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Praktisk information
TID OCH PLATS
28 april 2020 klockan 10.00-12.30, incheckning från klockan 9.30. Mötet är digitalt via 
Teams (lathund bifogas med handlingarna). Förbered gärna lunch som du kan äta i 
samband med föreläsningen.

FÖR VEM 
För dig som är vald till regionrådsombud och för dig som har eller är nominerad till  
ett regionalt uppdrag i Unionen Öst. Endast valda regionrådsombud har rösträtt.

FRÅGOR 
Frågor om regionrådet: Eva Andersson, eva.andersson@unionen.se, 013-24 75 03 
eller Anders Tilly, anders.tilly@unionen.se, 013-24 75 05. Frågor till valberedningen: 
Carola Johansson Idiz, carola.johansson-idiz@unionen.se, 013-24 75 09 eller Kerstin 
Karlsson, kerstin.karlsson@ericsson.com, 073-043 54 98.

PROGRAM
10.00 Inledning
 Christine Lindström, regionstyrelsens ordförande

 Gästtalare
 Stefan Carlsson, Unionens förbundsstyrelse

 Unionens Öst årsmöte
 Årsmöte enligt dagordning sidan 6

 Samverka i förtroende – föreläsning med Mia Törnblom
 Läs mer här.

12.30 Mötet avslutas 

INNAN MÖTET – NOMINERA LEDAMÖTER TILL VALBEREDNING OCH UTSKOTT
Med anledning av corona och rådande restriktioner genomför vi även i år regionrå-
det digitalt. Nomineringar till valberedning och regionrådsutskott behöver därför ske 
innan regionrådet. I vanliga fall hanterar vi detta på själva mötet.

Senast 22 april kan du nominera (föreslå) vem eller vilka som ska ingå i regionens 
valberedning. Läs om valberedningens uppdrag på sidan 23.

Senast 22 april kan du även nominera vem eller vilka som ska ingå i regionråds-
utskottet och bereda val av valberedning på nästa regionråd, i april 2022. Läs mer  
på sidan 22.

Mejla dina nomineringar till ost@unionen.se, uppge följande:

 y Namn, arbetsplats och kontaktuppgifter (mobilnummer och e-postadress) på den 
du nominerar. Tänk på att personen måste vara tillfrågad och acceptera nomine-
ringen.

 y Uppge till vilket uppdrag du nominerar personen, till valberedningen eller utskot-
tet och skriv en kort motivering.

 y Ditt namn och kontaktuppgifter (mobilnummer och e-postadress).
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Alla medlemmar kan 
nominera (föreslå) 
personer till de olika 
uppdragen, till exempel 
styrelseordförande, 
ledamot, revisor med 
flera.

Så fungerar demokratin i Unionen

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.

Senast 14 dagar före 
årsmötet skickas alla 
inkomna motioner till-
sammans med region-
styrelsens yttrande till 
regionrådsombuden.

På regionrådet diskuteras ombuden 
motionerna innan beslut fattas. 
Ombuden tar även del av valbered-
ningens förslag till förtroendevalda 
och väljer sedan sina företrädare 
som ska leda regionen kommande 
verksamhetsår. Ombuden väljer 
också en ny valberedning som ska 
ta fram förslag till förtroendevalda till 
nästa års regionråd.

Senast 14 dagar före 
regionrådet skickas 
valberedningens 
förslag ut till alla  
regionrådsombud.

Valberedningen tar emot alla  
nomineringar och jobbar med att 
ta fram ett förslag. Valberedningen 
pratar med kandidater för att bilda 
sig en uppfattning om alla som 
blivit nominerade.

Alla medlemmar kan 
skicka in motioner 
(förslag). Motioner ska 
komma in senast den 
28 februari. Dessa dis-
kuteras och beslutas  
på regionrådet.

FRÅN MOTION TILL 
REGIONRÅD

FRÅN NOMINERING 
TILL REGIONRÅD
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Unionen Öst  
regionråd 2021
Regionrådet (årsmötet) är Unionen Östs högst beslutande organ, mellan 
regionråden är regionstyrelsen högsta företrädare. 

Regionstyrelsen leder regionen och ansvarar för att företräda Unionen och 
regionens medlemmar. Regionstyrelsen fastställer verksamhet, budget och 
bemanning inom de ramar som förbundets valda nationella organ anger  
och följer sedan upp regionens verksamhet. Regionstyrelsen har även ansvar 
för regionens demokratiska processer och dialog. Ungdomsombud tillvaratar 
unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen. 

Det är de medlemsvalda regionrådsombuden som på regionrådet väljer 
regionstyrelse. De väljer också revisorer, valberedning, ungdomsombud i 
regionsstyrelsen och regionens ombud till förbundsråd.

Respekfullt 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 av 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. Anklagelser 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  
professionellt sätt. 
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Dagordning
1. Upprop
2. Årsmötets stadgeenliga kallande
3. Fastställande av dagordning
4. Val av
 –  ordförande för mötet
 –  sekreterare
 –  två justerare som tillsammans med mötesordföranden justerar protokollet
 –  rösträknare
 –  regionrådsutskott 
5. Motioner till regionstyrelsen under året (information, se sidan 8)
 –  Dygnsöppen förskola och påverkansarbete för möjlighet för ensamstående     

 att välja att arbeta dagtid när barnen är små (medlem, Öst)
6. Motioner till förbundsrådets årsmöte (information, se sidan 9-16)
 –  Höj a-kasseåldern (medlem, Göteborg)
 –  Onlinekontrakt (medlem, Sydväst)
 –  Arbetstidsförkortning för Unionens medlemmar (medlem, Småland)
 –  Arbetsmiljöansvar vid hemarbete (regionstyrelsen, Bergslagen)
 –  Försäkringsskydd vid hemarbete (regionstyrelsen, Bergslagen)
7. Motioner och förslag till regionrådet (inga inkomna motioner)
8. Arvoden och ersättningar 2021 (se sidan 17)
9. Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning (bilaga 1)
10. Revisorernas granskningsrapport (sidan 20 i bilaga 1)
11. Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
12.  Fastställande av antal (ojämnt*) styrelseledamöter och suppleanter  

(minst tre) för dessa
13. Val av
 –  regionstyrelsens ordförande för två år
 –  regionstyrelseledamöter för två år
 –  regionstyrelsesuppleanter för ett år att inträda i den ordning som  

  bestäms vid valet
 –  ungdomsombud för ett år
 –  revisor för två år
 –  revisorssuppleanter för ett år
 –  ombud till förbundsrådet för ett år
 –  förbundsrådssuppleanter för ett år  
 –  regionrådsutskott att bereda val av valberedning på regionråd 2022
14.  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och  

eventella suppleanter för dessa
15. Val av
 –  ledamöter i valberedningen för två år, varav en sammankallande
 –  ledamot i valberedningen för ett år (fyllnadsval)
 –  eventuella suppleanter för ett år
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas

* Här ska även regionordförande räknas in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal  ledmöter 
inklusive regionordförande. 
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Val av mötesfunktionärer
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så kallade mötes-
funktionärer. Det är regionrådsombud som har särskilda uppdrag under själva 
regionrådet. För uppdraget som mötesordförande och sekreterare kan även andra 
personer väljas, exempelvis kan en inbjuden gäst väljas som mötesordförande och en 
anställd från regionkontoret kan väljas som sekreterare.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga 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 
finns angivna här.

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordförande för mötet
Stefan Carlsson Förbundsstyrelsen

Sekreterare för mötet
Eva Andersson Unionen Öst

Två justerare
Förslag presenteras på regionrådet.

Rösträknare
Inte aktuellt vid digitalt möte.

Beredningsutskott
Marianne Törngren Bosch Thermoteknik AB 
Jonas Blomqvist Bosch Thermoteknik AB

Övriga nominerade
Inga nominerade
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Motion till regionstyrelsen
MOTION: DYGNSÖPPEN FÖRSKOLA OCH PÅVERKANSARBETE ATT VÄLJA DAGTID
Medlem, Unionen Öst

Motionären inkom med skrivelse 2020-12 -01 angående:

1. Dygnsöppen förskola. Det finns en brist på platser i Linköping och du önskar att 
Unionen ska bedriva påverkansarbete för att få till en utökning av antalet platser 
på den dygnsöppna förskolan.

2. Att Unionen ska bedriva påverkansarbete för att ge ensamstående möjlighet att 
välja att arbeta dagtid när barnen är små.

Regionstyrelsens svar:
 y Det finns i lagstiftningen inget krav på att förskola ska erbjudas under kvällar, 

nätter, veckoslut eller i samband med större helger. 

 y Arbetsgivare har idag långtgående skyldigheter i föräldralagstiftningen men det 
finns idag ingen rättighet att ställa krav på ett förändrat arbetsschema så som 
beskrivs i din skrivelse.    

 y I Unionens handlingsprogram beskrivs den inriktning som Unionen ska jobba 
med fram till minst 2023. I dokumentet beskrivs bland annat möjligheten till 
balans mellan arbete och fritid. Unionen värnar möjligheten att kunna vara för-
älder i kombination med ett heltidsarbete och ska genom påverkansarbete verka 
för att ge förutsättningar för detta.

 y Ett föräldravänligt arbetsliv med föräldravänliga arbetsplatser är ett för Unionen 
viktigt område att bedriva opinionsarbete inom och vi arbetar där med frågor 
som att:
- Unionen vill att arbetsplatserna ska se över sina villkor och rutiner så att de pas-

sar småbarnsföräldrar och att chefer utövar ett föräldravänligt ledarskap.
- Unionen vill att fler kvinnor gör karriär och blir chefer och att chefer ska ha 

samma möjlighet som andra att kunna gå ner i arbetstid och dela chefstjänst 
med någon annan.

- Unionen vill att alla arbetsplatser ska betala ut föräldralön.
- Unionen vill att arbetsplatserna ska ha en policy med rutiner och handlingspla-

ner för föräldralediga.

 y Du kan läsa mer om Unionens arbete för ett jämställt och inkluderande arbetsliv 
här: Unionens politik för ett jämställt och inkluderande arbetsliv 

 y Regionstyrelsen förstår att denna fråga är viktig för dig och din vän men också för 
alla de ensamma föräldrar som befinner sig liknande situationer. Regionstyrelsen 
ser ingen möjlighet att specifikt driva frågan om dygnet runt öppen förskola i 
Linköping i dagsläget. Vi hänvisar därför till Unionens pågående opinionsarbete 
för ett föräldravänligt arbetsliv. 

 y Vår rekommendation är att din vän kontaktar sitt fackförbund som troligen är 
Vårdförbundet för att lyssna med dem hur arbetet med ett föräldravänligt arbets-
liv bedrivs inom Vårdförbundet. Vårdförbundet har också en större möjlighet att 
föra en dialog med arbetsgivaren i det aktuella fallet gällande arbetsschema och 
arbetstider. 
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Motioner till förbundsråd 2021 
MOTION 1: HÖJ A-KASSEÅLDERN
Medlem, region Göteborg

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 nuvarande 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 pensioner. 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 ersätt-
ning 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 för en höjd övre 
ål-dersgräns i arbetslöshetsförsäkringen och att den anpassas 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 arbets-
lös-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 remiss-
ytt-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 riksdagen 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.
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MOTION 2: ONLINEKONTRAKT
Medlem, region Sydväst

Under pandemin har övervägande del av tjänstemän arbetat hemifrån, online. 
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 genom 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 örespråka online arbete där möjligt 
att minimera kontorslokaler för företagen

Förbundsstyrelsens yttrande
Arbete online – eller distansarbete – har utförts i stor utsträckning under pande-
min. Precis som motionären beskriver kan distansarbete ha flera positiva 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 mins-
kad restid till och från arbetet. Forskningen pekar också ut risker förknippade med 
distansarbete, så som utsuddade gränser mellan arbetsliv och privatliv (vilket kan 
påverka återhämtningen negativt), social isolering (vilket kan leda till nedstämd-
het och ensamhet), sämre karriärutveckling, minskad tillit i organisationen, ökad 
arbetsmängd och sjuknärvaro. Lite förenklat kan man säga att vissa positiva effekter 
av distansarbete avtar med omfattningen av distansarbete, medan vissa risker ökar 
med omfattningen. 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 umgänge, funk-
tionsnedsättning och ekonomi några faktorer som har betydelse för hur distansar-
bete upplevs för arbetstagarna och hur riskerna för ohälsa ser ut. Den som exem-
pelvis 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 medlem-
mar. Unionen vill att fler ska ges möjlighet att på detta sätt arbeta 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 
arbetsmiljöperspektiv, försäkringsfrågor, frågor om arbetssätt och ledarskap beak-
tas. Med anledning av det mycket omfattande distansarbetet som äger rum under 
covid-19-pandemin har Unionen dragit igång ett stort arbete där frågan om hemar-
bete och distansarbete i tiden efter covid-19 utreds och diskuteras.
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Som motionären skriver skulle en större omfattning av distansarbete innebära 
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 arbetsgivare tvingar 
arbetstagare till distansarbete för att hålla nere beläggningen – vilket vore ett stort 
bakslag för arbetet mot en inkluderande arbetsmarknad.

Unionen värnar kontoren och att varje arbetstagare ska kunna räkna med att det 
finns en kontorsplats att komma till på ens kontor. Förbundsstyrelsen 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 reglera 
arbete på distans. Sådana möjligheter finns redan idag.

Förbundsrådet föreslås besluta 
 att första att-satsen anses besvarad, 

att avslå andra och tredje att-satsen
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MOTION 3: ARBETSTIDSFÖRKORTNING FÖR UNIONENS MEDLEMMAR
Medlem, region Småland

Arbetstidsförkortning ökar avsevärt jämställdhet, minskar ohälsa och ökar uthål-
lighet 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 gemensam 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 positiva 
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 arbetstid har 
förhandlats om under 2020 (några branscher förhandlas även under våren 2021). 
Nya avtal har tecknats och gäller till våren 2023. Förhandlingarna 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 branschdelegationerna. I inrikt-
ningen ingick bl. a ”Bibehållen och /eller stärkt arbetstidsförkortning utifrån beho-
ven på respektive avtalsområde”.

Om inte uppsägningar blir aktuella av sista 12-månadersperioden i nuvarande 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 avtals- 

motioner.
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MOTION 4: ARBETSMILJÖANSVAR VID HEMARBETE
Regionstyrelsen Bergslagen

Med anledning av förändrade arbetsförhållande för många av våra medlemmar där 
distansarbete som sker i hemmet är vanligt förekommande anser vi att arbetsmil-
jöansvaret 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 provisoriska arbetsplatser, utan fullgod arbets-
miljö såsom ljus och anpassade möbler. Det är också, som det visas i många rappor-
ter, att den psykiska påfrestningen är högre när man arbetar ensam hemifrån.

Vi har idag ganska bra verktyg för det organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö-
arbetet men den är framtagen under tidigare ”normala” arbetsförhållanden. 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 arbets-
vardag, där nya eller fler arbetsmiljöfrågor aktualiserats till följd av ökat hemarbete. 
Unionens arbetsmiljöpolitiska plattform har som utgångspunkt att alla som deltar i 
arbetslivet har rätt till en god och riskfri psykosocial och fysisk arbetsmiljö, där den 
egna hälsan inte sätts på spel.

Arbetsmiljölagen (AML) anger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. 
Arbetsmiljölagen gäller för all verksamhet där arbetstagare utför arbete för en 
arbetsgivares räkning, oberoende om arbetet utförs på en särskilt anordnad arbets-
plats, från arbetstagarens hem eller genom andra former av distansarbete. Även vid 
hemarbete måste arbetsgivaren enligt 3 kap 2 a § AML ha ett systematiskt arbetsmil-
jöarbete och planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att 
arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § anger att det ska eftersträvas att arbetet ger möjlig-
het till variation, social kontakt och samarbete. De förtydligade kraven enligt 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska ingå i det systematiska 
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 arbets-
tagarens 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 Belastningsergonomi (AFS 2012:2) är tillämpliga även vid distansarbete 
och hanterar bland annat arbetsgivarens ansvar att förbygga belastningsskador, tillse 
att arbetstagaren har kunskaper om de risker som finns och att göra anpassningar 
vid behov.

Distansarbete är en mångfacetterad företeelse som kan röra sig mellan perma-
nent eller partiellt distansarbete, egeninitierat/frivilligt eller anvisat/påtvingat. 
Distansarbete kan ses ur både arbetsplats- och individperspektiv och området kan 
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innefatta såväl arbetsmiljöaspekter som försäkrings- och villkorsaspekter. Då dis-
tansarbete inte är en enhetlig företeelse kan sådant arbete inte hanteras på ett och 
samma sätt. Arbetsmiljölagen och det systematiska 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 anpassat för att hantera olika former av arbete och arbetsplat-
ser, så även distansarbete.

Om än det nuvarande regelverket hanterar arbetsgivarens ansvar för en sund 
och säker arbetsmiljö även vid distansarbete, är det viktigt att på arbetsplatsnivå 
kunna hantera de frågor som uppstår med koppling till sådant arbete i dess olika 
omfattning och former. Det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkan behöver 
vara välfungerande även när arbetsformerna förändras och innefatta risker med 
distansarbete där sådant sker. Det är väsentligt att såväl arbetsgivare som arbets-
miljöombud och arbetstagare har kunskap om risker som kan finnas med koppling 
till distansarbete. Detta inte minst 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. 
Arbetsmiljöverket behöver skapa tydlighet i regelverk och krav, samt göra infor-
mation gällande krav tillgänglig. Unionen arbetar för detta genom såväl remissvar 
som påverkansarbete. Regeringen gav i december 2020 Arbetsmiljöverket i upp-
drag att ta fram vägledning för arbetsmiljöarbetet under pandemin. I uppdraget 
inkluderas vägledning gällande arbetsmiljön vid hemarbete och hur en god arbets-
miljö kan skapas vid hemarbete. Ett regeringsuppdrag 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 arbetsmiljöstrategi för de kommande fem åren.

Unionen har genom flertalet undersökningar följt hur arbetsmiljön upplevts och 
hanterats under pandemin. Att ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan gjort 
arbetsmiljön bättre, även under den oförutsedda kris som pandemin 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. 
Information, handledning och praktiskt stöd med koppling till arbetsmiljön vid 
distansarbete har tagits fram och kommer även fortsättningsvis att uppdateras 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 forskning om pande-
mins effekter, bland annat gällande den psykosociala hälsan vid distansarbete.

Arbetsmiljö, distansarbete och det förändrade arbetsliv som följt med pande-
min är och kommer fortsätta att vara stora och prioriterade frågor för förbundet. 
Arbetsmiljö för bättre balans är därför ett av fyra fokusområden som förbundssty-
relsen fastslagit för 2021. Under första halvåret 2021 kommer förbundet att fokusera 
på omfattningen av förändringarna som följt med ökat hemarbete och på vilka pro-



15

blem 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 anses besvarad.



16

MOTION 5: FÖRSÄKRINGSSKYDD VID HEMARBETE
Regionstyrelsen Bergslagen

Med anledning av förändrade arbetsförhållande för många av våra medlemmar så 
anser vi att försäkringsskyddet behöver ses över och förbättras. Vi tror att det för-
ändrade arbetssättet kommer att kvarstå även efter denna pandemi i mer eller min-
dre 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 dagsläget 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 försäkrings-
skydd 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. Motionen 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 för-
bättras.

Arbetslivet förändras i en snabb takt och dagens teknik gör att arbetsuppgifterna för 
tjänstemän numera många gånger kan utföras, och också utförs, från andra platser 
än i arbetsgivarens lokaler. Det försäkringsrättliga skyddet 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 upp-
manar arbetstagaren att arbeta hemifrån alternativt stänger sina kontor. Det finns, 
såsom påtalas i motionen, mycket som talar för att medlemmarna även efter pande-
min 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 påbör-
jats ett arbete om hur förbundet ska förhålla sig i frågor som rör hemarbete i tiden 
efter covid-19. Frågan om behovet av ett utvidgat försäkringsskydd och utform-
ningen av ett sådant är inkluderat i detta arbete.

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

Förbundsrådet föreslås besluta 
 att motionen är besvarad.
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Arvoden & ersättningar 2021
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen föreslår oförändrade nivåer för rese- och mötesersättningar samt 
arvoden för Unionen Öst 2021. Prisbasbeloppet (Pbb) för 2021 är 47 600 kronor.

Resor och traktamenten
Ersättning till regionstyrelsens ledamöter omfattas av de riktlinjer som gäller 
Unionens förtroendevalda och som beslutas av förbundsstyrelsen. Detta gäller i 
samband med uppdrag för regionens räkning. 

För fackliga kurser eller övriga aktiviteter i regionens regi utgår ersättning antingen 
för resa i 2-klass tåg eller med 32,90 kr/mil (2021) vid resa med bil. Milersättningen 
utgår från Skatteverkets skattepliktiga ersättning på 18,50 kr/mil och förbundets 
rekommendationer när det gäller den skattepliktiga milersättningen till medlemmar 
på 14,40 kr/mil (2021). 

Mötesersättning
Mötesersättning utgår med ett fast belopp på 476 kr (1 % av Pbb) per bevistat proto-
kollfört regionstyrelsesammanträde, arbetsutskottsmöte (AU) eller valberednings-
möte. Likaså andra av regionstyrelsen eller AU initierade likvärdiga uppdrag,  
t ex arbetsgrupper tillsatta av regionstyrelsen.

Styrelsearvoden
Fast arvode till styrelsen utgår enligt nedan. 

Ordförande 25 % av Pbb 2021 = 11 900 kr 
Vice ordförande 12,5 % av Pbb 2021 = 5 950 kr 
Övriga ledamöter i arbetsutskottet 9 % av Pbb 2021 = 4 284 kr

Styrelsearvodet villkoras med närvarokrav och reduceras i förhållande till even- 
tuell frånvaro (avser ej revisorer). Fullt arvode utbetalas vid 75 % mötesnärvaro på 
styrelsemöten respektive AU-möten. Eventuell frånvaro överstigande 25 % medför 
en proportionell reducering av det fasta arvodet. För eventuell frånvaro på grund av 
att övriga uppdrag för Unionen Öst sammanfaller med regionstyrelsesammanträde 
skall arvodet ej reduceras.

Revisorsarvode
Arvode utgår per person till verkställande revisorer med 2 856 kr (6 % av Pbb).

Ombud till Regionråd (RR)
Regionrådsombud och suppleanter, utsedda av tjänstemannaklubb, erhåller vid del-
tagande i regionrådsmöte reseersättning enligt region Östs regler.
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Val av regionstyrelse
Valberedningens uppdrag att hitta kandidater till de olika uppdragen kräver en hel-
hetssyn på regionens verksamhet och behov. Valberedningen behöver en långsiktig 
plan där både kontinuitet och förnyelse är viktigt. Förutom olika erfarenheter och 
kunskap tar valberedningen hänsyn till fyra kriterier för att skapa en god spridning 
som på bästa möjliga sätt motsvarar medlemmarna i regionen. De fyra kriterierna 
är; bransch, geografi, ålder och kön.

FÖRDELNING OCH JÄMFÖRELSE
Regionstyrelsen föreslår i år att antalet suppleanter utökas med en person, därmed 
består förslag på styrelse av en ordförande, tio ledamöter, fyra suppleanter och ett 
ungdomsombud. Utifrån de fem ledamöter som har mandat fram till 2022 och val-
beredningens förslag på övriga förtroendevalda ser fördelningen ut enligt nedan. 
Fördelningen kan jämföras med hur fördelningen ser ut bland regionens medlem-
mar.

KÖN Medlemmar Regionstyrelsen

Män 60 %

Kvinnor 40 %

GEOGRAFI Medlemmar Regionstyrelsen

Linköping 42%

Norrköping 29 %

Finspång 6 %

Katrineholm, Flen, Vingåker 5 %

Motala, Vadstena 5 %

Ödeshög, Boxholm, Tranås 5 %

Mjölby 5 %

Åtvidaberg, Kinda, Ydre 2 %

Söderköping, Valdemarsvik 1 %

BRANSCH Medlemmar Regionstyrelsen

Industri & Teknik 37 %

Handel 12 %

IT & Telekom 10 %

Service & Tjänster 9 %

Konsult & Finans 7 %

Bygg & Fastigheter 7 %

Organisation & Föreningar 4 %

Energi & Miljö 3 %

Transport & Logistik 3 %

Farmaci & Hälsa 3 %

Media & Kommunikation 2 %

Egenföretagare

Arbetssökande

Sittande ledamot

Valberedningens förslag (omval)

Valberedningens förslag (nyval)

FÖRKLARING TILL FÄRG & FORM

ÅLDER Medlemmar Regionstyrelsen

Under 30 år 16 %

31-40 år 22 %

41-50 år 29 %

51-60 år 27 %

61 år och över 7 %
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Nedan listas valberedningens förslag, därefter övriga nominerade. Under mötet kan  
du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem istället för valberedning-
ens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandidater än de som finns angivna här. 

FÖLJANDE HAR MANDAT TILL APRIL 2022
Christina Andersson Marknadslyftet i Sverige Linköping Ledamot 
Stefan Andersson Saab Dynamics AB Linköping Ledamot 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping Ledamot 
Elizabeth Lakey Saab Dynamics AB Linköping Ledamot 
Linda Näslund Releasy Customer Management AB Linköping Ledamot 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningens förslag listas nedan, därefter övriga nominerade och avgående. 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 finns 
angivna här. 

Ordförande
Christine Lindström Siemens Energy AB Finspång Omval

Ordinarie ledamöter
Andreas Danielsson Saab AB Linköping Omval 
Linnéa Berg Telia Company AB Norrköping Nyval 
Daniel Magnusson Apoteket AB Linköping Nyval 
Juan David Fonseca Martin & Servera Logistik Norrköping Nyval 
Micael Hessel  Ericsson AB Linköping  Nyval

Suppleanter
1:a Ulrica Holmertz Systembolaget Kisa Nyval  
2:e Anders Häll Siemens Energy AB Finspång Nyval 
3:a Karin Broberg Anticimex AB Norrköping Nyval 
4:e Damian Jurzysta Webbhelp AB Norrköping Nyval

Ungdomsombud
Nathalie Jensen SYNLAB Analytics & Serv. Sw. AB Linköping Omval

ÖVRIGA NOMINERADE 
Ordförande samt ordinarie ledamot
Inga övriga nomineringar

Suppleant 
Andreas Danielsson Saab AB Linköping 
Linnéa Berg Telia Company AB Norrköping

Ungdomsombud 
Inga övriga nominerade

AVGÅENDE REGIONSTYRELSEN
John Agefjäll, ordinarie ledamot 
Jens Edström, ordinarie ledamot  
Jeanette Eriksson, ordinarie ledamot (avgick under 2020) 
Roger Forssén, ordinarie ledamot
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsen verksamhet och föreslår regionrådet att till-  
eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter övriga 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  
finns angivna här. 

REVISOR MED MANDAT TILL 2022
Annica Vik E.ON Energilösningar AB Norrköping 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie revisor
Alf Norrbin BillerudKorsnäs Sweden AB Skärblacka  Omval

Suppleanter
1:a Annika Hejnebo Ekholm Systembolaget Norrköping Omval 
2:a Elzbieta Ahonen Siemens Energy AB Finspång Omval

Övriga nominerade
Inga övriga nominerade.

20
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Val av förbundsrådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, förbundsråd, där 130 ombud från hela landet deltar.  
På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättelse och diskuterar för förbundet  
aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även ledamöter till delegationen för förbunds- 
övergripande frågor som arbetar med pensionsfrågor och omställningsavtalet genom  
förhandlings- och samverkansrådet PTK. Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet en  
särskild funktion då det sätter upp mål och riktlinjer inför kommande avtalsförhand- 
lingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelega-
tioner*. Unionen Öst har sju ordinarie ombud och sju suppleanter i förbundsrådet. Alla 
poster har en mandatperiod på 1 år. 

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

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Ordinarie ombud
John Agefjäll Combitech AB Linköping Omval 
Christina Andersson  Marknadslyftet i Sverige  Linköping Omval 
Lena Dahlqvist Systembolaget Linköping Omval 
Andreas Danielsson  Saab AB Linköping Omval 
Gunilla Fåk Saab AB Linköping Omval 
Ulrika Holmertz  Systembolaget  Linköping Omval 
Christine Lindström Siemens Energy AB Finspång Omval

Suppleanter
1:a Elizabeth Lakey Saab AB Linköping Omval 
2:a Birgitta Lillemets Kolmårdens Djurpark AB Kolmården Omval 
3:e Patrik Thorsson Releasy Customer Management AB Linköping Omval 
4:e Peter Yngve NCC AB Linköping Omval 
5:e Linnéa Berg  Telia Company AB Norrköping Nyval 
6:e Daniel Magnusson Apoteket AB Linköping Nyval 
7:e Stefan Andersson Saab Dynamics AB Linköping Nyval

 
Övriga nomineringar 
Ordinarie ombud
Stefan Andersson Saab Dynamics AB Linköping 
Linnéa Berg Telia Company AB Norrköping 
Daniel Magnusson Apoteket AB Linköping

Suppleanter
John Agefjäll Combitech AB Linköping 
Andreas Danielsson Saab AB Linköping 
Gunilla Fåk Saab AB Linköping 
Christine Lindström Siemens Energy AB Finspång 
 
*Branschdelegationer utses inte vid varje förbundsråd utan bara på de förbundsråd som 
behandlar avtalsfrågor. Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför avtals-
förhandlingar om nya kollektivavtal.
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Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskott är en grupp regionsrådsledamöter som tar emot nomine-
ringar samt föreslår vilka som ska vara valberedare för regionen kommande 
år. Utskottets förslag till valberedning presenteras på regionrådet i samband 
med valen. 

Förslag på regionrådsutskott till regionrådsmötet 2022 samt övriga inkomna 
nomineringar presenteras på kommande regionråd den 28 april. 

Läs mer om nominering till regionrådsutskottet på sidan 3. 

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 finns angivna här. 

23



22 23

Presentation valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. Region  
Öst har idag sju ordinarie ledamöter och inga suppleant. 

Valberedningens uppgift är att ta emot nomineringar och föreslå kandidater till de val som regi-
onrådet ska göra. Valberedningen föreslår även mötesfunktionärer till regi- 
onrådet och tar fram förslag på arvoden och andra ersättningar för regionalt förtroen- 
devalda det kommande året. Valberedningens arbete handlar mycket om kontakt och  
intervjuer med både kandidater som har uppdrag och de som blir nominerade.

BEFINTLIG VALBEREDNING
Mikael Andrén Bosch Thermoteknik AB Tranås Mandat till 2022 
Åsa Carlqvist Systembolaget Norrköping Mandat till 2022 
Laila Freiman Samhall AB Linköping Mandat till 2022 
Vakant 

Kerstin Karlsson* Ericsson AB Linköping  Mandat går ut 
Linda Lundgren Saab AB Linköping Mandat går ut 
Kjell Magnusson Releasy Cust. Management AB  Linköping Mandat går ut 

*Sammankallande

AVGÅENDE VALBEREDNINGEN
Moa Svensson, ordinarie ledamot med mandat till 2022.
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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 närmast obegripliga 
frågeställningar. Därför har vi tagit fram en liten ordlista, som översätter årsmötes-
språk till vanligt vardagstal. Den passar utmärkt för dig som är nyvald som ombud, 
men även för dig som varit med ett tag men som inte vågat fråga vad allt egentligen 
betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens lokala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet och 
har kallelsen gått ut i tid senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Är ni redo att köra?

Vi inleder förhandlingarna. Nu kör vi!

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

Är det mötets mening att... Är alla här överens?

Någon däremot? Är ni riktigt säkra? Säg nej annars!

Jag har inga fler på talarlistan Har alla fått säga det de vill?

Är debatten avslutad? Har alla pratat klart?

Kan mötet gå till beslut? Ska vi klubba det här?

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

Beslutar regionrådet bifalla valberedningens förslag? Ska vi välja de som  
valberedningens föreslår? 

Beslutar regionrådet avslå valberedningens förslag? Ska vi inte välja just de 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! Nu får ni allt räkna rösterna!

Jag föreslår röstning med handuppräckning Ska vi räcka upp handen när vi  
röstar, eller?

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi börja jobba?
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Unionen är Sveriges största fackförbund. Hos oss är alla tjänstemän 
i det privata arbetslivet välkomna, oavsett utbildning och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både 
egenföretagare och studenter. Vår vision är att tillsammans skapa 
framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. 

 


