
 

 

 

 

Punkt 8 

Motioner och förslag till regionrådet 
 

Motion angående samtalsstöd via Unionen centralt 
 

Bakgrund: 

Fler och fler mår dåligt i sina arbeten och behöver stöd i olika former. 

Ibland är det relaterat till arbetet och då är det svårt att ta upp det med sin arbetsgivare. 

Det naturliga är i detta fall att vända sig till sina fackliga förtroendevalda men många fall så 
saknar dessa professionell utbildning och de medlemmar som inte har en lokal klubb har svårt 
att få adekvat hjälp. 

 

Förslag: 

Att Unionen centralt skapar en kostnadsfri hjälplinje via telefon där man kan få professionell 
hjälp av utbildad personal. Denna tjänst skall fungera som första steget som ger råd om hur 
man kan gå vidare för att kunna få hjälp att situation. 

 

Med hopp om bifall 

Unionenklubben VolvoCars Skövde genom 

Joakim Dahlin, Ordförande  

Henrik Jakobsson, 1:e vice Ordförande 

 

 

Regionstyrelsens yttrande  
Unionen arbetar aktivt med att man som medlem ska må bra av och på arbetet. Ohälsa som 
kan kopplas till arbetet eller arbetsplatsen ska förebyggas i största möjliga mån. En stor del i 
att arbeta förebyggande är att systematiskt arbeta med att undersöka arbetsmiljön fysiskt såväl 
som psykosocialt. Det åligger alla på en arbetsplats att aktivt delta i arbetet med att förbättra 
arbetsmiljön men ytterst faller ansvaret för arbetsmiljön på arbetsgivaren. Som grund för 
arbetet finns en gedigen lagstiftning och en omfattande författningssamling. 

 



 

 

 

 

Punkt 8 

Många arbetsplatser har byggt upp en skyddskommitté som består av arbetsmiljöombud och 
arbetsgivarrepresentanter som regelbundet arbetar med frågor kopplade till arbetsmiljön. 
Utöver lokala skyddsorganisatorer finns det också regionalt utsedda 
arbetsmiljöombud(RAMO) som arbetar med att undersöka arbetsmiljön där skyddskommitté 
saknas. Dessa har också till uppdrag att hjälpa till med att komma igång med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och stötta med råd kring hur man kan arbeta med arbetsmiljön. 

 

Unionens arbete består i att arbeta med att komma till rätta med brister i arbetsmiljön som kan 
leda till, eller redan har lett till, ohälsa/sjukdom. En medlem som upplever att det finns brister 
i arbetsmiljön kan vända sig till lokalt arbetsmiljöombud, lokal förtroendevald eller till 
förbundet för att få hjälp med att hantera frågeställningen. Det första steget för att få till en 
förändring är att medvetandegöra arbetsgivaren om problemet.  

 

Skador och ohälsa som uppstår till följd av brister i arbetsmiljön ansvarar arbetsgivaren för.  

Det ingår således inte i Unionens uppdrag att stötta medlemmar med samtalsstöd vid ohälsa. 
Precis som motionärerna anför ska den typen av stöd utges av rätt instans och av adekvat 
personal. Oftast finns det ett avtal med företagshälsovård på arbetsplatsen dit frågeställningen 
ska hänvisas. Om något avtal med företagshälsovård inte finns på plats kan det bli aktuellt att 
arbetsgivaren bekostar samtalsstödet från extern leverantör. 

 

Att införa en krislinje enligt det förslag som motionärerna anför innebär att vi överför det 
ansvar och de kostnader, som idag åligger arbetsgivaren, till förbundet och dess medlemmar.  

Det är ingen rimlig eller önskvärd utveckling.  

 

Regionrådet föreslås besluta 

att motionen avslås. 
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