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Kallelse till Unionen  
Stockholms regionråd 2021
Du är kallad till Unionen Stockholms digitala regionråd den 27 april 2021.  
Regionrådet är Unionen Stockholms årsmöte. Här utser valda ombud bland annat 
regionstyrelse och väljer personer till de övriga fackliga uppdragen i regionen.
Ombuden behandlar och beslutar också om inkomna motioner.

Praktisk information 
Tid och plats: 27 april 2021 klockan 9.00-16.00

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Sandra Skånberg, sandra.skanberg@unionen.se

Frågor om nomineringar och val besvaras av: Ylva Eriksson, sammankallande i 
valberedningen, e-post ylva.eriksson@manpower.com

Program 27 april
• Möte för val av ombud till a-kassans stämma hanteras inte i samband med 
regionrådet i år.

Kl 8.00: Möjligt att koppla upp sig från denna tid. 
Kl 9.00: Mötet startas.

Cirka kl 16.00: Mötet avslutas. I samband med avslut bjuds du in till eftersnack 
och kompetenstimme om lokal samverkan.

 
Med vänlig hälsning,

Maria Nilsson     
Ordförande i Unionen Stockholms regionstyrelse

mailto:ylva.eriksson%40manpower.com?subject=
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Respektfullt och  
hövligt uppträdande  
på regionrådet
Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt  
och rättvis behandling. 

Om vi verkligen vill sätta stopp för alla former av trakasserier på våra  
arbetsplatser, i våra möten och i samhället i allmänhet måste vi visa upp  
ett gott exempel i vår egen organisation. 

Trakasserier skapar en känsla av obehag, är kränkande och skapar splittringar. 

Alla förtroendevalda och anställda har, som företrädare för Unionen, ett 
ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier 
som har samband med någon av diskrimineringslagens sju diskriminerings-
grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. Anmälan 
om trakasserier görs till regionchefen. Anmälningar om trakasserier kommer 
tas på allvar och utredas omgående. 

Åtgärder kommer vidtas och kan till exempel omfatta en ursäkt, en varning 
eller till och med utestängning från regionrådet. 

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och yrkes- 
mässigt sätt. 

Unionens policyer och riktlinjer 
Unionen strävar efter att det ska vara tydligt och lätt att förstå vad 
Unionen står för. För att beskriva vad vi står för i viktiga värderings-
frågor har vi sex koncernövergripande policyer som du hittar via 
länken nedan.
www.unionen.se/filer/unionens-policyer

http://www.unionen.se/filer/unionens-policyer
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Så fungerar demokratin  
i Unionen 
Regionrådet
Regionrådet är regionens högsta beslutande organ som från år till år gran-
skar regionens verksamhet och fattar beslut om övergripande inriktning. På 
regionrådet väljer ombuden representanter till Unionens olika demokratiska 
organ (regionstyrelse, förbundsråd osv) och behandlar inkomna motioner.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen fastställer regionens övergripande mål och inriktning, leder 
regionens verksamhet och är mellan regionråden regionens högsta beslutande 
organ. 

Förbundsrådet
Förbundsrådet består av 130 ombud och är förbundets högsta beslutande 
organ mellan kongresserna. Förbundsrådet fastställer förbundets mål och 
övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna samt i förekommande fall  
i andra frågor.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet mellan kongresserna.  
Styrelsen utgörs av ett presidium som består av ordförande, 1:e vice ord- 
förande och 2:e vice ordförande, samt av tio ordinarie ledamöter och tre 
suppleanter. Utöver det består styrelsen av två personalrepresentanter och 
två suppleanter samt tre ordinarie revisorer och tre revisorssuppleanter. 

Kongressen
Kongressen är Unionens högsta beslutande organ. 260 ombud träffas vart 
fjärde år och beslutar om vad Unionen ska inrikta sig på under följande  
kongressperiod. Grunden är motioner från medlemmar, klubbar, region- 
styrelse och förbundsstyrelse. Kongressen beslutar också om ekonomi,  
stadgar, medlemsavgifter och väljer förbundsstyrelse.

Branschdelegationer
Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlem-
marna inom de avtalsområden som ingår i delegationen. Branschdelegatio-
nen utgör förhandlingsdelegation vid förhandlingar om kollektivavtal inom 
delegationens områden, föreslår avtalskrav inför förhandlingar och rekom-
menderar förbundsstyrelsen om ett kollektivavtal ska antas.
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Nominerings- och motions- 
processen inför regionråd

Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (föreslå) personer 
till de olika uppdragen, till exempel styrelseord- 
förande, ledamot, revisor med flera.

Styrelsen tycker till
Regionstyrelsen läser igenom alla  
motioner och lämnar ett yttrande över 
varje motion. I yttrandet finns även 
regionstyrelsens förslag till vilket beslut 
de tycker regionrådet ska fatta om 
motionen.

Underlag kommer på mejl
Senast 14 dagar före regionrådet 
skickas alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrelsens 
yttranden till regionrådsombuden.

Regionrådsombuden debatterar och fattar 
beslut om inkomna motioner på regionrådet. 
Ombuden tar del av valberedningens förslag 
till regionstyrelse och andra poster och väljer 
företrädare som ska leda regionen kommande 
verksamhetsår. Ombuden väljer även en ny 
valberedning. 

Underlag kommer på mejl
Senast 14 dagar före regionrådet skickas 
valberedningens förslag på kandidater ut 
till alla regionrådsombud.

Valberedningen intervjuar
Valberedningen tar emot alla nomine-
ringar. De intervjuar de nominerade för 
att bilda sig en uppfattning om vilka som 
passar för respektive uppdrag, och sen 
tar de fram ett förslag som regionrådet 
får ta ställning till. 

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in motioner  
(förslag). Dessa diskuteras och beslutas  
på regionrådet.

Regionråd
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Dagordning regionråd
Dagordning för Unionen Stockholms regionråd 27 april 2021. 

11 Mötets öppnande
12 Upprop
13 Val av mötesordförande 
 4  Mötets behöriga kallande
15 Fastställande av dagordning och arbetsordning
16  Val av övriga mötesfunktionärer

a) sekreterare
b) justerare
c) rösträknare
d)  regionrådsutskott (beredningsutskott för val av valberedning)
e) beredningsutskott övrigt (sammanträder vid behov)

77 Årsberättelse och årsredovisning
18 Revisorernas granskningsrapport

a) revisorernas berättelse
b) beslut angående resultat

19 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
10 Motioner till regionrådet
11 Motioner till förbundsrådet
12  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i regionstyrelsen
13  Arvoden

a) arvoden regionstyrelse
b) arvoden revisorer
c) arvoden valberedningen

14 Val av regionstyrelse
a) ordförande för två år
b)  styrelseledamöter för två år
c) suppleanter för ett år
d) ungdomsombud för ett år

15 Val av revisorer
a) ordinarie revisorer för två år
b)  suppleanter för ett år
c) sammankallande revisor
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16 Val till förbundsrådet
a)  ordinarie ombud för ett år
b) suppleanter för ett år 

17  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och  
suppleanter för dessa

18 Val av valberedning
a) ordinarie ledamöter i valberedningen för två år, varav en  

sammankallande
b)  suppleanter för ett år

19 Mötets avslutande
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Förslag till arbetsordning 
och mötesinstruktion för 
digitalt regionråd
Unionen Stockholms regionråd den 27 april 2021. 

 
Regionrådets genomförande
Regionrådet genomförs digitalt genom mötessystemet Easymeet. Vi behandlar 
varje fråga under respektive punkt på dagordningen. Efter eventuell föredrag-
ning lämnas ordet fritt. Ordet begärs via mötessystemet (gäller även ordnings-
fråga, då bryts talarordningen). Alla förslag till beslut, det vill säga yrkanden, 
ska göras skriftligt och registreras i mötessystemet. När mötesordförande ger 
ordet görs inlägget även muntligt. Talartiden vid första inlägget på en dagord-
ningspunkt är 3 minuter och därefter en 1 minut. Begränsningen gäller inte 
föredragande eller utskott.

Röstlängd och permission
Ordförande har information om antalet personer som är inloggade i systemet 
och vilka som har rösträtt enligt röstlängden. I samband med omröstning 
justeras röstlängden genom att ordförande anger antalet med rösträtt som är 
inloggade i mötet. Om ett ombud loggar ut ser ordförande detta genom att 
antalet röstberättigade justeras i systemet, utloggning räknas automatiskt som 
permission och återkomst registreras automatiskt genom att röstberättigade 
justeras i systemet.

Yrkanden och förslag till beslut
Ombud och övriga ledamöter kan lägga yrkanden med förslag till beslut under 
respektive punkt. Yrkanden med förslag till beslut lämnas via mötessystemet.

Beslut
Beslut fattas i den ordning som anges i stadgarna. I de fall det endast finns ett 
förslag till beslut och/eller mötesordförande uppfattar att det finns en majoritet 
för ett förslag ställer mötesordförande frågan om mötet kan besluta enligt för-
slag. Den som då avviker från detta ska då begära ordet och be om omröstning.
Val genomförs via omröstning i systemet. Vid röstning har varje ombud och 
övriga ledamöter en röst. Endast inskickade yrkanden tas upp till proposition.

OBS! Teknisk manual finns separat
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Reservation
Reservation ska anmälas i samband med beslutet för den dagordningspunk-
ten och protokollföras. Motivering till reservation sker via mail till mötes- 
presidiet innan mötet är slut.

regionrad.stockholm@unionen.se

Valordning
Val sker i enlighet med Unionens stadgar. Enbart de som är nominerade i 
förväg eller föreslagna av valberedningen är valbara. Nominerade som inte 
är föreslagna av valberedningen måste föreslås igen på mötet för att kunna 
väljas. Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av de avgivna god-
kända rösterna är vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de kvarvarande 
kandidater som fått högst röstetal. Högst två kandidater får kvarstå för varje 
återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.

Val av valberedning
Kongressen 2019 ändrade stadgarna gällande val av regionrådsutskott som 
bland annat ska förslå ny valberedning. Det kan nu väljas för hela verksam-
hetsåret, inte endast för mötet. 

Regionstyrelsen föreslår att vi inför regionrådet 2021 tar in nomineringar till 
beredningsutskott i förväg men naturligtvis kan även kandidater till bered-
ningsutskott (liksom övriga mötesfunktionärer) föreslås direkt på mötet.
Regionrådsutskottet kan även väljas för att förbereda valet av nästkommande 
valberedning till regionråd 2022.

mailto:regionrad.stockholm%40unionen.se?subject=
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Val av mötesfunktionärer
Regionrådet är ett stort möte med många medlemmar från hela Stockholm. 
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så kallade 
mötesfunktionärer.

I de flesta fall är det regionrådsombud som föreslås och tackar ja till att ha 
dessa särskilda uppdrag under själva mötet. När det gäller posterna som  
ordförande och sekreterare för mötet har regionstyrelsen ett färdigt förslag 
som ombuden får ta ställning till på plats. Med anledning av att årets region-
råd är ett digitalt möte har regionstyrelsen även förslag på rösträknare.

Följande val kommer att göras:
• Ordförande för mötet

• Sekreterare för mötet

• Två justerare som tillsammans med mötesordförande kommer att justera

protokollet

• Rösträknare

• Regionrådsutskott – en grupp regionsrådsombud som tar emot nomine-
ringar till, och föreslår, en ny valberedning. Förslaget presenteras på inne- 
varande möte.

• Ett utskott som behandlar övriga frågeställningar utses vid behov.

Mötesfunktionärer föreslås på plats vid mötets start. Eftersom vi i år ge-
nomför mötet digitalt ser vi gärna att förslag på justerare och kandidater till 
utskott inkommer i förhand. Du som är regionrådsombud, fundera gärna i 
förväg på om du vill ställa upp som mötesfunktionär, eller om du vet någon 
annan deltagare du vill föreslå.
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Motioner till regionrådet
Inkomna motioner som regionrådet ska behandla och besluta om. Varje motion 
presenteras tillsammans med regionstyrelsens svar och förslag till beslut. 

 
Ämne: Medlemserbjudande 
 
Motion 1 
Motionär: Kristina Wikander 

När jag fyllde 65 fick jag meddelande att jag inte längre var medlem i A-kas-
san och då inte heller kunde åtnjuta inkomstförsäkring. 

Alternativet för mig - om jag skulle bli arbetslös - skulle vara att gå i pension 
- antingen jag ville eller inte. 

Jag önskar för mina efterkommande att ni arbetar för att höja gränsen till 
SAMMA NIVÅ som pensionsåldern som nu är åtminstone 68 år om man så 
önskar. 

För många är det nödvändigt att hålla igång att arbeta minst så länge. I mitt 
fall gör jag det av ytterligare ett skäl - jag tycker mitt jobb är intressant och 
jag lär mig nya saker varje dag och utvecklas. Det är oerhört viktigt för häl-
san. 

Jag frågade din kollega vad som kunde vara ett skäl för mig att stanna kvar 
som medlem - svaret var att jag kunde teckna BLIWAS försäkring och att jag 
kunde få juridisk hjälp som egenföretagare. Det kostar mig i avgifter/år till 
unionen 4500:-år. SPF erbjuder en starkt rabatterad försäkringslösning och 
för 4500:- kan jag säkert få svar på någon fråga var som helst. 

Tyvärr höll båda personerna som jag talade med på UNIONEN att erbjudan-
det var dåligt och inte i tiden med tanke på pensionsåldern.

Regionstyrelsens svar på motion 1
Regionstyrelsen anser att motionären lyfter en viktig fråga om att det ska 
arbetas för att höja åldersgränsen i arbetslöshetsförsäkringen samt ser vikten 
av att Unionen arbetar med frågor kopplade till alla socialförsäkringssystem.
Unionen representeras av TCO i denna fråga och har så sent som 28 oktober 
2020 svarat regeringen i en remiss att man vill att åldersgränsen ska höjas i 
a-kassan för att anpassas till riktåldern i andra socialförsäkringssystem. 
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”TCO tillstyrker förslaget om justeringen av den övre gränsen till den dag då 
den sökande fyller 65 år men saknar ett förslag om anpassning till riktåldern 
i övriga sociala trygghetssystem.” 

Källa: TCO:s remissvar på Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, 
SOU 2020:37  

Remissvaret i sin helhet från TCO rörande a-kassa finns att läsa här PM 
(regeringen.se) 

Unionen driver även frågan via PTK och i Unionens kollektivavtalsförhand-
lingar och regionstyrelsen ser mycket positivt på att det lyfts i inriktningsbe-
slutet vid förra avtalsrörelsen. Inriktningsbeslutet ger att synkning ska ske av 
system gällande åldersreglering.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är beaktad 

Ämne: Avtalsfrågor 

Motion 2  
Motionär: Medlem Unionen Stockholm

Löneförhandlingar mellan Unionen och Almega resulterar oftast i en uppgö-
relse om en viss pott för lönehöjningar.  

Dock utnyttjar arbetsgivare denna pott till att jämna ut löneskillnader för 
underbetald personal, i stället för att alla anställda ska få ta del av det. Man 
anställer alltså personer med en för låg lön för att sedan höja upp lönen för 
dessa anställda från årets lönepott. Detta resulterar i att andra anställda får 
ingen lönehöjning alls eller en så liten lönehöjning att det, med tanke på 
andra utgiftsökningar för hyra mm, blir en lönesänkning. Det har hänt mig 
under många år. 

Av samma anledning får de som är underbetalda inte den lönehöjning de 
borde ha för att det ska vara lika lön för lika arbete eller till och med för mer 
arbete då arbetsgivaren hänvisar till taket i lönepotten. Även det har hänt 
mig under många år i min karriär. Detta upplever jag som ett orättvist sys-
tem. Det normala borde vara att underbetalda anställda får sin lönejustering 
från en annan utgiftspost på företaget eftersom det är den lön de borde få 
från början om rättvis lönesättning har tillämpats på företaget.  

Därför föreslår jag 

att det i avtalet mellan Unionen och Almega ska stå att lönehöjning bör 

https://www.regeringen.se/4ab16f/contentassets/8c5dc63dae1d4e8cb7c24f42a237e866/tco.pdf
https://www.regeringen.se/4ab16f/contentassets/8c5dc63dae1d4e8cb7c24f42a237e866/tco.pdf
https://www.regeringen.se/4ab16f/contentassets/8c5dc63dae1d4e8cb7c24f42a237e866/tco.pdf
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komma alla anställda till del i samma omfattning och att oskäliga   
löneskillnader ska vara förbjudna och regleras utanför årets lönepott.  

att detta efterlevs och att oskäliga löneskillnader inte förekommer borde 
också regleras på något sätt. 

Regionstyrelsens svar på motion 2
Regionstyrelsen anser det viktigt att skapa lönesystem som ser till att det inte 
förekommer osakliga löneskillnader och Unionen arbetar för att lönesättning 
ska vara saklig och systematisk. Unionens viktigaste mål med lönebildningen 
är att den ska ge våra medlemmar reallöneökningar och samtidigt möjliggö-
ra en positiv utveckling för sysselsättningen, så att så många som möjligt av 
våra medlemmar har ett jobb att gå till.  

Oskäliga löneskillnader hanteras årligen i jämställdhetsarbetet och lönekart-
läggningar. Unionens lönepolitik hanteras i avtalsrörelsen och Unionen följer 
märket. Med tjänsteman som erhållit ingen eller märkbart låg löneökning 
ska särskilda överläggningar föras mellan chef och tjänsteman om dennes 
förutsättningar för arbetsuppgifterna, behov av kompetenshöjande åtgärder 
eller andra ändamålsenliga åtgärder.

I löneprocessen ska man titta på om det finns osakliga löner eller löneskill-
nader och lönerna ska vara sakliga och systematiska. 

Arbetsgivaren ska till den fackliga organisationen redovisa antalet medlem-
mar som inte lever upp till förväntningarna och därför ska ha en åtgärdsplan. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

Motion 6 
Motionär: Marcus Ängsås 

Att Unionen ska arbeta för förlängd semester. I Sverige har vi inte fått längre 
semester sen 1978 då 5 veckor blev standard.  

Regionstyrelsens svar på motion 6
Motionären lyfter en viktig fråga för Unionen, som ser att utökad semester är 
ett sätt att få en förkortad arbetstid. Unionens avtalspolitiska plattform säger 
alla på sikt bör ha arbetstidsförkortning på 100 timmar per år, med utgångs-
punkt från 40 timmar per helgfri vecka och fem veckors semester. Unionen 
verkar för att parterna via kollektivavtal ska reglera arbetslivets frågor i så 
stor utsträckning som möjligt.Unionen lyfter frågan om behov av utökad 
semester i diskussioner med politiker mm och har även drivit arbetstidsför-
kortning i flexpensionsförhandlingar.
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Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

Motion 7 
Motionär: Marcus Ängsås

Kortare arbetstid till 6h. Att Unionen ska arbeta för att normalarbetstiden 
ska bli 30h om 10-15 år genom en sänkning med kanske 30 min per dag var 
3:e år 

Regionstyrelsens svar på motion 7
Unionen verkar för att parterna via kollektivavtal ska reglera arbetslivets 
frågor i så stor utsträckning som möjligt. Gällande sänkning av arbetstid, ska 
branschdelegationer ta fram förslag till anpassade avtalskrav utifrån förut-
sättningar inom avtalsområdet. På vilket sätt en sänkning är bäst kan se olika 
ut, det kan vara genom kortare veckoarbetstid, mer semester eller på annat 
sätt. 

Unionens avtalspolitiska plattform säger att alla på sikt bör ha arbetstids-
förkortning på 100 timmar per år, med utgångspunkt från 40 timmar per 
helgfri vecka och fem veckors semester. Inför varje avtalsrörelse bestäms hur 
frågan ska drivas och hur stort utrymme den ska ha i aktuell avtalsrörelse.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

Motion 11 
Motionär: Unionenklubben vid Keolis 

I nuvarande tjänstemannaavtalen så tolkas även lördagar som vardag om 
dom infaller efter storhelg. Till exempel lördagen 2 januari 2021, då avslutas 
A-OB tillägget 07:00 den dagen efter Nyårsafton och Nyårsdagen 2020-12-
31 till 2021-01-01. Tolkningen att lördagar ska räknas som vardagar i våra
olika kollektivavtal är föråldrad och kommer ifrån då tjänstemän historiskt
sätt arbetade måndag till fredag mellan 08:00-17:00.  I modern tid så arbetar
tjänstemän som Unionen representerar, alla årets dagar och under dygnets
alla timmar.

Med denna motion 

Attsats: vill vi i Unionens Riksklubb Keolis Sverige att Unionen ska arbe-
ta brett med att införa i kollektivavtalen att vardagar räknas mellan 07:00 
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måndagmorgon till fredag 17:00 och övrig tid ska arbetstiden räknas som 
helgarbetstider. Därmed ska OB tilläggen får A- B- C- tider räknas efter detta 
synsätt. 

 
Regionstyrelsens svar på motion 11 
Regionstyrelsen anser att motionären lyfter en viktig fråga som påverkar 
flera av Unionens medlemmar. Fler företag och organisationer driver sin 
verksamhet alla årets dagar och under dygnets alla timmar. Unionen delar 
uppfattningen att en ökad andel tjänstemän får sin arbetstid förlagd utan-
för traditionell kontorsarbetstid och Unionen jobbar för en förutsägbar och 
hållbar arbetstidsförläggning. Unionen verkar för att schemaläggning ska 
planeras utifrån ett hälsoperspektiv och med respekt för de anställdas famil-
jesituation. 

Unionen verkar i första hand för att parterna via kollektivavtal ska reglera 
arbetslivets frågor för att förbättra medlemmarnas vardag. Det är via kol-
lektivavtalen Unionen vill reglera villkor och de branschspecifika frågorna 
hanteras bäst inom avtalsområdet. 

I branschspecifika krav i avtalsrörelsen 2020 anges att skälig kompensation 
ska ges för den tiden som utnyttjas utöver arbetets ordinarie tid. I kollektiv-
avtal regleras vad som är ordinarie arbetstid och vad som är övertid i bran-
schen samt hur arbete utöver ordinarie arbetstid ersätts. Ordinarie arbetstid 
för tjänstemän är högst 40 timmar per helgfri vecka enligt de flesta kollektiv-
avtal, men det är vanligt med företagsavtal med kortare arbetstid. Kollektiv-
avtal reglerar också vilken ersättning som gäller för övertidsarbete, jourtid 
och beredskap samt arbete på obekväm arbetstid.

I avtalsrörelse 2020 drev Unionen även att arbete vid obekväma och/eller 
oregelbundna tider ska kompenseras med förkortad ordinarie arbetstid och 
att bättre villkor ska finnas vid förskjuten arbetstid. Samt att enskild överens-
kommelse mellan tjänsteman och arbetsgivare, om att särskild kompensation 
för övertidsarbete ej ska utgå, inte får träffas under det första anställningsåret 
utan lokal överenskommelse med facklig part. 

Mot bakgrund av detta anser regionstyrelsen att motionen ska beaktas och 
kan skickas till avtalsförbundsråd

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är beaktad och skickas till avtalsförbundsråd
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Motion 15 
Motionär: Klubben vid SCCA Kabin

Anställningstrygghet i flygbranschen  
I dagens hårdnande konkurrens är det allt viktigare att effektivisera samt 
skapa flexibilitet i sin organisation. Ovanstående samt sparkrav tenderar 
att medverka till osäkra anställningsförhållanden som går mot dagsanställ-
ningar, timanställningar och andra interimslösningar som motverkar fasta, 
direkt anställningar i flygbolag med egna tillstånd. För arbetstagare skapar 
det osäkerhet i sin ekonomi samt arbetssituation. Denna osäkerhet rimmar 
illa med flygbranschens krav på säkerhet och kan i förlängningen bidra till 
sänkta säkerhetsmarginaler. 

SCCAs kabinförening föreslår: 

att Unionen ska arbeta för att säkerställa trygga och säkra villkor i fasta   
 direkt anställningar i flygbolag med egna tillstånd. 

att Unionen ska ta fram en politisk plattform i frågan. 
 
Regionstyrelsens svar på motion 15 
Regionstyrelsen anser det viktigt att arbeta för anställningstryggheten för 
Unionens medlemmar och delar motionärens bild av att Unionen ska ar-
beta för schysta arbetsvillkor i en bransch som särskilt drabbas av osäkra 
anställningar. Unionen har under flera år arbetat med frågorna i branschde-
legationerna under avtalsrörelser och fortsätter det arbetet. Att driva frågan 
på politisk nivå har också varit en angelägen fråga och därför har Unionen 
en politik för flyget. Där lyfter Unionen förslag till åtgärder avseende de 
utmaningar som vi ser i branschen. Otydlighet kring de regler som finns på 
EU-nivå har lett till så kallad regelshopping. Arbetstiden i centrala kollektiv-
avtalen under en vecka är betydligt lägre än den är i de överenskomna avta-
len enligt FTL i europeisk lagstiftning. De centrala kollektivavtalen i Sverige 
reglerar en planerad arbetstid på 47,5 timmar per vecka.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionens första att-sats är beaktad

att motionens andra att-sats är besvarad

Motion 16
Motionär: Klubben vid SCCA Kabin

Otidsenligt arbetstidsdirektiv inom flygbranschen  
Kabinanställda i flygbranschen omfattas inte av lagstiftning gällande skift-
arbete. Nationellt arbetstidsdirektiv styr gällande turlistearbete med förhöjd 
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veckoarbetstid som ger minimal balans mellan arbetstid och vila. Arbets-
tagare utsätts för framtida risk av ohälsa likväl som trötthet skapar risker i 
dagligt säkerhetsrelaterat arbete. Vi anmodar Unionen att inkludera flyg-
branschen i sitt strävsamma arbete för att reglera balans mellan arbetstid och 
fritid. 

SCCAs kabinförening föreslår: 

att Unionen ska arbeta för att det otidsenliga nationella arbetstidsdi 
rektivet i flygbranschen ska ändras till att följa gängse regler enl. lag 
gällande skiftgång. 

att Unionen ska ta fram politisk plattform i frågan. 

Regionstyrelsens svar på motion 16 
Regionstyrelsen anser att motionären lyfter viktiga frågor och vill lyfta att det 
inom Unionen finns politik framtagen för flyget. Politiken för flyget lyfter 
krav om att kabinpersonalens arbetstider ska möjliggöra att de får tillräckligt 
med återhämtning för att känna sig utvilade när de inleder sitt arbetspass. 
Samt att markpersonalens arbetstider och arbetsbelastning ska möjliggöra att 
de kan fullfölja samtliga arbetsuppgifter.

Utöver det finns även krav på att EU-kommissionen tydligare klargör att FTL 
inte ska fungera som standard när det gäller schemaläggning för branschen, 
utan som en maxgräns och att Transportstyrelsen använder sig av en bredare 
straffskala för flygbolag som överträder regelverken.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionens första att-sats är beaktad

att motionens andra att-sats är besvarad

Motion 17
Motionär: Klubben vid SCCA Kabin

Fördjupat arbete för lika konkurrensvillkor för flygbolag på den inre 
marknaden i EU  
Efter avreglering av civilflyg inom EU har principerna om fri rörlighet och 
fri konkurrens nyttjats för att urholka europeisk säkerhetsstandard samt so-
cial hållbarhet. I flera branscher har jakten på lägsta möjliga operativa kost-
nad kommit att handla om vilken operatör som är mest innovativ gällande 
skattetekniska lösningar och anställningsförhållanden med minsta möjliga 
”belastning” på kärnverksamheten. 

I flygbranschen innebär detta att nyttja de konkurrensfördelar som följer 
med utlokalisering av personal och flygtillstånd till länder med lägre löner 
och/eller lägre företagsbeskattning. Detta har lett till att Unionens kabinan-
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slutna fått uppleva en spiral av besparingar samt försämrade arbetsvillkor. I 
förlängningen tappar vi inte bara svenska arbetstillfällen; utvecklingen har 
även en betydande effekt på flygsäkerheten. 

Med anledning av ovanstående yrkar SCCA: 

att Unionen fördjupar arbetet i etablerade kanaler samt organ för att på- 
 verka alternativt skapa nya plattformar på EU nivå med mål att 

tydligt följa samt förändra lagstiftning för att möjliggöra konkurrens 
på lika villkor inom flygbranschen på EU:s inre marknad. 

Regionstyrelsens svar på motion 17 
Flygbranschen har sedan de europeiska omregleringarna i mitten av 90-talet 
varit hårt pressad. Intåget av lågprisbolag har lett till strukturförändringar på 
marknaden och de mer traditionella flygbolagen har successivt tappa mark-
nadsandelar. Samtidigt har arbetstagare runt om i Europa blivit alltmer miss-
nöjda över de försämrade villkoren som har präglat flygets arbetsmarknad. 
Resultatet har blivit en arbetsmarknad som på många bolag kännetecknas av 
hårda motsättningar mellan arbetsgivare och arbetstagare, höga sjukskriv-
ningstal och omfattande strejker och konflikter runt om i Europa.

Det är uppenbart att flygbranschen är i disharmoni beträffande förhållandet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare på ett sätt som inte är likt någon annan 
bransch i Europa. Det kommer behövas omfattande förändringar för att 
skapa en harmoni på den europeiska flygmarknaden som skulle gynna såväl 
arbetstagare som flygbolagen och kunderna.

Unionen har under 2020 haft ett påverkansarbete senast förra året då vi hade 
möte med riksdagsgruppens trafikutskott och pratade om Unionens intresse 
när det gäller sociala villkor och socialdumpning mot EU där reglerna kring 
flyget bestäms. Inte så mycket inhemsk lagstiftning i dagsläget.

Regionstyrelsen ser även till att Unionens politik för flyget lyfter att EU-kom-
missionen förbättrar och förtydligar språkbruket kring vad som utgör ”prin-
cipal place of business” (verksamhetsort) och hemmabas så att reglerna inte 
kan utnyttjas som i dag, i linje med EU-parlamentets och ett antal medlems-
länders önskemål. Att regelverken utformas på ett sätt som bättre säkrar en 
bindande applicering av nationell arbetslagstiftning. Samt att Sverige ska vara 
aktiva i påverkansarbetet för att driva EU:s regelverk i den riktningen

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är beaktad
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Ämne: Sjukförsäkring 

Motion 3  
Motionär: Medlem Unionen Stockholm 

Andra fackföreningar, bl.a. Kommunal och LO, erbjuder sina medlemmar 
juridisk hjälp i sjukpenningsärenden, bl.a. via LO-TCO Rättsskydd. Unionen 
erbjuder rättshjälp endast i ärenden gällande arbetsskada.  

Unionen har fått negativ publicitet bland de sjuka när Unionen gång på gång 
förekommer i inlägg i sociala medier som en fackförening som inte stödjer 
sina medlemmar i deras strävan till rehabilitering tillbaka till sina arbets-
platser när Försäkringskassan drar in sjukpenningen. I stället blir många 
utförsäkrade och tvingas ställa sig till arbetsmarknadens förfogande, trots 
sjukdom och ofta en 100% anställning i botten.  Som socialförsäkringen är 
utformad i dag lämnas sjuka helt utan hjälp och utan möjlighet till att häv-
da sin rätt, ensamma i kampen mot en myndighet med många jurister. Just 
Unionens medlemmar blir extra utsatta då inte ens den egna fackföreningen 
erbjuder rättshjälp. 

”Ett medlemskap i Unionen ger dig trygghet, utveckling och kraft att påverka 
ditt arbetsliv”, står det på hemsidan. Detta gäller dock inte om man blir sjuk.   

Jag föreslår därför 

att Unionen överväger att erbjuda rättshjälp i sjukförsäkringsfrågor, i 
likhet med andra fackföreningar, som står upp för sina medlemmar. 

Regionstyrelsens svar på motion 3 
Regionstyrelsen delar motionärens bild angående bristerna i sjukförsäkring-
en och Unionen arbetar med att få till stånd förändringar i nuvarande regel-
verk så att sjukförsäkring blir mer rimlig och rättssäker. En statlig utredning 
(”En begriplig sjukförsäkring med människan i centrum”) har under 2020 
föreslagit förändringar i sjukförsäkringsregelverket. Många av förslagen i 
utredningen ligger i linje med Unionens politik som presenteras i rapporten 
Tillbaka till jobbet - Tillbaka till jobbet | Unionen

Unionen erbjuder medlemmar juridiskt stöd eller rättshjälp i tvister som har 
samband med arbetet och anställningsförhållandena. I sjukförsäkringsären-
den kan rättshjälp därför komma i fråga i situationer där det finns en tydlig 
koppling till en arbetsskada.  

Det är av yttersta vikt att medlemmar får det stöd och den trygghet de be-
höver vid sjukdom. Unionen arbetar därför både lokalt på arbetsplatser och 
via Unionen som förbund med att stödja medlemmar i frågor kopplade till 

https://www.unionen.se/filer/rapport/tillbaka-till-jobbet
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sjukdom. Unionen har i sin politik valt att ta ett helhetsgrepp kring frågorna 
om arbetsanpassning, rehabilitering och sjukförsäkring. Med förslagen vill 
Unionen på ett konstruktivt sätt bidra till samtalet om hur vi kan nå ett mer 
hållbart arbetsliv, en lägre sjukfrånvaro och en bättre väg tillbaka till jobbet 
efter sjukdom.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

Ämne: Energipolitik 

Motion 4 
Motionär: Åke Bring

Energi-läget 
Landets långsiktiga energisituation måste lösas stabilt och långsiktigt. Kärn-
kraften är, och kommer att bli, ännu mer strategiskt viktig för framtiden, 
även globalt. Unionen bör verka för klarsyn i denna viktiga fråga. Detta kan 
då skapa teknisk progress för vårt land och region.

Regionstyrelsens svar på motion 4
Utformningen av energipolitiken i Sverige påverkar Unionens medlemmar 
på flera olika sätt. För det första i deras roll som anställda, om än olika bero-
ende på hur energikrävande deras arbetsplats är och beroende på tillgång till 
kollektivtrafik.  
 
För det andra är det i deras roll som konsumenter av energivaror, samt för 
det tredje som medborgare som påverkas av miljö och klimat.

Den framtida energitillförseln till svensk industri, övrig näringsverksamhet 
samt till hushållen ska ske tryggt, säkert och till priser som garanterar kon-
kurrenskraft. 

Elanvändningen kommer att öka i Sverige i takt med att industrin och trans-
portsektorn ställer om för att minska sin klimatpåverkan. Det kommer kräva 
investeringar i nätkapacitet och tillgänglig effekt.  
 
Unionens riktlinjer kring energipolitiken innebär att förbundet vill se en 
långsiktig, bred politisk enighet på energipolitikens inriktning. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad
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Ämne: Jämställdhet

Motion 5 
Motionär: Anne Morén 

Jag har fått avslag på väldigt många, nästan alla jobb jag sökt som redovis-
nings ekonom och löneadministratör. Kollegor i samma ålder som mig säger 
samma sak.  

Jag är 53 år och har jobbat som ambulerande konsult i 20 år inom olika delar 
ekonomi. Jag har jobbat hos stora och små internationella företag. Mina refe-
renser är jättebra och jag är väldigt kunnig i ekonomi. 

Jag skulle vilja att ni granskar, tog fram statistik på hur många i åldersgrup-
pen 50+ som kommer med i rekryteringsprocessen hos rekryterings/kon-
sultbolagen i förhållande till de som är ca 30 år. Jag har en stark känsla trots 
att jag har en stark kompetensprofil så blir jag bortsållad pga min ålder. Det 
är inte okej då jag har så mycket att ge och älskar att arbeta. Jag vet inte hur 
ni skulle kunna gå till väga men frågan om åldersdiskriminering borde lyftas 
upp för vi 53 åringar kan ju inte gå i påtvingad arbetslöshet/konstig pensio-
nering i förtid för att vi inte får jobb på grund av att vi längre inte är 30 år. 

Hoppas ni kan ta upp detta för det är inte okej att man ska behöva känna sig 
ratad. Man mår inte bra av det. 

Regionstyrelsens svar på motion 5
Enligt forskning och Unionens rapporter är diskriminering på grund av 
ålder en av de vanligaste diskrimineringarna. År 2018 hade 12 % diskrimine-
ringsanmälningar hos DO (diskrimineringsombudsmannen) samband med 
ålder och de flesta gäller arbetslivet. Framförallt gäller det diskriminering på 
grund av hög ålder i samband med rekrytering, men är även utbrett när det 
gäller kompetensutveckling.  

Unionen delar uppfattningen om att det finns åldersdiskriminering och job-
bar aktivt för att motverka all form av diskriminering och för att alla ska nå 
sin fulla potential på arbetsmarknaden. Inte minst i vårt politiska ställnings-
tagande - Unionen jämställdhet- och mångfaldspolitisk plattform. Unionen 
arbetar mot ålderismen i alla branscher.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad
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Motion 8 
Motionär: Marcus Ängsås  

Unionen ska arbeta för att göra om föräldraledigheten genom att ta   
bort de tvingade pappadagarna och istället införa tvingande 45 dagar   
när barnet kommer för att pappan ska kunna ta hand om båda barn   
och mamman efter förlossningen och då samtidigt få en kunskap om   
sitt barn och då med stor möjlighet ta ut fler dagar längre fram för   
att man har en relation med barnet från dag 1  

Regionstyrelsens svar på motion 8
Ingen ska behöva välja mellan ett utvecklande arbetsliv och ett aktivt föräld-
raskap. Därför arbetar Unionen för ett jämställt arbetsliv och vill ha ännu fler 
öronmärkta dagar, upp till 30 dagar som kan tas ut samtidigt om man har 
två vårdnadshavare, motsvarar en del av de behoven som motionären lyfter, 
dock verkar inte Unionen för tvingande. Unionen anser att det är viktigt att 
medlemmar har stort inflytande över den egna arbetstiden. Rutiner och reg-
ler gällande arbetstidens förläggning och omfattning bör underlätta kombi-
nationen barn och jobb. 

Unionen representeras även av TCO i frågan och TCOs program för jäm-
ställdhet med krav på pappadagar ger, att siffror som tagits fram visar att, 
trots den positiva utvecklingen att pappor tar successivt högre andel av för-
äldrapenningdagarna, är mammor borta i snitt 14,5 månader från arbetslivet 
innan barnet fyller två år. Att jämföra med pappor som i snitt är borta 3,8 
månader barnets två första år.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

Ämne: Integritet i arbetslivet 
 
Motion 10 
Motionär: Andreas Thinsz  
 
Bakgrund  
I en allt mer molnansluten värld så ges arbetsgivarna i Sverige fler och 
kraftigare verktyg att övervaka och kontrollera sina anställda. Ett exempel 
på detta är Microsoft Workplace Analytics. Baserat på automatiska utskick 
från arbetsgivaren så vet de om vem av mina arbetskollegor jag samarbetar 
med och hur ofta, hur många av mina kollegors epost som jag öppnar, hur 
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mycket ”fokustid” jag har och hur många lugna dagar. Detta är information 
de delar med sig av och frågan är hur mycket mer man väljer att inte delge. 
Detta skulle aldrig ha accepterats av fackförbunden om det gällde kameror 
uppsatta överallt på arbetsplatsen och personer istället för datorprogram som 
analyserade varje arbetsuppgift man utför samt vem man pratar med, när 
och vad man diskuterar, en individ som följde runt en på arbetsplatsen och 
antecknade allting man gör. 

 
Jag yrkar: 

att arbetsgivarna via avtal begränsas i vilka verktyg och till vilken grad   
 de tillåts att analysera det dagliga arbetet på en arbetsplats, oavsett   
 vilka dessa verktyg är 

att  arbetsgivarna via avtal tvingas delge all information och alla de   
 slutsatser som dragits av dessa analyser om den enskilde anställ  
 da, både på inrådan och med jämna mellanrum utan att man begär   
 det (exempelvis inför en löneförhandling) 

att arbetsgivarna via avtal tvingas delge vilka beslut som fattats rörande   
 den anställde baserat på ovan nämnda analyser 
 
Regionstyrelsens svar på motion 10 
Regionstyrelsen anser att motionären lyfter en viktig fråga och Unionen 
utreder frågan under 2021. Unionens preliminära analys är att det sannolikt 
inte är förenligt med GDPR att göra sådan övervakning på det här sättet. 
Frågan har även aktualiserats under pandemin eftersom mängden ofrivilligt 
distansarbete har ökat och Unionen utreder nu frågan vidare i sammanhang 
om principer när arbetsgivare spårar, sparar och använder digitala spår och 
om uppkopplade arbetsverktyg tex datorer och smartphones.

Frågan ses ur arbetsmiljöperspektiv och Arbetsmiljöverkets allmänna före-
skrift 1998:5 ger 

”Användningen av bildskärmar och datorer i arbetslivet kan möjliggöra en 
ökad kvalitativ eller kvantitativ kontroll av arbetstagarna. Detta kan upplevas 
som integritetskränkande samt öka den psykiska belastningen i arbetet om 
det sker utan arbetstagarnas vetskap. Det är inte heller förenligt med kraven 
på en god arbetsmiljö i psykiskt och socialt avseende att utnyttja datortekni-
ken så att uppgifter om enskild anställd används på ett sätt som medför att 
den personliga integriteten kränks.”

Gällande motionens att-satser vill vi avvakta Unionens utredande arbete 
med frågorna. Om kollektivavtal är den rätta och mest effektiva metoden 
att hantera frågorna vet vi inte i dagsläget. Men det är i allra högsta grad en 
metod att överväga.
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Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är beaktad

Motion 18 
Motionär: Swante Holm

Ökad information om övervakning i arbetslivet 
Under Coronapandemin har distansarbetet ökat stort samtidigt med arbets-
givarnas intresse för och möjligheter till övervakning. De tekniska lösningar 
som finns skapar inte bara ökade möjligheter till distansarbete utan också 
ökade möjligheter till övervakning av de anställda. Många arbetsgivare har 
också ökat övervakningen under denna tid. Med modern teknik finns stora 
möjligheter att kontrollera och styra de anställda även i andra situationer än 
distansarbete. Kunskaperna om vad som är tillåtet eller inte och om arbets-
givarens informationsskyldighet är låg både bland våra medlemmar och 
företagen.

Från facklig sida måste detta bevakas. Både den tekniska utvecklingen på 
området och den ökande användningen.

Undertecknad föreslår regionrådet att besluta

att uppdra till Regionstyrelsen att på olika sätt informera medlemmar   
 och klubbar om vilka regler som gäller för övervakning i arbetslivet   
 och arbetsgivarens informations- och i förekommande fall förhand  
 lingsskyldighet

att  uppdra till Regionstyrelsen att även föra frågan vidare till Förbunds  
 styrelsen att bevaka och informera om på förbundsnivå

Regionstyrelsens svar på motion 18 
Regionstyrelsen delar motionärens bild om att distansarbetet har inneburit 
nya sätt att övervaka arbetstagare. Det är en angelägen fråga som Unionen 
jobbar med aktivt och som har blivit ännu mer angelägen i samband med 
pandemin. Utredningsarbete pågår i frågorna och vid ett webbinarium i 
februari 2021 lyfte Unionen frågan om integritet i arbetslivet.

Gällande motionens att-satser vill vi avvakta Unionens utredande arbete 
med frågorna då frågan redan är uppe för utredning och ska redovisas till 
förbundsstyrelsen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är beaktad

 



 27

Ämne: Kompetensutveckling
 
Motion 9
Motionär: Klubben vid H&M

Motion to Regional council  
The H&M club wish that the regional council to during financial year  
2021 to: 

translate and offer the BAM course- Better working environment / Bättre 
arbetsmiljö, in english. 

Background: H&M have English as spoken language at the company. 

Historically we have denied working environment representatives due to this 
course isn’t offered in English. We do no longer exclude anyone because they 
don’t speak Swedish and have therefor elected working environment repre-
sentatives with a high hope that the course will be available soon. 

Regionstyrelsens svar på motion 9 
Regionstyrelsen anser att det är viktigt att alla förtroendevalda ska ges 
möjlighet till utbildning för att utföra sitt uppdrag. Utbildning BAM-Bättre 
arbetsmiljö är en partsgemensam utbildning och finns översatt via Prevent, 
som äger utbildningen. Prevent ger utbildningen BAM på engelska med 
jämna mellanrum, så har även Unionen gjort vid ett par tillfällen, både i 
egen regi och med handledare från Prevent. Med anledning av antal anmäl-
da deltagare när Unionen arrangerat utbildning varit få, har de intresserade 
hänvisats till Prevent.
 
Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

The regional board at Unionen Stockholm answer regarding motion 9 
The regional board at Unionen Stockholm believes that it is important that 
all elected representatives should be given the education that is needed in 
order to carry out their mission. 
The course BAM-Bättre arbetsmiljö is a joint education and is translated 
through Prevent, which owns the course. Prevent gives the course BAM in 
English regularly, as has Unionen on a couple of occasions, on its own and 
with supervisors from Prevent.  Due to the low number of registered parti-
cipants when Unionen has arranged the course, Unionen has recommended 
the interested participants to Prevent.

The regional board at Unionen Stockholm propose regionrådet to decide

that the motion is answered
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Motion 12
Motionär: Organisationer & Föreningars allmänna klubb

Kompetensutveckling i organisationer och föreningar 
Liksom i övriga delar av arbetsmarknaden har arbetssituationen i ideella 
organisationer och föreningar blivit allt mer ansträngd. Tiden till att reflekte-
ra över sitt arbete och söka kompetensutveckling har blivit allt mindre. Såväl 
för de anställdas utvecklingsmöjligheter och omställningsbarhet som för 
organisationens framtid är kompetensutveckling ytterst viktig även i denna 
sektor. Nya tekniska möjligheter, kommunikationsvägar och samhällets fort-
gående förändring är sådant som organisationerna och deras anställda måste 
kunna möta.

Det finns väl utvecklade metoder för framtidsspaning, omvärldsanalys och 
kartläggning av kompetensbehov och styrkor och svagheter i befintlig kom-
petens.

Vi föreslår dels bildandet av ett kompetensnätverk för organisationer och 
föreningar inom Unionen Stockholm och dels att regionkontoret stöttar våra 
medlemmar inom sektorn med information om kompetensutveckling och de 
verktyg som finns.

Speciellt bör framhållas de möjligheter som Medbestämmandelagen, MBL, 
ger till inflytande i frågan för de anställda. Alla anställda bör ges möjligheter 
att aktivt delta i frågan om organisationens utveckling och framtid. I verk-
samhetsplaner och budgetar, som skall MBL-förhandlas, bör det skrivas in 
såväl ekonomiska resurser för kompetensutveckling som avsatt tid för alla 
anställda till kompetensutveckling.

Vi från Organisationers & Föreningars allmänna klubb föreslår  
 
att regionstyrelsen och regionkansliet tar initiativ till bildandet av ett   
 kompetensutvecklingsnätverk för alla medlemmar inom sektorn i   
 Unionen Stockholm – omfattande såväl klubbar som klubblösa på   
 små arbetsplatser

att regionstyrelsen och regionkansliet informerar medlemmarna i sek-  
 torn om kompetensutveckling och de verktyg som finns samt ordnar  
 utbildning i frågan

Regionstyrelsens svar på motion 12 
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning att kompetensutveckling är 
en viktig fråga för Unionens medlemmar och frågan lyfts i flera olika sam-
manhang. Till exempel genom flertalet av medlemsaktiviteter som senaste 
året varit digitala seminarier. Samt via gemensamma möjligheter för kompe-
tensutveckling som erbjuds via Unionen och TCO eller TCO´s tankesmedja 
Futurion, tex en seminarieserie om demokrati.
Via LinkedIn finns det också fler vägar att t ex delta och lyssna på större 
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forum där fackliga företrädare deltar och ger möjlighet till att använda sitt 
engagemang till att få nya nätverk och kompetensutveckling. Med en bred 
plattform som erbjuder olika kompetensutvecklingstillfällen blir facket ett 
ställe där man vill engagera sig i olika frågor. 

Regionstyrelsen har vid flera tillfällen diskuterat frågan om självorganisering, 
tex tillsammans med TCO under 2020. Frågan dök upp under ett seminari-
um i Almedalen där TCO deltog digitalt och diskuterade engagemang. Mötet 
handlade om att bredda det fackliga engagemanget genom självorganisering. 
Regionstyrelsen ser positivt på ett självorganiserande nätverk inom bran-
schen organisationer och föreningar med fokus på kompetensutvecklingsfrå-
gor och regionkontoret bistår då vid uppstart av ett nätverk.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att bifalla motionens första att-sats

att motionens andra att-sats är besvarad

Ämne: Gårdsförsäljning

Motion 13 
Motionär: Klubben vid IOGT-NTO

Säg nej till gårdsförsäljning av alkohol  
Systembolagets monopol på försäljning av alkohol är en viktig grundsten i 
den svenska alkoholpolitiken. Det har prövats av EU-domstolen och befun-
nits vara ett så betydelsefullt instrument att det accepteras. Detta är dock 
under förutsättning att man inte diskriminerar olika alkoholleverantörer. 

Denna välfungerande modell utmanas av, den sedan länge, pågående diskus-
sionen kring gårdsförsäljning av alkohol. 

Gårdsförsäljningens hot mot alkoholmonopolet beror på att förslaget i sin 
kärna diskriminerar mot utländska produkter och därmed underminerar 
den lagliga grund ovanpå vilken det svenska alkoholmonopolet vilar. I prak-
tiken skulle därmed ett införande av gårdsförsäljning innebära slutet för det 
svenska alkoholmonopolet, vilket konstaterades i både SOU 2009:22 om en 
ny alkohollag1 och SOU 2010:98 om Gårdsförsäljning2.  
 
 
 

1 https://www.regeringen.se/49b6a6/contentassets/56f6a6c4e2fc4547ab14f3e023de8d81/
en-ny-alkohollag-sou-200922
2 https://www.regeringen.se/contentassets/1de2aa8dec134fab8c8e0893fd6bf69c/gardsfor-
saljning-sou-201098 

https://www.regeringen.se/49b6a6/contentassets/56f6a6c4e2fc4547ab14f3e023de8d81/en-ny-alkohollag-sou
https://www.regeringen.se/49b6a6/contentassets/56f6a6c4e2fc4547ab14f3e023de8d81/en-ny-alkohollag-sou
 https://www.regeringen.se/contentassets/1de2aa8dec134fab8c8e0893fd6bf69c/gardsforsaljning-sou-20109
 https://www.regeringen.se/contentassets/1de2aa8dec134fab8c8e0893fd6bf69c/gardsforsaljning-sou-20109
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Även den norska gårdsförsäljningsutredningen3 konstaterade att Norge som 
EES-land endast skulle kunna införa gårdsförsäljning på produkter som inte 
ingår i deras avtal med EU. Bland de som bedömer att gårdsförsäljning och 
alkoholmonopol går att kombineras dominerar intressenter från berörda 
industrier (däribland stora multinationella spritföretag) och förespråkare av 
gårdsförsäljning bland våra folkvalda och opinionsbildare. 

Denna begränsade mängd förespråkare pekar ofta på att Finland jämte deras 
monopol tillåter producenter att sälja vissa alkoholhaltiga drycker. Det gäller 
en grupp Finlandsunika drycker av frukt och bär odlade norr om 60:e bredd-
graden (ungefär i höjd med Uppsala och Karlstad i Sverige) samt en mycket 
liten kategori öl eftersom Finland redan öppnat upp för privat vinstdrivande 
försäljning på nästan hela starkölsmarknaden. Finlands situation har ännu 
inte prövats i EU-domstolen och när Finland 2010 försökte utöka sin pro-
ducentförsäljning till gårdslikörer konstaterade EU-kommissionen att detta 
bröt mot EU-rätten. Den finska producentförsäljningen av alkohol har även 
undersökts i tidigare svenska utredningar som därefter konstaterat att gårds-
försäljning enligt finsk modell inte går att införa utan att riskera Systembola-
get. 

Frågan om gårdsförsäljning handlar alltså om vi vill föra in privat vinstin-
tresse och personlig vinning i alkoholförsäljningen i Sverige eller ej. Forsk-
ningen är tydlig med att en övergång till försäljning i dagligvaruhandeln 
bland annat skulle leda till ett kraftigt ökat antal dödsfall, misshandelsfall och 
betydligt fler sjukskrivningsdagar. En sådan utveckling påverkar alla, inte 
minst fackliga organisationer som företrädare för Sveriges löntagare. 

Ingenting tyder på att en övergång från offentlig till privat vinstsyftande 
alkoholförsäljning skulle ge positiva effekter för samhället. En privatise-
ring för med sig jobbförluster, sämre ålderskontroller, sämre service, sämre 
villkor. Främst handlar den dock om att ett samhälle där alkoholen i högre 
utsträckning belastar ekonomi, arbetsplatser och löntagares välmående har 
mindre resurser kvar till allt från löneökningar och arbetsmiljöförbättringar 
till offentliga tjänster som polis och sjukvård. 

Trots att två tidigare svenska utredningar och en norsk utredning konstaterat 
att gårdsförsäljning är oförenligt med ett alkoholmonopol pågår nu en tredje 
svensk utredning i enlighet med januariavtalet. Detta går inte att tolka på an-
nat sätt än att de som driver frågan till varje pris vill införa gårdsförsäljning 
och tänker utreda frågan till dess att man får det önskade svaret. Det finns 
också de partier och företrädare som i ett högt spel om monopolets före-
språkar ett införande utan utredning, trots de uppenbara risker det medför. 
Berörda organisationer inom det folkhälsoinriktade civilsamhället har länge 
engagerat sig mot gårdsförsäljning, men frågan har letat sig kvar i debatten 
och riskerar att få en sådan påverkan på samhället att även fackförbund som 
Unionen borde markera sin ståndpunkt. 

3 https://www.regjeringen.no/contentassets/6f08eb400a884e48ad6c89ee1eace51c/utred-
ning_nisjeprodusenter.pdf

https://www.regjeringen.no/contentassets/6f08eb400a884e48ad6c89ee1eace51c/utredning_nisjeprodusenter
https://www.regjeringen.no/contentassets/6f08eb400a884e48ad6c89ee1eace51c/utredning_nisjeprodusenter
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Med anledning av det ovanstående yrkar vi: 

att Unionen Stockholm aktivt tar ställning mot gårdsförsäljning  
 av alkohol 

att motionen vidarebefordras till Unionens kongress 

Regionstyrelsens svar på motion 13
De politiska ställningstagande som Unionen står bakom tar ofta avstamp i 
lagstiftning eller en utredning. När det gäller gårdsförsäljning så driver Uni-
onen inte någon politik i frågan och avstår från ställningstagande i frågor där 
det inte bedrivs politik.  
 
Som Sveriges största fackförbund i det privata arbetslivet med över 700 000 
medlemmar driver Unionen många frågor med fokus på arbetsvillkor, frågor 
som till exempel tjänstemännens löner och villkor, rätten till kompetensut-
veckling och balans mellan arbete och fritid.

Unionen ska verka för att det skapas ett tryggt, utvecklande, hållbart och 
jämställt arbetsliv. I frågor som direkt berör detta agerar vi. I andra frågor 
avstår vi från att ta ställning.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att avslå motionens båda att-satser

Ämne: Finanspolitik

Motion 14 
Motionär: Kalle Dramstad och klubben vid IOGT-NTO

Ett nytt finanspolitiskt ramverk för jobb, välfärd och EN GRÖN OM-
STÄLLNING  
Sverige står inför en rad utmaningar under 2020-talet. Ekonomin behöver 
återuppbyggas efter coronakrisen. Samtidigt behöver vi ta oss an de djupa 
problem vi stod inför redan före pandemin: En pressad välfärd, växande klyf-
tor och klimatkrisen. 

Samhällsklyftorna har vuxit i decennier. Resurserna för att laga revorna 
i välfärden har varit för små. Satsningarna för att tackla klimatkrisen för 
svaga. Och i välfärdsstatens sprickor har högerpopulismen vuxit, precis som 
på 1930-talet. Det är hög tid att dra lärdom av historien. Sverige har ett av 
världens mest restriktiva ramverk för den ekonomiska politiken. Hela den 
offentliga sektorns finanser ska visa överskott över konjunkturcykeln. Utgift-
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stak fastställs och blir lag. Kommuner och landsting är ålagda hårda krav på 
budgetbalans. Penningpolitiken är helt inriktad på en stabil inflationstakt. 

Varken finans- eller penningpolitik är inriktade på full sysselsättning, jämn 
ekonomisk fördelning eller ger tillräckligt utrymme att hantera akuta eller 
kommande samhällsproblem, såsom klimatomställning, bostadsbrist, arbets-
löshet, migrationsströmmar eller pandemier. 

Det offentligas driftskostnader ska givetvis finansieras fullt ut med skatter. 
Nödvändiga investeringar för att möta dagens och framtidens samhällsut-
maningar bör dock kunna lånefinansieras. Därutöver behöver tillgången till 
billigt och långsiktigt kapital förbättras för att öka investeringarna i ekono-
min. Målbilden skall inte vara att bygga upp en finansiell förmögenhet, utan 
att bygga upp reala värden såsom infrastruktur, beredskap, välfärd, hållbara 
produktionssystem, bostäder samt natur- och kulturvärden. 

I slutändan handlar detta om fackliga medlemmars vardag: deras arbete, 
bostad, välfärd och om arbetsplatsen de arbetar på kan satsa eller behöver 
skära ned. 

JUSTERA SKULDANKARET MED HÄNSYN TILL DE STORA GLOBA-
LA FÖRÄNDRINGARNA UNDER 2020  
Riksdagen har beslutat om ett skuldankare på 35 procent som den totala of-
fentliga bruttoskulden bör röra sig mot. Detta skuldankare bör med hänvis-
ning till de stora globala förändringarna under 2020 justeras och fastställas 
på en högre nivå anpassad till den ekonomiska utvecklingen i Sverige samt 
regelverksförändringar i Europeiska Unionen. Risken är annars att Sverige 
tvingas till en omotiverad och ekonomisk skadlig åtstramningspolitik. 

ANTA OLIKA UNDERSKOTTSREGLER FÖR INVESTERINGAR OCH 
DRIFT  
Överskottsmålet bör ersättas av separata underskottsregler för investeringar 
och drift. Det nya ekonomiska ramverket bör skilja mellan offentliga investe-
ringar (investeringsbudget) och löpande drift av det offentliga (driftsbudget) 
och att dessa bör styras av olika underskottsregler inom ramen för statsbud-
geten. 

Driftsbudgeten bör finansieras av skatteintäkter, dvs styras av ett “balansmål” 
över konjunkturcykeln. Det betyder att vi kan spendera mer i lågkonjunk-
tur och mindre i högkonjunktur, men att driftsbudgeten på sikt ska gå plus 
minus noll. 

Investeringsbudgeten bör i sin tur tillåtas finansieras både av skatteintäkter 
och långsiktig upplåning. För det första kan Regeringens nuvarande investe-
ringsplan lånefinansieras i högre grad. Detta frigör utrymme för välfärdssats-
ningar inom driftsbudgeten. För det andra kan nya infrastruktursatsningar 
som finansieras genom Riksgälden ingå då i investeringsbudgeten. 

ATT SVERIGE VERKAR FÖR ETT MER RÄTTVIST EKONOMISKT 
EU-RAMVERK  
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I och med det svenska medlemskapet i EU-samarbetet tas viktiga politiska 
beslut i Bryssel. En uppdelning mellan investering och drift är idag tillåtet 
inom EU även om det finns vissa andra begränsningar för investeringsdriven 
tillväxtpolitik. Sedan lång tid tillbaka finns ett gemensamt EU-ramverk för 
både underskott och statsskuld. Sverige bör trycka på på EU-nivå för en mer 
effektiv och rättvis ekonomisk politik. 

Jag yrkar därför:  
 
att Unionen ska verka för att överskottsmålet överges genom att det   
 finanspolitiska ramverket byggs på en separation mellan en investe  
 ringsbudget där lånefinansiering tillåts och en driftsbudget där ett   
 balansmål över konjunkturcykeln styr 

att Unionen ska verka för att skuldankaret justeras uppåt med hänvis  
 ning till de stora globala förändringarna under 2020-talet 

att  Unionen ska verka för att Sverige trycker på för att Europeiska uni  
 onens regelverk gör skillnad på drift och investeringar när offentliga  
 underskott beräknas 

att  Unionen genom sitt kontor i Bryssel samt inflytande i europeiska   
 fackliga organisationer ska verka för att Europeiska unionens regel  
 verk gör skillnad på drift och investeringar när offentliga underskott  
 beräknas. 

Klubbstyrelsens svar  
Motionen kanske inte direkt känns som något som vi jobbar med lokalt i vår 
klubb, men frågorna är viktiga, och syftet är att skicka frågorna vidare högre 
upp i Unionen. Därför vill vi i styrelsen gärna hjälpa motionären med att 
lyfta dem under klubbens årsmöte där klubbens medlemmar kan besluta om 
vi ska skicka dem vidare eller inte. 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att  ställa sig bakom motionen och sända den till regionrådet i region   
 Stockholm 

Regionstyrelsens svar på motion 14
I Sverige var statsbudgeten under 1930- till 1970-talen uppdelad i en drift- 
respektive en kapitalbudget. Sedan 1980-talet finns inte denna uppdelning. 
På mitten av 1990-talet tillkom också, som en följd av en längre tid av sti-
gande statsskuld samt den ekonomiska krisen i Sverige i början av 90-talet, 
det finanspolitiska ramverket som med vissa korrigeringar sedan dess bland 
annat innehåller regler om överskottsmål, utgiftstak, skuldankare och en 
budget i balans. 

Förslag om att återgå till den tidigare ordningen med en uppdelning av drift- 
och kapitalbudget dyker ibland upp i den ekonomiska och politiska debatten. 
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Det råder dock en bred politisk enighet om att nuvarande ordning är väl-
fungerande och att det varit en viktig förklaring till den goda utvecklingen 
av de svenska statsfinanserna efter 90-talet. Det är svårt att se att en finans-
minister av någon politisk färg helt skulle vilja ändra på nuvarande system. 
Sverige behöver också förhålla sig till olika regleringar inom EU, till exempel 
de så kallade Maastrichtkriterierna.

Den exceptionella situation som Coronapandemin innebar medförde tidigt 
att de ordinarie budgetreglerna sattes på paus, både i Sverige och internatio-
nellt, under våren 2020. Det har möjliggjort de stora finanspolitiska insat-
serna för att motverka de negativa ekonomiska effekterna av de åtgärder 
som satts in för att begränsa smittspridningen. En återgång till de ordinarie 
budgetreglerna är rimlig när effekterna av pandemin klingar ut. Liksom mo-
tionären påpekar skulle det kunna vara skadligt om en sådan återgång sker 
för tidigt eller i för snabb takt. Risken för detta verkar dock liten.  
 
Tidigare kriser har lärt oss att finanspolitiska stimulanser inte bör dras 
tillbaka för tidigt. Det har också den svenska finansministern vid ett flertal 
tillfällen påpekat och även på europeisk nivå finns denna insikt. EU-kom-
missionen föreslog till exempel nyligen att EU-länderna förlänger suspende-
ringen av budgetreglerna till 2023.

Regionstyrelsen anser detta vara en politisk fråga som inte direkt berör Uni-
onens medlemmars intressen i arbetslivet. Vi tar ställning i arbetslivsfrågor i 
första hand. Vi kan ta ställning i näringslivsfrågor. Men i övrigt avstår Unio-
nen från ställningstaganden.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att avslå motionens samtliga att-satser

Ämne: Trygghetsförhandlingar

Motion 19 
Motionär: Swante Holm

Vad händer med arbetsrätten? 
Efter Arbetsrättsutredningens förslag och överenskommelsen mellan PTK 
och Svenskt Näringsliv, som några fler förbund anslutit sig till, är det fortfa-
rande oklart om vilka förslag som kommer att läggas till förändringar av Lag 
om anställningsskydd, LAS. Diskussioner pågår på regeringsnivå där reger-
ingen och samarbetspartierna i januariöverenskommelsen har olika uppfatt-
ning om vilka lagändringar som ska göras.
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Det är därför av största vikt att Unionen fortsätter att följa frågan och är 
beredda till opinionsbildning om förslaget till ny lagstiftning allvarligt skulle 
försämra anställningstryggheten och arbetsrätten.

År 1993 presenterade regeringens utredning ett förslag till stora försämringar 
i arbetsrätten och anställningstryggheten (SOU 1993:32). Mycket av inne-
hållet var likartat med vad den senaste Arbetsrättsutredningen har föreslagit. 
Likaså var det då också osakliga påståenden från Svenska ArbetsgivarFör-
eningen, SAF, (föregångare till Svenskt Näringsliv) som påverkat politikerna 
och utredningen.

Dåvarande HTF (som senare tillsammans med SIF bildade Unionen) tog 
upp kampen mot förslaget. Hela förbundet mobiliserades i kampanjen ”Rör 
inte anställningstryggheten”. En central grupp tillsattes, informationsmate-
rial togs fram och utbildning av förtroendevalda på lokal och regional nivå i 
opinionsbildning genomfördes. Medlemmar och förtroendevalda uppmana-
des att skriva insändare och påverka politiker. Såväl riksdagspolitiker som att 
lokala politiker skulle uppmanas kontakta sina partikamrater i riksdagen när 
de fått våra tunga argument mot förslaget.  
 
Vi fick argumentsamlingar och underlag till insändare och tips på hur vi 
skulle påverka bäst. Personligen minns jag den ilska och motståndsvilja 
mot förslagen som fanns hos medlemmarna. Väldigt många engagerade sig. 
TCOs opinion mot förslaget formerades i kampanjen ”Tig&Lyd” – det var så 
man menade att det skulle bli på arbetsplatserna om utredningsförslaget gick 
igenom.

Motståndet lönade sig – utredningens förslag blev inte genomförda som 
tänkt.

Undertecknad föreslår Regionrådet att besluta

att  uppdra till regionstyrelsen att bevaka frågan om utformningen av   
 kommande förändringar i LAS samt vara beredda till kraftfull  
opinionsbildning om förslagen allvarligt skulle försämra anställningstrygg-
heten och arbetsrätten

Regionstyrelsens svar på motion 19
Unionen anser att arbetsmarknadens parter själva kan hitta den bästa lös-
ningen för anställningstryggheten, en fråga vi alltid kommer att leda. Vi 
delar motionärens bild om att förhandlingarna om en utvecklad anställ-
ningstrygghet är omfattande och handlar om flera olika delar och därför är 
det viktigt att fortsätta bevaka frågan.  
 
Unionen har genom PTK drivit att politikerna håller detta löfte om att först 
låta parterna – facken och arbetsgivarna – komma överens. Vi delar motio-
närens uppfattning/uppmaning om att ha beredskap i frågor som rör anställ-
ningstryggheten och inte bara förändringarna i LAS. Unionens opinions-
arbete med trygghetsförhandlingar har innefattat kampanjer, medieutspel, 
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debattartiklar och påverkansarbete i dialog med motparterna och politiken.
Målet var att få till ett avtal som kan vara hållbart i decennier framöver, för 
att säkerställa en stark anställningstrygghet för individen. Vilket nu är upp-
nått med ett avtal som blev klart under hösten 2020. Nu inväntas de beslut 
från politiken som behövs för att verkställa resultatet. Antingen verkställs det 
som parterna nu är överens om eller så träffas inget nytt huvudavtal. Reger-
ingen har uttalat att man avser uppfylla parternas överenskommelse och med 
det lägga den statliga utredningen bakom sig. 

Läs mer om avtalet här:  
https://www.ptk.se/SysSiteAssets/om-ptk/nyheter/forhandlingsproto-
koll-sn-och-ptk-dec-2020.pdf 

Fortsatt opinionsbildning pågår och Unionen är redo att inte bara bevaka 
utan även driva opinionsarbete. Förhandlingarna är avslutade och dialog 
kring hur resultatet ska implementeras pågår genom de så kallade bokstavs-
utredningarna (omställning, studiestöd och anställningsskydd) som ska vara 
klara under våren 2021. Unionen är genom PTK med i samtliga tre utred-
ningar och når ut med opinionsarbetet tillsammans med PTK. Unionen 
Stockholm är också delaktig i det förbundsgemensamma opinionsarbetet 
och stöttar alla centrala utspel.  
 
Unionens opinionsbildning har bland annat listat oss som årets opinions-
bildare av Dagens Opinion, som ett resultat av opinionsarbetet under om-
ställningsförhandlingarna. Pandemin påverkade Unionens tonalitet i media 
under första halvåret (mars-augusti) 2020 då vi hade främst fokus på att 
möta våra medlemmar i den arbetssituation som de hamnat i, trots det hade 
Unionen starkt genomslag i de frågor som rör anställningstryggheten, inte 
minst via det gemensamma opinionsbildningsarbetet med PTK.

Se gärna vad Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt säger enligt nedan:

Martin Wästfelt: ”Vi vill komma bort från skyttegravskriget” - Arbetsvärlden 
Arbetsvärlden (arbetsvarlden.se) 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet besluta

att motionen är besvarad

https://www.ptk.se/SysSiteAssets/om-ptk/nyheter/forhandlingsprotokoll-sn-och-ptk-dec-2020.pdf 
https://www.ptk.se/SysSiteAssets/om-ptk/nyheter/forhandlingsprotokoll-sn-och-ptk-dec-2020.pdf 
https://www.arbetsvarlden.se/martin-wastfelt-vi-vill-komma-bort-fran-skyttegravskriget/
https://www.arbetsvarlden.se/martin-wastfelt-vi-vill-komma-bort-fran-skyttegravskriget/
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Motioner till förbunds- 
rådet
Inkomna motioner till förbundsråde 24-25 maj 2021 samt förbundsstyrelsens 
svar och förslag till beslut. Dessa motioner ska behandlas på förbundsrådet, 
men regionrådet kan göra medskick genom att tycka till om förbundsstyrel-
sens förslag till beslut.  

Motion 1, FR 2021 
Motionär: Medlem, Göteborg

Höj A-kasseåldern
Nu när vi alla som kan jobba efter 67 mer eller mindre måste jobba på grund 
av den låga pensionen så måste också A-kasse åldern höjas över den nuva-
rande 65 års gränsen, till minst 70. Själv är jag tvungen att jobba deltid till 75.

att  unionen kämpar för att höja A-kasse åldern

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären föreslår att Unionen ska verka för att den övre åldersgränsen i 
arbets-löshetsförsäkringen höjs. Motionären lyfter fram att de som kan jobba 
efter 65 års ålder känner sig nödgade att jobba vidare på grund av låga pen-
sioner. Enligt mot-ionären är en förutsättning för att fler ska jobba längre att 
den övre gränsen i arbets-löshetsförsäkringen höjs från 65 år till minst 70 år.

Unionen delar motionärens synpunkt att ett längre arbetsliv förutsätter att 
den övre åldersgränsen i arbetslöshetsförsäkringen höjs och anpassas till 
åldersgränserna i de andra trygghetssystemen. I det nuvarande systemet har 
individen rätt till ersättning till och med den sista månaden före man fyller 
65 år. Unionens utgångspunkt är att alla som är aktiva på arbetsmarknaden, 
i möjligaste mån, ska behandlas lika och omfattas av samma regler inom 
trygghetssystemen, oavsett ålder. När allt fler per-soner som når 67 år är 
friska och har en arbetsförmåga som de vill ta tillvara är det viktigt att de 
har möjlighet till det på samma villkor som yngre medarbetare, både för den 
enskilde och för samhället i stort.

Unionen har under en längre tid arbetat med frågan om att höja den övre 
ålders-gränsen i arbetslöshetsförsäkringen. Vi har bland annat tagit fram 
rapporten Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv där vi tar ställning 
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för en höjd övre ål-dersgräns i arbetslöshetsförsäkringen och att den anpas-
sas till åldersgränserna i de andra trygghetssystemen.

I februari 2019 lämnade Socialdepartementet en promemoria (Ds 2019:2) 
om höjda åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem, 
däribland arbetslös-hetsförsäkringen. Unionen har tillstyrkt förslaget om att 
åldersgränserna i de om-kringliggande trygghetssystemen höjs.

Den 1 januari 2020 infördes begreppet riktålder i socialförsäkringsbalken. 
Syftet är att pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när medellivslängden 
förändras. Att riktåldern skrivs upp i takt med att medellivslängden stiger 
innebär en anpassning av trygghetssystemen utifrån ett längre arbetsliv. 
Unionen har i ett eget remissytt-rande på SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för 
arbetslöshetsförsäkringen tagit ställ-ning för att den övre åldersgränsen ska 
anpassas till riktåldern, vilket också blivit TCO:s linje i frågan. I riksdagen 
finns en parlamentarisk majoritet för att genom-föra förslagen, men riksda-
gen har ännu inte beslutat att de ska höjas.

Höjd övre åldersgräns inom arbetslöshetsförsäkringen är en viktig fråga för 
Un-ionen och vi kommer fortsätta att arbeta med och bevaka frågan.

Förbundsrådet föreslås besluta  
 
att  motionen anses besvarad.

Motion 2, FR 2021

Motionär: Medlem, Sydväst

Onlinekontrakt
Under pandemin har övervägande del av tjänstemän arbetat hemifrån, onli-
ne. För att förespråka en ökad liv/jobb balans anser jag att speciella kontrakt 
där de anställda kan välja att skriva online kontrakt istället för att gå till 
kontoret varje dag.

Detta kommer att främja en minskning av trafik och kollektiv trafiken ge-
nom en minskning av pendling. Detta kommer också ge minskad kostnad 
för företagen som på detta vis behöver mindre kontorslokaler.

Att-satser

att möjliggöra kontrakt där den anställde jobbar online istället för på   
 kontoret

att  förespråka online arbete där möjligt

att  minimera kontorslokaler för företagen
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Arbete online – eller distansarbete – har utförts i stor utsträckning under 
pandemin. Precis som motionären beskriver kan distansarbete ha flera posi-
tiva effekter. Forskningen visar bland annat att distansarbete kan underlätta 
vardagslogistiken och skapa en bättre balans mellan arbete och privat- och 
familjeliv. Distansarbete kan också öka arbetstillfredsställelse, leda till ökad 
produktivitet och innebär minskad restid till och från arbetet.  
 
Forskningen pekar också ut risker förknippade med distansarbete, så som 
utsuddade gränser mellan arbetsliv och privatliv (vilket kan påverka åter-
hämtningen negativt), social isolering (vilket kan leda till nedstämdhet och 
ensamhet), sämre karriärutveckling, minskad tillit i organisationen, ökad 
arbetsmängd och sjuknärvaro.  
 
Lite förenklat kan man säga att vissa positiva effekter av distansarbete av-
tar med omfattningen av distansarbete, medan vissa risker ökar med om-
fattningen. Det ska också understrykas att forskning om distansarbete har 
bedrivits på frivilligt distansarbete. Effekterna av påtvingat distansarbete är 
idag i stort sett okända.

En ytterligare viktig aspekt är att riskerna med distansarbete ser olika ut för 
olika arbetstagare. Utöver arbetets karaktär är boendesituation, socialt um-
gänge, funktionsnedsättning och ekonomi några faktorer som har betydelse 
för hur distansarbete upplevs för arbetstagarna och hur riskerna för ohälsa 
ser ut. Den som exempelvis bor stort, bor tillsammans med andra, har god 
ekonomi och ett rikt socialt liv utsätts för mindre risker vid distansarbete 
än den som bor litet, bor själv, har en liten umgängeskrets och begränsad 
ekonomi.

Unionen har under flera års tid sett positivt på att medlemmar ges möjlighet 
att, på eget initiativ och av egen fri vilja, då och då utföra arbete på distans. 
En sådan möjlighet tillför en extra flexibilitet i vardagen och uppskattas av 
många medlemmar. Unionen vill att fler ska ges möjlighet att på detta sätt ar-
beta på distans då och då. Det här innebär dock inte att Unionen förespråkar 
distansarbete framför arbete vid det gemensamma kontoret.  
 
Det är viktigt att det inte är de tekniska möjligheterna till distansarbete som 
styr i vilken omfattning distansarbete utförs på arbetsmarknaden, utan att 
frågan hanteras som en helhet där bland annat olika arbetsmiljöperspek-
tiv, försäkringsfrågor, frågor om arbetssätt och ledarskap beaktas. Med 
anledning av det mycket omfattande distansarbetet som äger rum under 
covid-19-pandemin har Unionen dragit igång ett stort arbete där frågan om 
hemarbete och distansarbete i tiden efter covid-19 utreds och diskuteras.

Som motionären skriver skulle en större omfattning av distansarbete inne-
bära en minskad beläggning vid kontoren vilket därmed kan väcka frågor 
om minskat behov av kontorsytor. En utveckling mot mindre kontorsytor är 
dock förknippad med flera risker. Bland annat skulle det kunna leda till att 
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arbetsgivare tvingar arbetstagare till distansarbete för att hålla nere belägg-
ningen – vilket vore ett stort bakslag för arbetet mot en inkluderande arbets-
marknad.

Unionen värnar kontoren och att varje arbetstagare ska kunna räkna med att 
det finns en kontorsplats att komma till på ens kontor. Unionen vill att dis-
tansarbete ska vara frivilligt för arbetstagaren. Och därför behöver förbundet 
verka för en kontorsutveckling där frivilligheten är möjlig att upprätthålla.

Motionären efterfrågar vidare möjligheten att genom individuella avtal regle-
ra arbete på distans. Sådana möjligheter finns redan idag.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  första att-satsen anses besvarad,

att  avslå andra och tredje att-satsen.

Motion 3, FR 2021 
Motionär: Medlem, Småland 

 
Arbetstidsförkortning  
för Unionens medlemmar
Arbetstidsförkortning ökar avsevärt jämställdhet, minskar ohälsa och ökar 
uthållighet i arbetslivet samt leder till ökad gemensam tid för föräldrar och 
deras barn/ungdomar.
Arbetslivet präglas idag av ökad intensitet, stress och högt tempo. Detta leder 
i sin tur till ohälsa, stressrelaterade sjukdomar och sjukskrivningar.

En rad undersökningar visar t ex att de barn/ungdomar som har mer gemen-
sam tid med sin förälder/sina föräldrar är mindre brottsbenägna, dricker 
mindre alkohol.

Jag är för egen del helt övertygad om att en förkortning av arbetstidsnormen, 
som innebär en tydlig förkortning av den dagliga arbetstiden ger de mest po-
sitiva effekterna vad gäller jämställdheten, en lägre ohälsa, ökad uthållighet 
och ett ökat umgänge mellan föräldrar och deras barn.

att  Unionen verkar för att förhandla fram en arbetstidsförkortning för   
 alla Unionens medlemmar. 
 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Branschavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor inklusive arbets-
tid har förhandlats om under 2020 (några branscher förhandlas även under 
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våren 2021). Nya avtal har tecknats och gäller till våren 2023. Förhandlingar-
na har förts under de speciella förhållanden som Corona-viruset medfört.

Beslut om inriktning m.m. för 2020 års avtalsrörelse togs vid förbundsrådet 
2019 och avtalskrav fastställdes därefter efter förslag från branschdelegatio-
nerna. I inriktningen ingick bl. a ”Bibehållen och /eller stärkt arbetstidsför-
kortning utifrån behoven på respektive avtalsområde”.

Om inte uppsägningar blir aktuella av sista 12-månadersperioden i nuvaran-
de avtal så kommer nästa avtalsrörelse med omförhandling av avtalen ske 
under 2023. Inför det ska förbundsrådet under 2022 behandla inriktning och 
avtalsmotioner m.m.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  motionen överlämnas till nästa förbundsråd som har att behandla   
 avtalsmotioner.

Motion 4, FR 2021 
Motionär: Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen 
 

Arbetsmiljöansvar vid hemarbete
Med anledning av förändrade arbetsförhållande för många av våra medlem-
mar där distansarbete som sker i hemmet är vanligt förekommande anser 
vi att arbetsmiljöansvaret behöver ses över och förbättras. Vi tror att det 
förändrade arbetssättet kommer att kvarstå även efter denna pandemi i mer 
eller mindre omfattning. Nu är det många som sitter hemma vid provisoris-
ka arbetsplatser, utan fullgod arbetsmiljö såsom ljus och anpassade möbler. 
Det är också, som det visas i många rapporter, att den psykiska påfrestningen 
är högre när man arbetar ensam hemifrån.
Vi har idag ganska bra verktyg för det organisatoriska och psykosociala 
arbetsmiljöarbetet men den är framtagen under tidigare ”normala” arbets-
förhållanden. Vi har nu snabbt och drastiskt dragits in i nya arbetssätt och 
miljöer. En översyn behöver göras för att anpassas till de nya förhållandena 
vid arbete i egen bostad

att  förbundet utreder och vidtar åtgärder som stärker medlemmens   
 arbetsmiljö vid hemarbete

 
Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna beskriver en för många privatanställda tjänstemän förändrad 
arbetsvardag, där nya eller fler arbetsmiljöfrågor aktualiserats till följd av 
ökat hemarbete. Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform har som utgångs-
punkt att alla som deltar i arbetslivet har rätt till en god och riskfri psykoso-
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cial och fysisk arbetsmiljö, där den egna hälsan inte sätts på spel. Arbetsmil-
jölagen (AML) anger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för 
att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljö-
lagen gäller för all verksamhet där arbetstagare utför arbete för en arbetsgiva-
res räkning, oberoende om arbetet utförs på en särskilt anordnad arbetsplats, 
från arbetstagarens hem eller genom andra former av distansarbete. Även vid 
hemarbete måste arbetsgivaren enligt 3 kap 2 a § AML ha ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt 
som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbets-
miljö.

Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § anger att det ska eftersträvas att arbetet ger möj-
lighet till variation, social kontakt och samarbete. De förtydligade kraven en-
ligt Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska ingå i det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet även när arbetet sker på distans. Föreskriften om 
Ensamarbete (AFS 1982:3) anger att arbetsgivaren inför sådant arbete ska 
beakta arbetstagarens möjligheter till kontakt med andra människor, liksom 
dennes förutsättningar att kunna utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska 
enligt föreskriften tas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar 
för ensamarbete. AFS 1994:1 om Arbetsanpassning och rehabilitering ställer 
vidare krav på arbetsgivaren att, bland annat, fortlöpande ta reda på vilka 
behov av arbetsanpassning och rehabilitering som finns bland arbetstagarna 
samt vidta åtgärder. Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) och Belastningsergo-
nomi (AFS 2012:2) är tillämpliga även vid distansarbete och hanterar bland 
annat arbetsgivarens ansvar att förbygga belastningsskador, tillse att arbets-
tagaren har kunskaper om de risker som finns och att göra anpassningar vid 
behov.

Distansarbete är en mångfacetterad företeelse som kan röra sig mellan 
permanent eller partiellt distansarbete, egeninitierat/frivilligt eller anvisat/
påtvingat. Distansarbete kan ses ur både arbetsplats- och individperspektiv 
och området kan innefatta såväl arbetsmiljöaspekter som försäkrings- och 
villkorsaspekter. Då distansarbete inte är en enhetlig företeelse kan sådant 
arbete inte hanteras på ett och samma sätt. Arbetsmiljölagen och det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet är utformade för att hantera de risker som finns 
på just den arbetsplats, i den arbetsorganisation eller del av sådan som är 
aktuell. 

På så sätt är lagstiftningen och det systematiska arbetsmiljöarbetet väl anpas-
sat för att hantera olika former av arbete och arbetsplatser, så även distans-
arbete. Om än det nuvarande regelverket hanterar arbetsgivarens ansvar för 
en sund och säker arbetsmiljö även vid distansarbete, är det viktigt att på ar-
betsplatsnivå kunna hantera de frågor som uppstår med koppling till sådant 
arbete i dess olika omfattning och former. Det systematiska arbetsmiljöarbe-
tet i samverkan behöver vara välfungerande även när arbetsformerna föränd-
ras och innefatta risker med distansarbete där sådant sker. Det är väsentligt 
att såväl arbetsgivare som arbetsmiljöombud och arbetstagare har kunskap 
om risker som kan finnas med koppling till distansarbete. Detta inte minst 
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då arbetsgivarens insyn i hemarbetesmiljön är mindre än vid arbete från 
arbetsgivarens lokaler, varpå individen i praktiken får ett större ansvar för att 
rapportera risker och brister och tillse att arbetsmiljön är god. Arbetsmiljö-
verket behöver skapa tydlighet i regelverk och krav, samt göra information 
gällande krav tillgänglig. Unionen arbetar för detta genom såväl remissvar 
som påverkansarbete. Regeringen gav i december 2020 Arbetsmiljöverket 
i uppdrag att ta fram vägledning för arbetsmiljöarbetet underpandemin. I 
uppdraget inkluderas vägledning gällande arbetsmiljön vid hemarbete och 
hur en god arbetsmiljö kan skapas vid hemarbete. Ett regerin gsuppdrag har 
även ställts till Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap) med anvisning 
att kartlägga och analysera såväl förutsättningar för arbete hemifrån som hur 
hemarbete påverkar arbetstagares arbetsmiljö. Att arbetsmiljöansvaret ska 
vara tydligt vid distansarbete är även ett fokusområde i regeringens arbets-
miljöstrategi för de kommande fem åren.

Unionen har genom flertalet undersökningar följt hur arbetsmiljön upplevts 
och hanterats under pandemin. Att ett systematiskt arbetsmiljöarbete i sam-
verkan gjort arbetsmiljön bättre, även under den oförutsedda kris som pan-
demin inneburit, har visat sig tydligt. Vägledning för arbetsmiljöarbete och 
samverkan med rutiner och riktlinjer vid distansarbete kan stötta de lokala 
parterna på arbetsplatsen i sitt arbete. Så även förbundets ombudsmän och 
regionala arbetsmiljöombud som stöttar medlemmar och förtroendevalda. 
Unionen har genom sakområdesgrupp arbetsmiljö under hösten 2020 utrett 
såväl forskningsläge som rättsligt läge med koppling till hem/distansarbete. 
Förbundet kommer att utifrån de behov som finns, hos såväl privatanställda 
tjänstemän som förtroendevalda och anställda i förbundet, arbeta vidare 
med kunskapsspridning och stöd vid distans/hemarbete under 2021. Infor-
mation, handledning och praktiskt stöd med koppling till arbetsmiljön vid 
distansarbete har tagits fram och kommer även fortsättningsvis att uppdate-
ras och utvecklas partsgemensamt genom Prevent.

Det är väsentligt att ytterligare forskning bedrivs på området. Inom ramen 
för AFA Försäkring har parterna därför beviljat medel till ytterligare forsk-
ning om pandemins effekter, bland annat gällande den psykosociala hälsan 
vid distansarbete.

Arbetsmiljö, distansarbete och det förändrade arbetsliv som följt med pan-
demin är och kommer fortsätta att vara stora och prioriterade frågor för 
förbundet. Arbetsmiljö för bättre balans är därför ett av fyra fokusområden 
som förbundsstyrelsen fastslagit för 2021. Under första halvåret 2021 kom-
mer förbundet att fokusera på omfattningen av förändringarna som följt med 
ökat hemarbete och på vilka problem och lösningar som finns och behövs, 
både nu och framöver. Distansarbetets plats i ett förändrat arbetsliv och 
förbundets fortsatta arbete i frågan är i centrum när regionerna tillsammans 
med förbundsstyrelsen och ledningsgruppen möts för dialogmöte i mars 
2021.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  motionen är besvarad.
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Motion 5, FR 2021

Motionär: Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen

 

Försäkringsskydd vid hemarbete
Med anledning av förändrade arbetsförhållande för många av våra med-
lemmar så anser vi att försäkringsskyddet behöver ses över och förbättras. 
Vi tror att det förändrade arbetssättet kommer att kvarstå även efter denna 
pandemi i mer eller mindre omfattning. Medlemmar har signalerat att det 
är ganska otydligt idag vad som gäller om en olycka händer i hemmet under 
arbetstid. För att det ska vara tydligt arbetsrelaterat så gäller det t ex i dags-
läget att man håller i sin arbetsdator och inte kaffekoppen om man snubblar.

Medlemmarna behöver ett säkrare skydd i denna fråga och översyn behöver 
göras så att försäkring gäller om något händer vid arbete i egen bostad.

att förbundet utreder och vidtar åtgärder som stärker medlemmens försäk-
ringsskydd vid hemarbete.

Förbundsstyrelsens yttrande 
Rådande pandemi (covid-19) har medfört förändrade arbetsförhållanden 
för många medlemmar och det förändrade arbetssättet kommer sannolikt 
att kvarstå även efter denna pandemi i mer eller mindre omfattning. Motio-
nen belyser att det är otydligt om och när arbetsskadeförsäkringen gäller vid 
olycksfall i hemmet under arbetstid och att försäkringsskyddet vid arbete i 
hemmet därmed behöver ses över och förbättras.

Arbetslivet förändras i en snabb takt och dagens teknik gör att arbetsupp-
gifterna för tjänstemän numera många gånger kan utföras, och också utförs, 
från andra platser än i arbetsgivarens lokaler. Det försäkringsrättsliga skyd-
det vid ett gränslöst arbetsliv, däribland hemarbete, har under flertalet år 
varit en viktig fråga för Unionen vilket också framgår av vårt avtalspolitiska 
program. Där ingår t.ex. att kollektivavtalen bör ge ett väl utvecklat skydd 
för trygghet vid sjukdom och arbetsskada under hela arbetslivet och för 
allt arbete, oavsett var det utförs. Covid-19 har medfört en stor ökning av 
hemarbete bland våra medlemmar och det har även uppstått situationer där 
arbetsgivaren anvisar/beordrar eller starkt uppmanar arbetstagaren att arbe-
ta hemifrån alternativt stänger sina kontor. Det finns, såsom påtalas i motio-
nen, mycket som talar för att medlemmarna även efter pandemin kommer 
att fortsätta med hemarbete i större utsträckning än innan pandemin. Såväl 
arbetsmiljöfrågor som försäkringsrättsliga frågor kopplade till hemarbete 
har därför varit ett aktuellt område för Unionen sedan hösten 2020 och det 
har påbörjats ett arbete om hur förbundet ska förhålla sig i frågor som rör 
hemarbete i tiden efter covid-19. Frågan om behovet av ett utvidgat försäk-
ringsskydd och utformningen av ett sådant är inkluderat i detta arbete.

Arbetet kommer att fortsätta under 2021, som en del i ett prioriterat område 
för Unionen.
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Förbundsrådet föreslås besluta

att  motionen är besvarad.
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Arvoden 
För att följa samma princip som Unionen föreslår valberedningen att arvodena 
till regionstyrelsen och revisorer fortsättningsvis ska följa inkomstbasbelop-
pets utveckling per den 1 januari. Inkomstbasbelopp för 2021 är 68 200 kr. 

Regionstyrelsen   

Årsarvode

Ordförande 0,30 IBB 20 460 kr 

Vice ordförande 0,22 IBB 15 004 kr   

Ordinarie ledamot 0,15 IBB  10 230 kr   

Suppleanter 0,15 IBB 10 230 kr   

Ungdomsombud 0,15 IBB 10 230 kr   

 
Revisorer
Årsarvode

Sammankallande 0.06 IBB        4 092 kr

Ordinarie 0.05 IBB    3 410 kr 

Suppleanter 0.05 IBB 3 410 kr

Mötesarvode
Arvoden till regionstyrelse och revisorer utbetalas med 500 kr per bevistat 
protokollfört sammanträde. För att årsarvode ska utbetalas krävs minst 70 % 
närvaro och för revisorer 60 %. 

Skulle frånvaron från ett möte bero på en av förbundsstyrelsens, eller  
regionstyrelsens beslutade aktiviteter, räknas denna frånvaro dock som 
fullgjord närvaro. Är närvaron mindre än 70 % (för revisorer 60 %), utgår 
arvode enligt andelen närvarande möten. T.ex. vid 50 % närvaro utges 50 % 
av arvodet.
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Valberedningen har ordet
Valberedningens arbetsprocess kring förslaget till ny styrelse
På kommande sidor presenteras valberedningens förslag till ny regionstyrelse 
i Stockholm. Vi har i vårt förberedelsearbete intervjuat alla nuvarande region-
styrelseledamöter. För att bilda oss en uppfattning om hur styrelsen arbetar så 
har vi även deltagit på styrelsens sammanträden. Alla som är nominerade till 
en styrelsepost och som inte tidigare har intervjuats har kallats till en intervju 
med valberedningen. Vårt mål är att få till en styrelse där ledamöterna repre-
senterar olika branscher, stora som små arbetsgivare samt arbetsplatser med 
eller utan klubb.

Vi har i den mån det varit möjligt också tagit hänsyn till bland annat ålders-
strukturen i styrelsen samt även sett till könsfördelningen. Vårt förslag till 
styrelse grundar sig på att ledamöterna delar Unionens värdegrund. Vi är 
övertygade att vårt förslag ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt sty-
relsearbete.

Suppleanter deltar aktivt i styrelsens arbete. Skillnaden mellan att vara ordi-
narie ledamot och suppleant i styrelsen är att suppleanterna inte har någon 
beslutsrätt men väl yttrande och förslagsrätt.

Ungdomsombuden har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid samtliga mö-
ten med regionstyrelsen, men inte beslutsrätt eller rösträtt. 

Ungdomsombud har till uppgift att bidra till styrelsen utifrån sina erfarenhet-
er och kompetens och även ett ansvar för att lyfta in ett ungperspektiv på de 
frågor regionstyrelsen behandlar. På följande sidor presenterar valberedning-
en också förslag till revisorer och ombud till förbundsråd.

Unionen Stockholms valberedning
Ordinarie    

Ylva Eriksson – sammankallande Manpower AB 
Louis Hagströmer  SAS Ground Handling   
  Sweden AB
Eva Landqvist  Ericsson AB  
Adam Rydström  Arrow ECS Sweden AB  
Roger Sandman  Systembolaget AB

Suppleanter
1. Tiina Declercq  Apoteket AB 
2. Jonas Kemi  Arbetssökande
3. Annica Pettersson  Lärarförbundet
4. Alexandra Rosenqvist  Hennes & Mauritz GBC AB
5. Ziemowit Jankowski  CGI Sverige AB
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Stockholms högsta företrädare och leder  
Unionens arbete i regionen. Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och 
företräder regionen i förbundet. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Stockholm ska åstadkomma  
under året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Styrelsen består 
av ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter och ungdomsombud.  
Suppleanterna och ungdomsombuden har yttrande- och förslagsrätt, men 
inte rösträtt. Ungdomsombuden tillvaratar unga medlemmars intressen i 
styrelsen. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordförande
 

 
Maria Nilsson, riksklubbsordförande, Systembolaget AB 
– omval 2 år

Nominerad som ordförande och ordinarie 

Jag är ordförande i Unionen Stockholms regionstyrelse, och 
sedan 6 år tillbaka ordförande i Systembolagets riksklubb 
med ca 3000 medlemmar. Jag har ett driv och ett stort enga-

gemang för våra frågor. Jag vill att vi ska lyfta vår portalparagraf om allas lika 
värde. Jag tror att vi tillsammans kan göra förändringar, och i vårt samhälle 
idag så måste vi säkerställa att den fackliga fanan fortsätter vaja.  
 
Vi har på hundra år fått mycket men det går fort att bli av med det. Så därför 
måste vi mobilisera, men också se nya lösningar på arbetsmarknaden. Allas 
lika värde, demokrati och klimat är också arbetsmarknadsfrågor. Utan allas 
lika värde, demokrati och ett bra klimat så får ingen bra arbetsmarknad eller 
arbetsmiljö.
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Ordinarie ledamöter 

Rose-Marie Bard, butikschef, Systembolaget AB  
– omval 2 år 
 
Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag är ledamot i Unionen Stockholms regionstyrelse, ordfö-
rande i Systembolagets personalförening Stockholms chefs-
sektion, nationella valberedningen i SPF Unionens riks-

klubb, sekreterare i Södra Norrö tomtägare intresseförening samt ombud på 
Unionens förbundsråd, kongress och a-kassestämma. Jag värnar om alla våra 
medlemmars olika förutsättningar för att kunna prestera på arbetsplatsen, vi 
behöver vara lyhörda för vad våra medlemmar behöver av oss förtroendeval-
da. Jag brinner för arbetsmiljö för att vi ska kunna hålla ett helt arbetsliv, och 
samtidigt få balans i livet.  

 
Håkan Nilsson, trafikspecialist, DHL Freight Sweden AB 
– omval 2 år 

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag är ordförande i DHL:s Unionenklubb i Stockholm, 
huvudarbetsmiljöombud, vice ordförande i DHL:s verkstäl-
lande utskott i Sverige och arbetstagarrepresentant i bolags-

styrelsen. Jag är även ledamot i Unionens regionstyrelse i Stockholm. Jag har 
jobbat på olika chefspositioner i 15 år, vilket jag har haft stor nytta av i det 
fackliga arbetet. Jag brinner för mitt fackliga arbete och känner glädje när 
jag kan hjälpa mina kolleger. Jag är bra på att ha ett helikopterperspektiv och 
förstå vilka konsekvenser åtgärder och beslut kan få. Jag är social och har lätt 
att samarbeta med kollegor. Det som engagerar mig mest är organisatorisk 
och social arbetsmiljö. Det är viktigt att människor mår bra på sitt arbete. 
Och att ha balans mellan arbete och fritid. 

Robin Olofsson, Hennes&Mauritz GBC AB – omval 2 år 

Nominerad som ordförande, ordinarie och suppleant

Jag jobbar på H&M där jag delar min tid mellan rollen som 
klubbordförande och IT-inköpare. Jag är också vice ordfö-
rande i Unionen Stockholms regionstyrelse och EWC-ord-
förande på H&M. I regionstyrelsen försöker jag bidra till 

intressanta diskussioner och ett inkluderande arbetssätt. Frågor som enga-
gerar mig extra mycket är medarbetarinflytande och trygghet i en snabbt 
föränderlig värld.
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Annika Salomonsson, utvecklare, Ericsson AB  
– omval 2 år  

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag jobbar på Ericsson som utvecklare, dock går min mesta 
tid till fackligt arbete. Jag sitter som ordinarie ledamot i 
Unionen Stockholms regionstyrelse, i förbundsstyrelsen 

och i Ericssons klubbstyrelse i Kista, är även förhandlare/löneförhandlare. 
I regionstyrelsen kan jag bidra med att se och agera på Stockholmsfrågor, 
förbättra Stockholmsmedlemmarnas inflytande på arbetsplatsen och påverka 
vilka frågor Unionen driver. Det som jag brinner för är att jag vill hjälpa till 
att värna medarbetarnas bästa. Jag är också mycket intresserad av arbetsrätt 
och förtroendevaldas villkor.

Karin Åberg, serviceingenjör IT, Ericsson AB  
– omval 2 år  

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag är ordinarie ledamot i regionstyrelsen samt ordföran-
de för de anställdas representanter i Ericssons europeiska 

företagsråd. Jag är ordförande i den förbundsövergripande delegationen och 
vice ordförande i branschdelegationen Industri-Teknik. Jag har erfarenhet 
från både stora och små företag som lokalt förtroendevald. Jag vill att alla 
medlemmar ska kunna vara med och påverka. Vi ska vara en part att räkna 
med på arbetsmarknaden med makt och inflytande. Unionen Stockholm har 
en viktig roll för att våra medlemmar ska kunna arbeta och bo inom regio-
nen. Vi har en stor del medlemmar utan avtal och/eller klubb. Jag vill att vi 
fortsätter arbeta för att stärka våra kollektivavtal, att fler av våra medlemmar 
omfattas av kollektivavtal och att fler medlemmar tillhör en klubb. 

 
Klas Wallin, trafikledare, Keolis Sverige AB – nyval 2 år   

Nominerad som ordinarie 

Jag har suttit som suppleant i regionstyrelsen i Stockholm 
i två år, varit ombud på regionråd, förbundsråd, kongress 
och på Unionens a-kassestämma. Jag är ordförande i Uni-
onens riksklubb på Keolis AB sedan 5 år tillbaka, och vice 

ordförande i 2 år innan dess. I regionstyrelsen kan jag bidra med min breda 
kunskap om Unionens arbete, engagemang i gräsrotsfrågor samt viljan att 
jobba för allas lika värde. De frågor som engagerar mig allra mest är kollek-
tivavtalsfrågor, sprida kunskap om Unionens arbete bland gräsrotsnivå och 
förståelse från medlemmarna vad Unionen gör och står för. 



 51

Suppleanter

1. Sandra Vestergren, flight supervisor, SAS Ground  
Handling Sweden AB 

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag jobbar på SAS SGH som flight supervisor. Jag sitter med 
i Unionen Stockholms regionstyrelse som suppleant och i 
Unionenklubben på SGH:s styrelse som ordinarie ledamot. 

I regionstyrelsen bidrar jag med att vara med att lyfta och påverka med att 
göra min röst hörd, inte bara för mig själv utan även för våra medlemmar. Jag 
tycker att människors lika värde är väldigt viktigt samt miljöfrågorna kring 
hur vår planet håller på att brytas samman om vi inte gör något åt det nu.

 
2. Johanna Nilsson, Pausera  

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag jobbar med att hjälpa organisationer att stå stadigt när 
det blåser. Föreläser om pauskraft och erbjuder skräddar-
sydda pauser - Pausogram - i Pausbutiken. Jag är suppleant i 
Unionen Stockholms regionstyrelse, ordinarie ledamot i den 

allmänna klubben för egenföretagare i Stockholm och med i den nationella 
samverkansgruppen för egenföretagare inom Unionen. Är sammankallande i 
valberedningen för NSA Talarföreningen i Sverige. Startat och drivit podd för 
ICF Sverige. I regionstyrelsen bidrar jag med nyfikna frågor. Nya perspektiv. 
Ett coachande förhållningssätt. Fokus och energi som gör det enklare att tänka 
klokt och skapa förändring som gör skillnad för fler. Jag brinner för arbets-
miljö, hälsa, hemarbete, digitala möjligheter, kompetensutveckling. Och att 
skapa bra förutsättningar för förtroendevalda att trivas och bidra på bästa sätt. 

3. Mattias Gissler, säljsupport, Ahlsell Sverige AB 

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag är suppleant i regionstyrelsen Unionen Stockholm och 
ordförande för fackklubben Ahlsell Sverige i Stockholm. Är 
även ledamot i VU Ahlsell Sveriges fackklubbar. Suppleant i 

koncernstyrelsen för Ahlsell AB. Suppleant på Unionenkongressen. Tidigare 
ledamot i ett par olika klubbstyrelser, fotbollstränare, arbetsplatsombud. I re-
gionstyrelsen vill jag bidra med ett starkt engagemang, gemenskap, lyhördhet 
och öppenhet. Mina hjärtefrågor är demokrati, förtroende och opinionsbild-
ning. Har ett starkt engagemang för mångfald och inkludering och vill driva 
denna fråga särskilt inriktat på att göra skillnad för personer med funktions-
nedsättning. 
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4. Henrik Hederfors, senior projektledare, Hifab AB 

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag jobbar som senior projektledare, konsult och rådgivare, 
projekt- och förändringsledare. Arbetar med företag som 
vill förändra sina lokaler eller byta lokaler. Mestadels kontor 
men även inom detalj- och dagligvaruhandel. Har erfaren-

het att leda komplexa projekt med många intressenter. Jag är ordförande i 
Riksklubben Unionen Hifab sedan 6 år tillbaka, och varit personalrepresen-
tant i bolagsstyrelsen i 5 år. Har även haft flera olika styrelseuppdrag i bo-
stadsrättsförening och idrottsföreningar. I regionstyrelsen kan jag bidra med 
min förmåga att se lösningar, nyfikenhet och helikopterperspektiv. Att sprida 
ett lugn och lyssna in, förtroendeingivande, ledarskap. Rättvisa, jämlikhet, 
människors lika värde, och att bidra till positivt samtalsklimat med parterna 
är de frågor som engagerar mig mest.  

Ungdomsombud 

Marcus Andersson, operativ koordinator, SOS Alarm 
Sverige AB 

Nominerad som ordförande, ordinarie, suppleant  
och ungdomsombud

Jag jobbar som operativ koordinator för regionens pre-
hospitala resurser. Jag sitter i dagsläget som vice ordförande 

för den lokala Unionenklubben på SOS Alarm i Stockholm. Har under större 
delen av min livstid varit aktiv i en eller flera föreningar. Dock inte som 
styrelsemedlem. Har även varit förtroendevald till nämndeman i tingsrätten. 
Jag är en väldigt driven och målmedveten person med höga ambitioner. Jag 
lever för att hjälpa andra och är övertygad om att jag kommer kunna bidra 
med idéer, motivering, bra och noga utfört jobb samt ett och annat skratt. I 
dagsläget jobbar jag mest med arbetsmiljö och avtalsfrågor för våra medlem-
mar. Dessa frågor är också det som driver mig i mitt arbete just nu. 

 
Nicole Ödling, Studerande 

Nominerad som ungdomsombud 

Jag jobbar för närvarande extra som värdinna på Europe-
iska motor i Rissne, vid sidan av mina studier inom Euro-
peisk rätt med inriktning offentligrätt. Just nu har jag inga 
förtroendeuppdrag men har tidigare suttit i styrelsen för 

unga Moderaterna i Örnsköldsvik. Jag kommer kunna bidra med nytän-
kande och ett ungt perspektiv på arbetsrelaterade frågor då det är något jag 
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brinner för. Den fråga som engagerar mig mest är vad man kan göra för att 
öka kunskaper bland unga vilka rättigheter man faktiskt har så man inte, på 
grund av okunskap, blir utnyttjad på arbetsmarknaden som ung. Då detta är 
ett förekommande problem.

Övriga nominerade till regionstyrelsen

Eva Botmar, Stim   
Nominerad som ordinarie och suppleant

Jag jobbar med musikförlag och upphovspersoner på STIM. 
Jag är ordförande i Unionenklubben på STIM, ordinarie ar-
betstagarrepresentant i STIM:s styrelse, adjungerad till AU. 
Är också ledamot i styrelsen i Eolshälls 4H. I regionstyrel-

sen kan jag bidra med engagemang vad gäller den psykosociala arbetshälsan, 
företagshälsovården, lagandan. Det som engagerar mig mest är psykosociala 
hälsan, styrelsefrågor och strategi.

William Dockens, Compost Mundi 
Nominerad som ordinarie och suppleant 

På CompostMundi är cirkulär ekonomi och cirkulära pro-
dukter med biologisk nedbrytbarhet det primära fokuset. Vi 
vill genom att sälja och sprida cirkulära och zerowaste-pro-
dukter öka medvetenheten om vår miljö och samhälle. Idag 

är jag förbundsrådssuppleant samt suppleant vid Unionens a-kassestämma. 
I regionstyrelsen tror jag att jag kan bidra med arbetsrättsfrågor och hållbar-
hetsfrågor. Som täcker hur vårt samhälle har förändrats. Genom den mer 
konsultbaserade arbetsmarknaden efter covid. Samt hur viktigt det är att få 
med småföretagare i att skriva kollektivavtal, och visa dem vad som är förde-
len för dem att ha det genom att främja fackliga frågor på deras arbetsplat-
ser. Jag brinner för miljö, cirkulär ekonomi, arbetsrättsfrågor och främjandet 
av det framtida fackliga arbetet i ett föränderligt samhälle.  
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Ibrahim Al-Hassany, arbetssökande 

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag jobbar som projektledare men det kan hända att jag få 
sparken när som helst. Jag är kongressombudssuppleant 
i Unionen. Som en oren svensk man har jag en chans att 
tänka på ett annorlunda sätt (utanför boxen). I realiteten 

kommer jag att snygga upp styrelsens bild inför allmänheten. När människor 
ser mig och läser mitt namn då kommer jag att vara ett bevis på att man 
tycker om olika. Jag bryr mig mest för neutral och kontaktlös anställnings-
process, psykisk hälsa hos människor och utbrändhet. Jag vill också kämpa 
mot mobbningsmentalitet på arbetsplatserna. Tyvärr, som en kontaktlös 
oren svensk man har jag ingen chans att skapa en riktig förändring.   

Ewa Ahlström Hernblad, Ving   

Nominerad som suppleant

Jag jobbar på Ving som ingår i NLTG (Nordic Leisure Tra-
vel Group) som Business Developer Group & Conference/
kundansvarig. Jag är vice ordförande för Unionenklub-
ben i NLTG och personalrepresentantsuppleant i NLTG 

bolagsstyrelse. Jag har även varit EWC-ombud i 10 år. Mötena hölls oftast 
i Frankfurt med tolk med delegater från Tyskland, UK, Holland, Belgien, 
Spanien, Frankrike m fl. I regionstyrelsen kan jag bidra med ett öppet sinne 
och erfarenhet av att träffa många olika typer av människor från många län-
der och kulturer samt viljan och drivkraften till ständiga förbättringar. Det 
som engagerar mig mest är att se till att företag följer de avtalade regler och 
villkor som är överenskommet. Mångfald – människors lika värde. Lika lön 
för lika arbete.

 
Miralem Ibisevic, AB Svensk Bilprovning  
Nominerad som ordinarie

Hej! Jag jobbar som besiktningstekniker på Svensk bil-
provning AB i Haninge. Idag är jag en av medlemmarna i 
Unionen utan förtroendeuppdrag. Eftersom jag har varit 
med i facket under hela min arbetskarriär så blev jag invald 

i klubbstyrelsen i Nynäshamnsfabriken (Ericsson AB) innan den lades ned 
år 2005. Exakt vad jag kan bidra med i regionstyrelsen kan jag inte svara på 
nu, beroende på vilka uppgifter/uppdrag jag får av regionstyrelsen. Mest är 
jag intresserad av ekonomiska frågor (löneskillnader på olika grunder) och 
utvecklingsfrågor (möjligheter till individuell utveckling).
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Liselott Karlsson, Altia   
Nominerad som ordinarie

Jag är ordförande i Altias Unionenklubb och har varit 
arbetsplatsombud och huvudarbetsmiljöombud. Jag är oer-
hört drivande och fylls av energi av att hjälpa andra – jag 
valdes till Årets Eldsjäl 2020 inom Unionen. Jag brinner för 

vikten av att ha ett fackligt medlemskap.  
 
Hur vi får med dom unga som inte vet, som har en skev bild av facket. Få 
dem att välja ett företag som har kollektivavtal (besök skolor från tidig ålder 
och håll utbildning/föredrag). Driva igenom att fler företag har kollektiv-
avtal (var oerhört fint att höra om Foodora). Mer besök på arbetsplatser av 
ombudsmän som kan stötta och peppa den lokala klubben. Hur får vi fler att 
vilja engagera sig fackligt? Hållbarhetsfrågor behöver Unionen belysa mer, 
kommer locka fler unga medlemmar. 

 
Jaser Mardini, Randstad Solutions AB  
Nominerad som ungdomsombud

Jag är styrelseledamot och ungdomsombud i Randstads 
Unionenklubb. Som ungdomsombud i regionstyrelsen så 
kommer jag bidra med mycket då jag har tillgång till en 
bred krets. Jag tänker nå ut till så många ungdomar som 

möjligt och förstå deras synpunkter och värderingar. Vad är ungas definition 
av en god arbetsmiljö, och hur kan vi förbättra den på bästa möjliga sätt? Vad 
får unga att känna sig trygga på sin arbetsplats? Hur kan vi nå ut till fler unga 
och få dom att bli medlemmar i Unionen? Många jag har pratat med har ald-
rig ens tänkt på att gå med i facket och vet inte varför det är så nödvändigt. 
Det som intresserar mig mest är alltså hur man kan rekrytera fler unga. 

 

 
Helene Neuss, TietoEVRY  
Nominerad som suppleant

Jag har suttit som ordinarie ledamot i regionstyrelsen för 
Unionen Stockholm och har varit suppleant i Unionens 
a-kassestämma. Jag har tidigare varit ordförande för Unio-
nens fackklubb på H&M och ledamot i delegation Handel. I 

regionstyrelsen kan jag bidra med min erfarenhet och formella kunskap både 
ur professionellt och privat perspektiv samt erhållen klokskap tack vare mitt 
långa fackliga engagemang. Det som engagerar mig mest är att alla får göra 
sin röst hörd och respekten för fackligt engagemang.
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Nicholas Pavasovic, Sivers Lab AB  
Nominerad som ordinarie och ungdomsombud 
Presentation saknas. 

Alfonso Ramirez, arbetssökande   
Nominerad som ordinarie och suppleant

Innan jag blev arbetslös jobbade jag som intervjuare 
på Mind Research. Nu genomgår jag en utbildning till verk-
stadstekniker. I Unionen är jag de senaste åren region-
rådsombud. Jag har erfarenhet sen ungdomen på 70-talet 

av politiskt ungdomsförbund och parti. Varit kommunfullmäktig. I hyres-
gästföreningen som förhandlingsdelegat, ordförande, kassör, informations-
ansvarig, och värvningsorganisatör.  
 
Fackligt arbete har jag deltagit i sen 80-talet i Livsmedelsarbetareförbundet, 
saliga Grafiska Fackförbundet och Industrifacket Metall. Jag var studieom-
bud och redaktör för typografernas klubbtidning. Kongressombud i Gra-
fiska. I regionstyrelsen tror jag att jag kan få nytta av mina kunskaper om 
reklamutformning — att ”sälja facket”, lönefrågor och min erfarenhet av olika 
fackliga verksamheter som information och värvning. Jag förstår i grunden 
även ekonomi. Diskriminering och allt som är rättvisefrågor engagerar mig 
extra mycket.

 
Lennart Rönnholm, Bisnode Sverige AB  
Nominerad som ordförande, ordinarie och suppleant

Jag är klubbordförande på Bisnode och är revisor i Unionen 
region Stockholm. Jag sitter även med i delegation Tjäns-
ter och media. I regionstyrelsen tror jag att jag med min 
fackliga erfarenhet kan vara med och bidra i arbetet att föra 

regionen framåt. Rättvisefrågor ligger mig varmt om hjärtat. Det är också 
den främsta anledningen till att jag engagerat mig fackligt.
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Ludmila Stefankova, Kvinna till kvinna  
Nominerad som ordinarie

Mitt namn är Ludmila Stefankova. Jag jobbar på insamlings-
stiftelsen Kvinna till Kvinna. Vi stödjer kvinnoorganisationer 
som har drabbats av krig och väpnade konflikter. Själv job-
bar jag med ekonomi. Sedan flera år tillbaka har jag erfaren-

het som kassör och förtroendevald i fackstyrelse. 

Har ett starkt driv för att vara med och ta ansvar för Unionens demokrati. Jag 
vill att mitt engagemang ska vara stort, några specifika saker skulle t ex vara 
ekonomi, vilket är ett område jag gillar och arbetar med. Jag brinner för lika-
behandling, tycker att alla människor skall ha rätt till ett arbete och känna sig 
trygga. 

 Anders Sundqvist, Xylem Water Solutions Sweden AB      
Nominerad som ordinarie och suppleant

Jag är informationsansvarig och löneförhandlare i den lo-
kala Unionenklubben och har även erfarenhet från arbete i 
styrelsen i en bostadsrättsförening, varit aktiv i pingisklubb 
samt medlemskap i politiska partier när jag var yngre. 

Jag kan bidra med lång erfarenhet från många arbetsplatser eftersom jag var 
konsult i många år och vet vilka krav som ställs på arbetsmarknaden och att 
facket och medbestämmande på arbetsplatser kan göra stor skillnad. Är mo-
dig och vågar ställa dom rätta frågorna samtidigt som det gäller att vara prag-
matisk och skapa samförstånd och dialog. Mina hjärtefrågor är kompetensut-
veckling, rättvisa och jämlikhet för alla oavsett etnicitet, kön eller religion.

Torun Vikström, Red Bee Media Sweden AB  
Nominerad som suppleant 

Jag jobbar på Red Bee Media som koordinator och säkerstäl-
ler att TV-program blir klara för sändning. Jag är ordförande 
för lokala klubben samt för vår samorganisation (koncern-
fackligt). Jag är också ledamot i European Works Council, 

koncernförhandlare, MBL-förhandlare med mera. När jag går in i en uppgift 
gör jag det fullt ut med stort engagemang. Det kan jag bidra med i regionsty-
relsen. Jag brinner för att alla ska ha förutsättningar att nå lika långt som andra 
– inga fördomar eller gamla mönster ska hindra. Det ska finnas utrymme på 
arbetsplatser för utveckling och glädje.
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Sara Westien (fd Shafaei), handläggare,  
Juristernas a-kassa  

Nominerad som ordinarie och suppleant 

Jag har haft flertal förtroendeuppdrag, både i olika fack-
föreningsklubbar, bostadsföreningar, universiteten jag 

har studerat på, samt i regionstyrelsen i Unionen Stockholm. Vi behöver 
fokusera på mångfald, jämställdhet och tänka utanför boxen då den nya 
generationen behöver lockas in och få vara med och påverka framtiden. Jag 
tror att min bakgrund inom olika branscher samt min etniska bakgrund gör 
mig till en tillgång för regionstyrelsen. Jag brinner för att arbeta fackligt och 
har en stark drivkraft. Under pandemin fick jag ännu starkare smak för att 
kämpa för det jag tror på, saker jag såg brast inom det fackliga som jag gärna 
vill lyfta upp så det inte sker igen. Det som engagerar mig mest är mångfald, 
jämställdhet, arbetsrätt, avtalsrätt, framtiden, stärka fackets ställning.  
  

 Per Östberg, Ericsson AB  
Nominerad som suppleant 

Mitt fackliga engagemang sträcker sig över 20 år bakåt i 
tiden. Jag har under många år suttit i klubbstyrelsen och 
jag är MBL- och löneförhandlare. Mitt ideella engagemang 
sträcker sig utanför klubbstyrelsen, och de senaste 40 åren 
har jag nog alltid haft minst ett styrelseuppdrag. Jag tror att 

mina starka sidor som styrelsemedlem är min förmåga att hitta kompromis-
ser bland olika viljor, att kunna förstå andra människors ståndpunkt och den 
erfarenhet vad gäller praktiskt styrelsearbete som mina många styrelseår i 
olika sammanhang givit mig. Grunden för mitt fackliga engagemang är vil-
jan att ge röst åt de som inte själva kan eller törs höja sina röster. Orättvisor 
och utnyttjande av människors oförmåga att säga ifrån är sådant som får mig 
att bli engagerad.
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Avsagt sig uppdrag i regionstyrelsen
Fyra personer har avsagt sig sin nominering till RS uppdrag.Ytterligare en 
person har nominerats, har ej kunnat nås och därför kan vi ej p.g.a. GDPR 
publicera namnet.

Kvarstår i regionstyrelsen 
Carl Bjelksjö, Scouterna   Kvarstår 1 år
Kristin Cederby Fransson, Coor Service Management AB Kvarstår 1 år
Peter Ferm, Electrolux IT Solutions AB        Kvarstår 1 år
Kristina Hovlid, Lärarförbundet  Kvarstår 1 år
Pamela Valenzuela Silva, Randstad Sweden Group AB Kvarstår 1 år
Fredrik Sjöholm, Enterprise Services Sweden AB  Kvarstår 1 år          



60 

Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, vilket innebär att bedöma om  
styrelsen handlat enligt stadgarna och i medlemmarnas intresse under året.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå  
dem istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra 
kandidater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie
Ludmila Stefankova, Kvinna till kvinna  Nyval 2 år 

Suppleanter
Hans Fryklund, Qualita AB   Omval 1 år
Peder Reinholtz **, SAS Ground Handling Sweden AB Nyval 1 år

Övriga nominerade                    Nominerad som
Miralem Ibisevic, AB Svensk Bilprovning  Suppleant
Sara Westien (fd Shafaei), Juristernas a-kassa  Suppleant
Alfonso Ramirez, arbetssökande  Suppleant

Kvarstår
Mats Fredriksson, Lärarnas arbetslöshetskassa  Kvarstår 1 år
Valberedningen föreslår Mats Fredriksson som sammankallande

*) även nominerad som suppleant 
**) även nominerad som ordinarie
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Val av förbundsråds- 
ombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, förbundsrådet, där 130 ombud från hela 
landet deltar. På mötet beslutar förbundsrådsombuden om motioner, gran-
skar årsberättelsen och diskuterar aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även 
ledamöter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar 
med pensionsfrågor och omställningsavtalet genom PTK. Inför en avtals-
rörelse ska förbundsrådet sätta mål och riktlinjer för kommande avtals-
förhandlingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets 
branschdelegationer, som har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför förhand-
lingar om kollektivavtalen. Unionen Stockholm har 26 ordinarie ombud och 
26 suppleanter i förbundsrådet. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga nominerade. Un-
der mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå 
dem istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra 
kandidater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie (väljs på 1 år)
Marcus Andersson*  SOS Alarm Sverige AB
Rose-Marie Bard*  Systembolaget AB
Carl Bjelksjö*  Scouterna
Tiina Declercq*  Apoteket AB
Ylva Eriksson*  Manpower Group AB
Peter Ferm  Electrolux IT Solutions AB 
Mattias Gissler*  Ahlsell Sverige AB
Louis Hagströmer*  SAS Ground Handling Sweden AB
Henrik Hederfors   Hifab AB
Kristina Hovlid*  Lärarförbundet
Håkan Nilsson  DHL Freight AB
Johanna Nilsson*  Pausera 
Maria Nilsson*  Systembolaget AB
Tommy Nilsson*  SAS 
Robin Olofsson  Hennes & Mauritz GBC AB
Joakim Rinnert*  IBM Svenska AB
Alexandra Rosenqvist*  Hennes & Mauritz GBC AB
Adam Rydström*  Arrow ESC Sweden AB
Lennart Rönnholm*  Bisnode Sverige AB
Roger Sandman*  Systembolaget AB
Sara Westien (fd Shafaei)*  Juristernas a-kassa
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Ludmila Stefankova  Kvinna till kvinna
Sandra Vestergren*  SAS Ground Handling Sweden AB  
Torun Vikström*  Red Bee Media Sweden AB  
Klas Wallin*  Keolis Sverige AB
Karin Åberg*  Ericsson AB

Suppleanter

1. Magnus Hultgren         Algorithmica Research AB
2. Raouf Habib**   SAS Ground Handling Sweden AB  
3. Nicole Ödling   Studerande
4. Ziemowit Jankowski   CGI Sverige AB
5. Eva Landqvist   Ericsson AB
6. Rainer Nyberg**   SAS
7. Jonas Kemi   Arbetssökande
8. Mats Holmberg**   Lärarförbundet
9. Helene Neuss   TietoEVRY
10. Niclas Granström**   SAS
11. Eva Botmar**  Stim 
12. Bo Pilsmo**   AB Electrolux
13. Per Östberg  Ericsson AB
14. William Dockens**  Compost Mundi
15. Åsa Svensson**   SAS Ground Handling Sweden AB  
16. Patrik Sätre**  Hennes & Mauritz GBC AB
17. Erik Englund**   SAS
18. Jaser Mardini   Randstad Solutions AB 
19. Henric Börefelt Axell**  Lärarförbundet
20. Liselotte Persson**   SAS
21. Nicholas Pavasovic**  Sivers Lab AB 
22. Ewa Ahlström Hernblad   Ving SVE AB
23. Alfonzo Ramirez**   Arbetssökande 
24. Peter Sjöström**   SAS Ground Handling Sweden AB  
25. Susanne Ranta**   SAS
26. Annica Pettersson   Lärarförbundet

Övriga nominerade Nominerad som      
Ibrahim Al-Hassany, arbetssökande Ordinarie och suppleant
Linus Hermansson  Avsagt sig uppdraget
Magnus Melin, Sumitomo  Ordinarie, avsagt sig nom. suppleant
Sirkka Lepistö, SAS Ground Handling  Avsagt sig uppdraget 
Sweden AB 

*) även nominerad som suppleant 
**) även nominerad som ordinarie
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Val av valberedning
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region-
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning. 
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger 
inte fram ett förslag på ny valberedning.

Befintlig valberedning

Sammankallande 
Ylva Eriksson Manpower AB  I tur att avgå 

Ordinarie
Adam Rydström Arrow ESC Sweden AB I tur att avgå 
 
Suppleanter 
1. Tiina Declercq Apoteket AB  I tur att avgå
2. Jonas Kemi Arbetssökande  I tur att avgå
3. Annica Pettersson Lärarförbundet  I tur att avgå
4. Alexandra Rosenqvist Hennes & Mauritz I tur att avgå 
 GBC AB
5. Ziemowit Jankowski CGI Sverige AB  I tur att avgå

 
Kvarstår

Louis Hagströmer SAS Ground Handling AB 
Eva Landqvist Ericsson AB 
Roger Sandman Systembolaget AB
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Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Bra verktyg både för dig 
som är nyvald som ombud och för dig som varit med ett tag men som inte 
vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens regionala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet 
senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Nu börjar vi!

Jag föreslår följande propositionsordning Ska vi ta och besluta i den här ordningen?

Är det mötets mening att... Så ni tycker så här om jag förstår er rätt? 

Någon däremot? Är det nån som inte håller med? 

Ordningsfråga! Stopp! Nu hänger jag inte med, kan ni förtydliga!

Jag har inga fler på talarlistan Är det någon mer som vill säga något så säg till nu

Jag lämnar ordet fritt Är det någon som vill säga något går det bra nu

Är debatten avslutad? Är det någon som vill säga något mer? 

Kan vi sätta streck i debatten? Kan vi avsluta denna fråga och gå vidare? 

Kan mötet gå till beslut? Är ni redo att bestämma er?

Beslutar mötet i enlighet med förslaget? Ska vi göra som det står i förslaget?

Beslutar regionrådet bifalla valberedningens förslag? Ska vi välja dom som  
valberedningen föreslår? 

Beslutar regionrådet avslå valberedningens förslag? Ska vi inte välja just dom här, 
utan bestämma att vi väljer några andra?

Jag finner att mötet beslutat godkänna... Då säger vi så, vi är nöjda med det här 
och behöver inte prata mer om det.

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Jag vill att ni räknar rösterna!

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi fortsätta mötet?

Motion Inskickat förslag 
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Jag ställer motionerna mot varandra Nu ska ni få välja vilket av de här två förslagen 
ni tror mest på

Jag ställer motionen bifall mot avslag Nu får ni säga ja eller nej till det här förslaget 

Beviljar mötet ansvarsfrihet för regionstyrelsen? Tycker ni att styrelsen skötte sitt 
jobb under året? 

Jag föreslår röstning medelst handuppräckning Jag tycker att vi ska räcka upp  
handen när vi röstar. 

Jag föreslår röstning via acklamation Jag tycker att vi ska rösta genom att ropa JA 
om vi håller med

Jag föreslår öppen omröstning Jag tycker att vi ska rösta så att vi ser varandras 
röster

Jag föreslår sluten omröstning Jag tycker att vi ska rösta så att vi inte ser  
varandras röster

Vi öppnar mötet för pläderingar Nu kan ni komma upp i talarstolen och säga vad 
ni tycker i den här frågan

Yrkanden Förslag som lämnas in under mötets gång

Kan vi lägga detta till handlingarna? Är vi klara med just den här frågan? 

Jag föreslår att vi bordlägger frågan Det känns som att vi inte kommer vidare just 
nu så jag tycker vi tar några andra frågor så länge, och så provar vi igen om 
en stund

Vi justerar röstlängden Vi ska kolla hur många som är här och vilka av dem som 
har rätt att rösta

Vi ska förrätta ett fyllnadsval Någon har hoppat av sitt uppdrag i förtid, och 
därför ska vi välja någon annan istället

Kom ihåg att anmäla permission till presidiet Säg till oss här uppe på scenen om du 
måste lämna mötet en stund

Jag vill tillstyrka motionen Jag gillar det här förslaget och ställer mig bakom det

Jag vill avstyrka motionen Jag gillar inte det här förslaget och ställer mig inte 
bakom det



Tack för din medverkan!




