vid samma tid kunde 
vi även publicera en debattartikel i tidningen Dagens 
Samhälle (riksmedia).
Under året har vi utvecklat vårt arbete med att vara 
synliga i media. Vi har haft ca 7 egna inlägg på debatt- 
och insändarsidor publicerade i vår region i tryckt 
media eller på webben. Opinionsbildning är mer 
än att bara synas i media och debattartiklar, därför 
är vi måna om att delta i olika arrangemang där vi 
kan framföra vår politik men även för att ”lyssna in” 
omvärlden. Några forum som bör omnämnas är:
”Rundabordsamtal” på Ålö där Umeås utveckling 
diskuterades.

Unionen Eget
Unionen Egenföretagare är ett skräddarsytt medlem-
skap för den som startat eget företag. I medlemskapet 
ingår en av marknadens bästa inkomstförsäkringar, 
affärsjuridisk rådgivning, affärscoachning och försäk-
ringar till bra premier.
I Skellefteå har Eget-verksamheten genomfört sex 
kvällsträffar/Inspirationsföreläsningar och deltagit på 
en mässa riktade mot målgruppen.
I Umeå har Eget-verksamheten deltagit på Skatte-
verkets informationsträffar för egenföretagare samt 
samarbetat med Nyföretagarcentrum som delat ut ca 
40 informationsmappar till de som beslutat sig för att 
starta företag. Eget-verksamheten har dessutom träffat 
Uminova innovation samt Almi företagspartner för att 
marknadsföra medlemskapet.

Ung Arena
Regio

Partnerträff med Svensk Handel (där är även 
Försäkringskassa och Arbetsförmedling deltog)
Frukostmöten som näringslivskontoret på Skellefteå 
Kommun anordnar 
”Nästa Nivå” i Umeå – ett nätverk för företagare och 
entreprenörer 
I augusti träffades Peter Hellberg, Unionens 1:e vice 
ordförande i förbundsstyrelsen och vår regionstyrelse 
på Alimak Hek AB i Skellefteå för att diskutera 
kompetensförsörjningsfrågor tillsammans med Rolf 
Persson VD på Alimak Hek AB. På mötet deltog även 
representant från Teknikföretagen och Luleå Tekniska 
Universitet.
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En utvecklande organisation
Demokratiutveckling

Regionrådets årsmöte
Regionens årsmöte, regionrådet hölls den 27 april 
på konferensanläggningen Spiran i Sikeå. Dagen 
inleddes med att ordförande Stig Boman presenterade 
Norrlandsrapporten – en rapport som gemensamt 
tagits fram med Norrbottens och Mellannorrlands 
regionstyrelser.  Därefter fick regionrådets deltagare 
lyssna till föreläsningen ”Kommunikation som hjälper 
eller stjälper” med Anders Bek.
Sedvanlig a-kassestämma och Unionen Västerbottens 
årsmöte genomfördes där en ny regionstyrelse valdes. 
Rickard Björk, Skellefteå (tidigare suppleant) valdes 
till ordinarie ledamot och till suppleant valdes 
Veronica Garcia, Umeå.
Dagen avslutades med att Peter Bording beskrev 
valberedningens arbete och att Kenneth Holgersson 
höll en övergripande avtalsinformation.

Regionstyrelse / Arbetsutskott 
Ledamöterna i regionstyrelsen för Unionen 
Västerbotten är en blandning utifrån branscher, 
erfarenheter och geografi. Detta ger bra 
förutsättningar för arbetet i styrelsen. 
Regionstyrelsen har haft 9 (14) protokollförda möten 
och arbetsutskottet 5 (8) protokollförda möten under 
året. (fjolårets siffror)
 

Verksamhetsutveckling 

Samarbetsregioner Västerbotten, Mellannorrland 
och Norrbotten                   
Vi strävar efter att vårt arbete ska leda till effektivitet 
och likvärdighet som utgår från professionalism, 
omtanke och utveckling med visionen – framgång, 
trygghet och glädje i arbetslivet. Utgångspunkten är 
att det går att samarbeta i all regional verksamhet på 
något sätt. 
Under 2017 har vi fortsatt samarbetet med 
Mellannorrland och Norrbotten kring arbetsskade- 
och a-kasseförsäkring, där vi i Västerbotten hanterar 
även Mellannorrland och Norrbottens ärenden. 
Utbildning och opinionsbildning är andra områden 
där vi har ett fungerande samarbete.
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Ekonomiskt bokslut
Resultaträkning 2017
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Granskningsrapport 
Till Regionrådet för Unionen Västerbotten 2018

Som valda verksamhetsrevisorer i regionen har vi granskat
regionens verksamhet för år 2017 i enlighet med förbundets
stadgar och riktlinjer.

Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen
av förbundets 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.

Umeå februari 2018

Erik Andersson  Elisabeth Posch
Verksamhetsrevisor  Verksamhetsrevisor

Antal yrkesverksamma medlemmar  
2015- 12016
2016- 12400
2017- 12122

Antal Egetmedlemmar
2015- 199
2016- 224
2017- 215

Antal Studerandemedlemmar
2015- 2508
2016- 2332
2017- 2523

År 2017 i siffror 
Facklig utbildning och aktiviteter
1651 (2054) personer har under året deltagit i Unionen 
Västerbottens kurser och aktiviteter (fjolårets siffror).

Kollektivavtal
74 % (74,8 %) av arbetsplatserna, där vi har medlemmar, 
har kollektivavtal eller hängavtal. En minskning med 1,9 
% från föregående år.

Förhandlingar
707 (784) förhandlingar har genomförts där Unionen 
Västerbottens ombudsmän företrätt medlemmar.
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I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.

Unionen Västerbottens regionstyrelse

/ Stig Boman     
Regionstyrelsens ordförande 

Tillfälle för aktiviteten     Antal deltagare

Aktivt lönearbete (f) *      7
Arbetsmiljödagen i Norr (f)     11
Avtal 2017 – information om de nya avtalen (f)   47
Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f)  21
Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f) *  11
Bättre psykosocial arbetsmiljö (f)     9
Chefsdagen i Norr (m)      38
Chefsliv – hur det blir hållbart och lustfyllt! (m)   41
Din pension - dina val och hur du kan påverka (m)   136
Din pension - dina val och hur du kan påverka (m) *  4
Ditt försäkringsskydd genom jobbet (m)    56
Efterfrågad - Dina försäkringar på jobbet (m)   66
Efterfrågad - Ditt försäkringsskydd genom jobbet (m)  129
Facklig grundkurs för förtroendevalda (f)    33
Facklig grundkurs för förtroendevalda (f) *   5
Facklig introduktion för arbetsplatsombud (f)   3
Född mellan 1979 och 1993 - drar du nitlott eller vinstlott? (m) 24
Hjärnan och digitaliseringen (m)     216
I huvudet på Claes Malmberg – specialföreläsning för Unionen (m) 474
Inför pensionen (m)      71
Inför pensionen (m) *      5
Lönekartläggning (f)      16
Lönekartläggning (f) *      1
Pensionsinformation för dig som fyllt 55 år (m)   101
Regionråd (årsmöte) (f)      43
Singel, sambo eller gift? (m)     55
Världens bästa chefer – Unionens chefsturné 2016-2017 (m)  28

Totalt antal deltagare      1 651 

* = Västerbottens medlemmar som deltagit i kurser genomförda i Mellannorrland eller Norrbotten
 
Västerbotten hade som mål för 2017 att 140 förtroendevalda skulle ha genomgått utbildning hos oss eller 
inom RKS  (regionkontorssamverkan – Västerbotten – Norrbotten och Mellannorrland). Resultat för 2017, 
164 deltagare.

Genomförda aktiviteter för medlemmar (m) och förtroendevalda (f) 2017
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Klubbar i Unionen Västerbotten
Antal medlemmar 31 december 2017 

Adecco Umeå 19

Ahlsell AB Umeå 34

Algoryx Simulation AB Umeå 5

ALIMAK AB Skellefteå 118

AR Affärsresor Umeå 4

ASSA ABLOY Skellefteå Skellefteå 18

Autotech Teknikinformation Skellefteå 20

Bemannia Kontor  Bjurholm 7

BERCO Produktion Skellefteå 8

Bergteamet  Boliden 22

Bilbolaget Nord Umeå 27

Bilfrakt Bothnia AB Skellefteå 17

Bilprovning AB, Svensk Lycksele 62

Björkdalsgruvan AB Kåge 23

Boliden Mineral AB Boliden 267

Boliden Mineral AB Skellefteham 105

Bostaden i Umeå AB Umeå 76

Bravida Nord AB Umeå 44

Brokk AB Skellefteå 40

Burlin Motor Skellefteå 14

Caverion Sverige AB Umeå 19

CodeMill  Umeå 35

Cranab AB Vindeln 21

Datakompisen i Dorotea AB Dorotea 41

DEKRA Industrial AB Skellefteå 28

Display i Umeå AB  Umeå 16

E/S Skellefteå 21

Explizit Skellefteå 34

Fackklubben HSO i Umeå Umeå 9

Fastec Sverige AB Skellefteå 19

Flügger AB Team Norr, Butikschefer Umeå 7

Forslunds i Skellefteå AB Skellefteå 10

Franke Futurum AB Byske 27

Fält Communications AB Umeå 24

GE Healthcare Bio-Sciences AB Umeå 100

Hultdin System AB Malå 10

ICA Sverige AB i Umeå Umeå 37

IKSU Umeå 46

Indexator Rotator Systems AB Vindeln 26

Indexator Rototilt System Vindeln 43

InfoVista Sweden AB Skellefteå 31

Inspecta Umeå 23

Jeloin Data AB Skellefteå 9

Komatsu Forest AB Umeå 136

Lernia Skellefteå 1

Lövånger Elektronik AB Lövånger 28

Malå Geoscience AB Malå 38

Manpower Umeå 28

Martin & Servera  Umeå 75

Martinsons i Bygdsiljum Bygdsiljum 85

Masonite Beams  Rundvik 17

Metso Sweden AB Ersmark 49

Motorcentralen i Umeå AB Umeå 44

N J Bäcklunds Umeå 9

Nordic Light Skellefteå 32

Norra Skogsägarna ek för Umeå 36

Norra Västerbotten Skellefteå 27

Norrmejerier Västerbotten Umeå 94

OK Västerbotten Skellefteå 20

Olofsfors AB Nordmaling 19

Optronic Skellefteå 42

Oryx Simulations AB Umeå 16

Outotec (Sweden) AB Skellefteå 47

Plusshus AB Skellefteå 7

Privatanställda Tandsköterskor Ske-å Skellefteå 7

Ragn-Sells Umeå 41

Rejlers Umeå Umeå 20

Renholmen AB Byske 29

RIKSBYGGEN Umeå 28

SAS Ground Services Sweden Umeå 2

SCA Packaging Obbola AB Obbola 40

SCA Timber AB (Rundviks Såg) Rundvik 11

SCA Transforest Holmsund 7

Schenker i Umeå Umeå 29

Sensus Norra Norrland Skellefteå 7

Sensus Riksklubb Umeå 16

Sharp Business Systems Sverige  Umeå 15

SISU Idrottsutbildarna Umeå 13



1514

Klubbar i Unionen Västerbotten
Antal medlemmar 31 december 2017 

Skanska Installation AB Umeå 6

Skellefteå Lastbilsstation  Skellefteå 19

Skellefteå Rostfria AB  Skellefteå 7

Snidex AB Burträsk 17

Sodexo Hotell Björken  Umeå 17

Sogeti Sverige AB Umeå Umeå 53

SoliferPolar AB Dorotea 21

SQS Security Qube System AB Skellefteå 16

SSC Skellefteå AB Skellefteå 31

Studiefrämjandet Västerbotten Umeå 12

Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten Skellefteå 30

SWECO Systems AB Umeå 15

Tamro  Umeå 12

Telecenter i Bygdeå Almega  Umeå 4

Tieto  Skellefteå 268

TM-KONSULT AB Lycksele 34

Transcom Umeå  Umeå 185

Trelleborg Sealing Solutions Skelleftea AB Ersmark 27

Trätrappor AB Norsjö 41

Umetrics AB Umeå 13

Umeå Folkets Hus Umeå 27

Unionen Västerbotten Skellefteå 13

Ursviken Technology  Ursviken 21

White arkitekter AB Umeå 5

Visma Sirius Skellefteå 23

VMF NORD Umeå 33

Volvo Lastvagnar AB Umeverken Umeå 141

WSP Sverige AB Umeå 89

Vännäs Dörr Vännäs 15

Västerbottens Idrottsförbund Umeå 2

Västerbottens-Kuriren Umeå 51

Xzakt Kundrelation Skellefteå 98

Ålö Maskiner AB Umeå 49

Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skellefteå 32
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Bildkollage över året

Regionråd i april 2017.

Skolinformation för gymnasiets avgångsklasser i Umeå. 

Regionstyrelsens ordförande Stig Boman och vice 
ordförande Andreas Bengtsson.

Försäkringsinformation för medlemmar.

Förläsning med Mike Florette ”Hjärnan & digitaliseringen” i Skellefteå och 
Umeå, oktober 2017.

Systembolaget Solbacken, 
Skellefteå, nominerades till 
Guldnappen. De utsågs bland 
de tio bästa och tilldelades 
diplom.. 

Föreläsning med Claes Malmbergr”. Många intresserade medlemmar 
på plats i Skellefteå och Umeå, mars 2017.

Chefsturné - Världens bästa chefer, Umeå Folkets Hus i april 2017.
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Unionen Västerbotten
Köpmangatan 7 b, 931 31 Skellefteå
Brogatan 1, 903 25 Umeå
tel 0910-43 88 40 el 090-71 76 40
e-post vasterbotten@unionen.se
www.unionen.se

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.


