MOTION 1.
Nationella samverkansgruppen inom Unionen Seniorer, Stockholm

Unionens medlemmar består av olika grupper. Studerande, yrkesverksamma, egenföretagare, arbetslösa och pensionärer. Medlemskapets spännvidd är betydande.
Unionen är en medlemsstyrd organisation som bygger på solidaritet och
värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla
människor lika värde.
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Förbundet strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald vid fördelning av förtroendeuppdrag. Det betyder att alla medlemmar, ska ha lika
möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och representation i förbundets
alla demokratiska organ.
Dessvärre finns fortfarande begränsningar. Efter ett långt arbetsliv och
övergången till att bli pensionär upptäcker man att principerna inte räcker
ända fram. Som pensionärsmedlem upphör rätten att få vara med om att
fatta beslut på kongressen.
Eftersom pensionärsbegreppet under en lång tid är stadd i förändring
finns inte bara principiella skäl att ändra på detta.
Att fånga medlemmarnas framtida intresse är lika viktigt som att återkoppla unionenspensionärers erfarenheter som pensionär och/eller
delvis/yrkes/ideellt verksamma.
Antalet pensionärsmedlemmar är ca 60 000, av dessa är ca 10 000
aktiva i regionala seniorföreningar.
Stadgarnas nuvarande text:
Mom 4 Pensionärsmedlemmar får utse fem observatörer till kongressen
och lika många suppleanter. Dessa har yttrande- och förslagsrätt vid
kongressen.
Mom 4 Pensionärsmedlemmar får i samverkansgruppen utse fem
ledamöter till kongressen och lika många suppleanter.

Alla som är yrkesverksamma eller egenföretagare inom förbundets
organisationsområde eller studerande har rätt att bli medlemmar i

2 (261)

förbundet. Medlemmar som lämnar arbetslivet på grund av ålder eller
sjukdom har rätt att kvarstå som pensionärsmedlemmar.
Unionens uppgift är enligt §1.2 i förbundets stadgar ”att förena och
företräda medlemmarna samt tillvarata och främja deras fackliga,
ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen på alla nivåer”.
Unionen är främst ett förbund för yrkesverksamma medlemmar och
förbundets uppgiftsparagraf tar sikte på detta genom skrivningen.
Motionen tar upp att pensionärer i många fall har lång erfarenhet av
arbetslivet och att denna bör tas tillvara på ett bättre sätt. I Unionens
stadgar anges i §2.2 mom 3 att pensionärsmedlemmar har motionsrätt
till regionala och nationella organ. Pensionärsmedlemmarna har även
observatörsplatser vid kongressen. Pensionärsmedlemmar har därmed
stora möjligheter att bidra med erfarenhet och kunskap till kongress,
förbundsråd och regionråd. Det gör att pensionärsmedlemmar har
möjlighet att dela med sig av kunskap och erfarenhet för att beslut ska bli
så bra som möjliga.
Motionen tar upp att pensionärsmedlemmar idag inte har rösträtt vid
kongresser utan endast utser observatörer med yttrande- och förslagsrätt. Förbundets kongress fattar bland annat beslut om vilken politik
förbundet ska driva och därmed hur vi vill att arbetslivet ska se ut idag
och i morgon. Unionen är främst ett förbund som verkar för yrkesverksamma medlemmars rättigheter och förutsättningar på arbetsmarknaden
och i arbetslivet. Hur besluten ska påverka de yrkesverksamma medlemmarna ska beslutas av just de yrkesverksamma medlemmarna. Utifrån
denna princip yrkar förbundsstyrelsen avslag på motionen i sin helhet.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 2.
Styrelsen för Seniorerna Unionen Dalarna och Styrelsen för Unionen
Region Dalarna
Regionstyrelsen och Seniorerna, Dalarna

I vår regionala pensionärsförening har vi genom åren flera gånger stött
på problemet att gamla fack- och arbetskamrater vill vara med i vår
förening.
Det har visat sig att de vid sin pensionering lämnat förbundet omedvetna
om vad det innebär.
Att återkomma till förbundet är idag omöjligt.
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Det handlar inte sällan om gamla kollegor som varit aktiva inom Unionen
eller dess föregångare - Sif och HTF - och det känns då mycket konstigt
att behöva avvisa dem.
Det är vår uppfattning att de ska kunna få återinträda som
pensionärsmedlemmar som de så önskar.
Vi föreslår därför:
att stadgarnas § 2.1 mom. 1 får ett tillägg med följande lydelse:
"Medlem som lämnat arbetslivet och förbundet på grund av ålder
eller sjukdom kan begära återinträde som pensionärsmedlem i
förbundet."
att

förbundsstyrelsen, som enligt § 2.1 mom. 3 fastställer villkoren för
pensionärsmedlemskap, utformar regler för på vilka villkor man får
återinträda i förbundet som pensionärsmedlem.

Unionen hade årsskiftet 2014/2015 60 937 pensionärsmedlemmar och
antalet har ökat de fyra senaste åren. Pensionärsmedlem kan en
medlem bli som genom pensioneringen inte längre är yrkesverksam men
som vill kvarstå som medlem i förbundet.
Som pensionärsmedlem får medlem fortsatt bland annat Kollega och
vissa försäkringar men framförallt delta i regionala seniorföreningars
verksamhet.
Idag är det, precis om beskrivs i motionen, inte möjligt att söka inträde i
förbundet efter pensionering. Det kan både för förbundet och för den
enskilda finnas fördelar och skäl att ha möjligheten till att bevilja
återinträde som pensionärsmedlem. Exempelvis kan en medlem ha
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missat eller inte vetat att den kunnat kvarstå som pensionärsmedlem. Då
detta uppmärksammas finns ingen möjlighet att återinträda i förbundet.
En pensionärsmedlems erfarenhet och kunskap om arbetslivet och
engagemang i fackliga frågor kan vara en tillgång för förbundet och för
förbundets medlemmar även i framtiden. Att då på grund av exempelvis
att det missats inte kunna vara pensionärsmedlem är inte bara en förlust
för den enskilde utan även för förbundet.
Unionen, som alla ideella organisationer, vilar på medlemmarnas vilja att
delta och engagera sig för organisationens utveckling. En tidigare
yrkesverksam som av olika anledningar utträtt ur förbundet, aktivt eller av
annan anledning, bör kunna återinträda i förbundet som
pensionärsmedlem. Under vilka förutsättningar en medlem kan beviljas
återinträde behöver dock tittas närmre på vilket även föreslås i att-sats
två.
Den första att-satsen i motionen föreslår en stadgeförändring av §2.1
mom 1. Förbundsstyrelsens ser det som att det föreslagna tillägget
innebär en återupprepning av delar av nuvarande stadgeskrivning.
Förbundsstyrelsen ser också behov av att justera nuvarande stadgetext
för att täcka in eventuella återinträden i förbundet.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 3.
Marcus Grundén, Regionala Ung Arena Sydväst styrgrupp, Sydost

I dagsläget kan man vara medlem i Unionen och arbeta i en region
medan ens arbetsställe finns i en annan, tillfälligt tillhöra en annan region
på grund av studier, bo på gränsen mellan två regioner eller ha större
anknytning till en annan region än den man tillhör.
Unionens stadgar antagna 2011 säger under § 2.2 att medlem har rätt
att inneha förtroendeuppdrag i och för förbundet, men specificerar inte
om medlem har rätt att inneha uppdrag i en region medan den tillhör en
annan.
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För att Unionen ska kunna utvecklas som fackförbund och med det mer
rörliga arbetslivet som finns kan det uppstå hinder då en medlem byter
region, kanske bara tillfälligt eller ens arbetsställe tillhör en annan region
än där man verkar så kan Unionen förlora värdefull kompetens. Något
som kan göra att engagerade medlemmar förlorar sitt engagemang då
arbetet som utförs får starta om från början och varför ska personer ta på
sig ett uppdrag om de inte kan följa det.
Därför anser vi att det är viktigt att man har möjlighet att bli nominerad till
uppdrag i alla regioner vare sig vilken region som medlemmen tillhör.
Vilka personer som sedan ska företräda våra medlemmar i olika
positionen är upp till de olika beslutande församlingarna att besluta.
Därav föreslår vi att Unionens kongress beslutar följande:
Att ändra Unionens stadgar så att det tydligt framgår att medlem i en
region har rätten att bli nominerad till annan region och ta uppdrag i den
regionen

Motionen tar upp en väldigt viktig princip. Att det ska finnas så få hinder
och så många möjligheter som möjligt att bli förtroendevald. Det är de
förtroendevalda som på många sätt driver förbundets utveckling framåt.
Vid kongressen 2011 avslogs en motion som tog höjd för att medlemmar
ska kunna väljas till regionstyrelsen i en annan region än den
medlemmen är bosatt eller verksam inom. Kongressen avslog även
förbundsstyrelsens förslag om att införa en möjlighet för förbundsstyrelsen att ge dispens. I och med att motionen och förbundsstyrelsens
förslag avslogs tolkades frågan som om att det inte var möjligt att vara
förtroendevald i en region som medlemmen inte ingår inom.
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Problematiken med att tillhöra en viss region och vara förtroendevald på
regional nivå förekommer framförallt när det handlar om riksklubbar.
Exempelvis skulle en medlem i en riksklubb med huvudsäte i Stockholm
och som bor i Stockholm men som arbetar i Södertälje i region Östra
Sörmland/Gotland med denna tolkning inte kunna bli vald till
regionstyrelsen i Stockholm.
Frågan har vid sidan av att lyftas i motionen även diskuterats i andra
forum bland annat den av förbundsstyrelsen tillsatta stadgegruppen
förbundsstyrelsen tillsatte för att arbeta med förslag till
stadgeförändringar. Utifrån detta har förbundsstyrelsen sett det som
viktigt att förtydliga skrivningar i stadgan kring valbarhet till regionala
förtroendeuppdrag.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionen
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MOTION 4.
Linus Hannedahl, Stockholm Lisa Herrlin, Sjuhall, Charleene Pettersson,
Norrbotten, Lina Högberg Wahlström, Stockholm, Joakim Åkesson,
Skaraborg/Väst, Fredrik Åslund, Mellannorrland, Johan Hyltén-Cavallius,
Göteborg

Nätverksgruppen för ungdomsombud lyfter i rapporten ”Ungdomsombud
– alibi eller resurs?” som har presenterats för förbundsstyrelse och
regionstyrelser runt om i landet problematiken med att det runt om i
regionerna är väldigt olika syn på ungdomsombudens syfte, roll och
funktion.
Man lyfter fram behovet av att se över möjligheterna att ta fram
förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som kan skapa
en samsyn om rollen. Detta för att det essentiella för att skapa ett
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samförstånd aldrig kommer att kunna styras av stadgar. Rollen måste i
någon form få vara levande och kunna anpassa sig till hur världen ser
ut, både inom förbundet, respektive region och över tid.
Vi ser det som en väsentlig del för att stärka rollen som ungdomsombud,
men även att anpassa så att rollen får samma betydelse över hela
förbundet, att man ser över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer som klargör syftet och nyttan med ungdomsombuden, men som ändå ger en bredd till regionerna att kunna formulera
regionala riktlinjer som passar till deras verklighet och som kompletterar
de förbundsövergripande.
Därför vill vi föreslå:
kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsammans med nätverksgruppen för ungdomsombud se över möjligheterna och utformningen av förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden som
skapar en samsyn kring rollen utifrån motionens intentioner.

Vilken roll och syfte ett ungdomsombud i en regionstyrelse har kan idag
skilja sig mellan olika regioner, precis som motionen beskriver. En samsyn i vad ungdomsombud ska ha för roll och syfte stärker rollen och ger
även bättre möjligheter till kompetensutveckling och stöd till regionernas
ungdomsombud.
Unionens ungdomsombud är en resurs i förbundet både idag och
imorgon och därför stödjer förbundsstyrelsen förslag att ta fram
förbundsövergripande riktlinjer för ungdomsombuden.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta:
att
bifalla motionen
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MOTION 5.
Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen

Unionens stadgar visar vilka ramar och förhållningsregler förbundet med
dess medlemmar har att arbeta efter. När det gäller paragrafen §5.6 –
mom1 ” regionchef utser sekreterare ” till regional valberedning, slås
man dock av hur loopen i denna konstruktion gör att det ’oberoende från
ledningen’ som man normalt värnar för en valberedning, inte riktigt finns
kvar genom denna paragraf.
Även fast syftet med att en regionchef utser sekreterare till
valberedningen troligen är för att avlasta valberedningen i det praktiska
arbetet, så stämmer inte det arrangemanget med det oberoende från
ledningen som man normalt vill att en valberedning ska ha.
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Vi tycker därför att det vore lämpligare att valberedningen själva utser
sekreterare inom sin grupp, istället för att regionchefen ska utse en av
sina anställda till denna funktion.
Även om det är en hypotetisk fråga, då vi inte tror att detta missbrukats
inom förbundet, så vore det ändå bättre att paragrafen redan från början
är konstruerad för att säkra detta oberoende.
Vi yrkar därför på att kongressen beslutar att:
-paragraf 5.6 mom 1 ändras till att ”valberedningen utser sekreterare
inom gruppen”.

Valberedningsarbetet på regional nivå är för den regionala demokratin
ett av de viktigaste uppdragen. I den regionala demokratin fyller
valberedningen en central roll i att ta ansvar för regionens framtida
utveckling. Den regionala valberedningen gör det genom att ta fram
förslag på vilka förtroendevalda som ska leda regionen. Ett väl fungerade
valberedningsarbete är en viktig fråga ur demokratisynpunkt.
En valberedning behöver precis som motionären skriver vara obunden
så att dess integritet inte kan ifrågasättas. Motionären pekar på att
skrivningen i §5.6 mom 1 att regionchefen utser sekreterare innebär att
den regionala valberedningens obundenhet kan ifrågasättas. Samma
skrivning finns i §8.4 mom 1 och den nationella valberedningen där
kanslichef utser sekreterare.
Syftet med skrivningen är att sekreteraren ska vara ett administrativt stöd
för valberedningen i dess arbete. I den handbok för regionala
valberedare som finns framtagen som stöd i valberedningens arbete
tydliggörs att sekreteraren är en administrativ och organisatoriska resurs
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för att valberedningen lättare ska kunna genomföra sitt uppdrag. Det
tydliggörs även att sekreteraren i likhet med de valda ledamöterna har
ansvar för att alla diskussioner kring kandidater, medlemmar eller
nomineringar stannar inom valberedningen. Det administrativa och
organisatoriska stödet som valberedningen av sekreteraren är en stor
hjälp och avlastning i synnerhet i samband med nomineringstider inför
regionråd.
Att valberedningsarbetet ska fungera på bästa sätt är något
förbundsstyrelsens ser som en nödvändighet då valberedningsarbetet är
ett grundfundament för en demokratisk organisation. För att det ska göra
det, på lokal, regional och nationell nivå behöver förbundet stödja
valberedningar med så bra stöd och resurser som möjligt. Av denna
anledning ser förbundsstyrelsen en stor vinst i nuvarande
stadgeskrivning och särskilt att det finns ett stadgat stöd till en grupp
förtroendevalda vilkas arbetsinsats är vital för alla delar och nivåer av
förbundet. Utifrån detta föreslår förbundsstyrelsen att kongressen avslår
motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen

14 (261)

MOTION 6.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Vi vill ha kvar möjligheten för förbundsrådet att ändra
medlemsavgifterna.
Vi föreslår därför kongressen:
Att punkten ”eventuell ändring av regler för avgiftsuttag” ska kvarstå.

Förbundsstyrelsen föreslår i sitt förslag i §7.6 mom 1 att
dagordningspunkten eventuell ändring av regler för avgiftsuttag stryks.
Utgångspunkten är att det idag är en dagordningspunkt som
förbundsrådet ska besluta om. Att förbundsrådet ska besluta om
eventuell ändring av regler för avgiftsuttag står i motsättning till §12 mom
2. Enligt §12 mom 2 kan förbundsrådet på motion av förbundsstyrelsen
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besluta om temporär ändring av avgifter. Detta kan göras om förbundets
ekonomi under löpande kongressperiod väsentligt förändras på sätt som
inte kunnat förutses av kongressen. Förbundsrådet kan därmed endast
ändra avgiften på förslag av förbundsstyrelsen, genom en motion. En
eventuell förändring gäller endast till senast en månad efter
nästkommande kongress då det är kongressen som fastställer
förbundets ekonomi, rambudget och regler för avgiftsuttag.
En förändring av regler för avgiftsuttag på förbundsrådet kan därmed
endast ske efter motion från förbundsstyrelsen vilket anges i §12 mom 2.
Förbundsstyrelsens förslag till strykning innebär därmed inte att
förbundsrådet saknar möjlighet att ändra medlemsavgifterna utan den
möjligheten kvarstår utefter §12 mom 2. Utifrån detta föreslår
förbundsstyrelsen avslag på motionen med hänvisning till
förbundsstyrelsens eget förslag till förändring av §7.6 mom 1.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 7.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Förtydliga förbundsrådets uppgift att behandla motioner. Vi
tycker att förslaget till tillägg som ligger idag inte är tillräckligt bra
formulerat då tex medlemsavgiften beslutas av kongressen men ska
kunna ändras på förbundsråd.
Vi föreslår därför kongressen:
•
Att inför en ny punkt under mom 1 som lyder:
att behandla motioner i frågor som inte kräver kongressbeslut

Förbundsstyrelsen har i sitt förslag till ändring av §7.1 mom 1 föreslagit
att förbundsrådet bland annat har till uppgift att ”behandla motioner i
frågor som inte beslutas av kongress”.
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Motionären föreslår att förbundsrådet ska behandla motioner i frågor
som inte kräver kongressbeslut. För att sortera förbundsstyrelsens
förslag till beslut och motionärens behöver vi titta på vad kongressen
fattar beslut om enligt §8.5 mom 1.
Kongressen fattar beslut om,
•
rapport om motioner eller förslag inkomna till förbundsstyrelsen
under kongressperioden
•

behandling av årsredovisning för de gångna räkenskaps och
verksamhetsåren

•

förbundsrevisorernas revisionsberättelser

•

fastställande av resultat- och balansräkning för de gångna
räkenskapsåren

•

förfarande med eventuellt överskott eller underskott för
kongressperioden

•

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

•

behandling av motioner och förslag inkomna till kongressen

•

handlingsprogram för kommande kongressperiod

•

förbundets ekonomi, rambudget och regler för avgiftsuttag

•

konfliktberedskap

•

beslut om löner, anställningsvillkor och arvoden

•

val för nästkommande kongressperiod

•

val av valberedningsutskott för nästkommande kongressperiod

•

Stadgar
18 (261)

Utöver dessa punkter fattar kongressen beslut i en hel massa frågor som
berör hela förbundets utveckling och framtid. Exempelvis fattade
kongressen 2011 beslut om studerandeverksamheten, om
förtroendevaldas ersättningar, om kompetensutveckling och stöd till
förtroendevalda, om likabehandlingsarbete och så vidare.
Förändringen som motionären föreslår skulle innebära att alla dessa
frågor, där beslut av kongressen inte krävs, skulle kunna beslutas av
förbundsrådet istället för att som idag hänskjutas nästa ordinarie
kongress. Det får som konsekvens att förbundsrådet i praktiken skulle bli
och fungera som en sorts minikongress varje år. Det är inte en utveckling
som förbundsstyrelsen ser gagnar förbundet. Förbundsstyrelsen yrkar
utifrån detta att motionen ska vara beaktad med hänvisning till
förbundsstyrelsens eget förslag till förändring av §7.1 mom 1.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 8.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Vi anser att det är ytterst viktigt att
branschdelegationsledamöterna väljs på förbundsråd varje år. Alla som
gör ett bra jobb i delegationen har stor chans att bli omvald men de
andra ska kunna bytas ut. Vår demokratiska process förutsätter att
branschdelegationerna är beslutsmässiga och då behövs det
engagerade och närvarande delegater. Ett annat problem med det
system vi har idag är att det är för sent att välja ny delegation vid
förbundsrådet som tar inriktningsbeslutet, då är avtalsrörelsen redan
igång. Det är mycket bättre att successivt byta ut ledamöter.
Delegationernas arbete pågår kontinuerligt.
Det är förbundsstyrelsen efter förslag från valberedningen som förrättar
fyllnadsval, men det föregås idag inte av ett nomineringsförfarande vilket
blir ett demokratiskt problem.
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Vi vill därför att man fortlöpande ska kunna nominera
branschdelegationsledamöter till valberedningen så att de har fler och
nya kandidater att välja mellan.
Vi föreslår därför kongressen:
Att §7.1 mom 4 förslag på ny ordalydelse ”Mandattid för ledamot i
branschdelegation och ledamot i delegation för förbundsövergripande
frågor börjar med förbundsrådets årsmöte och varar fram till nästa
årsmöte.”
Att §7.3 mom 3 kompletteras med ordet ”fortlöpande” innan ordet
”nominera” vilket skulle innebär följande första mening ”Medlemmar,
klubbar och regionstyrelser har rätt att fortlöpande nominera ledamöter
till förbundets branschdelegationer.
Att §7.5 mom 5 förslag på ny ordalydelse av första meningen ”Fyllnadsval av ledamöter till branschdelegationer, delegationen för förbundsövergripande frågor kan göras av förbundsstyrelsen efter förslag från
valberedningen.”

Förbundsstyrelsen delar motionärens synpunkt att det är viktigt att ha väl
fungerande branschdelegationer. Det är oftast komplicerade frågeställningar som ska behandlas och en kontinuitet behövs. Motionären pekar
inte på att hela branschdelegationen ska bytas varje år men den möjligheten kvarstår dock genom att alla ledamöter är uppe för omval vid varje
förbundsråd. Det innebär att större delen av delegationen kan bytas ut
och kontinuiteten i delegationen riskerar därmed bli väldigt svag. Något
som snarare talar emot att byta ut ledamöter en gång om året.
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Delegationerna är väl insatta i de avtal som förhandlats fram och vilka
diskussioner som legat till grund för de skrivningar som finns. Det finns
behov även efter att avtalet skrivits på att följa upp det man kommit
överens om. Det är inte ovanligt att det finns utestående frågor som ska
lösas under avtalsperioden. Att då känna till varför vissa skrivningar i
avtalen finns och vilka diskussioner som varit innan dessa kom till är
mycket viktigt. Att känna till sin avtalshistoria kan inte nog betonas.
Det är riktigt, som motionären påpekar, att förbundsstyrelsen efter förslag
från valberedningen, förättar fyllnadsval till branschdelegationerna då
behov uppstår. I praktiken använder sig valberedningen av de nomineringar man tidigare fått in i sitt arbete för att nominera ny ledamot. Förbundsstyrelsen kan konstatera att det grundläggande problemet snarare är att det
oftast finns för få nomineringar. Men ser att det problemet måste hanteras
på annat sätt än genom det som motionären föreslår.
Utöver detta ser förbundsstyrelsen att val av branschdelegationer vid
varje förbundsråd skulle kunna ta mycket tid i anspråk av förbundsrådet
som bör läggas på att diskutera viktiga strategiska framtidsfrågor och
inte endast förrätta val. Det skulle även innebära att arbete för den nationella valberedningen ökar dramatiskt. I 2008 år stadgar fanns
skrivning om att förbundsrådet skulle välja ledamöter till branschdelegationer för nästkommande förbundsrådsperiod. Man konstaterade på
kongressen 2011 att denna hantering hade stora brister, varför man
beslutade ändra till nuvarande skrivning.
Styrelsen kan konstatera att frågan också diskuterats ingående i stadgegruppen innan kongressen, där majoriteten förordade nuvarande skrivning.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 9.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Vi tycker inte att förslaget av ändring av dessa paragraf är
bra.
Vi tror inte medlemmar vill ha denna typ av information utan de kan
själva söka den på Unionens hemsida under förbundsråd och kongress
där den ska vara lätt tillgänglig.
Däremot tycker vi att valberedningen som idag ska ha till uppgift att
informera klubbar och regioner. Vi är däremot öppna för att lägga till
APO:er.
Vi föreslår därför kongressen:
Att formulera momentet enligt:
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§ 7.5 Mom 3 Valberedningen ska senast 30 november meddela klubbar
och regioner om de val som ska förrättas vid förbundsrådets årsmöte.
Informationen ska även finnas tillgänglig för alla på Unionens hemsida.
§ 8.4 Mom 2 Valberedningen ska senast 31 mars meddela klubbar och
regioner om de val som ska förrättas vid kongressen. Informationen ska
även finnas tillgänglig för alla på Unionens hemsida.

Alla yrkesverksamma och egenföretagar- samt studerandemedlemmar i
Unionen har enligt §2.2 mom 1 och mom 2 rätt att föreslå kandidater till
val i regionala och nationella organ. Föreslagen förändring syftar till att
tydliggöra att information om vilka val som ska förrättas ska komma alla
medlemmar till del. Nuvarande stadgar pekar även ut en
organisationsform som särskilt ska få del av informationen.
Förbundsstyrelsens avsikt med förändringen är inte att någon
organisationsform ska få sämre information utan att ansvar ska tas för att
alla medlemmar oberoende lokal facklig organisation ska vara likvärdiga
och få likvärdig information. Föreslagen förändring innebär fortsatt att
valberedningen har ansvar för att informationen meddelas regionerna
och att dessa ansvarar för att informationen kommer alla regionens
medlemmar till del. All information om vilka val som ska förrättas ska
även finnas tillgänglig på Unionens hemsida. Att skriva in detta i
stadgarna ser förbundsstyrelsen däremot inte behov av.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 10.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Det är i många regioner problem vid nominering och val av
valberedning på regionråden. Vi föreslår därför att vi stadgereglerar
detta.
Vi föreslår därför kongressen:
Att inför en ny paragraf med lydelse:
§5.6 Regionrådsutskott
Regionens årsmöte tillsätter ett valberedningsutskott.
Valberedningsutskottet har som uppgift att ta emot och bereda
nomineringar till ny valberedning och presenterar sitt förslag på årsmötet.
Regionrådet kan även utse andra utskott.
Att ändra paragraf 5.7 Valberedning mom 1:
Mom 1 Regionens årsmöte ska efter förslag av valberedningsutskottet
utse en valberedning med minst tre ledamöter. Valberedningens uppgift
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är att föreslå kandidater till de val som årsmötet eller annat
regionrådsmöte ska göra. Regionchef utser sekreterare till
valberedningen.

I förbundsstyrelsens förslag rörande stadgarna föreslås en liknande
skrivning. Förbundsstyrelsens skrivning föreslår i likhet med motionen en
ny §5.6. Motionen och förbundsstyrelsens förslag skiljer sig i skrivning
kring valberedningsutskott. Förbundsstyrelsens förslag är att
beredningsutskott för att bereda val av ny valberedning endast är ett
beredningsutskott till skillnad från motionens lydelse som innebär att ett
valberedningsutskott ska utses. Syftet med förbundsstyrelsens förslag är
att det i flera regioner idag utses beredningsutskott för att behandla
andra frågor än val av valberedning. Förbundsstyrelsen ser ingen
förbättring, heller ingen försämring, med motionärens förslag förutom att
det i förbundsstyrelsens förslag är tydligare att beredningsutskott för att
ta fram förslag till ny valberedning endast är ett av flera eventuella
beredningsutskott. Utifrån detta yrkar förbundsstyrelsen avslag på
motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 11
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Vi vill behålla paragrafens förklaring av de olika nivåerna men
föreslår att vi lägger till att verksamheten främst utövas genom. Detta för
att inte exkludera nätverk m.m.
”Förbundets verksamhet utövas främst
•

Lokalt – genom klubbar och arbetsplatsombud

•

Regionalt – genom regionråd, regionstyrelse och regionkontor

•

Nationellt – genom kongress, förbundsråd, förbundsstyrelse och
förbundskontor

•

Internationellt – genom internationaler med mera”
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Vi föreslår därför kongressen:
•
Att §1.4 i de nuvarande stadgarna kompletteras med ordet främst
efter utövas.

I förbundsstyrelsens förslag rörande stadgarna föreslås att punktlistan
stryks. Syftet med strykningen är att en punktlista med specifikation som
i nuvarande stadgar alltid riskerar missa verksamhet och gör stadgan
mindre flexibel för andra organisationsformer. Alla uppräkningar
oberoende ämne eller katalogisering riskerar att missa aspekter av
verksamheten och exkludera vissa organisationsformer. Unionen stadgar
är idag uppbyggda på lokal nivå i §3 Arbetsplatsen, regional nivå i §5
Regioner och nationell nivå i §6-8. Under alla dessa paragrafer framgår
exempelvis att lokal nivå på arbetsplatsen organiseras i klubb och
arbetsplatsombud. Förbundsstyrelsens förslag är därför att avslå
motionen med hänvisning till att det blir en bättre och mindre
exkluderande skrivning att skriva att Förbundets verksamhet lokalt,
regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån detta och med hänvisning
till förbundsstyrelsens stadgeförslag yrkar förbundsstyrelsen avslag på
motionen.

att avslå motionen
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MOTION 12.
Regionsstyrelsen Sydväst
Ingrid Sjunnesson, Sydväst

Uppdraget att vara arbetsplatsombud är viktigt på samma sätt som
klubbuppdraget.
I synnerhet då det omfattar förhandlingsmandat. Det är inte acceptabelt
ur medlemmarnas, förbundets eller ur arbetsgivarperspektiv att
uppdraget kan avslutas i tysthet innan uppdragstiden gått ut, utan att
vare sig medlemmar, förbundet eller företaget meddelas.
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Jag föreslår därför att följande text adderas till våra stadgar:
§3.2.1 Upplösning
Mom 1 Uppdraget att vara arbetsplatsombud kan upplösas genom beslut
av medlemsmötet. Kallelse och dagordning till detta möte ska delges
medlemmarna senast sju dagar i förväg. För beslut om upplösning av
uppdraget erfordras att ärendet är upptaget i kallelsen, dessutom krävs
att en representant för regionen är närvarande vid medlemsmötet.
Mom 2 Uppdraget att vara arbetsplatsombud kan även upplösas av
regionstyrelsen under förutsättning att det saknas medlemmar eller om
arbetsplatsombudet grovt bryter mot förbundets stadgar eller
stadgeenliga beslut.
bifalla motionen i enlighet med motionärens förslag.

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att uppdraget att vara
arbetsplatsombud är ett viktigt uppdrag. Den stora andelen av alla APO
är idag APO-I (arbetsplatsombud med informationsmandat). Det är ett
viktigt uppdrag om än med begränsat ansvarsområde. APO-I är ett
fackligt förtroendeuppdrag som kan vara ett sätt för att öka den fackliga
medvetenheten och kompetensen på en arbetsplats. Vi vet idag att
närvaro av fackligt förtroendevalda i alla former ökar preferensen,
synliggör nyttan med medlemskap och ger ett ökat intresse av att
engagera sig. Att få fler APO-I är ett sätt att bygga långsiktigt fackligt
engagemang. Motionen tar upp att det behöver finnas tydligare
formaliakrav kring uppdraget som APO. Detta tror förbundsstyrelsen inte
är rätt väg att gå för att få fler att ta på sig uppdrag som APO-I och
därmed öka antalet fackligt förtroendevalda generellt.
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Förbundsstyrelsen har som verksamhetsinriktning pekat ut att en ökning
av det lokala fackliga arbetet är en central framtidsfråga. Därför satsat
förbundet stort på att öka attraktionskraften, rekrytera nya och hitta bra
rutiner för kontinuerlig kontakt, dialog och stöd till förtroendevalda. När
det gäller att avsluta uppdrag så finns det idag rutiner för att påminna
såväl APO som regionen när mandattiden håller på att ta slut. Detta sker
genom brevutskick till APO och mailpåminnelser till regionen. Många
regioner har också utarbetade rutiner för att kontakta APO kontinuerligt
under året i allmänhet och inför mandattids slut i synnerhet. Således är
problemet med att uppdraget avslutas i tysthet inte så stort. Det är också
angeläget att formaliakraven hålls på rätt nivå, så att de underlättar det
fackliga arbetet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 13.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Regionstyrelsen Stockholm anser att Förbundsrådets
granskningsutskotts uppgifter som sammanfaller med revisorernas
uppgifter kan samlas hos en instans, nämligen hos revisorerna.
Granskningsutskottet ska granska anmärkningar inlämnade från en
begränsad mängd medlemmar (nämligen de som är ombud), granska
och utreda dessa under en mycket begränsad tid och sedan yttra sig om
dessa, samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Denna uppgift bör revisorerna ha, dvs den tillkommande uppgiften för
revisorerna blir att under förbundsrådet yttra sig över de anmälningar
som inkommit till dem efter utgången av det år som revisorerna granskar,
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utöver att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Den tid som står till
revisorernas förfogande för utredning (om sådana anmälningar lämnas in
under januari-februari) möjliggör en seriös behandling av inkomna
anmälningar.
Regionstyrelsen Stockholm föreslår kongressen besluta
Att §7.4 Mom 1 ges följande lydelse:
”Förbundsrådet ska tillsätta ett beredningsutskott med uppgift att bereda
frågor som rådet remitterat. Förbundsrådet kan även utse ytterligare
utskott för årsmötet. Antal ledamöter fastställs av förbundsrådet som
väljer ordförande och ledamöter.”
och
följdändring vad gäller mom 2 (utgår)
samt
§7.6 mom 1 - punkten efter val av rösträknare ges lydelsen
”val av eventuella ytterligare utskott för årsmötet”

Att som styrelse yttra sig över en motion som beslutar om hur samma
styrelse ska granskas är naturligtvis mycket svårt, för att inte säga direkt
olämpligt. Hur detta ska gå till är naturligtvis upp till kongressen att
diskutera, utan inblandning från styrelsen. Förbundsstyrelsen ska dock
enligt §9.7 mom 3 yttra sig över samtliga motioner och har som uppgift
att lämna förslag till beslut på samtliga motioner.
Styrelsen har trots därför försökt bilda sig en uppfattning om vad
motionärens förslag skulle innebära och vi kan se att det finns en
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överlappande roll och granskning i de båda funktionerna. Som styrelsen
kan se det förändras inte möjligheterna att granska styrelsens arbete i
någon riktning utifrån motionärens förslag varför styrelsen ställer sig
positiv till motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen
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MOTION 14.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Regionstyrelsen Stockholm anser att Kongressen granskningsutskotts
uppgifter som sammanfaller med revisorernas uppgifter kan samlas hos
en instans, nämligen hos revisorerna.
Granskningsutskottet ska granska anmärkningar inlämnade från en
begränsad mängd medlemmar (nämligen ombuden), granska och utreda
dessa under en mycket begränsad tid och sedan yttra sig om dessa,
samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Denna uppgift bör revisorerna ha, dvs den tillkommande uppgiften för
revisorerna blir att under kongressen yttra sig över de anmälningar som
inkommit till dem efter utgången av den period som revisorerna granskar,
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utöver att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. Den tid som står till revisorernas
förfogande för utredning (om sådana anmälningar lämnas in under januarifebruari) möjliggör en seriös behandling av inkomna anmälningar.
Regionstyrelsen Stockholm föreslår kongressen besluta
Att §8.3 Mom 1 ges följande lydelse:
”Kongressen tillsätter ekonomiutskott samt ett eller flera
beredningsutskott och fastställer antalet ledamöter i dessa.”
och följdändring vad gäller mom 2 (utgår)
samt paragraf 8.5 - punkten efter val av rösträknare om val och
sammansättning av granskningsutskott stryks.

Att som styrelse yttra sig över en motion som beslutar om hur samma
styrelse ska granskas är naturligtvis mycket svårt, för att inte säga direkt
olämpligt. Hur detta ska gå till är naturligtvis upp till kongressen att
diskutera, utan inblandning från styrelsen. Förbundsstyrelsen ska dock
enligt §9.7 mom 3 yttra sig över samtliga motioner och har som uppgift
att lämna förslag till beslut på samtliga motioner.
Styrelsen har trots därför försökt bilda sig en uppfattning om vad
motionärens förslag skulle innebära och vi kan se att det finns en
överlappande roll och granskning i de båda funktionerna. Som styrelsen
kan se det förändras inte möjligheterna att granska styrelsens arbete i
någon riktning utifrån motionärens förslag varför styrelsen ställer sig
positiv till motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motionen
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MOTION 15.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Regionstyrelsen Stockholm anser det är ett värde att samtliga klubbars
årsmöten genomförs senast vid en stadgereglerad tidpunkt. Det
underlättar bl a kommunikation och uppföljning och minskar behovet av
registerhållning och bevakning. Denna tidpunkt är ju fastställd till 28
februari, och avses inte ändras vid denna kongress.
Samma argument gäller för årliga arbetsplatsmöten för val av
arbetsplatsombud och regionrådsombud. Här finns dock ett förslag om
att årligt arbetsplatsmöte för att välja arbetsplatsombud ska kunna hållas
när som helst under året, men kravet på ett möte senast den 28 februari
kvarstår då det gäller val av regionrådsombud.
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Arbetsplatsmöten kommer alltså att kunna behöva hållas två gånger per
år och regionernas stöd för att säkerställa att stadgeenliga möten hålls
försvåras.
Vi skulle kunna yrka avslag på alla ändringar i paragraf 3.2 moment 2, 4,
5 och 7 och uppnå det vi önskar, men vi förlorar då en tydligare struktur i
stadgarna vad gäller insändande av protokoll, därav denna motion.
Regionstyrelsen Stockholm föreslår kongressen besluta att
Mom 4 ges följande lydelse:
Medlemsmöte kan utse ombud till regionrådet. Årligt medlemsmöte ska
hållas senast 28 februari. Kopia av protokoll från medlemsmöte ska
sändas till regionen.

Förbundsstyrelsens ser likheter med motion om Förslag på ny paragraf i
våra stadgar avseende avslut av uppdrag som Arbetsplatsombud. Den
stora andelen arbetsplatsombud i förbundet är arbetsplatsombud med
informationsmandat (APO-I). APO-I är ett förtroendeuppdrag som på
många sätt kan vara ett första uppdrag för en medlem eller ett sätt att få
igång en spirande facklig organisering på en arbetsplats. Att öka
formaliakraven på APO-I ser inte förbundsstyrelsen som rätt väg i att
hitta strategier för att öka det fackliga engagemanget på våra
arbetsplatser.
Regionernas främsta resurs för att främja och öka engagemanget på
arbetsplatserna är vid sidan av engagerade medlemmar de anställda.
Det är ombudsmännen som stöttar befintliga förtroendevalda och arbetar
med att få fler förtroendevalda. I arbetet med att stötta förtroendevalda i
samband med årsmöten finns det en poäng i att rikta det stödet till de
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förtroendevalda som har förhandlingsmandat gentemot arbetsgivare där
det främst rör sig om klubbar. Det blir genom förslaget enklare att höja
kvaliteten i stöd till förtroendevalda om ombudsmännen ges möjlighet att
fördela en redan hög arbetsbelastning under januari och februari mer
jämnt under året. Under 2014 utvecklades även rutiner som gör det
möjligt för regionerna att följa upp när val av APO ska ske. Regionen får
idag en signal av Unionens medlemsregister när ett mandat håller på att
gå ut. Därmed är regionen kontinuerligt informerade om när det är dags
att välja om ett APO och kan på sådant sätt sätta in det stöd som behövs
för att på bästa sätt kunna stötta engagerade medlemmarna och lokalt
fackligt förtroendevalda.
Förbundsstyrelsen ser en möjlighet att bättre stödja APO om dessa kan
hålla årsmöten under året snarare än i samband med att alla klubbar ska
hålla årsmöten. Förslag till förändring innebär en bättre möjlighet att
både planera och ge ett reellt stöd till både klubbar och APO. Med detta
som utgångspunkt föreslår förbundsstyrelsen att kongressen avslår
motionen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 16.
Karin Green, Hamburg Süd Norden AB, Göteborg

När man försöker värva yngre medlemmar till Unionen är många
intresserade, men tycker att kostnaden är för hög. De flesta yngre
medarbetare är inte tidigare med vare sig i något fackförbund eller i
någon A-kassa. För dem blir det fråga om en tillkommande utgift på totalt
omkring sek 350 / månad för att bli medlem i Unionen och Unionens Akassa.
Då känns det för mycket. Det är närmare sek 4000 / år och betydligt mer
än vad ett medlemskap i till exempel en idrottsklubb eller ett politiskt
parti kostar, dvs några hundralappar om året.
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Då avgiften till A-kassan styrs på politisk väg och inte av Unionen avser
detta förslag endast medlemsavgiften till Unionen. Troligtvis leder ett
medlemskap i Unionen samtidigt eller senare även till medlemsskap i
Unionens A-kassa. En brytpunkt vid 30 år känns rimlig, eftersom det i
praktiken i dagens Sverige är först vid denna ålder som tidsbegränsade
anställningar, utlandsresor och studier avslutas och ersätts med en mer
stabil tillvaro.
För att locka fler yngre att gå med och på så sätt inse fördelarna
med medlemsskapet yrkas därför
att Unionen inför ett ungdomsmedlemsskap för medlemmar som är upp
till 30 år
att en låg medlemsavgift sätts för detta - ca sek 50 eller högst 100 /
månad

Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten av att locka yngre
medlemmar och få dem att inse fördelarna med ett medlemskap i
Unionen. De senaste åren har förbundets generella satsning på synlighet
värvning också varit framgångsrik; De senaste fyra åren har antalet
medlemmar ökat med över 100 000 och av de nya yrkesverksamma
medlemmar vi fick under fjolåret var över 40 procent upp till 30 år.
En viktig ingrediens i de senaste årens breda satsning på ökad
organisationsgrad har varit det särskilda ”introduktionsmedlemskap” som
förbundsstyrelsen beslutade om 2010 och som innebär att alla nya
yrkesverksamma medlemmar befrias från förbundsavgiften första 3
månaderna. Något som underlättat arbetet med att få fler - inte minst
unga - att vilja ta steget och bli medlemmar av förbundet.
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Allt större andel av de unga som kommer ut på arbetsmarknaden har
akademisk utbildning. Därför är Unionen Student en annan viktig
framgångsnyckel i strategin att locka en ny generations arbetstagare till i
Unionen. Som studentmedlem får du tillgång till stora delar av Unionens
tjänster och förmåner redan under studietiden för bara 100 kronor i
engångsavgift. Studentmedlemmar som sedan börjar jobba betalar bara
100 kronor i månadsavgift under första året som yrkesverksam medlem.
Förra året utnyttjade över 4 000 nyexaminerade och i många fall unga
akademiker detta erbjudande.
Även om motionären har rätt i att många unga har lägre inkomster och
otryggare anställningar i början av sina arbetsliv är det ändå något som
skiljer sig åt mellan individer. Det finns anställda som inte har fyllt 30 som
har höga inkomster och trygga villkor precis som det finns anställda som
har fyllt både 30, 40 och 50 som fortfarande har relativt låga och osäkra
förvärvsinkomster. Det är anledningen till att Unionens avgiftssystem
utgår från principen att alla medlemmara betalar avgift utifrån sin
månadsinkomst. Att som motionären föreslår inrätta ett medlemskap
med särskild medlemsavgift utifrån ålder skulle innebära att frångå
denna princip. Förbundsstyrelsen anser också att det är viktigt att
medlemsavgiftsystemet inte blir föremål för ett för stort antal undantag
och särregler.
(Sedan finansieringsavgiften i a-kassorna försvann är avgiften till
Unionens a-kassa lägre än tidigare och i stort sett lika låg som i andra akassor (ex AEA och Ledarna). Det har också gjort att totalkostnaden för
att vara med i Unionen och Unionens A-kassa sjunkit och är
konkurrenskraftig gentemot andra fackliga aktörer.)
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 17.
Markus Johannisson, IKEA AB,
Inka Rask, Zahra Susak Bengtsson, Småland

Unionenklubben IKEA/Ikano har fått information till sig om att ett hinder
för att medarbetare inte är medlemmar i Unionen är den att de anser det
kostar för mycket. Vi ställde oss till en början fundersamma till detta då
Unionen är en av de billigaste fackförenings-medlemskapen som finns
på den Svenska marknaden men faktum kvarstod att medarbetare ansåg
att så var fallet.
När vi tittade lite närmare på vilka medarbetare det var som ansåg att
medlemskapet var för dyrt, så såg vi att en viss kategori var överrepresenterad, nämligen de medarbetare som hade en månadslön runt
19-22 000 kr.
Ofta är även medarbetarna inom detta lönespann ungdomar/unga vuxna
och just den kategorin som Unionen har lite svårt att locka till sig och än
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svårare att få till att ta på sig fackliga uppdrag. Men ett första steg för att
kunna åta sig ett fackligt uppdrag är medlemskapet och får Unionen fler
medlemmar inom detta lönespann är sannolikheten större att Unionen då
även får fler fackligt engagerade.
Vi tror att en minskad medlemsavgift för de som tjänar i lönespannet 1922 000 kr kommer genererar fler medlemmar till Unionen och därmed
skulle även inkomsttappet som den höjda gränsen medför bli mindre
kännbar för Unionen, kanske rent av utebli.
Att istället för att ha taket om en månadslön på 19 000 kr för medlemsavgiften 150 kr/mån höja taket till 22 000 kr/månad.

Förbundstyrelsen delar motionärens engagemang för medlemsavgifternas storlek och konstruktion så att medlemskapet blir så attraktivt som
möjligt för alla medlemsgrupper. Till detta kommer ansvaret för att
förbundets intäkter från medlemsavgifter ligger på en sådan nivå att
förbundet dels kan genomföra den verksamhet som medlemmarna
förväntar sig, dels lever upp till de principer för användning av ekonomiska resurser som kongressen fattar beslut om.
Förbundsstyrelsen anser vidare att det är viktigt att medlemsavgiftssystemet inte blir föremål för allt för många undantag och förändringar.
Samtidigt är det viktigt och välkommet med en öppen och aktiv diskussion kring medlemsavgiften i relation till den verksamhet som medlemmarna vill att förbundet bedriver. Inför framtida översyner av avgiftssystemet och beslut av kongressen tar förbundsstyrelsen därför med sig
alla olika idéer och förslag kring medlemsavgiften som syftar till att bibehålla balansen mellan låga avgifter, nödvändiga resurser för att ge
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medlemmarnas service och konkurrensläget gentemot andra organisationer. Förbundstyrelsen har beslutat föreslå kongressen att uppdra åt
kommande förbundsstyrelse att under nästa kongressperiod prioritera att
göra en utredning kring avgiftssystemet. Utredningen ska leda fram till ett
förslag som förbundet kan fatta beslut om under 2017.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 18.
Trimble Klubbstyrelse, Stockholm

Grunden till Unionens verksamhet finns i det fackliga engagemanget och
arbetet ute på våra arbetsplatser i form av ombud, förtroendevalda och
medlemmar.
Att rekrytera förtroendevalda till klubbarna och ombud är svårt då det
fackliga arbetet många gånger krockar med det ordinarie arbetet.
Valberedningen i våra klubbar får ofta nej från medlemmarna när de
frågar om de vill ta ett förtroende manna uppdrag på sin arbetsplats.
Det medför att urvalet av intresserade är begränsat och det medför i sin
tur att klubbstyrelsens/ombudens arbete inte alltid håller en godtagbar
nivå.
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För att kunna sköta sitt fackliga uppdrag på bästa möjliga sätt krävs även
att vi går olika kurser.
Det är i sig stimulerande och givande på många sätt men även detta tar
tid från vårt ordinarie arbete. Resultatet blir att man lätt halkar efter i sitt
ordinarie jobb vilket innebär att vi tappar kompetens och blir mindre
attraktiva på arbetsplatsen och när vi ska söka nya jobb.
På grund av detta kan vi även i halka efter i vår löneutveckling.
Att vara fackligt förtroendevald kan även vara hämmande när vi söker
andra tjänster inom och utom företaget då vi kan uppfattas som
obekväma av en del mindre vetande chefer.
Vi yrkar på att kongressen: Undersöker möjligheten att ge någon form av
ersättning för arbetet som förtroendevald. En lösning skulle kunna vara
någon form av rabatt på medlemsavgiften eller rabatt i andra
sammanhang.

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att förtroendevalda på
arbetsplatserna är en viktig grundbult i Unionens arbete. Utan engagerade förtroendevalda medlemmar skulle Unionen inte fungera. Samtidigt
vill förbundsstyrelsen poängtera att Unionen är en ideell organisation och
att den medlemsdrivna egna kraften central. Frågan om ekonomiska
ersättningar har diskuterats i flera omgångar i organisationen och har
alltid slutat i samma resonemang. Ingen förtroendevald ska förlora ekonomiskt på sitt uppdrag, alla utlägg och eventuella inkomstbortfall ska
kompenseras. Det man som förtroendevald vinner på sitt uppdrag är
egen utveckling, inflytande och tillfredsställelse i uppdraget. För att öka
tillfredsställelsen i det fackliga uppdraget har förbundsstyrelsen initierat
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ett särskilt arbete för att ytterligare utveckla arbetet med att stötta,
utveckla och inspirera Unionens förtroendevalda. Styrelsen kan också
konstatera att allt fler medlemmar tar på sig fackliga uppdrag vilket tyder
på att viljan och engagemanget finns där. Det finns fortfarande utmaningar men vi behöver fortsätta att bli bättre på är att visa på varför och
hur man kan engagera sig genom att ta på sig ett fackligt uppdrag.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 19.
Klubbstyrelsen Sutherland Global Services Örnsköldsvik, Mellannorrland

Vi efterlyser en förändring när det gäller ersättning för förtroendevalda i
samband med möten och andra typer av sammankomster som ska
bekostas av Unionen.
Om ett möte hålls långväga hemifrån tillkommer restid som kan ligga
utöver den ordinarie arbetstiden, vilket innebär att man själv får bekosta
den tid man lägger ner på sin fritid. För exempelvis en styrelseledamot
som deltar i sammanlagt 10 möten på ett år, och har lång resväg kan det
innebär 40 timmar eller mer, alltså en hel arbetsvecka som man blir
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tvungen att lägga ned på sin fritid. Unionen förespråkar regional
spridning bland förtroendevalda och vårt förslag skulle underlätta
rekrytering av förtroendevalda som har lång resväg.
Idag utbetalas samma arvode för samtliga deltagare oavsett om man har
möte på hemmaplan eller långväga hemifrån. Visserligen utbetalas
traktamente men det täcker enbart måltider. För ett rättvist system bör
man därför även kompenseras för den restid man lägger ned, vilket de
flesta normalt har i sitt kollektivavtal när de är i ordinarie tjänst.
Arbetslivet har blivit mer krävande och mer stressigt, och det blir allt
svårare att rekrytera förtroendevalda och få engagerade medlemmar.
Arbetstagarna värnar mer och mer om sin fritid. Visserligen anses det
vara ett hedersuppdrag att vara förtroendevald, men vi tycker att det ska
utgå skälig ersättning för alla timmar man lägger ner, oavsett om arbetet
infaller på arbetstid eller fritid. För övrig tid som krävs för inläsning av
material och annan förberedelse, utgår sedvanligt mötesarvode.
Kongressen ställer sig bakom förslaget att det ska utgå restidersättning
för varje restidstimme utanför ordinarie arbetstid.

Inom vissa av Unionens regioner är de geografiska avstånden stora
vilket leder till långa resor till exempelvis kurser och regionråd.
Ledamöter med långa resor avsätter därmed mer tid än andra för sitt
fackliga engagemang.
Förbundsstyrelsen anser att ersättningen från förbundet vid fackligt
arbete alltid skall avse faktiskt förlorad arbetsinkomst eller ökade
kostnader. Man skall alltså inte förlora ekonomiskt på sitt fackliga
uppdrag men man skall heller inte få ökade inkomster av det.
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Restidsersättning skulle innebära att man får mer ersättning än det man
förlorat.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 20.
Klubbstyrelsen Sutherland Global Services Örnsköldsvik, Mellannorrland

Vi efterlyser en förändring när det gäller ersättning för förtroendevalda i
samband med möten och andra typer av sammankomster som bekostas
av Unionen.
Arbetslivet har blivit mer krävande och mer stressigt. Arbetstagarna
värnar mer och mer om sin fritid. Vi tycker att det ska utgå skälig
ersättning för alla timmar man lägger ner, oavsett om arbetet infaller på
arbetstid eller fritid.
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Eftersom det blivit allt vanligare med skiftarbete så bör man få ersättning
motsvarande den tid man lägger ned för mötet, även om det infaller på
en ledig dag eller på en kortare arbetsdag. Om en förtroendevald deltar
på en sammankomst så har denne endast rätt till förlorad arbetsinkomst.
Om mötet infaller på en ledig dag eller på en kortare arbetsdag kan det
innebära att ersättning helt eller delvis uteblir för deltagaren. För de
flesta förtroendevalda skulle det vara helt ointressant att jobba fackligt på
helger och helgdagar. Men för en skiftarbetare så kan en vanlig vardag
vara den kompensation i ledig tid som man får för att man arbetat helger
och helgdagar.
Kongressen ställer sig bakom förslaget att det ska att det ska utgå
ersättning som om man skulle ha arbetat i de fall mötet infaller på sin
fritid.

Förbundsstyrelsen anser att ersättningen från förbundet vid fackligt
arbete alltid skall avse faktiskt förlorad arbetsinkomst eller ökade
kostnader. Man skall alltså inte förlora ekonomiskt på sitt fackliga
uppdrag men man skall heller inte få ökade inkomster av det.
Förbundsstyrelsen är medveten om att alltfler arbetar på helger och med
skiftliknande arbetstider. Därmed är det inte ovanligt att fackliga möten
inom förbundet kan vara på lediga dagar för enskilda ledamöter. Det kan
då också innebära att till exempel deltagande i Unionens kongress under
en vecka kan följas av arbete på helgen. Problem som då kan uppstå
avseende dygns- och veckovila löser vi dock inte genom ersättning från
förbundet. Unionens ställningstagande i andra sammanhang är att vi inte
skall hamna i ett system där man kan köpa sig ur ett arbetsmiljöproblem.
Förlorad dygns- eller veckovila behöver lösas med återhämtning av vila.
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Förbundet har idag möjlighet att ersätta denna typ av ledighet, så att
återhämtning kan säkerställas.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att avslå motionen
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MOTION 21.
Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen

Vi lär ut lagen om styrelserepresentation och vilka krav och åtagande
som gäller för de anställdas representanter bl.a. i styrelser. Då är det
förvånansvärt att inte Förbundsstyrelsen förslår och beslutar om löner för
exempelvis Presidiet, Kanslichef och Chefredaktör som FS idag de facto
anställer.
Det är anmärkningsvärt att en valberedning föreslår uppräkning av
presidiets löner per år och presidiet ensamma sätter lön för Kansli och
Redaktörcheferna. Detta är väl i allra högsta grad en styrelsefråga så att
rätt funktion tar sitt ansvar, sedan är det upp till Kongress alt FR att ge
FS ansvarsfrihet.

55 (261)

Därmed inte sagt att inte uppräkningen ska vara transparent för
Kongress och dess emellan Förbundsrådet. Detta är ju en viktig fråga
bl.a. då styrelsens ansvarsfrihet ska beviljas.
Därför föreslår vi:
Att FS ska sätta lön till Presidiet, Kanslichef och Chefsredaktör
Att FS redogör för kongress och Förbundsråd den uppräkning av lön
som satts årsvis.

Förbundsstyrelsen vill lyfta att det finns en skillnad mellan lagen om
styrelserepresentation och Unionen. Unionen är en ideell förening och
därmed är lagen om styrelserepresentation i alla lägen inte med
nödvändighet applicerbar på förbundet. I Sif och HTF fanns olika sätt att
hantera frågan om hur lönerna sattes för presidiet. När stadgarna skrevs
inför bildandet av Unionen beslutades om nuvarande ordning där
valberedningen föreslår och förbundsråd och kongress beslutar lönernas
nivå.
När lönerna sätts behöver man naturligtvis alltid väga in det
svårhanterliga i att 145 stycken ledamöter på ett förbundsråd ska sätta
lön på olika funktioner. Mot det ska man väga in att det är viktigt att ett
förbund som Unionen är medlemsstyrt och transparent. Därför menar
förbundsstyrelsen att det även fortsättningsvis ska vara förbundsråd och
kongress som beslutar om presidiets löner och att det ska finnas en
redovisning av presidiets och kanslichefen löner i årsberättelsen.
Ordförande har enligt nuvarande rutiner lönesamtal med kanslichefen
och föreslår därefter lön till förbundsstyrelsen, som fattar beslut om
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lönenivå. Övriga funktioner som förbundsstyrelsen tillsätter lönesätts av
kansliorganisationen.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 22.
Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen

Att jobba som förtroendevald inom Unionen är både stimulerande,
intressant och personligt utvecklande. I takt med att förbundet har
utvecklats så innebär det också att kraven på de förtroendevalda ökat
motsvarande. Idag handlar RS-arbete inte bara om ett månatligt möte
utom att aktivt lägga ner ett antal arbetstimmar varje månad på det
”politiska” arbetet i form av remissvar, avtalskonferenser, univärld-svar,
klubbkontakter och POP-arbete, för att nämna något av allt det som görs
på regional nivå. För de som är valda till ordföranden tillkommer
dessutom ytterligare ett antal arbetsuppgifter som planering av
styrelsens arbete, representation av förbundet inom och utanför
regionen, samordning med RC, AU-möten, protokollsärenden mm mm..
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Arbetsinsatsen och tiden som går åt till detta arbete är inte längre någon
liten bi-syssla utan tar en betydande del av den ordinarie arbetsveckan,
från ett par procent upp till 20-25% av ens arbetstid, om man är RO.
Samtidigt ser man att rollen som fackligt förtroendevald på heltid mer och
mer försvinner, och de flesta försöker idag kombinera sitt heltidsarbete
med att också hinna med förtroenderollen därutöver.
Hur arbetet exakt läggs upp skiljer sig dock en del mellan de olika
regionerna, beroende på vilka förutsättningar som finns. Vissa har
möjlighet att lägga sina styrelsemöten på dagtid och har därmed både
förlorad arb.förtjänst och arvodet ovan på det. I andra regioner förläggs
arbetet på kvällstid mht till jobbsituationen, och därmed blir arvodet den
enda ersättningen som ges.
I vissa regioner kan RK stötta med en betydande arbetsinsats, i andra
regioner gör RS det mesta av arbetet själva. Även här ser alltså
förutsättningarna och situationerna lite olika ut.
Från förbundets sida har man gett riktlinjer för hur arvodena kan se ut på
regional nivå. Vi menar dock att det inte går att ha standardiserade
värden som detta av tidigare nämnda skäl! Istället behöver
valberedningarna titta närmare på hur just deras regionala styrelse
arbetar, och hur deras styrelse fördelar arbetet internt samt mellan RS
och RK, och på vilka tider och på vilket sätt deras styrelse sammanträder
och arbetar.
Det man kan se idag är att ersättningen för de regionalt förtroendevalda,
utifrån beskrivningen ovan, skiljer sig från en normal timlön+arvode till att
handla om enbart arvodet- som i sin tur ibland ger en arbetsersättning/
timlön på så lite som 35 kr/tim före skatt..!!
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Vi tycker inte det här är rimligt, att vuxna yrkesarbetande människor som
förutom sitt ordinarie arbete dessutom arbetar fackligt, ska ”belönas”
med en ersättning som är lägre än en sommarjobbande 15-årings!
Som förtroendevald är man duktig på att engagera sig för andras väl och
ve, men nu har nog tiden sprungit iväg och det är hög tid att börja se
över sin egen bakgård. Vilka förutsättningar ska förbundet ge för sina
fackligt förtroendevalda?
Ska det vara ett rent välgörenhetsarbete att arbeta fackligt? Som gratis
övertid?
Eller är det rimligt att även detta extra förtroendearbete ger någon form
av ersättning för de timmar som görs? Precis som vi förespråkar att det
ska göras för de medlemmar vi företräder?
Vi tycker att förutsättningarna för förbundets förtroendevalda behöver
ses över, och vi tror att det bästa är om förbundet beslutar om en rimlig
timersättning för det arbete de förtroendevalda gör, så att
valberedningarna utifrån detta kan lägga regionalt anpassade
arvodesförslag till sina förtroendevalda. Förslag som är anpassade efter
just den regionen och den styrelsens sätt att arbeta.
Vi yrkar därför på att kongressen beslutar att
• Förbundet i samarbete med sina förtroendevalda arbetar fram riktlinjer
för rimliga ersättningar för det fackliga förtroendearbetet som görs.
• Förbundet i samarbete med sina förtroendevalda arbetar fram riktlinjer
till de regionala valberedningarna, riktlinjer över vilka faktorer som ska
vägas in när arvodesförslagen sätts.

60 (261)

• Samtliga arvoden – inte bara de regionala - ska kopplas till index av
något slag, så att de följer med en årlig utveckling precis som alla
andra löner och ersättningar gör.

Det är viktigt att stimulera till att fler tar uppdraget som förtroendevald
och att det inte skall vara förenat med kostnader att representera
medlemmarna på någon nivå i förbundet. Förbundsstyrelsens
uppfattning är att det bör finnas någon form av riktlinje som regioner och
klubbar kan utgå ifrån som norm när man diskuterar bland annat
arvoden. Detta skapar en viss harmonisering av arvodena i förbundet.
Däremot bör dessa inte vara tvingande, eftersom man ute på regionerna
har olika förutsättningar för sina uppdrag.
Idag finns sådana riktlinjer framtagna för arvodesnivåer och som skickas
ut i samband med verksamhetsplaneringen, vilket också mycket riktigt
påpekas i motionen. Dessa riktlinjer är tänkta att utgöra ett stöd för
regionerna, för att skapa sin egen modell för arvoden. Frågan
diskuterades också på kongressen 2011, där man konstaterade att det
räcker med riktlinjer som kan fungera som riktmärke. Förbundsstyrelsen
ser dock att det kan finnas ett behov av kontinuerligt se över riktlinjer för
rimliga ersättningar för det arbete som fackliga uppdrag inom förbundet
innebär då förutsättningarna för uppdragen kan förändras.
Att införa en timersättning skulle leda till att vi skulle vara tvungna att
mäta all tid som utförs i förbundet. En sådan modell skulle innebära
långtgående detaljerade regelverk. Att exempelvis bedöma tidsåtgången
för inläsning av material etc. kan bli mycket svårt. Därför förordar
förbundsstyrelsen den modell som idag finns, där uppdraget arvoderas
schablonmässigt.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att första och andra att-satsen beaktas
att avslå tredje att-satsen
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MOTION 23.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Enligt Unionens handlingsprogram ska vi "jobba för livskraftiga och
konkurrenskraftiga företag och stimulera företagsamhet och forskning.
Genom internationellt samarbete ska vi stärka de anställdas ställning
inom EU och i världen."
Vi kan tydligt se en utveckling mot en mer globaliserad värld där,
kompetens och produktion mer tydligt separeras över olika landgränser.
Det gäller för oss som förbund att här följa med i den utvecklingen, för att
säkerställa att de grundläggande villkor som våra svenska arbetstagare
har även gäller de som arbetar för samme arbetsgivare ett annat land.
Det handlar inte om att sprida den svenska modellen, men vi behöver
sprida, informera och försvara den värdegrund som vår modell vilar.

63 (261)

För att säkerställa det vi själva tar för givet, behöver vi säkerställa att vi
inte blir en handelsvara på grund av olika länders villkor. Det är så vi
skapar konkurrenskraft, företagsamhet och forskning i en allt mer
globaliserad värld.
Vi må vara födda under olika nationaliteter, men i slutändan är vi alla
människor under samma himmel.
Vi föreslår kongressen därför:
Att förbundsstyrelsen får i uppdrag att inom stadgarnas ramar under
kommande kongressperiod undersöker hur förbundet kan utveckla
och påverka det europeiska påverkansarbetet inom förbundet.

Unionen arbetar med dessa frågor redan idag och förbundsstyrelsen har
sett vikten av stärka och utveckla Unionen som en påverkansaktör i
synnerhet på den europeiska men också på den bredare internationella
fackliga arenan. Våra företag och arbetsplatser påverkas i hög
utsträckning av beslut utanför landets gränser, exempelvis inom EU.
Unionens internationella påverkansarbete enskilt eller via fackliga
federationer handlar om värdegrundsfrågor, politisk påverkan, men
också att stödja uppbyggnaden av fackliga strukturer i andra länder. Det
internationella fackliga arbetet och inte minst det europeiska behöver
utvecklas för att vinna fackligt inflytande i en ny tid, i enlighet med
förslagen i handlingsprogrammet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifall motionen
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MOTION 24.
Regionstyrelsen Småland, Småland

I våra kollektivavtal har vi bl.a. konstaterat och kommit överens med
motparten att:
•

kompetensutveckling är en viktig faktor i företagens
lönebildningsprocess

•

kompetensutveckling skall löna sig för den anställde samt tillföra
företaget mervärden

•

De anställdas kunnande och engagemang är av avgörande
betydelse för företagets konkurrenskraft
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•

Alla anställda måste efter behov ges möjlighet att genom olika
insatser utveckla den kompetens som behövs i nya, förändrade
eller framtida arbetsuppgifter

•

Varje anställd har ansvar för sin egen utveckling

•

Arbetsgivarens ansvarar för att den enskilde erbjuds relevant
kompetensutveckling

Trots att parterna är överens så ser verkligheten ibland annorlunda ut.
En del företag ser kompetensutveckling endast som en kostnad som inte
skapar mervärden och framgång. På andra änden av skalan finns det
företag som tycker att de gör sitt bästa när de skickar sina anställda på
alla möjliga kurser som inte är specificerad för dem eller som de
egentligen inte har någon nytta av. Det är klart att det finns arbetsgivare
som för en seriös dialog med sina anställda och faktiskt utvärderar vilken
tillförsel av kompetens som verkligen behövs för företaget. I andra
företag sägs anställda upp p.g.a. brister i kompetensen.
Unionen behöver lyfta diskussionen om vår rätt till att vara
anställningsbara . Det är dags att åter rikta strålkastarna mot frågor och
diskussioner kring kompetensutveckling.
Vi föreslår
att Unionen under nästa kongressperiod ska skapa fokus på
medlemmarnas rätt till individuell kompetensutveckling och rätt till att
vara anställningsbara.

Unionen driver frågan om att införa en kollektivavtalsstiftelse för
finansiering av individuell kompetensutveckling inom ramen för
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omställningsförhandlingarna mellan PTK och Svenskt näringsliv.
Målsättningen är att den inkomstbortfallsersättning som betalas av
kompetensstiftelsen i samband med studieledighet tillsammans med det
offentliga studiemedlet (bidragsdel och lånedel) ska kunna uppgå till ca
80 procent av den ordinarie inkomsten. Systemet bygger på att parterna,
staten och individen delar på kostnaden för finansieringen av uppehället i
samband med kompetensutveckling.
Vid extra förbundsrådet 2015 beslutades om ett avtalspolitiskt program
som tar utgångspunkt i Unionens politiska plattformar. Det är en del av
en långsiktig strategi för utveckling av kollektivavtalen över ett antal
avtalsrörelser. I programmet berörs både rätt till kompetensutveckling i
arbetet och behovet av nya kollektivavtalslösningar för finansiering av
bredare kompensutveckling och omställning som individen själv förfogar
över, som kompetensstiftelsen.
I Unionens utbildningspolitiska riktlinjer från 2013, som beslutats av
förbundsstyrelsen, finns ett flertal förslag om ökad flexibilitet och
tillgänglighet i högskolans utbildningsutbud och om ett
studiemedelsystem som är bättre anpassat för yrkesverksamma. Vissa
av förslagen om studiemedelssystemet har redan genomförts. Unionen
bedriver också ett påverkansarbete att den kompetens som införskaffats
i arbetslivet ska kunna användas för att bli antagen till
högskoleutbildningar och för att kunna förkorta utbildningstiden, genom
så kallad validering av reell kompetens. En rapport där Unionen
presenterar ett antal konkreta krav på stat och lärosäten om validering av
reell kompetens är under utarbetande.
Digitaliserings- och automatiseringsdebatten har gett
kompetensutvecklingsfrågan mycket hög aktualitet och stort utrymme.
Förutom att Unionen har etablerat ett blocköverskridande stöd för vår
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syn på frågan i riksdagen, behandlas frågan även inom en rad
utredningar. Dels statliga utredningar, men även privata, såsom SNS
forskningsprogram ”Framtidens kompetensförsörjning”. Vi har en
medarbetare representerad som expert i Digitaliseringskommissionen,
vars syfte är att ta fram förslag för att göra Sverige världsbäst på att ta till
vara digitaliseringens möjligheter. En stor del av detta arbete behandlar
kompetensutveckling för yrkesverksamma.
Unionen är med i ett nordiskt nätverk som arbetar med
kompetensutvecklingsfrågor. Genom detta nätverk söks utbyte av
erfarenheter och idéer som kan stärka Unionens arbete för en bättre
fungerande kompetensutveckling i praktiken.
Under hösten 2014 genomförde Unionen en intervjustudie i samarbete
med företaget Ipsos, där tusen medlemmar i Unionen intervjuades om
hur de ser på kompetensutveckling i sitt arbetsliv. Denna undersökning
kommer att genomföras även under 2015. Detta år genomför förbundet
också en tämligen omfattande intervjuundersökning, där en utredare
besöker regionkontor, klubbar och företag. Undersökningen är en
kartläggning av hur kompetensutveckling ser ut i praktiken för
medlemmar i olika verksamheter och i olika delar av landet. Liknande
studier har genomförts av förbundet tidigare år. Genom denna
undersökning vill Unionen skapa underlag för en individanpassad
medlemsnära kompetensutveckling.
Den stora betydelsen av kompetensutvecklande insatser är ett
återkommande fokus i Unionens politiska påverkansarbete, vid utspel, i
bloggar, vid intervjuer med talespersoner med mera.
Inför kongressen 2015 pågår arbete med att ta fram nästa
kongressperiods handlingsprogram, där bland annat arbetet med
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kompetensutveckling lyfts fram. En av intentionerna i detta dokument är
att förbundet fortsätter att kraftfullt driva trygghets- och
omställningsfrågorna såväl som varje medlems ökade möjligheter
kompetensutveckling. Unionen verkar för god samverkan med andra
berörda parter, genom att fack, arbetsgivare och stat tillsammans
utvecklar en modell för att stödja och uppmuntra kompetensutveckling
under hela arbetslivet.
Intentionen i motionen är central och viktig för Unionen. Motionärerna
lyfter en fråga som är, och ska fortsätta vara, ett ständigt pågående
arbete inom förbundet. Redogörelsen ovan visar att detta sker på olika
sätt, i olika sammanhang och på olika nivåer.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 25.
Truls Johannessen, Borealis AB, Göteborg

Grunden för välstånd i en modern global ekonomi är tillväxt. Tillväxt
skapas genom produktivitetsförbättring. En ständig utveckling av teknik
och arbetsmetoder har också lagt grunden för Sveriges sällsynta
fattigdom och höga sociala välfärd.
Vår ständiga produktivitetsutveckling har också medfört att arbetstiden
kunnat kortas stegvis, med bibehållen köpkraft.
Under nittonhundratalet sänktes veckoarbetstiden stegvis från fri - 48 tim
- 42,5 tim till 40 tim fram till 1973. Semester infördes med 1-2-3-4-5
veckor sedan tog det stopp 1978. Arbetstidsreformerna Föräldraledighet,
studieledighet, fackligt arbete mm har kunnat införas enbart därför att det
samtidigt skapats ”överskott” genom produktivitetsförbättringar. Några
avtalsområden har gått lite längre än vad riksdagen beslutat. De flesta
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lagstiftade arbetstidsreformer har föregåtts av avtal som
fackföreningarna förhandlat och strejkat fram.
För många av våra medlemmar har den faktiska arbetstiden ökat seden
arbetstidsreformerna avstannade för ca fyrtio år sedan. Samtidigt finns
det inte tillräckligt med jobb åt alla ungdomar och nya sökande.
Att ofrivilligt bli ställd utanför arbetsmarknaden är fruktansvärt
förnedrande. Det är ingen brist på arbete nu eller i framtiden, en
rättvisare fördelning skulle alla bra av. Risken för ett mer tudelat
samhälle är uppenbar, där de med anställning jobbar allt mer för att för
att klamra sig fast, samtidigt som de utan jobb bara blir fler.
Eftersom livslängden ökar, innebär det att pensionsinträdet tvingas högre
upp i ålder. Arbetslivet håller på att förändras från ett sprinterlopp till mer
långdistans. Årsarbetstiden, veckoarbetstiden eller livsarbetstiden måste
reformeras, all produktivitetsförbättring skall rimligen inte enbart gå till
arbetsgivarnas favör.
Arbetstidsvolymen svänger för företagen med konjunkturen. Alltså är det
nyttigt för samhällsekonomin om vi avstår del av löneökning till förmån
för arbetstidsförkortning i lågkonjunktur. I högkonjunktur, när det är brist
på arbetskraft bör vår del av produktivitetsöverskottet företrädesvis tas ut
i löneökningar.
Det är svårt att låsa sig vid exakta siffror liknande 6-timmarsdag, 30timmarsvecka eller liknande. Någon form av arbetstidförkortning måste
ske över lång tid i små steg, med hänsyn till var vi befinner oss i
konjunkturcykeln.
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Med anledning av ovanstående föreslår jag Unionen besluta:
Att, målet för den genomsnittliga arbetstiden skall minska med 10% fram
till 2026.
Att, Arbetstidsförkortning görs till en prioriterad fråga i avtalsrörelser, då
konjunkturen medger detta.

Arbetstidens längd har förkortats i omgångar under 1900-talet.
Förkortningarna har skett både genom lagstiftning och genom
kollektivavtal. Formerna för arbetstidsförkortningen har också sett olika
ut. Ibland har det skett genom en sänkning av taket för det maximala
antalet timmar ordinarie arbetstid per vecka eller genom utökad
semester. Andra gånger har utrymme för en arbetstidsförkortning
använts genom en utökad ledighetsrätt för vissa grupper, exempelvis
genom föräldraledighetslagen och studieledighetslagen. Från mitten av
1990-talet aktualiserade båda Unionens bildarförbund behovet av
arbetstidsförkortning i avtalsförhandlingarna. Arbetstidsförkortning har
genom kollektivavtal införts genom system för arbetstidsförkortning på ett
antal avtalsområden och även ibland i form av längre semester. I
Unionens kollektivavtal varierar förekomsten av arbetstidsförkortning
mellan olika avtalsområden.
Vid extra förbundsrådet 2015 fattades beslut om Unionens syn på
kollektivavtalen – deras utformning och utveckling I det avtalspolitiska
programmet återfinns att alla på sikt bör ha en arbetstidsförkortning om
100 timmar per år vid heltid. Det avtalspolitiska programmet blir föremål
för översyn efter kongressens beslut kring lönepolitiska och
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arbetsmiljöpolitiska plattformar samt 2016 års avtalsrörelse och kommer
behandlas på förbundsråd.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå första att-saten
att andra att-satsen överlämnas till nästkommande förbundsråd som
behandlar avtalsfrågor inför avtalsrörelse
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MOTION 26.
Maria Nilsson, Systembolaget Unionen Stockholm, Stockholm

Så som arbetslivet ser ut i dag, känner vi att vi måste prestera mer och
mer, alltid vara på topp, gör det att man som anställd jobbar på sin fritid
för att hinna med. Man läser mejl, man tar reda på saker och man t o m
vidarutbildar sig i yrket på ledig tid.
Unionen anser att arbetsgivaren ska betala för all tid som ställs till
arbetsgivarens förfogande, men i praktiken ser det tyvärr inte alltid ut så
ute på våra arbetsplatser.
Detta är ett problem även för dem med oreglerad arbetstid och
bortförhandlad övertidsersättning då de också jobbar när de borde vara
lediga och oftast utan någon som helst kompensation. Konsekvensen av
detta är att de i slutänden bland annat får en låg timpenning.
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Det viktigaste för båda grupperna är dock att deras tid för återhämtning
blir kortare och kortare, även att återhämtningen blir avbruten av
jobbmejl och jobbtelefon. Detta kan leda till fler och fler sjukskrivningar
som är stressrelaterade och även utmattningssyndrom.
Vi behöver ta krafttag vad det gäller vår arbetstid och möjligheten till
återhämtning. Vi måste jobba så väl kortsiktigt som långsiktigt med
denna fråga.
Därför föreslår Unionen Stockholm
att Unionen lägger upp en långsiktig strategi på hur vi ska jobba med
arbetstidsfrågan
att Unionen jobbar med frågan på en bred front och även i samarbete
med andra fackförbund om så behövs.

Frågan om balans i arbetslivet, där tillgänglighet efter ordinarie arbetstid
ingår, är en av förbundets tre hjärtefrågor och återfinns i hela förbundets
verksamhet. Frågan behandlas politiskt i förslaget till arbetsmiljöpolitiska
plattformen ”Må bra på och av arbetet” samt det av förbundsrådet
beslutade programmet ”Unionens syn på kollektivavtalen”, förutom detta
återkommer ställningstaganden i riktlinjer från förbundsstyrelsen samt ett
antal rapporter. Förbundet arbetar också aktivt genom en bred
opinionsbildning riktad mot flera grupper, ett exempel på detta är
superhjältekampanjen kopplad till mobilpolicy.se. Unionen har,
tillsammans med TCO och PTK, varit drivande gentemot
Arbetsmiljöverket och andra makthavare att förbundet vill se
förtydliganden av arbetsgivarens ansvar när det gäller psykosociala
arbetsmiljöfrågor. Exempel på frågor är tillgänglighet och arbetstidens
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förläggning som förbundet velat se preciseringar av i de remissvar som
ställts till Arbetsmiljöverket i deras arbete att ta fram en föreskrift för
organisatorisk och social arbetsmiljö.
Alltför många av Unionens medlemmar upplever krav på ständig
nåbarhet eller har svårt att släppa tankarna på jobbet under sin fritid.
Detta sänker inte bara kvaliteten på fritiden utan också på de nödvändiga
viloperioderna och utgör på sikt en risk för den enskilde tjänstemannens
hälsa. Frågan om tillgänglighet och nåbarhet är komplicerad och rör inte
enbart förhållandet mellan arbetsgivare och tjänsteman, utan också
förhållandet mellan kollegor, då som en konsekvens av hur arbetet är
organiserat på arbetsplatsen. Normer på och utanför arbetsplatsen
påverkar vilka förväntningar som finns på tillgänglighet och därmed
människors agerande. Tillgänglighet efter arbetstid är en
arbetsmiljöfråga som bäst löses genom kollektivavtal och deras
tillämpning, Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt genom
opinionsbildning. Frågan om tillgänglighet efter ordinarie arbetstid måste
hanteras både lokalt och centralt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att första att-satsen anses besvarad
att andra att-satsen beaktas
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MOTION 27.
Linda Mathiasson, Göteborg

Allt oftare lyfts problematiken med kränkande särbehandling i arbetslivet,
ett problem som kostar samhället runt 20 miljarder årligen och då är inte
individens egna kostnader medräknade. Det är 420 000 personer som
upplever kränkta och trakasserade i arbetslivet (enligt SCB), 300 vuxna
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tar sina liv p g a mobbning (enligt forskning på KI). Inte minst så har vår
egen medlemstidning Kollega lyft detta problem ett flertal gånger.
Kränkande särbehandling är en problematik där samordningen mellan
olika instanser, såsom fackförbund, företagshälsovård, sjukvård osv
behöver utvecklas och förbättras.
Konsekvenserna av mobbning kostar individers hälsa, trygghet och inte
alltför sällan sin möjlighet att försörja sig då det är vanligast att det är den
som kränks som får gå med social stigmatisering och utslagning från
samhället som följd. Även arbetsplatsen i sig får konsekvenser genom
ökade kostnader men också otrygg personal för ingen vet vem som blir
utsedd till syndabock nästa gång. Långvarig traumatisering såsom
kränkande särbehandling ofta är gör att PTSD (posttraumatisk stress) är
en vanligt förekommande diagnos.
Redan 1999 föreslog arbetslivsdelegation att ett resurscentrum för kränkta/
mobbade skulle inrättas där det skulle ingå att investera i och utveckla
rehabiliteringsmetoder, följa och initiera forskning, information och utbildning samt att utveckla samverkansformer. Dess viktigaste uppgift skulle
vara att stödja den kränkta i den akuta fasen. Detta har ännu inte blivit
verklighet men mobbning och kränkande särbehandling blir allt vanligare.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att Unionen verkar opinionsbildande för att ett kunskaps- och
resurscentrum införs med syfte att sprida kunskap, utbilda och
stödja den som kränks
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Att Unionen skapar en möjlighet till ett oberoende samtalsstöd för
medlemmar som känner sig kränkta/mobbade, likt det som Vision
har infört, samt
Att Unionen tillsammans med Vision verkar för en heltäckande lag mot
mobbning

Motionens första yrkande omfattar flera delar: ett kunskapscentrum för
spridande av forskningsresultat kring kränkande behandling och dess
konskevenser, ett resurscentrum som är tänkt att stötta dem som
drabbas av kränkande behandling i arbetslivet, samt att ansvarsfrågan
och eventuella brister i lagstiftningen vad gäller mobbning i arbetslivet
och behovet av forskning kartläggs (enligt Arbetslivsdelegationen 1999).
Beträffande behovet av ett kunskapscentrum med uppgift att sprida
kunskap om kränkande behandling och dess konsekvenser finns det
flera aktörer som bedriver forskning kring hur olika arbetsmiljöfaktorer
leder till ohälsa. Exempelvis har SBU (Kunskapscentrum för hälso- och
sjukvården) undersökt hur olika arbetsförhållanden kan leda till psykisk
ohälsa i rapporten ”Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression
och utmattningssyndrom” (februari 2014). Även vid
Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet bedrivs forskning
kring arbetsmiljöförhållanden och psykisk ohälsa. Både SBU och
Stressforskningsinstitutet har i uppgift att sprida kunskap om resultaten
av den forskning de bedriver (den tredje uppgiften). Unionen kan i sin
opinionsbildning lyfta fram behovet av forskning kring kränkande
behandling och dess konsekvenser för såväl enskilda som för de
organisationer där kränkande behandling förekommer, liksom för
spridandet av kunskap från den forskning som redan bedrivs idag.
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Beträffande instiftande av ett resurscentrum som stöttar dem som
kränkts i arbetslivet är utgångspunkten för Unionen att, så som
Arbetsmiljölagen slår fast och som Unionen även lyfter fram i förbundets
arbetsmiljöpolitiska plattform, det är arbetsgivaren som har ansvar för
arbetsmiljön. Därmed har arbetsgivaren även ansvar för att säkerställa
en arbetsmiljö där kränkande behandling inte förekommer, och om
sådan behandling förekommer bistå och stötta den som drabbats. Om
arbetsgivaren själv saknar de resurser som behövs för detta skall
arbetsgivaren se till att involvera en aktör som har de resurser som
krävs, företrädesvis genom att anlita en kvalitetssäkrad
företagshälsovård. Att verka för ett resurscentrum som direkt stöttar dem
som drabbas av kränkande behandling riskerar att urholka
arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar, och flytta över ansvaret till
resurscentrumet. Däremot kan Unionen i sin opinionsbildning lyfta fram
betydelsen av Prevent, som är tänkt att vara ett kunskapsnav i
arbetsmiljöfrågor och stötta arbetsgivare och arbetstagare genom
spridande av kunskap och utveckla produkter och metoder som ger stöd
i arbetsmiljöarbetet ute på arbetsplatserna. Prevent har också i sitt
arbete särskilt lyft fram mobbning och kränkande särbehandling.
Vad beträffar behovet av att kartlägga brister i lagstiftningen och
regelverk kring mobbing och kränkande behandling anser Unionen ihop
med TCO att en bred översyn av problemen och av olika lagstiftning och
regelverk med anknytning till mobbning och trakasserier i arbetslivet är
nödvändig. Nya lösningar tillsammans med ett starkt förebyggande
arbete, som bör regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, skulle kunna
hjälpa till att bättre komma till rätta med trakasserier och mobbning på
arbetsplatser. Detta behöver ske parallellt med förverkligandet av de nya
föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Unionen har
tillsammans med PTK förordat att det skyndsamt tillsätts en statlig
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mobbningsutredning. Uppdraget till en sådan utredning skulle då vara att
utröna hur man tydligt kan reglera att kränkande behandling inte är ett
acceptabelt beteende på våra arbetsplatser.
Gällande motionärens andra yrkande är det nog riktigt att för många
medlemmar vore möjlighet till oberoende samtalsstöd via medlemskapet
välkommet. Unionen har också påbörjat ett arbete med att se över
möjligheten att erbjuda en medlemstjänst med samtalsstöd.
Vad gäller motionärens sista yrkande kan det noteras att Unionen redan
stöder Visions förslag genom sitt medlemskap i TCO, som har uttalat
stöd för Visions lagförslag.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att att-sats ett beaktas
att att-sats två och tre anses besvarade
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MOTION 28.
Maria von d’Ahe, Marie Koraeus Eldh, Eva Wallberg, Therese
Nordström, Lizette Sjögren, Juan de Valencia och Kent Pedersen,
Unionenklubben Öresundsbron, Sydväst

Vi har för få semesterdagar i förhållande till den stress vi har i samhället
idag, vilket påverkar alla arbetstagare, oavsett arbetstider och skiftgång.
Vi behöver längre återhämtningsperiod eftersom arbetsbördan har ökat.
Det är 36 år sedan den femte semesterveckan lades till.
Frågan om sex veckors semester togs upp av regeringen redan i början
av 90-talet, men har inte tagits vidare sedan dess.
Regionrådet föreslås besluta:
Att verka för sex veckor semester.
Att verka för fler semesterdagar.
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I avtalsrörelserna driver vi förhandlingarna för att försvara och trygga
våra villkor och för att tillse att det utrymme för förbättringar som finns
kommer de anställda till godo. Det kan t.ex. användas för att höja löner,
för en utökad fritid i form av förkortad arbetstid i olika former som
exempelvis mer semester, eller för att trygga den framtida pensionen
(uppskjuten lön). Hur detta utrymme prioriteras mellan löner, fritid och
pension avgörs i varje avtalsrörelse.
Kollektivavtalen är Unionens främsta verktyg för att skapa trygga och
goda villkor för medlemmarna, och förbundsstyrelsen anser att frågor om
extra semester i första hand ska drivas genom
kollektivavtalsförhandlingarna. Kollektivavtalen ger anställda möjlighet att
som medlemmar i en facklig organisation gemensamt ha inflytande över
arbetsvillkoren. Politikerna ska ordna grundläggande regler men låta
parterna forma villkoren för olika sektorer, branscher och grupper. För
fackliga organisationer och arbetsgivare bör det vara naturligt att i första
hand ta upp nya frågor – som mer semester – med motparten.
I det av förbundsrådet fastställda programmet ”Unionens syn på
kollektivavtalen – utformning och utveckling” har förbundet ställt sig
bakom ett mål på 100 timmars arbetstidsförkortning för alla
avtalsområden på sikt. Arbetstidsförkortningen kan ske exempelvis
genom extra semester.
Förbundsstyrelsen är medveten om att många medlemmar arbetar på
arbetsplatser som ännu inte har kollektivavtal, men ser frågan om ökad
semester som i första hand en fråga att lösa genom
kollektivavtalsförhandlingar och de normeringar som kollektivavtalen har
på arbetsmarknaden. En utökad semester som inte tillkommer i första
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hand genom kollektivavtalen får också påverkan på löneutrymme och
andra former av arbetstidsförkortningar förbundet driver genom
avtalsrörelsen. Förbundsstyrelsen vill därför lämna över motionen till
nästa förbundsråd som har att hantera avtalsfrågor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen överlämnas till nästa förbundsråd som har att hantera
avtalsfrågor
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MOTION 29.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar inte i dagens konsultföretag. Det
regelverk som finns utgår från traditionella företag med stationär
verksamhet och fokuserar på fysisk arbetsmiljö.
I ett konsultföretag utförs stora delar av arbetet i någon annans lokaler
där oftast beställaren är ansvarig för den lokala fysiska miljön. Om
konsultföretaget bedriver något eget systematiskt arbetsmiljöarbete över
huvud taget, begränsas detta oftast till att gälla den egna kontorsmiljön.
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Psykosociala arbetsmiljörisker, stress och risker kopplade till resande
tappas oftast bort.
AML och andra bestämmelser som reglerar vår arbetsmiljö utgår från
traditionell organisation av företag där utgångspunkten är att
verksamheten är knuten till bestämd geografisk plats och arbetet utförs
till allra största delen av företagets anställda. Ansvaret för arbetsmiljön
har där haft en naturlig hemvist.
I dagens flexiblare näringsliv är ofta ett antal olika företag inblandade i
form av konsult- och bemanningsföretag etc. som har tagit över delar av
den verksamhet som företagen utförde själva tidigare. Ansvaret för fysisk
arbetsmiljö ligger fortsatt hos företaget som anlitar underleverantörer
men risken för glapp i hanteringen ökar när underleverantörerna blir fler.
Dessutom är ansvaret begränsat till företagets anläggning. Psykosocial
och organisatorisk miljö, stress och arbetstider mm däremot måste
leverantörsföretaget hantera. Konsulter m fl underleverantörer har också
resor till och från beställaren som en del av sin arbetsmiljö.
Leverantörsföretagen tappar lätt bort sina delar av arbetsmiljöansvaret
och räknar i de allra flesta fall med att beställarföretagen genom sitt
ansvar för den fysiska arbetsmiljön tar hand om det förebyggande
arbetsmiljöarbetet. Därmed försvinner en väsentlig del av
arbetsmiljöarbetet för konsulter och andra underleverantörer.
Den enskilde konsulten kan också ha svårt att lyfta arbetsmiljöfrågor då
han/hon ofta är beroende av att upprätthålla ett gott förhållande
gentemot ”sin” kund och inte vill uppfattas som en besvärlig person.
Vi föreslår därför kongressen att:
- Unionen verkar för en förändring i regelverket för arbetsmiljön så att
det tydligt pekar ut arbetsgivaren i konsultföretag som ansvarig för
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konsultens totala arbetsmiljö. När den anställde utför arbete i ett
kundföretags verksamhet skall konsultens arbetsgivare vara skyldig
att försäkra sig om att arbete hos beställaren är tillräckligt säkert ur
alla aspekter, inte bara fysiska hälsorisker, för de konsulter som skall
arbeta där.
- Unionen verkar för att ta fram en fungerande modell för förebyggande
arbetsmiljöarbete i konsultföretag där konsultens hela arbetsmiljö
beaktas.

Arbetsmiljöansvaret för konsulter/inhyrd arbetskraft är delat mellan den
inhyrande arbetsgivaren och den uthyrande arbetsgivaren.
Huvudansvaret för konsultens arbetsmiljö ligger på den uthyrande
arbetsgivaren, där inkluderas också ansvar för den psykosociala
arbetsmiljön och att arbetsgivaren ska tillse att det finns möjlighet för den
anställde att delta i utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
Den inhyrande arbetsgivaren ges också ett ansvar i arbetsmiljölagen
(AML) 3:12, där den som råder över ett arbetsställe och anlitar inhyrd
arbetskraft ska se till att det finns fasta och andra anordningar så att de
som utför arbete inte utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall. Men den
uthyrande arbetsgivaren är ansvarig för att arbetstagaren får god
kännedom om arbetsförhållanden och upplyses om de risker som är
förbundna med arbetet enligt AML 3:3.
I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete likställs inhyrare av
arbetskraft med arbetsgivare och det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
också omfatta dem som är inhyrda i företaget. I denna föreskrift regleras
också psykosocial arbetsmiljö och arbetsgivarens ansvar att
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arbetstagarna får den kunskap som krävs för att kunna utföra
arbetsuppgifterna utan risk för ohälsa.
Det delade arbetsmiljöansvaret, där AML tydligare pekar ut den
uthyrande arbetsgivaren som ansvarig samtidigt som den inhyrande
arbetsgivaren ska inkludera den inhyrda personalen i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, förutsätter en tät dialog mellan inhyrande och
uthyrande arbetsgivare så att inte gråzoner uppstår eller ansvar faller
mellan stolarna.
Motionären önskar att förbundet verkar för att regelverket förändras så
att den uthyrande arbetsgivaren tydligare pekas ut som ansvarig för den
totala arbetsmiljön. Förbundsstyrelsen ser dock att en sådan ordning
riskerar leda till att den inhyrande arbetsgivaren inte känner ett större
ansvar för konsulter och bemanningsanställda. Den inhyrande
arbetsgivaren har också en bättre praktisk möjlighet att övervaka
förhållandena under vilka arbetet bedrivs och är också den som många
gånger fördelar arbetsuppgifter på plats och leder arbetet, vilket talar för
att ett arbetsgivaransvar också måste ligga här. Förbundsstyrelsen vill
dock se ett tydligare och utvecklat regelverk där den anställdes
inflytande över arbetsmiljön och rätt till en god arbetsmiljö försäkras
oavsett anställningsform.
örbundet verkar idag för att ta fram fungerande modeller och effektiva
verktyg för arbetsmiljöarbete i konsult- och bemanningsföretag genom
partsgemensamma Prevent, ett arbete som kommer att slutföras under
året.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå första att-satsen
att andra att-satsen anses besvarad
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MOTION 30.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Det finns idag ett flertal arbetsplatser där arbetsschemat läggs om med
kort varsel och där 14-dagarsregeln (arbetstagarna skall informeras om
schemat minst 14 dagar i förväg) systematiskt missbrukas, t.ex inom callcenter verksamhet. På många arbetsplatser är arbetstiden så hårt styrd,
övervakad och kontrollerad att medlemmar mår dåligt på och av jobbet.
Många får inte heller möjlighet att arbeta heltid, även om de vill och kan.
På en del arbetsplatser får arbetstagarna välja arbetspass från ett
schema. Det innebär att ”Först till kvarn principen” gäller och de med
vassast armbågar tar de bästa arbetspassen. Det finns ingen som helst
rättvisa i ett sådant system.
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Ett annat exempel är s.k. ”split-shift” eller delade turer. Denna
arbetstidsform är ett belysande exempel på hur acceptabel balans
mellan arbete och fritid förhindras genom olämplig schemaläggning.
Vi vill att varje medlem ska ha rimliga arbetstider som han/hon kan
påverka själv.
Vi föreslår därför kongressen att:
- -Unionen skall arbeta aktivt för att hitta former för bättre hantering av
schemalagd arbetstid.
- -Unionen skall verka för att ge medlemmarna inflytande över sin egen
arbetstid, istället för att bara tacka och ta emot.
- Unionen skall verka för att heltid ska vara möjligt för alla som önskar t
ex genom att alla tjänster i grunden skall vara heltid och ev deltid bara
används undantagsmässigt under begränsad, överenskommen tid.

Balans i arbetslivet är en av Unionens tre hjärtefrågor och inflytandet över
arbetstidens förläggning är avgörande för möjligheten att uppnå en god
balans mellan arbete och fritid. Inflytande över arbetstidens förläggning
betyder inte att arbetstagaren alltid ska ges flextid eller andra friare
arbetstidsformer, även schemastyrd arbetstid kan läggas ut med en hög
grad av inflytande för den enskilde. I förslaget till arbetsmiljöpolitisk plattform
fastslår förbundet att vikten av inflytandet över arbetstidens förläggning som
en viktig fråga att arbeta med, oavsett om arbetstiden är styrd eller friare.
Arbetstidens längd regleras i huvudsak genom de kollektivavtal
förbundet tecknar, eller arbetstidslagen på de arbetsplatser som ännu
inte omfattas av kollektivavtal. Förläggningen av arbetstiden förutom
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nattarbete regleras huvudsakligen genom arbetsmiljölagen och dess
föreskrifter, med några undantag i förbundets kollektivavtal. I Unionens
avtalspolitiska program ger förbundet sin syn på O-arbetstid (ohälsosam,
oregelbunden, osocial, oförutsägbar arbetstid). O-arbetstid ska i första
hand kompenseras genom reducerad veckoarbetstid, så att tid ges till
återhämtning för de mer belastande arbetstiderna. När det gäller
osammanhängande arbetstid ska sammanhängande arbetspass med en
rimlig längd säkras.
Unionen har i kontakter med Arbetsmiljöverket och i remissvaren för det
pågående arbetet med att ta fram en ny föreskrift för organisatorisk och
social arbetsmiljö, varit drivande i att arbetsgivarens ansvar för en
hälsosam arbetstidsförläggning ska preciseras ytterligare. I det förslag till
föreskrift som Arbetsmiljöverket skickade ut som remissförslag hösten
2014 hade Unionens synpunkter beaktats. Det återstår dock att se hur
förbundets ståndpunkter avseende hälsosam arbetstidsförläggning
beaktas i den slutliga föreskriften. Förbundet arbetar också löpande
genom den partsgemensamma föreningen Prevent för att ta fram bättre
utbildningsmaterial och rådgivning i arbetsmiljöarbetet, där arbetstidens
förläggning ingår.
Förbundsstyrelsen ser den tredje att-satsen som en avtalsfråga och den
bör därför överlämnas till nästa förbundsråd som har att hantera
avtalsfrågor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att första att-satsen anses besvarad
att andra att-satsen beaktas
att tredje att-satsen överlämnas till nästa förbundsråd som har att
hantera avtalsfrågor
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MOTION 31.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Vi ser i dag att fler och fler globala utlandsägda företag i Sverige ökar
antalet utländska chefer över svensk personal. Vi ifrågasätter starkt hur
våra medlemmar mår av detta. Att en utländsk chef har personalansvar
och rehabiliteringsansvar med samtal, uppföljning och allt vad det
innebär anser vi vara direkt olämpligt
En ytterligare konsekvens är att medlemmarna även får ha lönesamtal
och utvecklingssamtal på engelska. Detta gör att många känner sig
stressade och har stark olust inför dessa samtal, vilka dessutom oftast
blir via telefon eller i värsta fall epost. De signaler vi fått hittills av
medlemmar är allt annat än positiva.
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Hur ställer sig Unionen i denna fråga? Vi vill veta hur Unionen ser på
denna frågan. Kan vi som förtroendevalda agera mot detta och i så fall
med stöd av Unionen, och på vilket sätt.
I AML Kap 2 §1 ”Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika
förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren ska ges
möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i
förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. ………
Det ska vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till
personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och
yrkesmässigt ansvar”
Detta kan upplevas svårt att göra på ett bra sätt om chef och medarbetar
sitter i olika länder och pratar olika modersmål.
Kan utländska chefer verkligen ha personalansvar/arbetsmiljöansvar för
anställd personal i Sverige?
Vi föreslår därför kongressen att:
- Unionen utreder frågan om detta är förenligt med AML
- Unionen verkar för att ge stöd till förtroendevalda att agera i frågan

I förbundsstyrelsens förslag till arbetsmiljöpolitisk plattform berörs vikten
av en god arbetsmiljö för chefer, samt att cheferna ges de befogenheter
och den kompetens som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag effektivt.
Chefens roll är dubbel, chefer får ofta arbetsgivaransvar delegerat i sin
yrkesroll men har samtidigt en egen relation till arbetsgivaren som
anställd. När chefernas arbetsmiljö brister riskeras arbetsmiljön för de
underställda medarbetarna också.
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I föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete, utfärdad av
Arbetsmiljöverket med stöd av arbetsmiljölagen, fastslås att
arbetsgivaren ansvarar för att uppgifterna fördelas på ett sådant sätt att
en eller flera chefer, arbetsledare eller andra arbetstagare får i uppgift att
verka för att risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande
arbetsmiljö uppnås. Arbetsgivaren ansvarar för att de som får dessa
uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som
behövs. Arbetsgivaren ska också se till att cheferna har tillräckliga
kunskaper om de fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som
innebär risk för ohälsa.
För att kunna ta detta ansvar och få tillräckliga kunskaper om den
fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som finns i verksamheten
där chefen, arbetsledaren eller andra som fått detta ansvar delegerat,
bör det också finnas någon form av fysisk närhet eller annan god
möjlighet att övervaka arbetsförhållandena. Ett aktivt arbete genom
föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete ger idag en god grund för
att ställa krav på att arbetsgivaren har tillsett att chefsorganisationen har
en nära geografisk anknytning till den verksamhet som chefen fått
delegerat arbetsmiljöansvar för.
Förbundsstyrelsen ser dock inte att chefer i andra länder per definition
ska uteslutas från möjligheten att ha arbetsmiljöansvar för verksamhet i
ett större geografiskt område. Frågan om verksamhetens art och
arbetsorganisationens övriga uppbyggnad måste vara det som avgör om
en person kan delegeras arbetsmiljöansvar eller inte.
Förbundet arbetar idag kontinuerligt med att ge förtroendevalda stöd i
frågan om hur chefer i annat land kan hanteras i arbetsmiljöarbetet.
Frågan har bland annat lyfts i kontakterna med Arbetsmiljöverket då de
tar fram stödmaterial, genom Prevent och i kontakterna med press och
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media. Chefer placerade i utlandet har identifierats som en viktig trend
som påverkar förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet i
förbundsstyrelsens förslag till arbetsmiljöpolitisk plattform.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen anses besvarad
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MOTION 32.
Kenneth Straschko, Sigma Technology Sweden AB
Karin Johansson, Sydväst

Det finns olika slags mänskor.
Somliga gnolar på en reklamjingel från byggvaruhuset och drömmer
ständigt om att bräcka grannen med värsta fetaste villan, även om de
måste jobba en del timmar extra för att ha råd. Det är helt okej.
Andra jobbar hellre färre timmar även om de tjänar en del mindre, för att
ha tid att sortera frimärkssamlingen eller lära farmor cykla BMX. Det
borde vara helt okej.
Vidare förekommer det skilda former av valfrihet.
Arbetsgivare har valfriheten att beordra anställda upp till 150 timmar
övertid per år, och ofta mer eftersom många inte vågar säga ifrån.
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Arbetstagare har valfriheten att jobba färre timmar om arbetsgivaren går
med på det. Men inom många yrken, arbetsplatser och branscher är det
svårt eftersom företagen ogillar att avvika från heltidsnormen.
Ytterligare existerar det varierande sorters företag.
Tyvärr intresserar sig få företag för arbetstidsförkortning. De som bäst
skulle behöva det – där arbetet är som mest jäktigt och påfrestande –
möter dessvärre det största motståndet. Det finns helt enkelt för mycket
att göra för att arbetsgivaren ska vara intresserad, samtidigt som man av
någon outgrundlig anledning inte vill anställa fler.
Men det finns undantag. Det finns ett storföretag med säte inom region
Sydväst, som infört en variant av arbetstidsförkortning där anställda
själva har rätt att välja. Varje år får man 100 timmar på flexsaldot (eller
arbetstidsförkortningssaldot), som man antingen kan ta ut som ledighet
eller arbeta mot högre lön.
Dessutom föreligger det mångahanda typer av avtal.
Det finns en diskussion ifall det är bättre med korta eller långa
kollektivavtal. Man verkar anse det svårt att få in annat än rena
lönefrågor i korta avtal. Samtidigt finns en osäkerhet som gör att man
kanske inte vill binda upp sig i alltför långa avtal. Fast om det visar sig
omöjligt att få in arbetstidsförkortning under kommande avtalsperiod, så
skulle man redan i förväg kunna avtala om att få in det under
avtalsperioden därefter. Det är inte märkvärdigare än att vissa delar av
kollektivavtalet har annan löptid eller gäller tillsvidare med angiven
uppsägningstid (t.ex. utvecklingsavtalet och försäkringsavtalen via PTK).
För några år sedan fanns enligt vissa kollektivavtal möjligheten att lokalt
träffa överenskommelse om arbetstidsförkortning. Förutsättningen var
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förstås att man lyckades komma överens. Många av de som bäst skulle
behöva det förmådde aldrig teckna några lokala avtal, och även bland de
som klarade det har det på vissa håll skett en återgång till tidigare
heltidsnorm.
Att Unionen verkar för att fler ska ha möjlighet till arbetstidsförkortning
Att Unionen verkar för att möjligheten till arbetstidsförkortning ska vara
lika självklar som möjligheten att beordra övertid
Att Unionen eftersträvar att få in arbetstidsförkortning i kollektivavtalen,
eventuellt efter en modell där varje anställd själv kan välja
Att Unionen, om det visar sig omöjligt att få in arbetstidsförkortning
under kommande avtalsperiod, redan i förväg försöker avtala om att
få in det under avtalsperioden därefter
Att Unionen försöker driva frågan om arbetstidsförkortning tillsammans
med andra fackförbund

Arbetstidens längd har förkortats i omgångar under 1900-talet.
Förkortningarna har skett både genom lagstiftning och genom
kollektivavtal. Formerna för arbetstidsförkortningen har också sett olika
ut. Ibland har det skett genom en sänkning av taket för det maximala
antalet timmar ordinarie arbetstid per vecka eller genom utökad
semester. Andra gånger har utrymme för en arbetstidsförkortning
använts genom en utökad ledighetsrätt för vissa grupper, exempelvis
genom föräldraledighetslagen och studieledighetslagen. Från mitten av
1990-talet aktualiserade båda Unionens bildarförbund behovet av
arbetstidsförkortning i avtalsförhandlingarna. Arbetstidsförkortning har
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genom kollektivavtal införts genom system för arbetstidsförkortning på ett
antal avtalsområden och även ibland i form av längre semester. I
Unionens kollektivavtal varierar förekomsten av arbetstidsförkortning
mellan olika avtalsområden.
Vid extra förbundsrådet 2015 fattades beslut om Unionens syn på
kollektivavtalen – deras utformning och utveckling I det avtalspolitiska
programmet återfinns att alla på sikt bör ha en arbetstidsförkortning om
100 timmar per år vid heltid. Det avtalspolitiska programmet blir föremål
för översyn efter kongressens beslut kring lönepolitiska och
arbetsmiljöpolitiska plattformar samt 2016 års avtalsrörelse och kommer
behandlas på förbundsråd.
Avseende andra att-satsen så konstaterar förbundsstyrelsen att
arbetstidsförkortningssystem bör ge tjänstemännen ett bra inflytande,
men förbundsstyrelsen vill inte jämföra denna rätt med arbetsgivarens
möjlighet att beordra övertid.
Avseende fjärde och femte att-satserna konstaterar att förbundsstyrelsen
att förhandlingarna vid varje tillfälle sker om en kommande avtalsperiod
och kring det innehåll man där kan enas om. I vissa fall kommer parterna
därutöver överens om att frågor ska behandlas i partsgemensamma
arbetsgrupper för att skapa bättre underlag för framtida förhandlingar
eller för att lösa särskilda frågor. När det gäller samverkan med andra
fackliga organisationer så är den viktig, sker och ska ske när det skapar
nytta för Unionens medlemmar. Ett av de långsiktiga målen inom Facken
inom Industrin är till exempel arbetstidsförkortning, vilket förbunden
gemensamt verkar för. Samverkan i olika former prövas och byggs i
övrigt med andra fackliga organisationer när möjlighet finns och ökar
möjligheten att nå önskade resultat.
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att första att-satsen anses besvarad
att avslå andra att-satsen
att överlämna tredje att-satsen till nästkommande förbundsråd som
behandlar avtalsfrågor inför avtalsrörelse
att fjärde och femte att-satserna anses besvarade
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MOTION 33.
Regionstyrelsen Småland, Småland

En av Unionens hjärtefrågor är Balans i Arbetslivet vilket är extra viktigt i
dessa tider då vi ser att stress och sjukskrivningar pga. detta ökar bland
tjänstemännen.
Många medlemmar upplever att skillnaden mellan arbete och fritid håller
på att suddas ut mer och mer. Trenden är att arbetsbelastningen ökar
samtidigt som arbetstiderna blir mer flexibla och okontrollerade.
Utmattningsdepression är den mest ökande ohälsan i Europa.
Många saker i arbetslivet ökar stressnivån. Tex ser vi att tjänstemän
”vobbar” idag i stor utsträckning. Arbetsgivarna har en mer accepterande
och nonchalant syn på att jobba hemifrån men saknar kunskap och
tydliga riktlinjer kring detta. Chefs- och ledarrollen är ofta otydliga, med
ansvar men utan befogenheter och för lite fokus på ledarskap och
personalfrågor, för mycket fokus på ekonomi och administration.
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Om vi inte agerar nu får vi nog, tyvärr, se fler och fler medlemmar med
hälsoproblem. Det är ingen arbetsgivare som tackar dig för att du går
”genom väggen” och efteråt står du väldigt ensam. Vi vill att våra
medlemmar ska få en ökad insikt och kunskap kring stressrelaterade
sjukdomar och riskerna med det flexibla arbetslivet.
Vi vill ge medlemmarna verktyg för att våga, kunna och vilja ta ansvar för
sig själv och sin hälsa i arbetet. Vi vill uppmuntra till ett långt, friskt och
säkert arbetsliv. Vi vill att alla ska kunna påverka sin situation genom
hela arbetslivet.
Det finns bra utbildningar idag kring arbetsmiljöfrågor, MBL och psykosocial arbetsmiljö men utbildning kring stress och ohälsa saknas.
Vi ser därför behov av att Unionen skapar en riktad arbetsmiljöutbildning
i frågorna kring flexibelt arbetsliv, stress och organisatorisk och social
arbetsmiljö för både medlemmar och förtroendevalda.
Förtroendevalda och chefer ska kunna utbilda sig tillsammans och
samverka i dessa ohälsofrågor för att lära sig att se risker för denna typ
av ohälsa och kunna arbeta för att förebygga dem.
Vad är en klar gräns, vad ska anses vara en acceptabel skillnad mellan
arbetsliv och privatliv. Hur ska vi förhålla oss i framtiden till denna nya
flexibilitet i arbetslivet?
Vi föreslår därför kongressen att:
– Unionen ska fortsätta att aktivt opinionsbilda om hälsorisker och
stressfaktorer som följer med flexibelt arbete och där gränsen mellan
arbete och fritid suddas ut.

102 (261)

– Unionen verkar för samverkan mellan fack och arbetsgivare kring
ohälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö. Gärna en gemensam
utbildning för chefer och förtroendevalda.
– Unionen tar fram en medlemsutbildning för att öka insikt och kunskap
kring stressrelaterade sjukdomar och riskerna med det flexibla
arbetslivet.
– Alla förtroendevalda ska ha tillgång till utbildning kring ohälsa,
organisatorisk och social arbetsmiljö.

En aktiv opinionsbildning möjliggör förbättringar för tjänstemännen i det
lokala och centrala fackliga arbetet för bättre kollektivavtal, bättre
tillämpning av kollektivavtalen och arbetsmiljölagen samt i arbetet med
att förmå Arbetsmiljöverket att ta fram bättre föreskrifter som preciserar
arbetsmiljölagen.
Förbundet arbetar genom den partsgemensamma Prevent med att ta
fram utbildningar och utbildningsmaterial som kan användas i det lokala
arbetsmiljöarbetet, och som också uppmärksammar tjänstemännens
arbetsmiljöproblem. Förbundet utbildar också kontinuerligt förtroendevalda i frågor som rör ohälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett
exempel på detta är utbildningen bättre arbetsmiljö (BAM).
Förbundet arbetar också genom förhandlingsorganisationen PTK för att
få fram ett utbildningsavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK som
ger vidareutbildning för arbetsmiljöombud och arbetsmiljöutbildningar för
chefer. Unionens förhoppning är att ett sådant avtal också kan ge
gemensamma utbildningar för chefer och arbetsmiljöombud. I förslaget
till arbetsmiljöpolitisk plattform betonas också vikten av att arbetsmiljö103 (261)

ombud och chefer ges kontinuerlig kompetensförsörjning samt att de
deltar i gemensamma utbildningsinsatser.
Idag erbjuds medlemsutbildningar om stress av flera regioner, dessa är
dock inte samordnade centralt. Förbundsstyrelsen vill dock se över
behovet av en mer samordnad medlemsutbildning och om behov
bedöms finnas utforma en medlemsutbildning eller liknande.
Förbundstyrelsen föreslår kongressen besluta
att första, andra och fjärde att-satsen anses besvarad
att tredje att-satsen beaktas
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MOTION 34.
Michael Hillström, Procurator AB, Sydväst

För många anställda, speciellt tjänstemän och inom exempelvis IT finns
ofta möjlighet att arbeta på distans. Unionen bör verka för att det ska ges
ökade möjligheter till arbete på distans för de tjänster där det är möjligt.

Med teknikutveckling och nya sätt att organisera arbetet har det blivit
både vanligare och enklare att tjänstemän förlägger hela eller delar av
arbetsdagen utanför den traditionella arbetsplatsen. Förbundsstyrelsen
ställer sig positiv till att fler arbetsuppgifter än tidigare kan utföras
oberoende av plats, då detta skapar förutsättningar för en bättre balans
mellan arbete och fritid samt minskar miljöpåverkan genom att viss
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pendling kan undvikas. En förutsättning för den positiva synen är att
arbetsorganisation, teknik och arbetsmiljöarbete håller en hög kvalitet
och är ändamålsenligt utformade.
Men med det platsoberoende arbetet kommer också nya
arbetsmiljörisker som kan leda till ett motsatt resultat, att balansen
mellan arbete och fritid blir sämre för den enskilde. Med distansarbete
blir det svårare för arbetsgivaren att övervaka under vilka förhållanden
som verksamheten bedrivs. Samtidigt upplever många tjänstemän brist
på återkoppling, minskad arbetsgemenskap, en sammanblandning
mellan arbete och fritid samt svårigheter att veta vad som är en rimlig
arbetsinsats. I förslaget till arbetsmiljöpolitisk plattform ser förbundet
arbetsplatsen som en viktig mötesplats där det ska finnas utrymme för
glädje och gemenskap samt att arbete med lite kontakt med kollegor ska
undvikas. En utveckling mot mer platsoberoende arbete får inte innebära
att arbetsplatsen och arbetsgemenskapen utarmas.
För att möta utvecklingen mot mer platsoberoende arbete måste
arbetsmiljöarbete och ledarskap utvecklas för att distansarbetet inte ska
innebära nya risker för tjänstemännen. Mer platsoberoende arbete får
inte innebära att systematiken och samverkan i arbetsmiljöarbetet blir
bristande. I förbundsstyrelsens förslag till arbetsmiljöpolitisk plattform
ställs också krav på att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utvecklas
för att också innefatta platsoberoende arbete, samt att
arbetsplatsbegreppet måste vidgas. Förbundet arbetar idag med att ta
fram stöd för ett mer platsoberoende arbetsmiljöarbete, bland annat
genom den partsgemensamma föreningen Prevent och genom kraven
att fler arbetsplatser ska anta tillgänglighetspolicys.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen anses besvarad
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MOTION 35.
Peter Karlsson, GKN Aerospace Sweden AB, SkaraborgVäst

Unionens lägsta löner enligt vårt kollektivavtal måste höjas. Med priser
som ökar varje år, är det viktigt att våra lägsta löner ökar också. Jag
upplever att våra lägsta löner inte har hängt med den prisutveckling som
det kostar att leva idag. Det är viktigt att Unionen ser till att de lägsta
lönerna inte ligger under 20.000kr så att ekonomin kan gå ihop för dem
också. Det är också ett bra sätt att göra dessa arbetsplatser attraktiva,
det vinner ju både Unionen och arbetsgivaren på.
Jag föreslår därför att kongressen beslutar
FS uppdrag att påverka såväl lagstiftare som avtalsslutare att arbetar för
en lägsta lön ska vara på 20.000kr för en heltidstjänst
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Att Unionen vill att alla ska kunna leva på sin lön oberoende av andra
inkomster är uttryckt i Unionens lönepolitiska plattform. Andelen
medlemmar som enligt vår lönestatistik omfattas av kollektivavtal och har
en heltidslön som understiger 20 000 kronor är 3,1 procent.
Lägstalön finns genomgående i våra branschavtal. Lägstlönen är
kopplad till ålder och ibland också anställningstid. Har du nått en viss
ålder (t.ex. 18 år) är du garanterad en viss nivå på din lön.
Ålderskriterierna kan se olika ut i löneavtalen, de vanligaste är 18 år, 20
år och 24 år.
Nivån på lägsta lönen varierar. Alla avtal har sin egen historik och sina
egna avvägningar kring ålderskriterier och nivåer. Tanken med lägsta
lönen är att det ska vara den lägsta tillåtna lönenivån och något som
man kan få starta på när man är ny och oprövad på arbetsmarknaden
om man inte utifrån arbetets svårighetsgrad och sina erfarenheter och
kvalifikationer bör ha en högre lön inom ramen för den individuella
lönesättningen.
Lägstlönerna har följt den löneutveckling som sker i våra löneavtal
genom att de räknas upp med det löneökningsutrymme som finns
fastställt för respektive avtalsår. Detta är ett krav som vi ställt och fått
igenom i samtliga avtalsrörelser. Eftersom vi har haft en god
reallöneökning genom våra löneavtal så innebär detta att våra lägstlöner
har ökat mer än de genomsnittliga kostnadsökningarna som skett i
samhället.
En lagstadgad minimilön skulle innebära ett stort avsteg från principen
om självständighet för arbetsmarknadens parter. Kollektivavtalen har
redan idag en stark ”smittoeffekt” på lönerna även på områden som
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formellt inte är täckta av dessa. Med lagstadgad minimilön skulle det bli
acceptabelt att relatera till denna i stället för till kollektivavtalens
lägastlöner. Se även svaret till motion 35 som rör allmängiltigförklaring
av kollektivavtal.
Förbundsstyrelsens uppfattning är att lägsta lönerna ska regleras i
kollektivavtal i enlighet med den svenska partsmodellen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen i den del som avser att via lagstiftning driva lägsta
tillåtna lön
att överlämna den del som avser att via kollektivavtalen verka för högre
lägsta lön till nästkommande förbundsråd som behandlar
avtalsfrågor inför avtalsrörelse
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MOTION 36.
Karin Green, Göteborg

Sveriges näringsliv är oerhört internationaliserat och vi är sedan ett par
decennier en del av EU. Svenska företag verkar i många andra länder
samtidigt som företag från allehanda länder köper eller startar
verksamhet i vårt land. Vi har också många nya svenskar från olika håll i
världen som startar bolag och anställer personal. Det innebär en på
många sätt positiv och kreativ utveckling av vårt näringsliv. Ungefär 25%
av de privatanställda i Göteborgsområdet arbetar i utländskägda företag.
(Ref till: http://www.businessregion.se/sv/regionen/fakta-och-statistik )
Trots förändringarna och en alltmer sammanlänkad värld har vi behållit
det unika system som vi kallar ”den svenska modellen” där väldigt stor
del av villkoren för de anställda i dessa bolag avtalas branschvis och
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genom frivilligt slutna kollektivavtal. Branschvisa överenskommelser ger
oöverträffat lämpliga villkor för varje del av näringslivet. Seriösa företag
följer naturligtvis branschpraxis, men just att det är en praxis och inte lag
kan göra det svårt att för utländska ägare att förstå varför man ska t ex
ge anställda minst den avtalade minimilönen, följa den maximala
övertidsgränsen eller betala avtalspensionen. Så länge det är frivilligt att
tillämpa avtalsvillkoren finns hela tiden en risk att en mindre seriösa
företag helt enkelt väljer att tjäna mer pengar genom att dumpa
anställningsvillkoren. Undertecknad tycker det är dags att vi anpassar
oss till övriga EU och övriga världen och yrkar därför
Att Unionen utreder förutsättningarna för en framtida övergång till ”den
finska modellen” där överenskomna branschvisa avtalsvillkor i
efterhand lagstadgas för hela branschen
Att Unionen verkar för en övergång till ”den finska modellen”
Att Unionen samverkar med andra svenska fack förbund i denna fråga

Den svenska arbetsmarknadsmodellen präglas av stor självständighet
för parterna på arbetsmarknaden. Detta är särskilt tydligt i
lönebildningsfrågor. Ett skäl till den stora självständigheten är att
modellen växte fram genom en kompromiss mellan parterna själva 1906,
den så kallade decemberkompromissen.
Modellen med kollektivavtal med utgångspunkt från denna kompromiss
blev därefter det som använts i Sverige. Det finns vissa grundläggande
lagregler och lagstiftaren har upphöjt vissa andra kollektivavtalsregler till
lagregler samt i några fall, främst under 1970-talet, också skapat helt ny
lagstiftning. Det ingrepp i modellen som Svenskt Näringsliv anser att
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1970-talets lagstiftning utgör har gjort att Svenskt Näringsliv under vissa
perioder slutat att vara lojala med grundkompromissen.
En viktig utgångspunkt för modellen är att lönebildningen och lägsta
tillåtna löner följer av kollektivavtal och inte genom lagstiftning. Skälen är
flera. Ansvarstagandet för parterna blir större om vetskapen finns att det
är styrkeförhållandena på ömse sidor som avgör hur balanspunkten
uppnås och det blir på detta sätt sannolikt lättare att få en hög
organisations-grad när de anställda inte har någon statlig regel att luta
sig emot. Fackföreningarna i Sverige har därmed fått ansvaret för att
förhindra att lönedumpning sker. Denna uppgift fullgörs genom
tecknande av kollektivavtal, ytterst med möjlighet till stridsåtgärder, och
genom att bevaka efterlevnaden av kollektivavtalen. Oorganiserade
arbetsgivare följer även de i många fall den branschpraxis som
kollektivavtalen ger, för att kunna attrahera anställda och för att uppfattas
som seriös. Det är dock viktigt att konstatera att vår svenska modell
aldrig skulle fungera om vetskapen inte finns om att det finns starka
tvångsmekanismer som kan komma att användas.
I de flesta länder som har system med allmängiltigförklaring eller genom i
lag fastställda minimilöner har dessa inte tillkommit utifrån fackliga
önskemål utan på grund av politisk vilja eller för att en
kollektivavtalsmodell inte visat sig fungera. Vissa menar att vi i Sverige
håller på att hamna i ett läge där vår modell inte längre fungerar och att
det därför är nödvändigt att byta system. De argument som anförs till
stöd för att det inte längre fungerar hänger dels ihop med sjunkande eller
låg organisationsgrad i vissa branscher eller på grund av svårigheter att
hävda vår modell när utländska aktörer tillfälligt utför arbete i Sverige
eller när utländska aktörer etablerar sig i Sverige. Utifrån Unionens
utgångspunkter finns det inte anledning att överge modellen. Unionen
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stärker sin position och organisationsgraden är fortsatt förhållandevis
hög för privatanställda tjänstemän. Samtidigt finns det branscher där
organisationsgraden sjunker och där kollektivavtalen inte längre utgör
normen. Detta kan på sikt leda till att hela modellen försvagas, men att
överge modellen på grund av att några problem vore mycket olyckligt.
Utifrån ett internationellt perspektiv framstår vår svenska modell som
föredöme. En god reallöneutveckling och en sammahållen
arbetsmarknad samtidigt som antalet konfliktdagar är mycket få.
Kan vår modell kombineras med införande av allmängiltigförklaring av
kollektivavtal enligt exempelvis den finländska modellen? Vissa menar
att detta skulle kunna ske, men samtidigt måste frågan ställas kring vad
som uppnås genom det. Det finns inget land som har en bättre
fungerande arbetsmarknadsmodell utan snarast kan
kollektivavtalsmodeller med allmängiltigförklaring ses nödvändiga utifrån
låg organisationsgrad och i många fall stridande fackföreningar som inte
förmår samla en majoritet av de anställda. Det finns såvitt känt ingen
modell där allmängiltigförklaring resulterat i stärkta partsrelationer och i
högre organisationsgrad så att allmängiltigförklaring sedan kunnat tas
bort. Tvärtom visar erfarenheterna att det som en gång släpps till den
politiska sfären blir mycket svårt för parterna att återta.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 37.
Arne Jungelin, Stockholm

Med en frivillig kollektiv juristförsäkring kan Union skapa en tryggare
tillvaro för sina medlemmar.
Många är vi som har erfarenhet av misslyckade avtal, jobbiga
skilsmässor utan skriftliga överenskommelser, tvister som i slutändan har
förlorats i domstol eller blivit mycket dyrt att lösa ut sig ifrån för den
enskilde. Det juridiska stöd som ofta finns med i hemförsäkringarna
täcker inte upp de flesta vardagliga juridiska spörsmål och behov av
rådgivning.
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Att anlita en jurist för tex ett samboavtal går ofta på flera tusen kronor
och då är det inget avancerat dokument, men det är ett hållbart juridiskt
dokument. Den rabatt som man eventuellt kan få av
hemförsäkringsbolag eller medlemskap i facket för juridiskrådgivning ger
oftast bara några hundralappar i rabatt.
Med en frivillig juristförsäkring kan vi medlemmar få professionell hjälp
med juridiska handlingar som testamenten, samboavtal,
hantverkarkontrakt, äktenskapsförord. Juridisk rådgivning inom områden
som; köprätt, familjerätt, Id-stöld, fast egendom, indraget körkort för att
nämna några exempel.
Dessutom är många av Unionens medlemmar anställda vid en
handikapporganisation och av de anställda har en del en egen
funktionsnedsättning och kan ha behov att driva juridiska processer och
få rådgivning inom sociallagstiftningen. Till detta kan även stöd inför och
under domstolsförhandlingar läggas till.
Med en ganska ringa kostnad i månaden, i storleksordningen 30-40 kr,
får Unionsmedlemmen en försäkring som verkligen ger medlemsvärde
och trygghet i vardagen.
Svenska Elektrikerförbundet har under perioden 2011 till 2013 haft en
frivillig juristförsäkring som då kostade 38 kr i månaden. Försäkringen
har tecknats av många medlemmar och uppskattats. Nu har
Elektrikerförbundet tagit nästa steg och erbjuder nu försäkringen att ingå
i medlemsavgiften.
Unionen som är ett stort förbund har ett bra underlag för att få fram bra
villkor i en frivillig juristförsäkring.
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Att förbundet utreder och därefter inför en frivillig kollektiv
juristförsäkring i enlighet med motionens intentioner,
Att kongressen antar motionen som sin och ger Förbundsstyrelsen i
uppdrag att genomföra att-sats ett.

Motionären föreslår i sak att Unionen ska utreda frågan om tecknade av
en frivillig rättsskyddsförsäkring samt att efter vidtagen utredning teckna
avtal om aktuell försäkring. Som skäl för förslaget lyfter motionären fram
de stora kostnader som uppstår för medlemmar vid anlitande av juridisk
hjälp i privatlivet. Möjligheten att för en relativt låg kostnad erhålla rätt till
juridisk hjälp i vardagen ger medlemsvärde och trygghet enligt
motionären.
Unionen delar motionärens uppfattning om att behov av juridisk hjälp kan
finnas i frågor som typiskt sett inte hör samman med arbetslivet och
därmed inte är fackliga frågor. Med anledning här av har Unionen sedan
januari 2015 ett samarbete med Avtal 24.
Avtal 24 är en juristbyrå där man på nätet eller via telefon kan få juridisk
avtalshjälp till ett mycket förmånligt pris. Om medlemmen anmäler sig i
samband med förbundets Finfo-träffar har medlemmen även rätt till en
halvtimmes fri juridisk rådgivning. Utöver detta så finns det rättsskydd i
den hemförsäkring som medlemmar i Unionen har möjlighet att teckna
på förmånliga villkor genom Unionens avtal med If.
Unionen anser att de medlemserbjudanden som idag finns i tillräcklig
utsträckning tillgodoser medlemmarnas behov av juridisk rådgivning i
annat än fackliga frågor. Detta genom befintligt erbjudande såsom Avtal
24 och möjligheten till tecknande av hemförsäkring med rättsskydd. Att
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därutöver utvidga försäkringsskyddet till frågor som ligger utanför
arbetslivet kan Unionen inte se att det finns skäl för.
Mot bakgrund av ovan görs bedömningen att det inte föreligger något
behov av att vidta utredning i frågan.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 38.
Truls Johannessen, Borealis AB, Göteborg

För rimliga villkor på arbetsmarknaden krävs två starka motparter. Nivån
på arbetsmiljö, anställningstrygghet, lön mm är ett resultat av en
dragkamp mellan arbetsgivare och arbetstagare. Båda parter har dock
gemensamma mål som: god lönsamhet, produktionsutveckling,
kompetent och engagerad personal mm.
De anställda företräds av flera olika organisationer som vart och ett
försöker vinna extra fördelar för just sina medlemmar. Mellan
tjänstemannaklubbarna uppstår ofta småkonflikter som alltid resulterar i
en stärkt maktposition för arbetsgivaren.
Inom LO är det alltid ett förbund som företräder alla medlemmar hos
samma arbetsgivare. På tjänstemannasidan blandas Unionen,
Akademikerna och Ledarna slumpvis som företrädare. Ofta har olika
tjänstemannaförbund lyckats ragga några medlemmar var, för exakt
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samma tjänster. Det finns ingen tydlig rätt eller skyldighet vilket förbund
som skall företräda i en tvist.
För att vi stärkta skall möta framtidens utmaningar, föreslår jag:
Att, Unionen initierar samgående med Akademikerförbundet och
Ledarna.

Motionären har rätt i sin analys att facklig splittring gynnar arbetsgivaren
och Unionen tycker det är viktigt att utveckla en gott fackligt samarbete
mellan förbund på arbetsplatsen. Däremot ser förbundet inte att det finns
förutsättningar för att initiera ett samgående, skälet är de nämnda
förbunden står för andra sätt att organisera sig och det finns även
betydande olikheter i facklig ideologi mellan förbunden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 39.
Rose-Marie Byström, Sutherland Global Services Sweden AB
Klubbstyrelsen Sutherland Global Services Örnsköldsvik, Mellannorrland

En av Unionens hjärtefrågor handlar om att Kompetens ger kraft.
All kunskap är utvecklande och bidrar till personlig utveckling. Idag har
medlemmarna möjlighet till studiestöd, men med begränsade villkor
gäller som syftar till att spetsa sin kompetens och utvecklas i sitt yrkesliv.
Vi/jag anser att det är arbetsgivarens ansvar och ligger i dennes intresse
att utveckla och kompetens höja sina anställda. Som anställd vill man
använda sin fritid till att utvecklas inom andra områden. Det finns även
många anställda som skulle vilja byta bransch och som behöver
kompetens utanför sitt eget verksamhetsområde. Att utvecklas inom
något område ger ofta ringar på vattnet och gör individen starkare och
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mer angelägen om att anta nya utmaningar. Vi brottas samtidigt inom
organisationen med problem att värva förtroendevalda och att få
medlemmarna att intressera sig för fackliga frågor. Vi behöver höja
kunskapen och medvetenheten för medlemmarna och skapa en starkare
kraft tillsammans.
Vi föreslår därför att man tar bort begränsningar inom vilket område
medlemmen vill utvecklas, och samtidigt inför ett krav om motprestation
för att få ta del av studiestödet, genom att det blir obligatoriskt att först
genomföra en webbaserad medlemsutbildning. Utbildningen ska ge
kunskap om Unionen, kollektivavtal, lagar, skyldigheter och rättigheter
etc. Efter ett enkelt avslutat test ska medlemmen känna sig stärkt i sitt
medlemskap och få ökad insikt och förståelse för de fackliga frågorna.
På detta sätt ”slår man två flugor” i en smäll, och förenar ökad
kompetens med medlemsnytta. Ingen kedja är starkare än sin svagaste
länk. Plus att detta utgör ett attraktivt argument i medlemsvärvning.
Att öka möjligheterna till studiestöd och inom fler områden, med förbehåll
för att medlemmen först måste genomföra en medlemsutbildning.

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att kompetens ger kraft.
Unionens studiestöd, en viktig del i vårt medlemserbjudande, bidrar till
den kraften hos våra medlemmar.
Då dåvarande SIF 1998 beslutade sig för att sätta av 350 miljoner kronor
till kompetensutveckling lyftes bland annat problematiken med att
arbetsgivarnas satsningar på kompetensutveckling inte kom alla
anställda till del.
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På kongressen föreslogs också att studiestödet skulle vara avsett för
studier som stärker den enskildes ställning på arbetsmarknaden. Några
formella restriktioner beträffande studiernas inriktning eller nivå angavs
inte. Orsaken var främst att det skulle vara svårt att utvärdera betydelsen
av utbildningen för den enskilde medlemmen. Kongressen beslutade
istället om en minsta omfattning av utbildningen, som låg högre än
exempelvis hobbykurser. Genom denna begränsning bedömdes
sannolikheten att kompetensutvecklingen sker utifrån att stärka
medlemmen på arbetsmarknaden öka.
Under årens lopp har regelverket för studiestödet förbättrats. Nedan är
några exempel på förändringar som skett.
Med ett kvarstående grundkrav, dvs. att kompetensutvecklingen ska
bidra till att stärka medlemmen på arbetsmarknaden, har kravet på
omfattning tagits bort för att möjliggöra ersättning för kortare utbildningar.
När studiestödet infördes sattes ett tak på 10 000 kr per medlem. När
taket var uppnått kunde medlemmen inte ansöka om studiestöd mer. Då
kompetensutveckling är något som pågår kontinuerlig har taket denna
bortre gräns ersatts med en karenstid. Numera gäller att då
ersättningstaket är uppnått kan medlemmen ansöka om studiestöd igen
efter tre år.
Vad som däremot är kvar sedan starten är möjligheten för medlemmen
att söka ersättning för kompetensutveckling som bidrar till att stärka
medlemmen på arbetsmarknaden, oavsett inriktning på utbildningen. Här
har ingen ändring skett och det finns heller ingen ambition från
förbundsstyrelsen att i dagsläget driva på en ändring av denna regel.
Som en motvikt till att förändra studiestödets regelverk föreslår
motionären att krav på en webbaserad medlemsutbildning införs. Syftet
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med utbildningen skulle vara att stärka medlemmens insikt och
förståelse kring förbundet och fackliga frågor. Förbundsstyrelsen delar
motionärens uppfattning att det är viktigt. Däremot delar
förbundsstyrelsen inte motionärens förslag att införa ett
prestationsbaserat krav för att kunna ta del av studiestödet. Här är
förbundsstyrelsens bedömning att det skulle verka hämmande utifrån
studiestödets syfte att stärka medlemmarnas ställning på
arbetsmarknaden och att de nuvarande kvalificeringsvillkoren för
studiestödet är tillräckliga.
Förbundsstyrelsen ser bland annat en risk i att medlemmar inte haft
möjligheten att uppfylla det prestationsbaserade kravet före den faktiska
utbildningen genomförs. Detta borde i så fall diskvalificera medlemmen
från att ansöka om studiestöd, vilket är olyckligt med tanke på
studiestödets viktiga funktion i att stärka medlemmars ställning på
arbetsmarknaden. Vidare ser förbundsstyrelsen en risk i att ett
prestationsbaserat krav hämmar förbundets och studiestiftelsens strävan
om en smidig ansökningsprocess vilket riskerar ett missnöje bland
medlemmarna och i förlängningen en möjlig risk att ansökningar uteblir
även av den orsaken.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 40.
Regionstyrelsen Småland, Småland

För att locka nya förtroendevalda och öka förståelsen för det fackliga
arbetet behöver vi ta nya omtag.
Vi behöver en utbildning för alla medlemmar i fackets grunder och
värderingar. Många saknar idag kunskap om varför facket finns och hur
den svenska modellen fungerar.
Det finns dock ett identifierat problem med att utbilda de som inte är
förtroendevalda och det är att man inte har rätt till förlorad arbetsinkomst vid
utbildningstillfället. Men vi tror det går att lösa med att utbilda sig utanför
arbetstid med ekonomiskt incitament till varje medlem som deltar per tillfälle.
Alla som gått unionens fackliga grundkurs vet att det brukar vara en
”aha” upplevelse, så varför inte öppna ögonen på fler och sprida ”aha”
upplevelsen vidare. Detta kommer öka förståelsen för uppdraget och
underlätta återväxten av framtidens förtroendevalda.

124 (261)

Vi föreslår kongressen:
•
Att vi inför en facklig grundutbildning för icke förtroendevalda med
ekonomiskt incitament

Att utbilda och sprida kunskap om fackets grunder och värderingar till
våra medlemmar är viktigt och något Unionen ständigt arbetar med.
Detta finns i många avseenden i dagsläget redan att tillgå, såväl digitalt
som i form av fysiska träffar.
Förbundsstyrelsen menar att engagemang inte kommer ur ekonomiska
incitament, utan en vilja och ett intresse att engagera sig. Att vara
förtroendevald ser förbundsstyrelsen baseras på andra värden, såsom
att ges möjlighet till inflytande och till egen utveckling.
Unionen har utvecklat en välkomstkedja för alla nya medlemmar där
fackliga kärnvärden lyfts på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Många
regioner anordnar också introduktionsutbildningar för nya medlemmar.
På unionen.se finns Medlemsguiden där fackliga frågor lyfts. På
UnionenTV (You Tube) finns digital utbildning i frågor kopplat till ideologi
och värdegrund, såsom filmen om manifestet och Unionens hjärtefrågor.
I utveckling av medlemsutbildning arbetar Unionen till stor del med
digitala medier för att göra det lättillgängligt för så stor del av
medlemmarna som möjligt.
Unionen kommer fortsätta utveckla möjligheten för medlemmar att
utbilda sig inom fackets grunder och värderingar, men stödjer inte idén
om ekonomiskt incitament.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 41.
Agneta Hallberg, Folkuniversitetet, Dalarna

Unionen är det största privata tjänstemannaorganisationen med en viktig
uppgift att vara ett föredöme och förebild, inte bara för våra medlemmar
utan även för andra fackförbund, organisationer och företag.
Det handlar både om att leva upp till våra grundläggande värderingar om
mänskliga rättigheter och att värna om miljön.
Förbundet har policydokument om miljö och hållbar utveckling samt
internationellt handlingsprogram som visar värderingar och
ställningstagande.
Nästa steg är att göra konkret handling av det vi beskrivit att vi står för,
att leva våra värderingar.
Vad kan Unionen göra?
1) Fair Union
126 (261)

2) Utveckla medlemskapet i Fairtrade Sverige
3) Konkretisera regionalt och lokalt arbete och stötta medlemmarna i
detta arbete
1) Fair Union
Begreppet "Fair Union" innebär ingen certifiering utan det är ett frivilligt
åtagande. Det innebär att det så långt som möjligt att:
- bara göra affärer med företag som har kollektivavtal
- välja Fairtrade-märkta produkter där det är möjligt
- ta miljömässig och etisk hänsyn när vi köper produkter och tjänster
- placera förbundets kapital i verksamheter som inte kränker mänskliga
rättigheter
2) Unionen är en av medlemsorganisationerna i Fairtrade Sverige.
På Fairtrade Sveriges hemsida www.fairtrade.se finns Medlemspolicy
och där framgår bl. a.
1. Medlemsorganisationerna och deras många medlemmar har en viktig
roll som konsumenter av Fairtrade-märkta produkter, både i
organisationens verksamhet och genom de enskilda medlemmarnas
privatkonsumtion. Genom att ställa etiska krav vid inköp av profilmaterial
och andra upphandlingar, vid kontorens kaffe och fruktkonsumtion,
konferensbokningar, vid hotell etc. kan organisationerna göra en stor
skillnad.
2. Fairtrades medlemsorganisationer har också en viktig roll som
folkbildare och arbetar på många olika sätt med utbildning om Fairtrade.
Bland annat har de bidragit på ett avgörande sätt till att mer än 5000
Fairtrade-ambassadörer har utbildas i Sverige, både genom att ordna
egna ambassadörsutbildningar och genom att stötta och uppmuntra
medlemmar och anställda att utbilda sig till ambassadörer, men också
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genom att sprida kunskapen om Fairtrade vidare i organisationen via
föredrag, informationsutskick och andra informationsaktiviteter.
3. Medlemsorganisationerna är även en viktig plattform för instruktörer,
ambassadörer och andra engagerade som vill arbeta med
opinionsbildning och ökad kännedom om Fairtrade.
Medlemsorganisationerna har bland annat en viktig roll att spela i
Fairtrade City styrgrupper runt om i Sveriges över 60 Fairtrade Citydiplomerade kommuner. Medlemsorganisationernas stöd och
engagemang i Fairtrade Sveriges kampanjer är också av avgörande
betydelse för att sprida information och öka kunskapen hos allmänheten
om Fairtrade-märkningen.
Medlemspolicy
I Medlemspolicyn framgår också vilka förväntningar som finns på
medlemsorganisationerna.
Förutom att medlemsavgiften erläggs finns inga formella krav på
åtaganden från medlemsorganisationens sida utan varje
medlemsorganisation bestämmer själv hur den vill nyttja medlemskapet.
• För att medlemskapet ska bli så meningsfullt som möjligt och för att
Föreningen för Fairtrade ska kunna utveckla och stärka sitt samarbete
med sina medlemmar så finns förväntningar på en medlemsorganisation,
t ex att utse en kontaktperson med ansvar för att informationen från
Fairtrade, t ex nyhetsbrev, sprids vidare inom organisationen till de
personer och de sammanhang där den gör mest nytta. Det framgår även
en förväntan om att medlemsorganisationerna deltar minst i en av
Fairtrade Sveriges tre årliga kampanjer.
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Jag föreslår kongressen besluta om
att under kongressperioden utveckla frågan om att stötta fler att göra
mer i frågan om Fairtrade utifrån principerna för rättvis handel och
ILO:s grundläggande konventioner
att utöka samarbetet med andra fackförbund inom TCO och fackliga
medlemsorganisationer i föreningen Fairtrade för att samverka kring
frågan
att utse ansvarig tjänsteman centralt som driver frågan och som kan
bibehålla och utveckla kontakten med föreningen Fairtrade
att bilda en intressegrupp som med stöd av central tjänsteman
utvecklar frågan under kongressperioden

Motionären belyser en viktig fråga om hur vi som fackförbund kan arbeta
och stödja arbetstagare i andra länder. Genom att öka engagemanget i
Fairtrade bidrar vi till att anställda får förbättrade ekonomiska villkor
bättre förutsättningar att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt.
Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt
miljöhänsyn i produktionen. Dessa är viktiga områden för Unionen att
jobba med, som mycket riktigt motionären påpekar.
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om värdet av
samarbete mellan fackförbund i dessa frågor. Den fackliga solidariteten
kan inte nog betonas när det handlar om att förändra och påverka
grundläggande rättigheter såsom demokrati, rättvisa arbetsvillkor och
rätten till att organisera sig. Här blir det gemensamma arbetet
betydelsefullt. Tillsammans kan vi åstadkomma mer resultat än att
organisationerna jobbar var för sig.
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På vilket sätt detta skall göras bör däremot vara ett uppdrag för
organisationen att verkställa. Det viktiga är att vi utökar samarbetet med
Fairtrade och att vi blir mer aktiva i föreningen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla första att-satsen
att

andra, tredje och fjärde att-satserna beaktas
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MOTION 42.
Anette Ericsson, Sensus studieförbund
Anette Sjödin, Magnus Pejlert, Ellen Skånberg, Cecilia Bergström,
Stockholm

Ett arbetsliv fritt från diskriminering är en viktig grund för all facklig
verksamhet.
I Unionens stadgar står att: ”Unionen är en medlemsstyrd organisation
som bygger på solidaritet och värderingar som värnar grundläggande
demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet,
jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde.”
Under våren 2014 kunde vi följa ett konkret fall, där en person samtidigt
var förtroendevald både i Sverigedemokraterna och i Unionen.
Sverigedemokraternas politik och ställningstagande är inte förenligt med
Unionens grundläggande värderingar.
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Unionen-klubbens styrelse i Sensus riksförbund har i ett öppet brev
(2014-09-23) uppmanat Unionen att ta ställning i frågan om att tydliggöra
vem som kan – och inte kan – vara förtroendevald i förbundet. Unionens
förbundssekreterare uttryckte bland annat följande i sitt svar: ”Unionen
respekterar de demokratiskt genomförda val som sker inom vår
organisation. Det är medlemmarna som avgör vem som ska få mandatet
att företräda dem. Det val medlemmarna gör kan inte överprövas av
andra än just medlemmarna genom att ett nytt val görs.”
Vi delar givetvis grundsynen att demokratiska val ska respekteras.
Demokratiprincipen måste dock tillämpas på ett sådant sätt att även
enskilda medlemmar som riskerar att utsättas för diskriminering kan
känna sig trygga på sin arbetsplats. Principen om likabehandling och
ickediskriminering kan inte väljas bort med hjälp av majoritetsbeslut.
Principen om mänskliga rättigheter och likabehandling kan inte vara
förhandlingsbar – inte ens om en majoritet av medlemmar på en specifik
arbetsplats vill åsidosätta den.
Vi anser att ingen medlem ska behöva vara orolig för att bli företrädd av
en förtroendevald som inte delar Unionens värderingar.
Att en person inte samtidigt kan vara förtroendevald i Unionen och ha
en förtroendepost i Sverigedemokraterna, eller i en annan
organisation som inte delar Unionens grundläggande värderingar
Att kandidater till förtroendeuppdrag ska kunna intyga att de delar
Unionens värdegrund
Att erbjuda utbildning i Unionens värdegrund för både medlemmar och
förtroendevalda medlemmar
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Att tydliggöra hur en medlem ska agera om en förtroendevald agerar i
strid mot Unionens värdegrund
Att Unionen tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att principen om
likabehandling och ickediskriminering inte är förhandlingsbar.
För Unionen är det självklart att kämpa för demokrati, jämställdhet,
jämlikhet och mångfald och alla människors lika värde. Ingen ska sväva i
tvivelsmål om var vi står. Det är grunden i våra stadgar och det är värden
vi engagerar oss för varje dag i vårt fackliga arbete.
Unionen är partipolitiskt obundet och tar inte ställning för eller emot
politiska partier. Vi tar ställning och påverkar i politiska frågor som är
viktiga för medlemmarna. Det är viktigt att kontinuerligt jobba med dessa
frågor. Ett arbete som aldrig får avstanna. Att erbjuda utbildning kan vara
ett sätt att jobba med Unionens värdegrund. Idag tas dessa delar upp i
alla våra grundkurser och i vår medlemsintroduktion. Styrelsen tror att
det finns en möjlighet att bygga vidare på de utbildningar som redan
finns vad gäller detta.
Unionen värnar grundläggande demokratiska principer, däribland allas
rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. Unionen efterforskar inte vilka
partipolitiska åsikter medlemmarna har eller hur de röstar. Men som
medlem i Unionen måste du stå bakom våra stadgar om allas lika värde.
Det gäller inte bara förtroendevalda. Det är inte möjligt att vara medlem
och agera i strid mot dessa värderingar i Unionens namn oavsett vilket
parti eller organisation man företräder.
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En viktig princip i våra stadgar är att alla medlemmar skall ha samma
demokratiska rättigheter. I §2.2 mom1 står det att yrkesverksam medlem
och egenföretagarmedlem har rätt att inneha förtroendeuppdrag i och för
förbundet. Om man, som motionärerna föreslår, inte samtidigt kan vara
förtroendevald i Unionen och exempelvis förtroendevald i
Sverigedemokraterna, skulle man frångå principen att alla medlemmar
har samma rättigheter. Skulle man agera i strid mot våra värderingar i
Unionens namn, så kan man vara föremål för att bli utesluten ur
förbundet. Man kan i detta avseende inte skilja på medlem och
förtroendevald.
En medlem som grovt bryter mot förbundets värderingar, stadgar eller
fattade beslut kan uteslutas av Unionens förbundsstyrelse.
Uteslutning kan ske på förslag av regionstyrelsen eller efter att
förbundsstyrelsen hört regionstyrelsens mening. Hanteringsordning för
uteslutningsärenden finns framtagna.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå första att-satsen
att andra, fjärde och femte att-satserna anses besvarade
att tredje att-satsen beaktas
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MOTION 43.
Theres Sysimetsä, Stockholm
Sara Stockfelt, Mellannorrland, Ted Therner, Småland, Anders
Sjöstrand, Sydväst

Den fackliga rörelsen har varit oerhört framgångsrik i att driva sina frågor,
och även att bidra till ett bättre samhälle i stort. Känslan av lojalitet
gentemot sin arbetsplats och sina kollegor tillsammans med solidaritet
har varit den perfekta grunden för ett långsiktigt nötande för bättre villkor
på arbetsmarknaden.
Men hur tar vi den framgången vidare i ett alltmer föränderligt arbetsliv,
med många små arbetsplatser, osäkra anställningar och ökad
konkurrens från länder där organisationsgraden är lägre och
folkbildningstraditionen inte lika stark?
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Unionen är ett stort, brett och därför på många sätt ett starkt förbund.
Men storleken och bredden innebär inte bara styrka, det medför
komplexitet och utmaningar. Våra medlemmar kommer från olika
branscher, med varierande arbetsuppgifter, förutsättningar och behov av
fackligt arbete.
De har också olika kunskaper om fackets roll, arbetssätt och mandat.
Många har inte en aning om vad en avtalsrörelse är, hur en förhandling
går till eller vilka stridsåtgärder som kan bli följden av att förhandlingen
strandar.
Mest problematiskt, de vet inte hur de som medlemmar kan bidra till att
skapa press på arbetsgivarorganisationerna i en sådan situation.
Detta ställer stora krav på oss, kanske större krav än på våra fackliga
kollegor i andra förbund. Vi har på gott och ont inga sidoorganisationer,
eller
som kan hjälpa oss att kompetensutveckla våra medlemmar i ideologi,
demokratiska metoder och andra kunskaper som vi behöver kunna förlita
oss på att de har för att göra det bästa av sin roll och sitt mandat.
Unionen är ett jämförelsevis nytt förbund, som vuxit explosionsartat.
Samtidigt som vi jobbat med att utveckla våra superkrafter har det hänt
mycket runt oss, och det har varit flera tillfällen då vi kunnat göra mer
och nå längre om vi tillsammans varit bättre rustade. Det händer
fortfarande sju år efter sammanslagningen, att det fortfarande finns
tillfällen då Unionen inte känns som ett enat förbund. Detta trots att vi har
en tydlig vision och riktning. Kanske hänger detta delvis ihop med att vår
ideologi och våra värderingar inte är tydligt kända och ”antagna” av alla
medlemmar.
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Om vi ska kunna möta arbetsgivarnas vässade organisationer och ökade
samordning måste vi säkerställa att våra medlemmar är både
kompetenta och enade. De behöver vara väl bekanta med Unionens
värdegrund, och beredda att helhjärtat företräda denna.
Att samtliga medlemmar ges en kortare introduktion kring fackligt arbete
och Unionen som förbund, vår demokratiska process, ideologi och
värdegrund.

Att få fler medlemmar att se och förstå Unionen och vår roll på
arbetsmarknaden och hur varje enskild medlem kan bidra till vår
gemensamma styrka utifrån demokrati, ideologi och värdegrund är en
stor och viktig fråga. Unionen försöker att leva som vi lär och låta detta
genomsyra det vi gör och erbjuder. Samtidigt välkomnar Unionen alla
medlemmar oavsett hur mycket man vill eller har förutsättning att
engagera sig. Tröskeln till medlemskap ska vara låg, men Unionen har
sen ett intresse av att utveckla medlemmen samt öka kunskap och
engagemang. Nya medlemmar möts bland annat av en väl utvecklad
välkomstkedja som steg för steg introducerar medlemmen för olika delar
av medlemskapet. Särskilda avsnitt finns som talar om engagemang och
inflytande på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden genom till exempel
avtalsrörelsen. Målet är att utveckla medlemmen och få många att
stanna kvar som medlem för att bygga styrka i form av både storlek och
engagemang.
Alla medlemmar har olika förutsättningar och möjligheter till engagemang
och engagemang kan även variera över tid. Därför vill förbundet erbjuda
utbildning och engagemangsformer på medlemmens egna villkor. När en
medlem har intresse av att öka sitt engagemang i fackliga frågor på
137 (261)

arbetsplatsen eller i förbundet behöver förbundet självklart stötta
medlemmen i olika sorts utbildningar och kurser. En av de kurserna är
facklig grund som alla nyvalda förtroendevalda erbjuds som bland annat
lägger fokus på ideologi och värdegrund. För den enskilde medlemmen
erbjuder vi även utbildningen medlemsguiden där fackliga frågor lyfts
fram. Man kan idag även via UnionenTV (Youtube) hitta digital utbildning
i frågor kopplat till ideologi och värdegrund, såsom filmen om manifestet
och Unionens hjärtefrågor.
En kortare introduktion till fackligt arbete och till Unionen som motionen
förespråkar anser vi redan sker genom välkomstkedjan, utbildningen
Medlemsguiden och de andra informationskanaler som vi riktar gentemot
nya medlemmar.
Unionen ska vara tydlig med föreningens värderingar och det ska
återfinnas i vår kommunikation med nya medlemmar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen anses besvarad

138 (261)

MOTION 44.
Branschrådet Farmaci & Hälsa
Peter Wang,Susann Danielsson Lindberg,Thomas Jönsson,Sara
Rydberg,Kristina Hallberg,Jenny Carlsson,Gunilla Andersson,Carina
Jansson, Göteborg

Ökad satsning på identifikation- och branschutveckling
På kongressen 2011 informerades om Unionens arbete för att skapa
förutsättningar för ökad identifikation och en upplevelse av att ” Unionen
kan min bransch” och ett tillägg till föreslaget handlingsprogram
beslutades som en något förändrad skrivning i handlingsprogrammet ”Vi
utvecklar möjligheterna att forma medlemskapet utifrån personliga
intressen, bransch och behov.” Elva branscher finns fn, samt de
kompletterande branscherna som skär rakt igenom övriga branscher
139 (261)

nämligen, chef, eget och studerande. Branschutvecklingen hittills har i
korthet inneburit att de kompletterande branscherna fått störst
genomslag i Unionens centrala och regionala arbete och synliggjorts väl.
När det gäller de 11 branscher som berör den övriga majoriteten
medlemmar har utvecklingen inte fått samma genomslag eller nått
likvärdig synlighet. En positiv utveckling startade under 2014 med
tidningsbilagan- Inblick.
Genom avtalen om samgående med Farmaciförbundet inrättades ett
branschråd vars uppgift dels är att följa, bevaka och ta initiativ till
åtgärder inom branschen utom rena kollektivavtalsfrågor och dels att
anordna årliga branschkonferenser för förtroendevalda inom branschen.
Huvudsyfte för oss är att rakt igenom organisationen skapa
förutsättningar för fördjupad branschkunskap och bevakning, för att
stärka förhandlingskraften på arbetsplatserna, i regionernas möten och
arbete med medlemmar och förtroendevalda för att Unionen ska bli den
ledande kraften i branschutvecklingen på samhälls- och även
internationell nivå. Djup branschkunskap och kompetens är en garanti för
att mötas med respekt, bli efterfrågad och upplevas som en seriös part
på alla nivåer. Vårt mål är att branschutvecklingen inom Unionen ska få
större genomslag i medlemmarnas upplevelser av att förbundet kan min
bransch samt ge förtroendevalda och anställda stöd och nya verktyg.
Vår uppfattning är att det nu är dags att fylla medlemskapet också med
ett reellt innehåll av fördjupad branschbevakning- och branschutveckling.
Vi föreslår att frivilliga branschråd respektive branschkonferenser kan
inrättas och att dessa skulle kunna införas i den ordinarie
organisationsstrukturen. Särskilda organisatoriska och ekonomiska
resurser bör avsättas för detta ändamål. Vi ser branschsatsningen som
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en unik möjlighet för Unionen att bli den starkaste påverkanskraften på
arbetsplatsen, på företagen, på bransch- respektive samhällsnivå och
internationellt.
Vår uppfattning är att branscharbetet stärker förhandlingskraft, värvning
och en fördjupad demokrati där medlemmar, förtroendevalda kan och
bör bli delaktiga. Detta kan bidra till att locka till oss fler medlemmar att
bli förtroendevalda och att fler attraheras av vårt medlemskap. Då krävs
en satsning på samordning och systematisk uppbyggnad av
branschkompetens.
Vi bedömer att en ökad satsning på utveckling av branscherna kommer
stärka upplevelsen av Unionen som ett, men även som mer trovärdigt,
modernt och kraftfullt fackförbund. Vi vill att Unionen ska upplevas och i
praktiken vara den främsta påverkansparten för medlemmar och omvärld
på alla nivåer, både i generella avtalsfrågor såväl som i specifika
branschfrågor.
Vi vill att Unionen ska uppfattas som den starkaste påverkanskraften,
som systematiskt och seriöst bevakar och bidrar till att utveckla
medlemmarnas villkor till det bättre på alla nivåer i förbundet, på
arbetsplatsen, i företaget, i branschen och på samhällsnivå. I detta
arbete behöver medlemmar och förtroendevalda få vara mer delaktiga
och ha mer inflytande. Tas Medlemmars och förtroendevaldas
kompetens tillvara i Unionens interna och externa arbete så finns
möjligheter till att bättre tillvarata de samlade resurser vi har.
Branschrådet Farmaci & Hälsa yrkar att kongressen beslutar
att Unionen under den kommande kongressperioden systematiskt satsar
på att fördjupa branschbevakning och utvecklingen i respektive
branscher
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att Unionen aktivt verkar för att branschråd bildas
att Unionen aktivt verkar för att branschkonferenser anordnas
att resurser såväl personella organisatorisk som administrativa
samordningsinsatser avsätts där förtroendevalda och kunniga
medlemmar får vara delaktiga och deras kompetens tillvaratas

Förbundsstyrelsen delar helt motionärernas bild att det är en mycket
central uppgift att öka tjänstemännens identifikation med Unionen och
har arbetat aktivt med att stärka identifikation- och branschperspektiv
under kongressperioden. Branschsatsningens intention är att stärka
påverkansmöjligheter och identifikation bland tjänstemän privat sektor.
Genom att Unionen har kunskap om privata tjänstemäns branscher och
villkor gör förbundet skillnad.
Som motionärerna beskriver har ett digert arbete gjorts för att skapa
förutsättningar för aktivitet inom våra elva identifikationsbranscher –
analysarbete och trendspaningar med involvering av förbundets
förtroendevalda. Alla medlemmar får sedan 2014 en branschbilaga hem i
brevlådan med fokus på deras bransch. För medlemmarna inom Farmaci
och hälsa kommer den bilagan med varje Kollega, för andra områden
fyra gånger per år.
Förbundsstyrelsen kan samtidigt konstatera att branschsatsningen inte
har nått ut till bredare grupper generellt i den takt som hade varit
önskvärt - identifikationen har de facto inte ökat i den takt vi målsatt. I
juni 2015 fattade därför förbundsstyrelsen ett nytt beslut i branschfrågan
som innebär ytterligare tonvikt på behovet att utgå ifrån olika
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delbranschers specifika behov och att stärka synergierna mellan arbetet
inom förhandlingsorganisationen och politikutveckling generellt.
I förbundsstyrelsens beslut för den framtida satsningen ingår även att
förtroendevaldas kompetens och kraft bättre ska tas tillvara i
verksamheten. Vi har idag redan flera forum där förtroendevalda samlas
för att diskutera och ha inflytande över branschrelaterade frågor – i
avtalsdelegationer inte minst, men också som en del av den ordinarie
politikutvecklingsprocessen och för att samla ihop Unionens hållning i
branschbarometern till exempel Det finns även en ”snabbpanel” med ca
225 klubbar som kontinuerligt deltar i politikutveckling genom att svara
på aktuella frågor utifrån sitt perspektiv. Dessa forum behöver fortsätta
utvecklas och nya arbetssätt och synergier sökas.
Inom Farmaci och hälsa pågår därutöver en prövoverksamhet med
branschråd och branschkonferens som ska utvärderas under T3 2015.
Förbundsstyrelsen är positiv till verksamheten och vill ge möjlighet till att
genomföra den planerade utvärderingen innan beslut fattas om att
bredda just denna del av satsningen.
För att bedriva verksamhet krävs resurser. Inom branschområdet är det
därutöver mycket relevant att som motionärerna lyfter utveckla
samverkan mellan anställda och förtroendevalda och att i den framtida
satsningen tydligare säkra att förtroendevaldas kompetens och drivkraft
tas tillvara. Förbundsstyrelsen har ansvaret att mellan kongresser
säkerställa att resurser tillsätts så att kongressuppdraget kan uppnås.
Sista att-satsen anses med detta beaktad, med hänvisning till att
kongressen inte bör fastställa resurstilldelning till enskilda verksamheter.
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Sammantaget innebär detta att förbundsstyrelsen delar motionärens
uppfattning att systematiskt satsa på bevakning inom och utveckling av
branschsatsningen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla första att-satsen
att att-sats två, tre och fyra beaktas
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MOTION 45.
Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen

Unionen startade – med goda föresatser – det som man kallar
branschindelning. Det har medfört att vi har en tidningsbilaga med
branschspecifika nyheter, trender etc vid utskick av förbundstidningen
Kollega. Detta var och är ett väldigt bra initiativ, men tyvärr verkar det
som om det stannade vid denna tidningsbilaga. Vart tog idéerna vägen
som skulle utveckla branschinriktningen? Vart tog det fortsatta jobbet
om branscherna vägen? Det uppstår nästa vid varje råd märkliga
diskussioner vid ett Avtalsförbundsråd. Ibland blir det t o m märkliga
beslut som kan vara svåra att formulera krav utav för
branschdelegationerna då förbundsrådet har en viss del av ledamöter
som inte sitter i branschdelegation eller på annat sätt är involverade i
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avtalsrörelsen. Än märkligare ter det sig att de adjungerade
branschdelegations-ledamöter som är inbjudna inte har rösträtt vid
Förbundsrådet.
Kontentan blir oftast att man går därifrån och har en känsla av att det
varit ”fel forum/målgrupp” för avtalsfrågorna. Därför föreslår vi att
Förbundet som ett steg i riktningen att utveckla branschindelning:
Att fortsätta utvecklingen med de olika branschindelningarna för att deras
olika förutsättningar inför/efter avtalsrörelserna beaktas/belyses genom
exempelvis branschråd som debatterar och anger inriktningen i
frågeställningar för branschen

Förbundsstyrelsen delar helt motionärernas bild att det är en mycket
central uppgift att öka tjänstemännens identifikation med Unionen och
har arbetat aktivt med att stärka identifikation- och branschperspektiv
under kongressperioden. Branschsatsningens intention är att stärka
påverkansmöjligheter och identifikation bland tjänstemän privat sektor.
Genom att Unionen har kunskap om privata tjänstemäns branscher och
villkor gör förbundet skillnad.
Som motionärerna beskriver har ett digert arbete gjorts för att skapa
förutsättningar för aktivitet inom våra elva identifikationsbranscher –
analysarbete och trendspaningar med involvering av förbundets
förtroendevalda. Alla medlemmar får sedan 2014 en branschbilaga hem i
brevlådan med fokus på deras bransch. För medlemmarna inom Farmaci
och hälsa kommer den bilagan med varje Kollega, för andra områden
fyra gånger per år.
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Förbundsstyrelsen kan samtidigt konstatera att branschsatsningen inte
har nått ut till bredare grupper generellt i den takt som hade varit
önskvärt - identifikationen har de facto inte ökat i den takt vi målsatt. I
juni 2015 fattade därför förbundsstyrelsen ett nytt beslut i branschfrågan
som innebär ytterligare tonvikt på behovet att utgå ifrån olika
delbranschers specifika behov och att stärka synergierna mellan arbetet
inom förhandlingsorganisationen och politikutveckling generellt.
I förbundsstyrelsens beslut för den framtida satsningen ingår även att
förtroendevaldas kompetens och kraft bättre ska tas tillvara i
verksamheten. Vi har idag flera forum där förtroendevalda samlas för att
diskutera och ha inflytande över branschrelaterade frågor – i
avtalsdelegationer inte minst, men också som en del av den ordinarie
politikutvecklingsprocessen och för att samla ihop Unionens hållning i
branschbarometern till exempel. Dessa forum behöver fortsätta
utvecklas och nya arbetssätt och synergier sökas.
Inom Farmaci och hälsa pågår därutöver en prövoverksamhet med
branschråd och branschkonferens som ska utvärderas under T3 2015.
Förbundsstyrelsen är positiv till verksamheten och vill ge möjlighet till att
genomföra den planerade utvärderingen innan beslut fattas om att
bredda just denna specifika del av satsningen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen beaktas
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MOTION 46.
Theres Sysimetsä, Stockholm
Sara Stockfelt, Mellannorrland, Ted Therner, Småland, Anders
Sjöstrand, Sydväst
Mellannorrland, Hans Fryklund, Claes Tullbrink, Linus Hannedal, Anne
Thelander, Peter Ferm, Tiina Declercq, Stockholm

Vi är ett stort förbund, ett av de allra största. Och vi växer hela tiden. För
varje dag blir vi större, men vi använder inte oss av hela den styrkan.
Frågan är om våra medlemmar verkligen känner att de får det som vi
utlovar; krafter utöver det vanliga, på jobbet?
Krasst kan vi konstatera två saker; vi i Unionen har varit väldigt bra på att
förklara det smarta i att vara med i stort fackförbund som genom fler
medlemmar blir starkt men vi har varit sämre på att förklara hur den
enskilda medlemmen kan vara en del av styrkan. En sak är säker, vi har
möjlighet att vara betydligt bättre? En väldigt stor del av förbundets
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medlemmar har svårare att göra det yttersta av sitt engagemang, som
medlemmar i en demokratisk rörelse som tillsammans beslutar om
gemensamma mål. Detta gäller framförallt för två grupper av
medlemmar, varav den ena är nästan hälften av förbundet;, de så
kallade klubblösa och ”eget”-medlemmarna.
Vi måste fråga oss själva: Hur får vi den klubblösa medlemmen på en
liten arbetsplats att känna delaktighet och vilja till engagemang? Samma
fråga kan ställas om medlemsgruppen av ”eget medlemmar” med
tillägget att det för dem även finns praktiska hinder eftersom fackligt
engagemang påverkar den ekonomiska ersättningen i än högre grad än
för andra medlemmar.
För att göra det yttersta av vår storlek, och använda oss av hela vår
styrka måste vi möjliggöra för även de här medlemmarna att få ta del av
våra superkrafter. Vi behöver hitta nya, mer inkluderande sätt att driva
fackliga frågor, för att till fullo använda oss av hela vår potential? Det
kommer vi behöva, oavsett hur stora vi än blir.
Därför yrkar jag:
Att FS under den kommande kongressperioden får i uppdrag att inom
ramen för stadgarna säkerställa att klubblösa och eget-medlemmar
har samma förutsättningar för inflytande i förbundet som de
medlemmar som har klubb på sin arbetsplats.
Att förbundet satsar på information om fackligt engagemang för
klubblösa, och eget-medlemmar.
Att förbundet utvärderar och följer upp valberedningarnas roll och tar
fram nya verktyg för deras arbete. Detta för att tydliggöra för de
medlemmar som vill ta förtroendeuppdrag vad det innebär, oavsett
hur förutsättningarna ser ut.
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Att förbundet utreder hur fackligt engagemang kan kombineras med
eget medlemskap utan att påverka ersättningssystem.

Motionären tar upp flera viktiga aspekter på inflytande i förbundet. När
Unionen bildades lades särskild vikt vid att säkerställa att alla
medlemmar oavsett medlemskapsform, ska ha möjlighet att utöva sitt
inflytande.
Egenföretagarmedlemmar och klubblösa medlemmar har idag
stadgemässiga möjligheter att utöva inflytande i förbundet. De är valbara
till alla uppdrag på regional och nationell nivå, de har rätt att välja ombud
till regionråd enligt §5.4 mom 3 samt möjlighet att skriva egna motioner.
Utmaningen som motionären pekar på handlar till stor del om hur
Unionen förmår omsätta denna rättighet i praktiken. Det är regionernas
uppgift att kalla till och realisera dessa demokratiska rättigheter genom
information och medlemsmöte och förbundsstyrelsen delar motionärens
syn på att dessa två grupper behöver involveras mer. Därmed anser
förbundsstyreslen att den första att-satsen är besvarad då klubblösa och
egenföretagarmedlemmar stadgemässigt redan har samma
försutsättningar för inflytande i förbundet som övriga medlemmar.
Sedan några år tillbaka pågår också ett intensivt arbete med att öka det
fackliga engagemanget generellt. Det syftar till att lyfta inflytandefrågorna
med målet att fler arbetsplatser ska omfattas av lokal facklig verksamhet,
och därmed inte vara klubblösa.
Som motionären påpekar finns också en fråga kring ersättning för
utebliven inkomst för egenföretagare som tar ett fackligt uppdrag.
Förbundsstyrelsen beslutade 2011 om riktlinjer för ersättning av
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egenföretagare som tar på sig förtroendeuppdrag inom Unionen. Dessa
riktlinjer syftar till att en egenföretagare inte ska förlora ekonomiskt på att
engagera sig och inneha ett förtroendeuppdrag inom Unionen.
Förbundsstyrelsen avser under hösten 2015 komplettera denna riktlinje
så att den bättre också kan användas av de som har enskild firma.
Förbundstyrelsen är positiv till motionärens förslag att utvärdera och följa
upp valberedningens arbete. Det har under de senaste åren pågått ett
arbete för att utveckla stödet till valberedare på regional nivå. En ny kurs
har tagits fram under kongressperioden som bland annat lägger fokus
vid frågor om representation. Det arbetet behöver fortgå och
förbundsstyrelsen anser att de förslag till lösningar som finns i motionen
kan vara viktiga ingredienser i arbetet med att utveckla den interna
demokratin och förbundsstyrelsen föreslår att de skickas med som inspel
i det fortsatta demokratiutvecklingsarbetet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
att-sats ett och fyra anses besvarad
att

att-satserna två och tre beaktas
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MOTION 47.
Regionstyrelsen Öst, Öst

De regionala valberedningarnas arbete är viktigt ur demokratisynpunkt
för förbundet. Det behövs ett bättre samarbete än det som finns idag.
Idag träffas man för en inspirationsdag vartannat år och det finns
utbildning för de som är nya regionala valberedare. De behöver få
möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner på samma sätt som
regionstyrelserna får.
Vi yrkar på att
Det anordnas årliga nationella träffar för regionala valberedningarna.
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Förbundsstyrelsen delar motionärens syn om vikten av valberedningens
arbete. I alla demokratiska organisationer fyller valberedningen en vital
roll i att ta ansvar för organisationens framtida utveckling. Valberedningar
gör detta genom att noga överväga vilka förtroendevalda de föreslår ska
leda klubben, regionen och förbundet. Detta är precis som motionären
skriver viktigt ur demokratisynpunkt.
I motionen berörs två tillfällen då regionala valberedare träffas, kurs för
regionala valberedare och den inspirationsdag nationella valberedningen
har anordnat. Angående kursen för nya regionala valberedare har den
anordnats vartannat år då det inte funnits underlag för att hålla den
årligen. Om det finns underlag och intresse för att genomföra kursen
årligen behöver tittas närmre på och bör inte beslutas av kongressen.
Angående den inspirationsdag som anordnats av den nationella
valberedningen har det varit ett eget initiativ från valberedningen. Då det
är ett eget initiativ som tar tid och resurser från valberedningens eget
arbete bör beslut om att genomföra dessa beslutas av den nationella
valberedningen. Förbundsstyrelsen uppfattar sammanfattningsvis att det
finns ett värde i att utveckla stödet till regionala valberedningar men
exakt vad det stödet ska innefatta behöver utredas vidare.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 48.
Regionstyrelsen Öst, Öst

Unionens styrka ligger i att förtroendevalda känner sig trygga i sin roll
som representanter för medlemmar lokalt, regionalt och centralt.
För att förtroendevalda skall känna denna trygghet krävs utbildning men
även att man känner att man kan få stöd och möjlighet till att "bolla"
frågor och funderingar som kan uppstå i sitt fackliga arbete ute på
klubbar och som APO. I region Öst är vi övertygade om att denna
verksamhet bäst utförs regionalt.
Vi yrkar på att
- det möjliggörs för nya förtroendevalda att få stöttning regionalt för att i
framtiden våga ta nya uppdrag lokalt och/eller regionalt.
- medel för den i ovan föreslagna verksamhet skall tas från
gemensamma kostnader.
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Förbundsstyrelsen delar helt och hållet motionärernas syn på vikten av
att förtroendevalda får det stöd och utbildning som de behöver för att
klara sina mycket viktiga uppdrag. Vidare delar styrelsen synen på att
den regionala organisationen har ett stort ansvar för detta och att det är
den bästa organisationsmodellen, särskilt när det gäller de områden som
motionärenarna pekar ut. Det ligger i regionernas uppgift att stötta
förtroendevalda och den verksamheten finanseras genom de medel som
regionerna tilldelas enligt rambudgeten. Att regionerna har ansvaret och
resurser att genomföra det stödet är således redan den ordning som
gäller.
Däremot anser styrelsen inte att regionkontoren ensamma kan bära den
verksamheten. Unionens centrala funktioner utgör idag en viktigt
beståndel i stödet till förtroendevalda. Det gäller allt från
telefonrådgivning, webben, printservice, centrala utbildningar, stöd i
värvning, stöd i opinionsbildning och pressfrågor, stöd i avtalsfrågor med
mera med mera. De verksamheterna ligger idag i förbundskontorets
uppgift och finansieras genom de medel som förbundskontoret tilldelas
enligt rambudgeten.
Fördelningen av medel mellan region och centralt hanteras i
budgetförslaget där förbundsstyrelsen argumenterar och lägger förslag
till hur rambudgeten ska se ut för den kommande kongressperioden.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 49.
Regionstyrelsen Unionen SjuHall
Tobias Gustavsson och Sofia Ulm, Derome Byggvaror AB, SjuHall

Några av Unionens hjärtefrågor är att bidra till ökat fackligt engagemang
och att Unionens medlemmar ska kunna få stöd och hjälp under hela
arbetslivet.
Inom stora koncerner idag finns många olika organisationsnummer
mellan företagen, men även inom företagen, och medlemmar flyttas
snabbt och under kort tid mellan olika filialer. Detta innebär att människor
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med samma befattning och samma arbetsgivare kan ha olika
organisations-nummer på en och samma arbetsplats.
Inom en koncern finns också olika företag och det är inte ovanligt att de
olika företagen har tyngdpunkt på en och samma yrkesgrupp,
exempelvis tjänstemän.
Denna splittring med olika organisationsnummer och företag gör det näst
intill omöjligt att lokalt kunna bedriva facklig verksamhet genom Unionen
då den lokala fackliga verksamheten idag bygger på att alla medlemmar
måste ha samma organisationsnummer och tillhör samma företag.
I en koncern där beslut fattas på ett huvudkontor som sedan
implementeras inom alla koncernens företag är det en stor styrka för
Unionen att kunna ha en lokalt förankrad klubb på huvudkontoret där
medlemmar från olika företag och med olika organisationsnummer kan
bevaka och verka för ett bättre arbetsklimat för alla. De förtroendevaldas
olika erfarenheter och insyn i olika delar av koncernen hjälper till att
kunna bedöma påverkan av olika förändringar som koncernens ledning
vill införa. Risken är annars att en förändring, som för en arbetsgrupp är
väldigt bra, blir katastrofal för några andra.
Med detta underlag från klubben på Derome Byggvaror AB (Tobias
Gustafsson och Sofia Ulm, ordförande och vice ordförande) vill
regionstyrelsen för Unionen SjuHall föreslå
att en klubb kan bestå av flera olika organisationsnummer och företag
förutsatt att företagen ingår i en och samma koncern.
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Fackligt inflytande bygger på styrkan att vara många och att agera
gemensamt gentemot den gemensamma motparten. Det ligger i
Unionens organisationsprincip att det fackliga arbetet ska organiseras på
så sätt att det möjliggör största bästa inflytande. Det är därför redan idag
möjligt för en klubb att omfatta flera arbetsplatser med olika
organisationsnummer förutsatt att de har samma motpart. En
förutsättning är att det ska finnas kompletterande stadagar som är tagna
av klubben där det framgår vilka arbetsplatser/organisationsnummer som
klubben företräder. Vidare är det angeläget att detta är känt för
arbetsgivaren och bästa framgång nås om det också finns en acceptans
från arbetsgivarens sida.
Förbundsstyreslen föreslår kongressen besluta
att motionen anses besvarad
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MOTION 50.
Regionstyrelsen ÖSG, regionråd
Östra Sörmland/Gotland

I dagsläget är det svårt att få tillräckligt många att engagera sig i det
fackliga arbetet och på mindre ställen kan det vara svårt att få någon att
ta på sig rollen som kontaktombud då man har tillgång till andra fackliga
representanters erfarenhet inom företaget och kan få stöd samt att man
inte känner sig ensam i den fackliga rollen.
Viktig är att alla medlemmar har möjlighet att få stöd inom samma
företag.
om en existerande klubb ombildas till riksklubb bör det tydligt framgå vad
som gäller stadgar, ekonomi etcetera.
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För klubbar som har behov/önskemål att verka över flera regioner
och/eller som har behov/önskemål av att ha flera sektioner finns i
Unionens stadga ett krav på tilläggsstadgar för dessa ändamål.
Unionen tillhandahåller idag inget centralt stödmaterial till hur dessa
kompletteringar kan/bör se ut.
Unionen Östra Sörmland/Gotland yrkar
- Att Unionen tar fram stödmaterial för kompletterande stadgar för
riksklubbar och klubbar med sektioner

Om en klubb har flera arbetsplatser så ska kompletterande stadgar tas
fram. Där ska det framgå vilka arbetsplatser som ingår, vilken
förhandlingsorganisation klubben har, hur inflytandet i klubben ska ske,
med mera. Detta är oerhört viktigt inte minst för den enskilde
medlemmens rättsäkerhet och för att klubben ska kunna fungera.
Stödmaterial inklusive mallar för hur kompletterande stadgar togs fram
för några år sedan och efter det att förbundsstyrelsen reviderade
riktlinjerna för riksklubbar har handboken för kompletterande stadgar har
uppdaterats.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 51.
Regionstyrelsen Dalarna
Carina Sisell och Per-Gustaf Hellstrand, Dalarna

Unionen är en medlemsstyrd organisation och har till uppgift att tillvarata
och främja deras fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga
intressen på alla nivåer. Förbundet strävar efter jämställdhet, jämlikhet
och mångfald vid fördelning av förtroendeuppdrag och alla medlemmar
ska ha lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och representation i
förbundets alla demokratiska organ, enligt stadgarna § 1.1 och § 1.2.
Unionen har idag ökat till mer än 600 000 medlemmar vilket även gör att
antalet förtroendevalda måste öka i förhållande till medlemsökningen för
att hålla organisationen levande. Statistik visar att antalet
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förtroendevalda årligen minskar (från 8,6 % till 6,9 %) i förhållande till
medlemsantalet.(Unionens egna mätningar 2008-2014). Trenden är att
det är svårt att få tag i medlemmar som vill ta på sig förtroendeuppdrag
och framförallt högre förtroendeuppdrag. Det finns även ett dåligt
intresse från yngre medlemmar och medelåldern för de som tar
förtroendeuppdrag är hög. Fortsätter denna trend så riskerar den
Svenska modellen snart dö ut.
När man får det ärofulla förtroendet att blir förtroendevald så bygger det
ofta på individens stora fackliga intresse och engagemang som sedan
utvecklas genom sitt uppdrag, erfarenheten som uppdaget för med sig
och genom utbildningar inom Unionen. För 50 år sedan såg företagen
mervärdet av att ha de förtroendevalda och de förtroendevalda hade en
status på företagen. Många företag ser inte på det sättet idag. Ändå är
det idag många gånger som HR-avdelningen på företagen har nytta av
den kompetens och kunskap i fackliga frågor som de förtroendevalda för
med sig. Förtroendeuppdrag för med sig ledarskapsegenskaper och det
gör att många förtroendevalda kan vara lämpliga för chefsjobb. Som chef
är det väldigt få som har förtroendeuppdrag. Unionen tappar då den
Kompetens som ger kraften i organisationen.
Vi kan se i Unionens Arbetsmiljöbarometer att det idag är hårt slimmade
organisationer/företag och ökade krav på effektivitet. Pressen/stressen
och sjukskrivningarna vad gäller främst den psykosociala arbetsmiljön
ökar och arbetet med SAM på företagen minskar/åsidosätts. Dagens
hårdare klimat gör också att det är svårt för de förtroendevalda att få
ledigt, få tid för sitt uppdrag och man många gånger inte får avlastning
för att utföra sitt uppdrag. De förtroendevalda använder även mycket tid
utanför sin ordinarie arbetstid för sitt uppdrag men även för att arbeta
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ikapp på sin arbetsplats och det skapar inte Balans i tid mellan arbete
och fritid.
I handlingsplanen står det om rätt lön för mödan och det borde även
gälla de förtroendevalda, och då framförallt de med högre uppdrag. De
förtroendevalda får många gånger ”betala” med sin fritid idag för att
utföra fackliga uppdrag. Vid högre uppdrag ska mycket läsas in inför
möten, olika uppdrag utanför mötesrummet som ska följas upp och
arbetas med. För en del av dessa förtroendevalda tillkommer långa
restider som ligger utanför ersättningen för dagen. Ett fackligt uppdrag
måste vara möjligt att kombinera med arbetsliv och privatliv. Under
hjärtefrågan Fler och bättre jobb står det om bättre villkor och ökad
välfärd. Det borde även gälla för fackligt förtroendeuppdrag.
I den Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen (SOU 2013:64) som
gjorts så finns det förslag för hur de förtroendevaldas ersättningsrätt i
arbetslöshetsförsäkringen ska ses över. Här hoppas vi på ett beslut i rätt
riktning, där vi vet att Unionen ställt sig bakom förslaget.
Som ett modernt fackförbund så borde Unionen se över detta för
förbundets fortsatta utveckling, Svenska modellens överlevnad och
framförallt stärka de förtroendevaldas roll, status och mervärde.
att Unionen arbetar med att förstärka de förtroendevaldas roll, status
och mervärde hos t.ex. arbetsgivarparter, Svenskt Näringsliv och
Regering.
att Unionen arbetar för att validera värdet av facklig kompetens hos
t.ex. arbetsgivarparter, Svenskt Näringsliv och Regering.
att Unionen arbetar för att validera värdet av facklig kompetens, t.ex.
genom att fackliga utbildningar ska kvalificera för högskolepoäng.
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att Unionen följer upp Socialförsäkringsutredningens betänkande så att
det blir ett beslut i ”rätt” riktning eller att finna annan lösning.
att Unionen arbetar för att få fram en ekonomisk lösning så att de högre
förtroendevaldas uppdrag kan kombinera fackliga uppdrag med
arbetsliv och privatliv/fritid.
att Unionen hittar en lösning på att de högre förtroendevalda i t.ex.
avtalsrörelsen kan få extra ersättning för det arbete och det värde
de förtroendevalda innebär för förbundet och för arbetsgivarna.

Förbundsstyrelsen delar motionärens problembild av hur uppdraget som
förtroendevald kan yttra sig. Många klubbar vittnar idag om ett allt
hårdare klimat ute på arbetsplatserna, där man sällan får avlastning för
sitt arbete. Arbetsuppgifterna ligger ofta kvar efter att man kommit
tillbaka från sitt fackliga uppdrag, med kravet att detta också skall göras.
Att förändra denna bild är både en kulturfråga på arbetsplatsen och en
fråga som kan behöva regleras i centrala eller lokala avtal.
Det är naturligtvis viktigt att förbundet stöttar alla förtroendevalda i sin roll
ute på företag, organisationer och i andra sammanhang. Ett fackförbund
utan förtroendevalda skulle inte överleva. Det är via de förtroendevalda
som vi upprätthåller den svenska partsmodellen. Utvecklingsarbetet
kring dessa frågor får aldrig stanna upp. Synen på förtroendevaldas roll
för företagens utveckling är ett viktigt område att samtliga arbetsgivare
inser.
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att de kunskaper som vi
förtroendevalda samlar på oss under vårt uppdrag är värdefulla och i
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högsta grad meriterande. Unionen har en viktig uppgift i att på många
olika sätt förtydliga vilka kompetenser ett förtroendeuppdrag ger.
Kongressen 2011 beslutade utreda frågan vad gäller validering.
Styrelsen har tagit del av en grundlig rapport där olika modeller för
validering beskrivits. Rapporten visade att det idag inte finns något
kvalitetssäkrat sätt att validera fackliga kunskaper mot formella meriter
som har den legitimitet som krävs för att få den effekt motionären
eftersöker. För att säkert få den legitimiteten kommer det bland annat
krävas att den förtroendevalda samtidigt måste komplettera med
akademisk utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan har ett uppdrag
att ge ett förslag på ett svenskt system för National Qualifications
Framework (NQF). På EU-nivå är benämningen European Qualifications
Framework (EQF). Genom ramverket ska det bli möjligt att föra in
kompetenser som förvärvats från informella utbildningar eller exempelvis
inom arbetslivet, i en hierarkisk skala som är gemensam med formell
utbildning. På sikt skulle NQF-ramverket kunna underlätta för validering
av förtroendevaldas kompetens, då det upplägg och de institutioner som
föreslås kan ge både nödvändig struktur och legitimitet.
Då det ligger på regeringens bord att utreda införandet av detta valde
förbundsstyrelsen att inte gå vidare med att söka införa en egen
valderingsverksamhet utan avvakta arbetet med NQF.
Vad gäller möjligheten för förtroendevalda att kombinera fackligt uppdrag
och yrkesliv samt ersättningar är det frågor som förbundet alltid behöver
ha fokus på. Det ligger i Unionens uppdrag att ständigt verka för goda
förutsättningar för fackligt arbete. Frågan diskuterades även vid
förbundsrådet i juni 2015 där beslut var att med beaktande skicka en
motion, Framtidens fackliga uppdrag, till branschdelegationer. Motionens
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att-sats var att Unionen ska verka för att arbetsgivarna ska underlätta
fackligt arbete på arbetsplatsen. Förbundsstyrelsens ser dock inte att
lösningen på de problem som kan uppstå avseende kombinationen
yrkesliv och fackligt uppdrag är genom ersättning från förbundet.
Unionens ställningstagande i andra sammanhang är att vi inte skall
hamna i ett system där man kan köpa sig ur ett arbetsmiljöproblem.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla första och fjärde att-satsen
att avslå andra, tredje, femte och sjätte att-satsen
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MOTION 52.
Regionstyrelsen Bergslagen, Bergslagen

Arbetstider en viktigt del av arbetsmiljön
Vi är duktiga att lära ut att alla ska följa lagar och avtal till
förtroendevalda och medlemmar. Det kan anses vara självklart att man
ska följa lagar och avtal, men då är det än viktigt att en så stor och tung
aktör på Svensk arbetsmarknad som UNIONEN faktiskt lever som vi
lär…
Hur ser det då ut med arbetstidsmåttet? Vad gäller för arbetstider för
våra FV som när de är inkallade till förbundet, i förhandlingar eller andra
uppdrag, så drar dessa oftast långt utöver normal arbetstid.
Branschdelegationerna har suttit ibland hela nätter och ”röda dagar”! Inte
lever vi som vi lär mot våra FV. Därför föreslår vi:
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Att förbundet skall verka i andan av att Förtroendevaldas uppdrag i
Förbundet skall i största möjliga mån skötas inom normal arbetstid och
att de inte skall arbeta med sitt uppdrag under ”röda” helgdagar eller
långt in på nätterna.

Det är svårt att förutse alla situationer som det fackliga arbetet innebär,
vilket gör att det ibland kan vara nödvändigt att arbeta i sitt uppdrag på
andra tider än det som vi brukar benämna som normal arbetstid. Att
arbeta på kvällar, helger och nätter skall naturligtvis inte vara en regel,
även om det ibland kan vara nödvändigt. Huvudregeln måste naturligtvis
vara den som motionären pekar på. Förbundsstyrelsen delar
motionärens syn på att vi skall eftersträva att uppdraget kan skötas på
normal arbetstid.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 53.
Regionstyrelsen Norrbotten, Norrbotten

Vi vill använda våra superhjältar i syfte att uppmärksamma Unionens
fantastiska förtroendevalda. Ta fram små statyetter av våra superhjältar
(liknande Oscarsstatyetter) med texten "Tack för fackligt engagemang
från Unionen".
RS/FS får i uppdrag att dela ut statyetter till förtroendevalda, exempelvis
en per månad. De kan t.ex. användas för att stötta någon som har en
facklig utmaning framför sig eller någon som värvat många medlemmar.
Kan även användas vid avtackning av förtroendevalda.
Regionstyrelsen i Norrbotten vill:
Att Unionen tar fram statyetter av våra superhjältar i syfte att
uppmärksamma våra förtroendevalda.
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Att uppmärksamma de förtroendevaldas arbete är ett viktigt uppdrag för
hela förbundet. Redan idag finns det en utmärkelse som delas ut till
förtroendevalda en gång per år. Den delas ut i kategorierna
- Årets stordåd
- Årets värvare
- Årets raket
Utmärkelsen initierades av förbundsstyrelsen vid bildandet av Unionen i
syfte att uppmärksamma allt fantastiskt arbete som Unionens
förtroendevalda gör. Utmärkelserna delas ut med ett diplom och en gåva
samt att ”vinnarna” bjuds in till förbundsrådet eller kongressens middag
för att ta emot priset.
I arbetet med att ta fram kandidater till Förtroendevaldutmärkelsen
uppstår ofta diskussionen om det saknas en kategori för en allmän
karaktär typ ”Tack för din insats” som motionärerna föreslår.
Förbundsstyrelsen tar med den frågan i det fortsatta arbetet med
Förtroendevaldutmärkelsen men vill inte binda upp formen för hur den
utmärkelsen ska se ut.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 54.
Regionstyrelsen i Göteborg, Göteborg

Ungdomar vill vara med och påverka. Som exempel är det inte ovanligt
att de som har varit med i elevrådet finns med i andra forum med
inflytande senare i livet.
Givetvis vill de unga påverka arbetsmarknaden också, men de har dålig
kunskap om vad fackets nutidsroll och historia är, hur näringsliv och
fackförening har samverkat och byggt den svenska modellen.
Detta behöver redan formas i skolan, inte bara genom teori utan även
genom seminarier och andra möten, riktade mot gymnasier och
högskolor. Målet är att de ska vara förberedda för sitt möte med
arbetsmarknaden.
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Att förbundet intensifierar arbetet med opinionsbildning så den svenska
modellen med arbetsrätt och arbetsmiljö tydliggörs för unga.
Att Unionen verkar för att seminarier och andra möten, riktade mot
gymnasier och högskolor, anordnas.
Att Unionen verkar för att den svenska modellens betydelse för
arbetsmarknaden införs i läroplanen.

Unionen är sedan ett antal år del av Arena skolinformation. I Arena
skolinformation deltar Unionen tillsammans med TCO-förbunden Vision
och ST, Saco-förbundet SSR och alla LO-förbund. Sedan 2015 är även
TCO med i Arena skolinformation. Arena skolinformation har som mål
att,
•

Att öka kunskapen om kollektivavtalets värde och värdet av
fungerande relationer mellan arbetsmarknadens parter

•

Att öka förståelsen för arbetsmarknaden såväl ur ett arbetsplatsnära
perspektiv som ett globalt perspektiv

•

Att öka förståelsen för hur det svenska välfärdssystemet fungerar

•

Att stärka elevernas förmåga att ta tillvara sina intressen när de blir
arbetstagare

Fokus i Arena skolinformation är att nå gymnasieelever genom
skolinformationsmaterial. Materialet utvecklas av Arena skolinformation i
nära samarbete med de deltagande förbunden. Arena skolinformation
har varit ett framgångsrikt projekt med stor spridning av det
skolinformationsmaterial som finns framtaget. Projektet har även varit
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framgångsrikt såtillvida att det samlar fackföreningar från alla tre
centralorganisationer i gemensam kommunikation gentemot elever där
alla fackförbunden genom gemensamt åttagande får ett större och bättre
genomslag.
Förbundsstyrelsen ser att Unionen är en aktiv part i arbetet inom Arena
skolinformation och att detta varit framgångsrikt. Om Unionen ska
utveckla egna material och lägga resurser på att genomföra seminarier
och möten riktade mot gymnasier och högskolor på egen hand skulle det
ta väldigt stora resurser i anspråk. Förbundsstyrelsens slutsats är att
arbetet med att höja kunskapsnivån och medvetenheten i målgruppen
ska fortsätta inom ramen för Arena skolinformation.
Angående den tredje att-satsen finns det i den nya läroplanen för
gymnasieskolan, Gymnasieskolan 2011 (Gy 2011), skrivningar som
särskilt lyfter fram arbetsmarknadsfrågor. Inom läroplanens ram har varje
ämne sina egna ämnesplaner. För varje ämne är ett Centralt innehåll
specificerat som anger vad alla elever ska ha med sig från utbildningen. I
kurs Samhällskunskap 1a1 (obligatorisk för yrkesförberedare program)
och Samhällskunskap 1b (obligatorisk för studieförberedande program)
anges i centralt innehåll bland annat att ”Arbetsmarknad, arbetsrätt och
arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse
för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera,
anställningsvillkor.” ska behandlas. Den tredje att-satsen är därmed
besvarad med hänvisning till Gy 2011.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad

173 (261)

MOTION 55.
Regionstyrelsen i Göteborg, Göteborg

Hur skapa en fortsatt utmaning och kompetensutveckling för erfarna
förtroendevalda?
Det är viktigt att förbundet tillvaratar och behåller värdefull erfarenhet och
kompetens. Efter ett antal år behöver våra förtroendevalda nya
utmaningar.
De kan till exempel användas som skolinformatörer eller bli en
erfarenhetsbank som kan stödja regionkontoren i arbetet med regionala
grundutbildningar samt stöttning av förtroendevalda och medlemmar.
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Det är också viktigt att erfarna förtroendevalda får möjlighet till fortsatt
kompetensutveckling som tar hänsyn till deras kompetensnivå. Det
behöver därför skapas en utbildningsplan som tillgodoser detta.
att förbundet utreder hur en utvecklingstrappa för erfarna
förtroendevalda kan se ut.
att förbundet utreder hur en fördjupad utbildningsplan för erfarna
förtroendevalda, i enlighet med motionens intention, kan se ut.

Förbundsstyrelsen delar det motionen lyfter fram om att det är viktigt att
ta till vara på erfarna förtroendevaldas engagemang och kunskap. Inom
förbundet pågår konstant ett arbete med att utveckla
kompetensutveckling gentemot alla förtroendevalda i Unionen. Under det
senaste året har det arbete resulterat i ett samordningsprojekt,
Utvecklingsakademin, som syftar till att samordna och arbeta strategiskt
med att utveckla kompetensutveckling för förtroendevalda med regionala
eller nationella uppdrag inom Unionen. I det arbetet finns både fokus på
de förtroendevalda som är nya i sina uppdrag och de som varit
förtroendevalda under en längre tid. Inom Utvecklingsakademin finns
exempelvis kurser för regionala valberedare och revisorer, utbildning i
framgångsrik regional opinionsbildning, ledarskapsprogram för
förtroendevalda och regionstyrelsekursen Bättre förändrings- och
utvecklingskompetens. Utvecklingsakademins är ett ständigt
utvecklingsprojekt där nya kurser för exempelvis nya
regionstyrelseledamöter och ordförande vid våra demokratiska forum
kommer tas fram under 2015 och 2016. Inom Utvecklingsakademin
samlar vi även TCO Fackliga Akademis kurser i juridik (Arbetslivets
juridik) och arbetsmiljö (Arbetsmiljö i det nya arbetslivet).
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Gällande de som varit förtroendevalda under en längre tid behövs precis
som motionärerna pekar på möjlighet till fortsatt kompetensutveckling
som tar hänsyn till deras fackliga kompetensnivå. Med detta som
utgångspunkt har arbetet i utvecklingsakademin bland annat inom ramen
för TCO börjat arbeta med fler högkvalitativa kurser med fokus på EU
och samhällsekonomi som ska finnas på en lite högre nivå för erfarna
förtroendevalda som ytterligare vill spetsa sin fackliga kompetens. Exakt
hur detta arbete ska utformas eller vilka kurser och kompetenshöjande
insatser det i slutändan resulterar i behöver genomlysas mer.
Motionärerna efterfrågar även att förtroendevaldas kompetens och
erfarenhet på ett bättre sätt ska tas tillvara av förbundet vid exempelvis
regionala grundutbildningar. Vad gäller den regionala verksamheten är
det upp till regionerna att ta ställning till och skicka ut förfrågningar utifrån
motionens beskrivning om hur erfarna förtroendevalda skulle kunna vara
regionen behjälplig.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 56.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: För förtroendevalda och APO finns idag flera verktyg inom
kompetensförsörjningen, t.ex. GUKS, kurser, nätverk och unionen.se,
som ger stöd åt klubbar och APO i deras dagliga fackliga arbete.
Som ett komplement till detta föreslår vi att Mentorskap för nya klubbar
och eller klubbordförande och APO ska utarbetas.
Det kan idag vara svårt att få medlemmar att engagera sig i klubb eller
som APO med anledning att de är osäkra på rollen. Med en mentor kan
denna person få en ”speaking partner” att bolla fackliga frågor med.
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Med mentorskap får vi också ett verktyg till erfarenhets återföring från en
erfaren facklig företrädare till nya framtida fackliga ledare.
Mentorskap har tidigare provats inom organisationen och det har haft ett
bra resultat. Vi ser nu att tiden är mogen för att återinföra detta.
Vi föreslår därför kongressen:
Att Under kongressperioden skapa förutsättning för ett
mentorprogram med både nationella och regionala inslag.

I undersökningar som gjorts kring Unionens stöd till förtroendevalda
kommer ofta frågan om mentorskap upp. Många förtroendevalda tycker
att idén om mentorskap är bra, men på direkt fråga om att delta är det
färre som visar intresse, framför allt att själv vara mentor.
Förtroendevalda idag upplever i allt högre utsträckning att tiden inte
räcker till att utföra det dagliga fackliga arbetet. Vi måste då hitta former
som innebär att arbetsgivare, medlemmar och förtroendevalda har
förståelse för den tid fackligt arbetet tar, och/eller former som inte
inkräktar allt för mycket på den förtroendevaldas arbetstid.
Förbundsstyrelsen tolkar intresset för mentorskap som att det finns ett
behov av kompetensöverföring och att hitta former för att mötas och lära
av varandra. Mentorskapsprogram kan vara intressant, men det finna
även andra former. Förbundsstyrelsen ser gärna att frågan om vad och
hur utreds vidare.
Förbundsstyrelsen förslås kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 57.
Regionstyrelsen i Unionen Stockholm
Regionstyrelsen i Unionen Norrbotten, Regionstyrelsen i Unionen
Skaraborg/Väst

Förbundsstyrelsen har tidigare i år besvarad en motion om att samtliga
nyanställda på Unionens region- och förbundskontor som ett led i sin
introduktion första anställningsåret ska gå kursen Facklig grund
tillsammans med förtroendevalda.
FS ansåg det då vara tillräckligt att HR till linjechefen framhåller
önskemål om att nyanställda går en fysisk facklig grundkurs, men att
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deltagande genom en e-kurs är acceptabelt Vidare framhålls i svaret att
kompetensutvecklingsbehovet bör vägas mot annan utveckling samt att
många nyanställda redan gått Facklig grundkurs.
Unionens strategi för kompetensförsörjning och utveckling anger att
samtliga medarbetare ska ha facklig grundkompetens motsvarande
minst "B-nivå" vilket ges bl a av "Facklig grundkurs" som också är
obligatorisk.
Våra styrelser anser att den erforderliga kompetensen inte bara är faktakunskapen som kursen förmedlar. Den kunskapen kan erhållas genom
tidigare utbildning, arbetserfarenhet eller e-kurs. Den kompetens vi
anser bör styrkas är direktkontakten med nyvalda förtroendevalda, för att
ta del av deras upplevelser och höra vilka problem och möjligheter som
lyfts fram där, också mellan de formella utbildningspassen på kursen,
samt kunskap om hur just Unionen fungerar såsom en medlemsstyrd
organisation, med kongresser och förbundsråd, förbundsstyrelser och
regionstyrelser, utifrån våra stadgar.
Den kompetensen kan inte erhållas genom en e-kurs eller tidigare
yrkeserfarenheter mer än delvis, utan detta kräver medverkan på en
fysisk kurs.
Det är viktigt inte minst för de som i sin anställning i Unionen inte
kommer ha direktkontakt - eller begränsad sådan - med medlemmar och
förtroendevalda att få möta klubbföreträdare i en sådan situation.
Våra styrelser anser utifrån detta
Att kongressen bör ge kommande FS i uppdrag att låta justera
Unionens introduktionsplan så att deltagande i facklig grundkurs i
fysisk form ska vara obligatoriskt för samtliga som nyanställs inom
Unionen
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Att detta ska genomföras under första anställningsåret eller första
kurstillfälle efter detta.
Att undantag ska göras endast för de som genomgått denna kurs inom
Unionen i fysisk form under de senaste tre åren.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att
anställdaorganisationen skall ha god kännedom om de förtroendevaldas
situation och vardag samt kunskap om hur just Unionen fungerar såsom
en medlemsstyrd organisation, med kongresser och förbundsråd,
förbundsstyrelser och regionstyrelser. Detta är viktigt även för de som i
sin anställning i Unionen inte kommer ha direktkontakt - eller begränsad
sådan - med medlemmar och förtroendevalda.
Facklig grundkompetens är en prioriterad nyckelkompetens för samtliga
medarbetare inom Unionen såväl som kunskap om privata tjänstemäns
vardag och behov. Förbundsstyrelsen konstaterar att Unionens strategi
för kompetensförsörjning och utveckling anger att samtliga medarbetare
ska ha facklig grundkompetens samt kunskap om privata tjänstemäns
vardag och behov. I strategin framgår att detta säkerställs via kursen
”Facklig grundkurs” vilken alltså vänder sig till både förtroendevalda och
till anställda i Unionen. I grundmallen för Unionens introduktionsplan för
nyanställda ligger också utbildningen med som en obligatorisk post, som
fysisk kurs tillsammans med förtroendevalda i Unionen alternativt via ekurs. Vid upprättandet av introduktionsplaner är rekommendationen att
medarbetaren deltar vid en fysisk kurs, i syfte att skapa förståelse för
vilka frågor Unionens förtroendevalda brottas med samt för att komma
nära kärnan i Unionens uppdrag.
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För att säkerställa facklig grundkompetens samt kännedom om de
förtroendevaldas situation och vardag arbetar förbundet även med en
rad andra insatser. Vid Unionens obligatoriska introduktionsutbildning för
nyanställda ges exempelvis flera pass om den demokratiska
organisationen dess syfte och mål, den lokala fackliga organisationens
uppdrag samt medlemserbjudandet. Deltagarna får även träffa en
representant från förbundsstyrelsen. I introduktionsplanen uppmuntras
även medarbetare att delta på regionernas arbetsplatsbesök och
klubbesök till exempel i samband med Unionen-veckorna.
Unionen anställer ca 70-80 nya medarbetare, inkl. vikarier, varje år,
merparten av dessa anställs på förbundskontoret i Stockholm eller
regionkontor Stockholm. Om samtliga nyanställda skulle erbjudas att
fysiskt delta på ”Facklig grundkurs” innebär det att till exempel
regionkontor Stockholm skulle behöver ställa 50-60 utbildningsplatser
per år till anställdas förfogande. Utifrån ett effektivitets- och
resursperspektiv, såväl ekonomiskt som personellt, är möjligheten att
genomgå utbildningen via e-kurs befogat även om ett fysiskt deltagande
på utbildningen är åt det håll som organisationen strävar.
Utifrån ovanstående resonemang anser förbundsstyrelsen att Unionen
säkerställer att samtliga anställda har god kännedom om de
förtroendevaldas situation och vardag samt kunskap om hur Unionen
fungerar såsom en medlemsstyrd organisation, med kongresser och
förbundsråd, förbundsstyrelser och regionstyrelser, utifrån våra stadgar.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 58.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Unionen har under senare året genomfört framgångsrika kampanjer för
att visa på vikten av fackligt medlemskap.
Nu är det dags att gå ett steg vidare och genomföra
informationskampanjer om vikten av att företaget där man söker jobb har
kollektivavtal.
Många och framförallt ungdomar tänker inte på att kontrollera om
företaget har kollektivavtal eller inte när man söker jobb.
Förutom den viktiga frågan om pensioner så gäller det också andra
förmåner som följer av kollektivavtalet. Framförallt ersättningen vid
sjukdom.
En privatanställd tjänsteman som är anställd på företag utan
kollektivavtal förlorar pengar från 2:a sjukdagen. Efter 14 dagar blir det
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ytterligare inkomstförluster och blir man sjukskriven mer än 90 dagar är
det ekonomisk katastrof jämfört med om man haft kollektivavtal. Ännu
värre om man tjänar mer än 7,5 basbelopp per år.
Från Unionen och alla fackliga organisationer måste vi informera om
betydelsen av kollektivavtal
- för den framtida pensionen
- vid sjukdom
- vid föräldraledighet
- vid arbetslöshet (Trygghetsrådet)
- m fl
Både PTK och Fora gör stora kampanjer kring pensionsfrågan. Vi måste
också gå ut med information om det övriga som man förlorar ekonomiskt
så att våra medlemmar får kunskapen om vad det innebär att ta
anställning vid företag utan kollektivavtal och varför de ska kräva
kollektivavtal.
Vi föreslår kongressen besluta
Att uppdra till Förbundsstyrelsen att genomföra satsningar på information
om kollektivavtalets betydelse och vad det innebär att ta anställning hos
arbetsgivare utan kollektivavtal.

Förbundsstyrelsen delar helt och fullt motionärens syn på vikten av att
sprida information om kollektivavtalets betydelse. I det avtalspolitiska
programmet som förbundsrådet fastställde 2015 framhålls att
kollektivavtalets ställning ska stärkas och att målet är att alla medlemmar
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ska omfattas av kollektivavtal. Att fortsätta arbete med att sprida kunskap
om kollektivavtal är en förutsättning för att nå framgång i det arbetet.
Idag arbetar Unionen redan i hög grad med kommunikationsinsatser runt
kollektivavtalets betydelse. Det görs via informationsmaterial, epostutskick, sociala media, unionen.se, opinionsbildning, utbildning med
mera.
TCO har ett särkskilt uppdrag att sprida kunskap om den svenska
partsmodellen och kollektivavtalets betydelse i detta. Detta görs genom
marknadsföringsinsatser såsom Like a Swede. PTK satsar stort på
webbplatsen Knegdeg där man också som individ får kunskap om
kollektivavtalets betydelse och innehåll. Unionen sprider självklart dessa
kampanjer gentemot våra medlemmar och presumtiva medlemmar.
Mycket görs alltså, men som känt är kan allt bli bättre! Unionen kommer
att fortsätta att vara aktiva och driva en tydlig kommunikation i olika
former till medlemmarna om det ekonomiska värdet som ett kollektivavtal
för med sig.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionen
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MOTION 59.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Vi ser idag ett stort problem bland både medlemmar och
förtroendevalda med förståelsen och kunskapen kring deras
kollektivavtal.
Kunskap kring kollektivavtalen är ett måste bland våra medlemmar för att
den svenska modellen fortsatt ska vara stark.
För att ge medlemmarna de bästa förutsättningarna för schyssta villkor
på arbetsplatsen krävs det att de har kunskap kring sitt kollektivavtal och
vad som är skrivet i det. Med starka medlemmar kommer klubbar, APO
och ombudsmän få ett lättare arbete i och med att medlemmen själv kan
flagga för tvivelaktigheter.
Det samma gäller våra förtroendevalda som ska företräda medlemmarna
på arbetsplatsen, för att vara starka i sitt uppdrag krävs det att de har
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djup kunskap om sitt kollektivavtal och de skrivningarna som finns i dem.
Mångas vardagliga fackliga arbete bygger på kollektivavtalets innehåll,
och då är det väldigt viktigt att de har djup förståelse och kunskap kring
skrivningarna, samt hur dessa kan tillämpas i det verkliga livet.
Vi blir starkare och kollektivavtalen i och med det än mer betydelsefulla.
Vi föreslår därför kongressen:
Att skapa branschspecifika kollektivavtalsutbildningar på en
övergripande nivå för medlemmar som omfattas av det specifika
avtalet.
Att skapa branschspecifika ingående kollektivavtalsutbildningar för
förtroendevalda i tillämpningen av sitt kollektivavtal.

Kollektivavtalen är grunden för det fackliga arbetet och en viktig
beståndsdel i den svenska partsmodellen. Att våra förtroendevalda har
god kunskap om kollektivavtalen, och att medlemmar känner till och står
upp för dem är oerhört viktigt. För att nå dit behöver Unionen göra
många olika saker. Det är inte säkert att utbildningar är det bästa sättet
att öka medlemmarnas kunskap och engagemang i frågan.
Det pågår ett långsiktigt arbete med att höja kunskapen om kollektivavtal
överlag, vad det är, varför de finns och hur det påverkar mina villkor.
Detta görs t ex genom PTKs kampanjsajt, Knegdeg som marknadsförs
mot Unionen medlemmar. I introduktionsmaterialet till nya medlemmar
lyfts vikten av kollektivavtal och man kan också ta del av sitt eget avtal.
För alla medlemmar finns också Medlemsguiden som ger svar på de
vanligaste medlemsfrågorna där kollektivavtal är en självklar
utgångspunkt i de fall det är relevant. Den skulle kunna utvecklas så att
187 (261)

det ger mer introduktion i det egna avtalet. Vidare pågår ständigt ett
utvecklingsarbete att förtydliga och förbättra informationsmaterialet till
medlemmar så att det är tillgängligt, lättbegripligt och relevant för den
enskilda medlemmen.
Kollektivavtalet är för övrigt alltid utgångspunkten i material, utbildningar
och rådgivning till både medlemmar och förtroendevalda. Om det så är
Facklig grundkurs, MBL/LAS, Förhandlingsteknik, Lönekartläggning eller
annat, så resonerar man alltid utifrån kollektivavtal i utbildningen.
Således ingår redan kollektivavtalet i utbildningar till förtroendevalda.
Unionens ombudsmän håller ofta skräddarsydda utbildningar och
informationsträffar om kollektivavtalet för förtroendevalda och
medlemmar. Med andra ord anser förbundsstyrelsen att intentionen i
motionen är viktig, men att verksamhet delvis redan görs och delvis
behöver ha andra former.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att beakta första att-satsen
att andra att-satsen anses besvarad
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MOTION 60.
Karin Green, Hamburg Süd Norden AB, Göteborg

Unionen har genom åren haft mycket bra informationsträffar för
medlemmar när det gäller pensionssystemet, som är svårbegripligt. Det
finns mycket som är svårbegripligt också när et gäller vad som är lag och
vad som är avtalsvillkor. Unionen har redan nu bra utbildningar riktade till
förtroendevalda, nya medlemmar och ungdomsmedlemmar. Medlemmar
i allmänhet skulle också kunna ha nytta av informationsträffar om vad
som gäller på arbetsmarknaden, ett slags ”grundkurs light”. Det skulle
både ge bättre förståelse för det fackliga arbetet och kanske ge intresse
för ett framtida förtroendeuppdrag. Yrkar därför
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att Unionen håller någon eller några informationsträffar per år som en
introduktionskurs till arbetsmarknadens juridiska villkor och
kollektivavtalens betydelse.

Informationsträffar i syfte att introducera arbetsmarknadens juridiska
villkor och kollektivavtalens betydelse för våra medlemmar är viktigt och
en god idé. Detta finns i många avseenden i dagsläget redan finns att
tillgå, i form av såväl fysiska träffar som digitala verktyg.
Fysiska medlemsträffar är en verksamhet som planeras och sköts av
regionerna. På flera orter i landet anordnas idag medlemsträffar, både
öppna och på arbetsplatser, som ger baskunskaper i spelreglerna på
arbetsmarknaden samt kring LAS och MBL. Dessa är välbesökta och
uppskattade.
Man kan idag hitta digital utbildning i frågorna via UnionenTV (Youtube)
där finns flertalet filmerna som lyfter frågor kopplade till arbetslivet såsom
anställningsvillkor, arbetsrättsliga frågor, lönebildning bland många andra
områden.
Under utveckling är bland annat ett presentationspaket kopplat till den
digitala medlemsguidens delar att använda vid medlemsträffar för att ge
en introduktion i arbetslivets villkor och möjligheter.
För att skapa ett medlemskap där kunskap om arbetsmarknadens villkor
och kollektivavtalets betydelse är så tillgängligt som möjligt är fokus för
fortsatt utveckling kring introduktion i arbetslivet att detta görs på digital väg.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen beaktas
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MOTION 61.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Att vi ska stödja fackföreningar globalt ser vi som självklart. En ökad
internationalisering gör att svenska och utländska företag har
verksamhet i länder där fackföreningsrörelsen är svag eller saknas helt.
Det är även något som de flesta av världens tjänstemän önskar sig, men
få har tillgång till och än mindre vågar kräva.
Trygga jobb önskar sig de flesta anställda världen över, där kan vi spela
en större roll internationellt.
Otrygga arbetsförhållanden är inget nytt och det uppstod inte i samband
med den ekonomiska krisen 2008. Dock har krisen gjort förhållandena mer
synliga. Flera arbetsgivare och företag tar tillfället i akt att försämra villkoren
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ytterligare. Genom att kringgå regler ställs tjänstemän i olika länder mot
varandra. De ställs större krav på flexibilitet från de anställda och
arbetsgivaren drar ner på redan avtalade villkor eller vägrar förhandla.
För Unionen och den internationella fackföreningsrörelsen är det viktigt
att stärka sin organisation och utöka sitt samarbete.
En rad händelser utomlands bland annat i svenska företag visar att det
främst är IF Metall som står upp för den svenska modellen internationellt.
I en tid när många traditionella tjänstemannajobb utlokaliseras globalt
finns det en risk att vi halkar efter den snabba utvecklingstakt som
präglar de globala företagen.
Union Busting, att arbetsgivare eller myndigheter aktivt arbetar för att
hindra och försvåra bildandet och vidmakthållandet av fackföreningar är
något som vi har liten erfarenhet av i Sverige. Internationellt är det ett
växande problem och vi måste öka vår kompetens runt detta område. I
det globala fackliga arbetet är det tyvärr en faktor att räkna med och kan
vara mycket komplicerat att hantera.
Unionens globala engagemang består idag av förbundets representation
i globala fack, på EU-nivå och i centrala biståndsprojekt. Vi ser det som
viktigt att Unionen har ett eget aktivt internationellt arbete på lokal,
regional och central nivå.
Kongressen föreslås besluta:
att med tanke på vår storlek i Sverige är det viktigt att vi verkar inte
bara genom internationella fackliga organisationer utan också som
fackförbundet Unionen
att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur vi ökar vår
kompetens inom området ”union busting”
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Både Unionen och andra förbund står tydligt upp för den svenska
modellen på den internationella arenan. Förbundsstyrelsen delar
motionärens analys kring att bildandet av fackförbund och fackliga
strukturer idag möts av motstånd i stora delar av världen. På den
internationella arenan är de nordiska, europeiska och globala
branschfederationerna de viktigaste strukturerna för samarbete mellan
fackförbund. Det går att driva fackliga utvecklingsprojekt på egen hand
eller tillsammans med andra förbund exempelvis för att stärka den
fackliga organiseringen, exempelvis via Union to Union (tidigare LO-TCO
biståndsnämnd). Även om Unionen på egen hand är en liten aktör på
den samlade fackliga arenan så har vi stora möjligheter att göra skillnad,
inte minst i koppling till företag i världen med starka svenska intressen.
Då Unionen växt fram som det stora förbundet i det svenska näringslivet
finns förväntningar om att förbundet ska ta ett tydligare aktörsskap på
den internationella arenan. När det gäller union-busting som är stort
problem i flera delar av världen inte minst i USA så är förutsättningarna
för Unionen att försöka motverka som störst inom federationerna eller
med koppling till företag med svenska intressen. Kunskapen kring denna
problematik behöver öka.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att att-sats ett anses besvarad
att bifalla att-sats två
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MOTION 62.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Om man följer nyhetsflödet från Svenskt Näringsliv och Almega m fl
arbetsgivarorganisationer så framgår det klart att de fackliga
rättigheterna är under attack. Mer eller mindre i klartext driver man bland
annat dessa frågor.
Strejkrätten
Strejkrätten ska begränsas genom ”proportionalitetsprinciper”. I klartext
ska alla strejker som kostar företagen pengar eller drabbar tredje man
vara otillåtna.
Sympatistrejker ska inte vara tillåtna
Strejk för att få kollektivavtal ska inte vara tillåtet och speciellt inte
sympatistrejker till stöd för det strejkande facket.
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Sociala förmåner
Sociala avgifter kostar bara företagen pengar, är onödiga och bör
minskas. Att det är våra sjukersättningar, pensioner och a-kassa som
betalas nämns inte.
Alla undantag och minskningar av sociala avgifter för grupper som
ungdomar ska vara kvar och helst utökas till nya grupper. Att detta
urholkar socialförsäkringssystemen och kan komma att minska
möjligheten att få ersättning och ersättningarnas storlek nämns givetvis
inte.
Anställningsskyddet
LAS ska helst avskaffas och i varje fall ska arbetsgivarna få rätt att
bestämma själva vilka som ska vara kvar när personalneddragningar
sker och givetvis utan facklig inblandning. Argumenten handlar om
kompetensförsörjningen i företagen trots att alla erfarenhet och alla
undersökningar som gjorts (till och med av Svenskt Näringsliv själva i
samarbete med LO och PTK) visar på att detta faktiskt inte är ett problem
i verkligheten ute på företagen.
Ovanstående tillspetsat och i klartext. Givetvis framför man sina
argument inlindade så att det inte klart ska framgå vad man är ute efter
egentligen. I deras värld är det synd om företagen som lider under alla
pålagor och lagar. Tas bara dessa bort så kommer företagen att
blomstra och Sverige blir ett paradis på jorden.
Droppen urholkar stenen och med dessa ständiga utspel och
nyhetsartiklar så kommer den allmänna opinionen att förskjutas.
Fackföreningarna måste därför börja sprida kunskap och information om
vad vi tycker är rätt och riktigt utifrån våra visioner och ideologiska grund.
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Vi föreslår kongressen att besluta
att uppdra till förbundsstyrelsen ännu kraftfullare bemöta Svenskt
Näringslivs och Almegas med flera arbetsgivarorganisationers
propaganda – inklusive via TCOs nya tankesmedja.
att information och motargument ska spridas och användas på alla
nivåer – Unionen Centralt, Unionens avdelningar samt Unionens klubbar
och medlemmar.

Unionen jobbar idag aktivt med opinionsbildning på alla nivåer inom
förbundet. Ramen för arbetet är hjärtefrågorna Kompetens ger kraft, Fler
och bättre jobb och Balans i arbetslivet. För det första ska
opinionsbildningen påverka beslutsfattare på arbetsplatsen, i branschen,
via avtalen och inom politiken så att det åstadkoms konkreta förbättringar
för medlemmarna i Unionen. För det andra syftar opinionsbildningen till
att påverka den offentliga samhällsdebatten och visa hur arbetslivet för
privatanställda tjänstemän kan bli bättre. Opinionsbildningsarbetet
genomförs dagligen via Unionens egna kommunikationskanaler, såsom
exempelvis Unionen Opinion, Facebook och Twitter men även via det
fortlöpande pressarbetet gentemot medier på både nationell, regional
och lokal nivå. Talespersoner vid medieutspel varierar men är oftast
förbundets förtroendevalda, och mer specifikt presidiet.
Samtidigt träffar representanter för förbundet löpande beslutsfattare på
olika nivåer och i olika sammanhang. Här presenteras Unionens åsikter
kring, och idéer för utveckling av, exempelvis den svenska modellen
(inklusive fackliga rättigheter) och arbetslivet generellt. När det anses
lämpligt och ändamålsenligt innefattar denna opinionsbildning – både i
medier och i den kontinuerliga kontakten med beslutsfattare –
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synpunkter på och bemötande av det som i motionen benämns som en
”attack på fackliga rättigheter”.
Detta omfattande opinionsbildningsarbete kompletteras med Unionens
medlemskap i TCO, som bland annat har till uppgift att informera och
sprida kunskap om den svenska modellen. Arbetet med dessa
grundläggande fackliga frågor kommer att intensifieras med bildandet av
TCO:s tankesmedja. Målet med den är att långsiktigt skapa ökad
medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar inom områden som
förutsättningarna för morgondagens arbetsliv, partsmodellen samt
förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.
Det material – underlag, rapporter, analyser mm – som tas fram löpande
inom Unionen delges förbundets representanter främst via interna
kanaler. På enheten Politik, opinion och påverkan (POP) finns
exempelvis en tjänst som uteslutande har till uppgift att ge stöd till och
fortsätta utvecklingen av det regionala opinionsbildningsarbetet. Detta
innebär också spridning av informations- och påverkansmaterial. En
annan kanal för informationsspridning är via 500-gruppen
(förtroendevalda med högre uppdrag inom förbundet).
Samtidigt försiggår det löpande en stor mötesaktivitet på många olika
nivåer inom förbundet, exempelvis Dialogforum, Förbundsråd,
utbildningar i framgångsrik regional opinionsbildning, företagsbesök,
trendspaningsmöten inom branscher etcetera. I dessa sammanhang
finns det ofta möjligheter för informationsutväxling och diskussioner av
frågeställningar avseende både det fackliga uppdraget generellt, och de
specifika frågorna som är aktuella och relevanta för privatanställda
tjänstemän. Därmed förses förtroendevalda och medlemmar också
denna väg med fackliga argument och påverkansmaterial. Det möjliggör
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för båda grupperna att agera och vara en aktiv facklig motpart gentemot
arbetsgivarrepresentanter på olika nivåer och inom olika arenor.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 63.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Fler och fler av våra medlemmar arbetar i globala koncerner.
Europeiska företagsråd EFR eller den engelska förkortningen EWC är ett
viktigt instrument för att få inflytande i dessa företag.
Vi vill att Unionen tar ett helhetsgrepp kring EWC. Det finns massor
information och hjälp att få via ETUI mfl europeiska konstellationer men
det är svårt att få ett helhetsgrepp. Klubbar och APO i företag som kan
eller har bildat EWC behöver enkelt ha tillgång till en samlad bild över
vad som gäller och vilken hjälp som finns att få både inom och utanför
Unionen. Även fungerande nätverk och branschnätverk är viktigt.
Vi föreslår därför kongressen:
- Att Unionen tar ett helhetsgrepp kring EWC så att klubbar och APO
känner sig informerade och insatta i vad som gäller och vilken hjälp
som finns att få.
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Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att
arbetstagarinflytande i multinationella företag är av stor vikt därför är det
också viktigt att Unionens förtroendevalda har de verktyg och stöd som
behövs för att kunna utföra ett uppdrag inom dessa organ.
När det gäller den internationella verksamheten pågår ett övergripande
analysarbete inom Unionen. Fler strategiska utbildning- och
informationsinsatser är planerade under verksamhetsåret 2015 som tar
sikte på att lyfta upp och förstärka arbetet med europeiska
företagsråden. Förbundet kommer även att se över informationskanaler
(till exempel hemsidan) och kunskapsspridning till nyvalda ledamöter
samt samarbetsformer intern och extern. Det framgångsrika EWCnätverket kommer att fortsätta med sin verksamhet. Den operativa
internationella verksamheten har även förstärkts med ytterligare en halv
tjänst där en specifik EWC samordnare är utsedd som kan vara en
lämplig kanal för att leda klubbar och APO till rätt hjälp.
Det förslag som motionären lyfter är viktigt och helt i linje med mål och
vision som förbundet har i sin verksamhetsplanering när det gäller
europeiska företagsrådens (EWCs) betydelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 64.
Regionstyrelsen Unionen SjuHall
Unionenklubben vid Ellos Group AB, SjuHall

Unionenklubben vid Ellos Group AB, erfar att allt fler företag arbetar med
hållbarhet och CSR-relaterade frågor. Många företag skapar en
organisation som ansvarar för att hantera frågor rörande CSR. Det kan
vara allt ifrån uppförandekoder, klimat- och miljöengagemang till en ren
affärside. Inom branschen Handel är CSR-arbete väl etablerat och allt
fler kunder ställer krav på närproducerat, ekologiskt sortiment och
schyssta villkor för hela kedjan från produktion till kund.
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Frågor som CSR och hållbarhet är en fråga som påverkar medarbetare,
chefer, ledning och ägare. Normalt så har vi i Sverige medbestämmande
och inflytande i frågor som berör våra arbetsplatser, men när det gäller
CSR så finns det ingen given samverkan mellan ledning/ägande och
facklig organisation.
Beslut tas i bolagsstyrelser, i ledningsgrupper där vi har fackliga
representanter. Beslut tas även i EFR/EWC(europeiska företagsråd) där
vi ofta har facklig representation. CSR har hamnat på våra
förtroendevaldas dagordning och då behövs det stöd och kunskap om
hur detta arbete bör skötas på ett bra, effektivt och medarbetarförankrat
sätt. Här anser vi på Unionen-klubben Ellos Group AB att organisationen
Unionen ska spela en viktig roll, för medlemmen, den förtroendevalda,
arbetsplatsen och i samhällsdebatten.
Med detta underlag från klubben på Ellos Group AB vill
regionstyrelsen för Unionen SjuHall föreslå
att Unionen utvecklar ett speciellt stöd för förtroendevalda runt CSRfrågor och att detta sker under första delen av nästa kongressperiod.
att Unionen säkrar att kunskap finns inom organisationen Unionen för att
skapa opinion och påverkan rörande CSR-frågor.
att Unionen säkrar kunskap inom organisationen Unionen att fortsätta
utveckla politik inom området hållbarhet.

Frågan om CSR och företagens ansvar är en växande fråga både
nationellt och globalt, inte minst kopplat till de multinationella företag där
Unionen har starka medlemsintressen. Det pågår en kamp på
politikområdet gällande vad CSR-arbetet ska innefatta. Hållbarhet är
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redan idag en viktig grund i Unionens politikutveckling. Det är viktigt att
företagens CSR-arbete inte utvecklas på ett sådant sätt att arbetet inte
bara dras mot välgörenhets och miljöhållet, utan det att också innefattar
fackliga rättigheter. Den risken är uppenbar om det inte finns djup
kunskap och drivkraft om dessa frågor i de fackliga organisationerna. De
stora multinationella företagen har särskilda CSR-funktioner som det
krävs djup komptetens för att möta. CSR-arbetet är en möjlighet för att
öppna dialog och driva på för fackligt inflytande i företag och i andra
delar av världen där fackliga frågor har svårt att få fäste.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats ett och två
att att-sats tre anses besvarad
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MOTION 65.
Regionstyrelsen Skaraborg/Väst, Väst

Vi ser en risk med den minskade närvaron på våra högskolor, utan en
kontakt under studietiden blir inte Unionen det självklara valet när man
kommer ut i arbetslivet. Att centralisera studerandeverksamheten ger ett
effektivt värvningsverktyg vilket resulterar i fler studerandemedlemmar.
Men om vi inte är närvarande på samtliga högskolor skapar vi inte en
relation till medlemmarna och riskerar att dom väljer ett annat förbund
när dom får en anställning. Genom ett större regionaltansvar för
studerandeverksamheten finns det möjlighet att vara närvarande och
därmed bli det självklara valet när man väljer medlemskap efter
studierna.
Vi vill föreslå kongressen
Att förbundsstyrelsen utreder möjligheten till ett ökat regionalt ansvar
över studerandeverksamheten.
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Förra kongressen beslutade att Unionen skulle bygga upp en
studerandeverksamhet i egen regi och lämna Tria. Förbundsstyrelsen
har avsatt satsningsmedel/extramedel för att bygga upp verksamheten
och samtidigt givit ett tydligt uppdrag att utveckla verksamheten och
pröva olika vägval i verksamheten för att hitta ett effektivt sätt att bedriva
verksamheten. Vi gav också inriktningen att inför 2016 ska
verksamheten lämna utvecklingsfasen och övergå i ett mer normalläge.
De rapporter som vi i styrelsen fått löpande visar att verksamheten
bedrivs med lägre resurser och ger ett högre antal uppdateringar till
yrkesverksamt medlemskap än tidigare, helt i linje med de ramar som vi
satt upp. På förbundsstyrelsens maj-möte fick förbundsstyrelsen en
rapport om erfarenheterna hittills och hur anställdaorganisationen vill
fortsätta utveckla verksamheten framöver.
Rapporten pekade bland annat på att det finns små skillnader i
uppdateringsfrekvensen mellan de olika inträdessätten. Det är alltså lika
stor andel som uppdaterar sitt medlemskap oavsett om man gick med via
webben eller om man gick med efter att ha träffat någon på högskolan.
Den pekade också på att kostnaden per medlem skiljer sig åt mellan
kanalerna där digital värvning och telefonvärvning är mest
kostnadseffektiv och den regionala värvningen den som är minst
kostnadseffektiv. Det framgick även att kanalerna förstärker varandra
och kan samspela på ett bra sätt, vilket innebär att alla kanaler finns
kvar, däremot kommer balansen mellan de att ses över.
På förbundsstyrelsens maj-möte fastställdes inriktning och tre
utvecklingsfokus för verksamheten framöver:
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Intentionen med verksamheten är att värva unga akademiker till ett
yrkesverksamt medlemskap.
De tre utvecklingsfokus vi fastställde är att;
Fokusera på unga akademiker på väg ut eller i början av sitt yrkesliv. Det
innebär att hela organisationen behöver fundera på hur vi möter denna
för oss strategiskt viktiga målgrupp. Det kommer att vara en av de saker
som vi som styrelse skickar med i verksamhetsplaneringsprocessen för
2016 och framåt.
Se över innehållet i medlemskapet och hur vi erbjuder det. Den rapport vi
fick pekade på att det finns en utmaning i trovärdighet när en student
möter en annan student/studentinformatör. När man som student har
frågor om arbetslivet så vill man gärna prata med någon som har
erfarenhet av arbetslivet och där har vi som förtroendevalda och de
anställda en trovärdighet som vi ska använda genom aktiviteter riktade
till målgruppen.
Målgruppen är digital och vi behöver på ett bättre sätt möta målgruppens
genom att ytterligare digitalisera delar av medlemskapet. Vi som
organisation har en unik möjlighet att nå ut med vår kunskap och
kompetens till målgruppen genom att göra den mer tillgänglig digitalt.
Det framgår av rapporten från anställdaorganisationen att bedömningen
är att vi inte behöver finnas med ständig fysisk närvaro på högskolan. Att
vara synlig kontinuerligt är nödvändigt om kännedomen om en
organisation är låg Vi har ett annat läge nu än för fyra år sedan –
Unionen är idag ett välkänt fackförbund och målgruppen unga
akademiker känner väl till oss. Det innebär att vi kan använda våra
resurser mer effektivt genom att göra punktinsatser på högskolorna i
samband med terminsstart och avslut samt i samband med större
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mässor och aktiviteter. Dessa kan genomföras av timanställda studenter
och/eller anställd personal på förbundskontoret och regionkontor.
Förbundsstyrelsen anser att vi som styrelse ska styra verksamheten
genom tydliga mål och förväntningar och hur arbetet ska organiseras är
en fråga för anställdaledningen. Vi har med vårt beslut om inriktning
tydligt visat att vi vill ha en resurseffektiv verksamhet för att få fler
yrkesverksamma unga akademiker. I enlighet med de erfarenheter som
anställdaorganisationen gjort hittills och som framgått av rapporten
innebär det att den ständigt fysiska närvaron på högskolorna kan komma
att minska/omformas. Det påverkar även behovet av antalet
studerandeinformatörer och regionalt placerade studerandeombudsmän.
Exakt hur det ska utformas är ett utvecklingsarbete för
anställdaorganisationen att hantera i verksamhetsplan och
budgetprocessen för 2016 och framåt.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
I begreppet unga akademiker och högskolor innefattas YH utbildningar
som är en viktig målgrupp för oss som organisation.
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MOTION 66.
Regionstyrelsen Värmland, Värmland

Förbundsstyrelen/förbundskontoret har valt att förändra
studerandeverksamheten. Man ska inte längre ha
studerandeombudsmän på regionkontoren och inte ha kvar
studentinformatörerna på skolorna. Detta samtidigt som Sveriges
Ingenjörer och Jusek satsar stort på sina studerandeverksamheter.
Vi har i Unionen alltid pratat om hur viktig närheten till medlemmarna är.
Närheten är det vi rekryterar flest medlemmar på. Lokal facklig
organisation är något vi alltid strävar mot och ständigt ett mål för
regionkontoren. Det är viktigt med närheten till studenterna också. De är
lika viktiga som våra yrkesverksamma medlemmar och framtiden för
förbundet. Att ta bort studentinformatörer och studerandeombudsmän
ute på skolorna gör att vi förlorar närheten till vår framtid.
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Statistiken visar tydligt att den regionala verksamheten är viktig.
HT 2013
Inträdskanal,
Student

Mälardalen
s Högskola
V

Karlstads Mälardalen
Universite s Högskola
t
E

Örebro
Linköping
Universite s
Total
t
Universitet t

Regionalt

88

80

4

95

356

623

TM Student

77

67

16

45

105

310
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77

109

29

128

161

504
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13

4

1

13

11

42

255

260

50

281

633
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Student
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V

Karlstads Mälardalen
Universite s Högskola
t
E
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Universite s
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t
Universitet t
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35

5

-

11

343

394

TM Student

3

4

1

4

2

14

Webb

14

17

6

17

21

75

Mecenat

6

6

1

11

22

46

58

32

8

43

388

529

HT 2014
(tom. 11
sep)

Siffror från Anna Andersson på studerandeverksamheten.
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Studentinformatörerna och studerandeombudsmännen gör störst skillnad
när de är lokalt förankrade. En studentinformatör, som själv är student på
högskola/universitet, kan prata till studenterna på ett helt annat sätt än
vad ombudsmän från regionkontoret kan. De finns där studenterna är
och är världens bästa reklampelare för Unionen.
Vi tror att om man väljer att jobba på det här sättet går man tillbaka till
hur illa det var när vi hade TRIA. Vi kommer inte längre kunna ha den
närhet till universiteten och högskolorna som man har lyckats bygga upp
sen vi bildade Unionen Student.
Vi yrkar på:
Att studentinformatörerna ska vara kvar på högskolor och universitet.
Att studerandeombudsmännen ska vara regionalt stationerade i närhet
av högskolor och universitet.

Se förbundsstyrelsens yttrande över motion 65.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 67.
Joakim Ravemyr
Regionstyrelsen Sydost, Sydost

BAKGRUND:
För skiftgående personal blir timavdraget för karensdag orimligt och
orättvist om det inte baseras på genomsnittliga veckoarbetstiden.
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BESKRIVNING:
Om karensdagen infallen en veckodag där medarbetaren skulle arbetat
12-timmarspass blir avdraget orimligt när ingen övre timgräns finns i
kollektivavtalet. Idag får man enligt ovan exempel avdrag med 12 timmar
istället för 7,2 som är den genomsnittliga veckoarbetstiden för 36
timmarsvecka. I nuvarande kollektivavtal är skrivningen otydlig och
föremål för oskälig och orättvis tolkning.
Detta förekommer inom Almega IT-området men finns troligen även inom
andra avtalsområden inom Unionen. Många LO-fack har dock redan
denna begränsning inskriven i sina kollektivavtal.
Frågan är under utredning i politiska sammanhang med fokus på
sjukvården, men problematiken finns även bland tjänstemän i privata
sektorn.
BEDÖMNING:
Vi föreslår att detta löses med en skrivning i kollektivavtalet om en
maxgräns för karensdagen med
8 timmar samt avdrag med genomsnittliga veckoarbetstiden för
skiftgående.
Vi yrkar:
att Unionen driver en diskussion med politikerna om en lagändring.

Enligt nuvarande regler för karens utgår ingen ersättning för den första
dagen i sjukperioden. För personer med koncentrerad arbetstid,
exempelvis skiftarbetare, kan karensdagen innebära en avsevärd
inkomstförlust.
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Unionen har i sin politik för sjukförsäkringen, som finns i rapporten En
friskare sjukförsäkring, tagit ställning för införandet av ett karensavdrag
istället för karensdagen i syfte att säkerställa att personer med
koncentrerad arbetstid inte lider en orimlig inkomstförlut på grund av
karens vid sjukskrivning. Ett karensavdrag innebär att självrisk i form av
karens beräknas som 20 procent av inkomsten över en längre period,
exempelvis veckoinkomst eller månadsinkomst. Unionen har genom sitt
deltagande i TCO:s arbete med sjukförsäkringen sett till att också TCO
driver att de nuvarande reglerna kring karensdag bör ersättas med regler
kring karensavdrag. TCO föreslår också i sin rapport 35 förslag för en
bättre sjukförsäkring att karensdag bör ersättare md ett karensavdrag.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 68.
Regionstyrelsen Skaraborg/Väst, Kristina Jansson, Vänersborgs
Tandteknik, Väst
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2008 kom en ny tandvårdsreform med ett skattesubventionerat system
där patienter med högre vårdkostnader får kostnadsreducering.
Tandläkarna använder fri prissättning men kostnadsreduceringen bygger
på referenspriser som TLV (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket)
beslutar för de olika vårdåtgärderna.
Då tandläkarnas priser även inkluderar tandteknikernas arbeten, finns
det klara incitament för dem att köpa tandteknik från lågprisländer.
Patienten har dock samma slutpris, vilket gör att tandläkaren får större
ekonomiska marginaler.
Tandvårdsreformen kostar skattebetalarna fem-sex miljarder kronor per
år.
Hur påverkas den svenska tandteknikerkåren av detta?
* En av fyra tandteknikerutbildningar har lagts ned (Karolinska Institutet
2014).
* Konkurserna/nedläggningarna av företag ökar och därmed även
uppsägningarna.
* Lågprisprodukter (importerade) vinner upphandlingarna
* Miljöpåverkan. i och med att tandtekniska arbeten transporteras fram
och tillbaka med flyg
* Tillverkningen utomlands subventioneras med svenska skattepengar.
* Patientsäkerheten hotas:
http://www.tlv.se/Upload/Tandvard/Referenspriser_omrakning_till_sept_2
014.pdf (sid 3)
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TLV har även låtit utföra en tidsstudie på tandtekniska laboratorier för att
spegla och värdera tidigare beräkningar. Referenspriserna har beräknats
på svensk tandteknik efter avstämning med Läkemedelsverket och
Socialstyrelsens kunskapscenter för dentala material.
Skälet är patientsäkerheten, i och med att spårbarheten på material från
importerade produkter har visat sig vara otillfredsställande.
att Unionen belyser problematiken inom tandvården genom att göra
utspel i media.
att Unionen på så många sätt som möjligt försöker motverka den
statligt subventionerade konkurrenssituationen som den svenska
tandtekniska branschen har gentemot importerade tandtekniska
lågprisprodukter.

Förbundsstyrelsen delar motionärens beskrivning av problemen i
branschen. De är välkända även för myndigheterna.
Läkemedelsverkets rapport om Tandtekniska arbeten visar att upp till 70
% av basmetallegeringarna i de importerade arbetena sannolikt var
andra legeringar än det laboratorierna angivit i sina uppgifter till
tandläkaren. Detta är oacceptabelt och omöjliggör allergiutredningar vid
misstanke om att patienten är allergisk mot sin tandtekniska
konstruktion. Spårbarhet och tillförlitlig märkning är grundläggande krav
för patientsäkerhetens skull.
Unionen har tagit upp detta i artiklar i medlemstidningen Inblick.
Branschens utveckling hotas av konkurrens från företag som inte följer
EU:s regelverk eller svenska myndigheters krav. Våra medlemmars
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arbeten i Sverige flyttas till länder med farlig arbetsmiljö och löner som
inte går att leva på. Om Unionen och Tandteknikerförbundet agerar
tillsammans i denna fråga har vi större delen av Sveriges tandtekniker
med oss.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen beaktas
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MOTION 69.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Under en ganska lång tid har de flesta politiska partier pratat om att vi
ska arbeta under en längre period av våra liv. Pensionsåldern har
ändrats från 65 år till att omfatta ett intervall med 67 år som är dagens
maxålder. Många menar också att man borde höja maxåldern ytterligare.
Medlemskapet i till ex. A-kassan upphör automatiskt när man fyllt 65 år.
Man får inte heller bli medlem om man fyllt 64 år.
Vi kan inte se något som helst skäl till varför dessa åldersgränser ska
finnas som villkor. Det kan inte uppfattas som något annat än
åldersdiskriminering, en kvarleva från en tid med fast pensionsålder vid
65 år. Nu har inte alla råd att ta ut pension från 65 år!
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Vi föreslår därför kongressen besluta
Att Unionen ska verka för en samordning i socialförsäkringssystemet så
att ersättning från till ex. a-kassan ska kunna betalas ut till det datum
ålderspension inte kan skjutas upp längre om alla övriga villkor
uppfylls.
Att Unionen ska verka för att alla skall omfattas av
socialförsäkringssystemet under ett arbetsliv och medföra rätt till
ersättning vid till ex. arbetslöshet innan det datum då ålderspension
inte kan skjutas upp längre.

Unionen har i rapporten ”Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv”
tagit ställning för att rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
samt socialförsäkringarna (sjukförsäkring och arbetskadeförsäkringen)
ska harmoniseras med den så kallade LAS-åldern, vilket är
åldersgränsen för att omfattas av bestämmelserna i Lagen om
anställningsskydd (LAS). Utgångspunkten för Unionens
ställningstagande är att reglerna inom de allmänna trygghetssystemen
så långt det är möjligt ska vara lika för alla arbetstagare oavsett ålder.
Unionen har även i kontaker med politiker drivit att det bör utredas
närmare hur åldersgränserna i arbetslöshetsförsäkringen och
socialförsäkringarna bör harmoniseras med LAS-åldern.
Förbundsstyreslen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 70.
Boel Holst och Lasse Månsson, Stockholm

Unionen har i sina kollektivavtal för 2014, nivåer för lägsta lön för 18åringar mellan 14 101 kr och 17 700 kr. Alltså den lön en artonåring, utan
någon som helst arbetslivserfarenhet, får på sin första anställning. Ett
antal LO-förbund har högre minimilön i sina avtal.
Dock kan en lågavlönad pensionär, med ett helt arbetsliv bakom sig, få
enbart garantipension på en så låg nivå som 7 030 kr. Pensionen är
dessutom högre beskattad än lägstalönen. Det påtalas ofta, att en
person med så låg pension, har rätt till bostadstillägg och kan då komma
upp i en inkomst på 9 505 kr.
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Skälet till den mycket låga inkomsten är, att den inkomstrelaterade
pensionen avräknas garantipensionen i stället för som tidigare, då
folkpensionen garanterade grundtryggheten och ATP var oberoende av
folkpensionen. Pensionsutredningens motivering för konstruktionen var,
att om garantipensionen låg i botten med den inkomstrelaterade
pensionen som komplement, skulle detta innebära, att personen
kompenserades dubbelt i pensionshänseende, vilket är svårbegripligt.
Speciellt som garantipensionen är skattefinansierad, medan den
inkomstrelaterade pensionen finansieras via arbetsgivaravgiften.
Resultatet blir, att en person (oftast kvinna) med en låg livsinkomst, alltså
en person som haft låg lön och kanske tidvis arbetat deltid, varit
tjänsteledig eller hemma med barn, får samma pensionsförmåner som
en person som aldrig arbetat överhuvudtaget.
Naturligtvis finns dessutom många med en pension över garantipensionsnivå, som inte kommer upp i lägstlönenivå.
Den avtalade pensionen (oftast ITP) utgör ett viktigt komplement till den
lagstadgade pensionen, men även med ett tillskott på 10% av slutlönen
(enligt ITP 2) hamnar den lågavlönade pensionären under lägstlönen för
artonåringar.
Vi anser, att detta inte är acceptabelt
Därför yrkar vi
att: Unionen själv och genom TCO aktivt arbetar för att ingen
pensionerad tjänsteman får mindre än kollektivavtalens lägstlöner
för artonåringar. En del av detta kan vara, att driva målsättningen att
inkomstrelaterad pension inte ska avräknas garantipensionen, utan
vara oberoende av denna.
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att: initiera en omförhandling av ITP-avtalet och motsvarande avtal
inom PTK:s förhandlingsområde, så att samtliga pensionärer, som
omfattas av kollektivavtal uppnår en pensionsnivå som lägst
motsvarar kollektivavtalade lägstlöner eller att förbundet på annat
sätt åstadkommer detta.

Unionen delar helt och fullt motionärernas generella synpunkt att det är
viktigt att alla som går i pension har haft möjlighet att arbeta upp en
rimlig pensionsnivå. Att många har svårigheter att etablera sig på
arbetsmarknaden, och även en låg lön och ogynnsam löneutveckling, är
ett mycket angeläget och viktigt problem för samhället och för individen.
Unionen arbetar därför för att underlätta för unga och utrikes födda att
etablera sig på arbetsmarkanden och för att alla tjänstemän (och
kvinnor) ska ha möjligheten få heltidsarbete med tillsvidareanställning
och en skälig lön och gynnsam löneutveckling. Exempelvis har Unionen
genom kampanjer om lönekartläggning fokuserat på den strukturella
omjämlikhet mellan kvinnors och mäns löner som finns på många
arbetsplatser i syfte att höja kvinnornas löner till samma nivå som
männens löner i jämförbara positioner. Detta arbete har givetvis också
konsekvenser för tjänstemännens – och kanske främst kvinnornas pensionsnivåer.
När det gäller motionärernas förslag på tillvägagångssätt att uppnå
motionärernas yrkanden kan det, när det gäller det första sättet,
konstateras att garantipensionen avser att ge en grundtrygghet.
Garantipensionen baseras inte på individens inkomster utan är i grunden
en bosättningsbaserad förmån. Därför minskas garantipensionen med
inkomstpension, änkepension och tilläggspension, men inte med
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premiepension eller med tjänstepension. Motionärerna vill göra
garantipensionen oberoende från övriga pensionsförmåner på så sätt att
alla pensionärer ska ha rätt till garantipension och därtill få
inkomstrelaterad pension. Unionen bedömer dock att en sådan lösning
skulle vara mycket svår att driva igenom politiskt då den skulle innebära
kraftigt ökade kostnader för pensionssystemet.
Gällande förslaget att Unionen ska verka för en omförhandling av ITPavtalen i syfte att tillförsäkra alla tjänstemän som omfattas av
kollektivavtal en pensionsnivå som motsvarar de kollektivavtalade lägsta
lönerna skulle det innebära att ett helt nytt slags ITP-avtal behöver
framförhandlas. Unionen bedömer att en sådan omförhandling skulle
vara mycket svårt för arbetsgivarsidan att acceptera då det sannolikt
skulle innebära kraftigt ökade kostnader för tjänstepensionen i och med
att fler anställda skulle få högre pensioner.
Ett system likt detta skulle även medföra väldigt oförutsägbara kostnader
för arbetsgivaren eftersom det är omöjligt att i förväg veta hur mycket
den anställde kommer att få i tjänstepension. Detta eftersom en lägsta
total pensionsnivå (tjänstepension plus allmän pension) behöver
garanteras. Storleken (och därmed kostnaden) på tjänstepensionen
skulle variera beroende på hur den allmänna pensionen (garantipension
och inkomstpension) utvecklas och hur nivån på de kollektivavtalade
lägsta lönerna utvecklas.
Att driva en omförhandling av ITP-avtalet skulle också med största
sannolikhet innebära att Unionen måste omförhandla andra
överenskommelser med arbetsgivarsidan som en del i en större
förhandlingsprocess. Detta skulle kunna innebära att förbundet måste
göra avkall på kraven inom områden som påverkar möjligheten för
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förbundets medlemmar att tjäna in en rimlig pensionsnivå under sitt
yrkesverksamma liv.
Kraftigt ökade kostnader för tjänstepensionerna skulle också med stor
sannolikhet få negativa konsekvenser för tjänstemännens lönenivåer,
och därmed för deras ersättning från allmänna trygghetssystem och
pensionssystem. Detta skulle i sin tur ytterligare öka kostnaderna av
förslaget för tjänstepensionerna samtidigt som enskilde tjänstemannen
får en relativt andra grupper sämre löneutveckling och lägre trygghet från
de allmänna trygghetssystemen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen beslutar:
att avslå motionen
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MOTION 71.
Unionen Värmland
Regionstyrelsen Värmland, Värmland

I dag så finns det olika former av ersättningar och aktiviteter som du kan
omfattas av som arbetslös, beroende av hur lång tid du varit utan arbete.
Du kan vara helt arbetslös och då söker du nytt arbete på heltid och du
får du ersättning från A-kassan, eller du kan ha varit arbetslös ett tag och
då eventuellt slussats in i någon form av aktivitet och då erhåller du
ersättning från Försäkringskassan s.k. aktivitetsstöd. Det finns likheter i
din arbetslöshet, du söker nytt arbete i bägge fallen, men det finns också
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skillnader. Om du har aktivitetsstöd så kan du få lov att ta semester med
bibehållen ersättning under en begränsad tid, det kan du inte om du
erhåller A-kassa, då du alltid skall vara tillgänglig, alla dagar i veckan.
I dagens samhälle har det skapats teknik i form av mobiltelefoner och
datorer som gör det möjligt att vara nåbar i stort sett var man än befinner
sig! Därför borde det även vara möjligt för en arbetssökande att kunna
vara ledig eller ha semester med sina anhöriga under en begränsad tid,
utan att förlora rätten till ersättning från A-kassa.
I ett första steg skulle 14 dagars ledighet under ett år kunna vara ett
förslag.
Ett rimligt krav för att erhålla ersättning under denna period, borde vara
att den arbetslöse finns anträffbar på t.ex. ett uppgivet mobilnummer och
eller på angiven e-postadress.
A-kassans regler bestäms politiskt och därför kan vi i Unionen bara
försöka påverka de politiska besluten så att det blir ett lagförslag i denna
fråga.
Unionen Värmlands regionråd 2015 yrkar därför på att:
Unionen driver frågan rätt till begränsad ledighet med rätt till A-kassa för
arbetssökande, i den politiska debatten, som t.ex. under
Almedalsveckan, vid politikerträffar och via TCO.

Unionens utgångspunkt är att arbetslöshetsförsäkringen är en
inkomstbortfallsförsäkring och en omställningsförsäkring vid förlust av
inkomst på grund av arbetslöshet för dem som har etablerat sig på
arbetsmarknaden. Att arbetslöshetsförsäkringen är en
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omställningsförsäkring innebär att den ersättningsberättigade ska stå till
arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka nytt arbete. Samtidigt
innebär dagens teknik att den arbetslöse kan söka nytt arbete även på
annan ort än hemorten.
Motionärens yrkande bör avslås då införandet av en formell rätt till
ledighet även för arbetslösa riskerar att minska
arbetslöshetsförsäkringens karaktär av omställningsförsäkring – tanken
är att den arbetslösa aktivt ska söka nytt arbete. Detta skulle i sin tur på
sikt också kunna påverka arbetslöshetsförsäkringens legitimitet om dess
karaktär av omställningsförsäkring blir otydligare. Dessutom, som även
motionären påpekar, kan den arbetslöse under vissa förutsättningar
redan idag söka arbete från annan ort än hemorten.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 72.
JanOla Freij, SjuHall

Motion till Unionens kongress 2015
Allt går ut på att man skall ha ett jobb och så länge man har det har man
tillgång till skydd som säkrar din inkomst. Den dag du blir utan jobb har
du ett bra skydd genom Unionens tilläggs försäkring som täcker upp till
80 % av tidigare inkomst. Men den dagen du blir sjuk och arbetslös finns
inga skydd och du tvingas leva på ca 9000 kr i månaden.
Jag vill att Unionen skall ta fram en försäkring som gör det möjligt att
vara sjuk men lite av värdigheten i behåll.

Motionären lyfter fram att de som idag är både arbetslösa och sjuka får
en mycket låg ersättning. Som lösning på detta föreslår motionären att
228 (261)

Unionen ska ta fram en försäkring som ger möjlighet för de som drabbas
av både arbetslöshet och sjukdom att vara sjuka med ”litet av
värdigheten i behåll”.
Förbundsstyrelsen delar motionärens generella synpunkt att ersättningen
för personer som är både arbetslösa och sjukskrivna måste bli bättre.
Utgångspunkten för Unionens arbete med både sjukförsäkringen och
arbetslöshetsförsäkringen är att båda försäkringarna måste ge de
försäkrade en standardtrygghet, även om arbetslöshetsförsäkringen
också är att betrakta som en omställningsförsäkring. Unionen arbetar
också sedan länge, både enskilt och genom TCO, för ett höjt tak i
arbetslöshetsförsäkringen, vilket till en viss del skulle avhjälpa det
problem som motionären pekar på i sin motion. Regeringen har också i
vårpropositionen föreslagit en höjning av dagpenningen inom
arbetslöshetsförsäkringen tillsammans med en följdändring av
sjukpenningen för arbetslösa. För arbetslösa sjukskrivna innebär
regeringens förslag att ersättningen höjs från en dagpenning på 486 kr
till en dagpenning på 543 kr (vilket motsvarar en månadsersättning på 10
692 kr respektive 11 946 kr).
Vad gäller motionärens yrkande att Unionen tar fram en särskild
försäkring för arbetslösa som blir sjukskrivna kan det inledningsvist
konstateras att medlemmar som har varit anställda på arbetsplats med
kollektivavtal redan till en viss del omfattas av det skydd som
avtalsförsäkrade ger till sjukskrivna genom att ITP:s sjukpension även
innehåller ett efterskydd som ger rätt till sjukpension om man blir sjuk
inom tre månader efter att anställningen har upphört (för att sedan få ITP
sjukpension måste man också vara sjuk i minst 90 dagar för att uppnå
karenstiden för ITP sjukpension).
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Medlemmar i Unionen kan därtill redan idag som en del av
medlemserbjudandet välja att teckna en sjukförsäkring hos Förenade
Liv. Ersättningens storlek beror på det försäkringsbelopp som
försäkringen har tecknats för. För medlemmar med kollektivavtal är
karenstiden i försäkringen 12 månader, för medlemmar utan
kollektivavtal liksom för egenföretagare är karenstiden 3 månader.
Ersättningen betalas som längst ut i 42 månader.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen besluta
att avslå motionen
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MOTION 73.
Regionstyrelsen Stockholm, Stockholm

Annandag jul var 2014 en fredag och lördagen därefter så betalades det
inte ut någon OB5 enligt skrivningar i avtalet FlygA. För de allra flesta så
varar helgen hela vägen till söndag.
I skrivningar i dag står att
–Från kl 1800 på skärtorsdagen och nyårsafton samt från klockan 0700
på pingst-, midsommar och julafton till klockan 0000 första vardagen
efter respektive helger.
När det gäller helgdagar så startar ju dessa inte exempelvis kl 0700 eller
1800 utan de startar vid 0000 och pågår hela dagen 2359. Därför bör
också ersättningar regleras att gälla hela dagar.
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Juridiskt sett finns det vardagar samt sön- och helgdagar. Här är det
alltså helt klart att lördagar är vanliga vardagar. Man måste ha detta helt
klart för sig när man ingår avtal.
Svenska banker brukar lösa motsättningarna mellan den juridiska formen
och den vardagligt uppfattade formen med att använda termen bankdag.
Det är då en helgfri måndag-fredag som vanliga bankärenden kan göras.
Region Stockholm styrelse föreslår kongressen besluta
– att ändra formuleringen första vardag till första bankdag efter
respektive helger i de avtal som har andra skrivningar
– att även på andra ställen där det står till klockan 0000 första dagen
efter respektive helger också ändras till första bankdag efter
respektive helger.
– att förändra tidsangivelserna till att regleras efter faktiskt tid (fulla
dagar) dvs. 0000-2359 istället för skrivningar som från 1800 från
0700.
Förbundsstyrelsens yttrande
Motionen föreslår att förbundet ska begära en förändring i ett/flera av
förbundets centrala branschavtal. Stadgemässigt ska förbundsrådet
fastställa förbundets mål och övergripande inriktning inför
avtalsförhandlingar samt behandla avtalsmotioner med mera.
Förbundsråd för behandling av avtalsfrågor genomförs inför varje
avtalsrörelse.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att motionen överlämnas till nästkommande förbundsråd som har att
behandla avtalsfrågor inför avtalsrörelse
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MOTION 74
Regionstyrelsen Småland, Småland
.

Bakgrund: I en demokratisk och medlemsstyrd organisation så är det
viktigt med kommunikation i alla led. Mellan medlemmar – (klubbar/APO)
– regionstyrelse – förbundsstyrelse.
Vi tycker inte att konceptet kontaktperson mellan Förbundsstyrelse och
Regionstyrelse har potential att bli tillräckligt bra. Däremot tycker vi att
Dialogforum i dess olika skepnader har fungerat mycket bra.
Vi vill därför att Dialogforum utökas med ett antal möten per år förutom
de som redan finns. Ett möte mellan Regionordförande och hela
Förbundsstyrelsen.
Ett möte mellan Regionordförande + 1 och hela Förbundsstyrelsen.
Ytterligare ett eller två möten av några andra typer som finns.
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Vi föreslår därför kongressen:
Att utöka antalet Dialogforum med minst tre per år enligt intentionen
ovan.
-

Att slopa kontaktpersoner mellan förbundsstyrelse och regionstyrelse.

En viktig del i en väl fungerande demokrati är att kommunikationen
fungerar i alla led mellan föreningens olika delar, som motionären
mycket riktigt påpekar. Här delar förbundsstyreslen motionärens syn på
vikten av dialog och kommunikation.
Några av verktygen för att åstadkomma denna kommunikation är Dialogforum, möten mellan presidiet och regionordföranden så kallade PG/ROmöten och den dialog som pågår i samband med verksamhetsplanering
den så kallade VP-dialogen. Dessa har visat sig vara både uppskattade
och viktiga för regionerna och förbundsstyrelsen att utbyta tankar och
idéer med varandra. Förbundsstyrelsen vill fortsätta utveckla den här
typen av träffar, då man ser ett stort värde i just dialogen med varandra.
Förbundsstyrelsen menar dock att det är fel att binda upp sig för en
utökning av antal möten. Det kan vara mycket möjligt att det finns ett
behov av detta framöver, men det är olyckligt att fastslå det i ett
kongressbeslut. Antalet måste formas efter de årliga behov som finns.
Förbundsstyrelsen vill fortsätta föra en dialog med regionerna om hur
man kan utveckla de möten som finns. Om de skall vara fler eller annorlunda bör växa fram under kongressperioden.
Förbundsstyrelsens föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 75.
Regionstyrelsen Värmland, Värmland

Vår hemsida Unionen.se är en värvande hemsida för presumtiva medlemmar och inte lika mycket för information. Idag är det alltför svårt att hitta information på hemsidan för såväl enskild medlem som förtroendevald. Det
finns en del matnyttig information på Unionen.se, men den är mestadels
statisk och svår att hitta om man inte vet hur man skall leta. Sökmotorn ger
ett för stort antal träffar och av typen ”vad är ett regionkontor” när man söker,
istället för att få information om sitt eget regionkontor.
Genom att underlätta för medlemmar att finna information, kommer
trycket på unionen direkt att sjunka. Idag får man leta efter information
alldeles för länge innan man ger upp och ringer istället.
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Vi vill att Unionen.se fokuserar mer på informationsspridande.

Förbundsstyrelsen delar motionärens intentioner och ser att webbplatsen
och dess förvaltning möter de önskemål som förs fram i motionen.
Hur unionen.se lever upp till beslutade mål mäts tre gånger om året hos
omkring 100 000 besökare. Där ingår medlemmar, presumtiva
medlemmar, förtroendevalda, opinionsbildare med flera grupper.
Resultatet ligger stadigt mellan 85 till 90 procent nöjda. Det är ett
mycket bra resultat för webbplatser generellt.
Unionen.se har som övergripande mål att bidra till ett bättre arbetsliv.
Det säkerställs genom att ett antal delmål uppfylls. Det högst
prioriterande delmålet att den enskilde besökaren hittar och kan ta till sig
det som efterfrågas vid besöket.
Det som efterfrågas är i huvudsak:
• olika kontaktvägar till rådgivningen
• fakta om vad som gäller i arbetslivet
• information om medlemskapets innehåll
• information om kurser och aktiviteter
Något delmål för att i traditionell mening värva medlemmar finns inte för
unionen.se. Dock finns ett delmål om att det ska vara enkelt att bli
medlem på webbplatsen. Informationsspridande är däremot vad
webbplatsen är till för.
Ett delmål är att unionen.se är på besökarens villkor. Vad gäller regional
information så är besökare i gemen intresserade av den geografiska
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skärningen först i ett andra steg, exempelvis vill besökaren först och
främst hitta en aktivitet. Först därefter är geografisk filtrering intressant.
Då som regel i form av kommun snarare än region. På så sätt når
besökaren regionalt innehåll på ett mycket effektivt och användarvänligt
vis, vilket mätningar också påvisar.
Ett annat delmål är att unionen.se ska ha en strukturerad utveckling och
innehållsförvaltning. Allt som görs på webbplatsen ska kunna härledas till
konkret nytta för besökaren och därmed knyta an till Unionens mål, att
webbplatsen ska bidra till ett bättre arbetsliv.
Utgångspunkten är att allt kan bli bättre och med det sagt så finns det
alltid saker att förbättra även på en bra webbplats. Unionen arbetar
ständigt med förbättringar. I arbetet testas alla viktigare förändringar på
verkliga representativa användare. Kvaliteten på sökresultaten är ett av
de områden Unionen har fokus på i år.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad

237 (261)

MOTION 76.
Regionstyrelsen Öst, Öst

Ett ämne som har debatterats i evighet är hur vår rådgivning fungerar.
Ingen har missat att det har varit långa väntetider och svårt att få ett svar
eller hjälp.
Det har blivit bättre men fortfarande krävs mycket hjälpt från
ombudsmännen på regionkontoren. Det är en ohållbar situation som inte
kommer att fungera i längden. Vårt yrkande kan tyckas enkelt men det är
så enkelt. Vi måste se till att rådgivningen fungerar till våra medlemmar
och förtroendevalda.
Vi yrkar på att:
- Förbundsstyrelsen säkerställer att Medlemsservice fungerar.
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Under en längre period så har medlemsservice från och till brottats med
långa väntetider. Förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på det och har
frågan under ständig bevakning. Därför har vi löpande krävt rapporter om
hur väntetiderna ser ut och vilka åtgärder som anställdaorganisationen
planerar för att åtgärda problemet. Även om vi, utifrån rapporterna, kan
konstatera att väntetiderna inte är i nivå med uppsatta mål så visar de att
anställdaorganisationen fokuserar frågan och löpande sätter in insatser.
Enligt de rapporter styrelsen har tagit del av sker ett löpande arbete och
dessa insatser har haft effekt. Det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete
för att förbättra medlemsservice.
En av anledningarna till de långa väntetiderna är att verksamheten på
förbundskontoret har haft en stor underbemanning. Därför har
verksamheten under en period förstärkts med regionala resurser. Vi
konstaterar samtidigt att trots förstärkningen har målen för 2014 inte
nåtts. Från och med hösten 2015 har resurser tillförts till medlemsservice
på förbundskontoret. Då kan den regionala förstärkningen avvecklas och
resurserna frigörs åter för det regionala arbetet.
Med de insatser som är planerade anser förbundsstyrelsen att vi har de
förutsättningar som behövs för att skapa en medlemsservice som är
hållbar över tid och att vi med det har säkerställt vår medlemsservice.
Förbundsstyrelsen föreslås kongressen att besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 77.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Information skickas ut till våra medlemmar både via E-post
och traditionell post. Denna information uppfattas som mer eller mindre
viktig för den enskilde mottagaren. Mycket av utsänt material är av
reklamkaraktär vilket förvisso är viktigt med det riskerar även att den
mest viktiga informationen ignoreras i bruset av allt material oavsett om
den kommer digitalt eller i pappersform.
Vi föreslår därför kongressen:
– Att Unionen verkar för att utsänd information blir enklare att identifiera
avseende vad som är mer eller mindre viktigt för den enskilde
medlemmen.
– Att Unionen verkar för att det tydligt framgår vilken typ av information
det är (t.ex. Nyhetsutskick, kallelse, inbjudan) och vilken målgrupp det
är skickat till (t.ex. Medlemmar, förtroendevalda, klubb, APO osv.)
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Unionen strävar efter att ha en nära och öppen dialog med
medlemmarna. Vår medlemskommunikation har som mål att stärka
relationen, väcka intresse för fackliga frågor och öka medlemmarnas
engagemang. Vi vill också öka kännedomen och nyttjande av
medlemskapet. För att kommunikationen ska uppfattas som relevant för
600 000 medlemmar arbetar vi i stor utsträckning med riktad
kommunikation till olika målgrupper. I takt med att vi implementerar ny
teknik får vi ökade möjligheter till differentierad kommunikation.
Unionens medlemmar är nöjda med både innehåll i kommunikationen
och mängden utskick. Vidare önskar de få kommunikation via e-post i
första hand. Vi skickar därför allt färre postala utskick till medlemmar. Epost möjliggör riktad kommunikation och vi försöker vara så tydliga som
möjligt i e-postens ämnesrad. I majoriteten av våra utskick talar vi också
om vem som är mottagare ”Till dig som är ny medlem i Unionen, ”Till dig
som är medlem i Unionen Sydväst” etcetera.
Unionens medlemmar får aldrig reklamutskick från Unionen. Vi skickar
däremot regelbundet information om aktuella arbetslivsrelaterade frågor,
nyheter i medlemskapet, och aktuella förmåner och kampanjer. Vi anser
att det är relevant information och en förutsättning för att medlemmen
ska kunna få ut största möjliga nytta av medlemskapet.
Våra förtroendevalda får utskick både i sin roll som medlem i Unionen
och i rollen som förtroendevald. Det gör att mängden utskick ökar liksom
variationen i innehåll. Förtroendevalda får dessutom fler pappersutskick
och från fler olika avsändare inom förbundet.
Flera parallella processer pågår för ökad samordning av
kommunikationen till både medlemmar och förtroendevalda. Under 2015
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är just kommunikationen till förtroendevalda en prioriterad fråga och en
rad insatser planeras och genomförs för att förbättra flödet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 78.
Regionstyrelsen Småland, Småland

Bakgrund: Våra klubbar har idag inget stöd av medlemsregistret för att
gör mailutskick.
För klubbar med många medlemmar blir det en näst intill oövervinnerlig
uppgift att nå ut till sina medlemmar med information vilket leder till
sämre medlemsnytta.
Vi föreslår därför kongressen:
Att det skapas verktyg som gör det möjligt för klubbarna att med
Unionens medlems-register på ett säkert sätt nå sina medlemmar
med information.
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Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att Unionens klubbar ska
kunna göra e-postutskick liksom kunna ta fram en aktuell medlemslista.
Digitaliseringen i samhället har ökat acceptansen och förståelsen för
användning av alternativa kommunikationsvägar via nätet.
När det gäller tekniska plattformar så finns redan idag möjligheten till epostutskick via klubbadministrationen som vissa större klubbar använder
(MedWint) genom kopiering av e-postadresser. I kommande
medlemssystem (planlagd lansering 2 april 2016) kommer
funktionaliteten e-postutskick också att finnas på sikt.
Alla klubbar kan öppna egna klubbwebbar för att kommunicera med sina
medlemmar, lägga upp möteshandlingar och ha dialog. För att inte avvakta
det kommande medlemssystemets möjlighet att ge klubbar möjlighet till epostutskick, utvecklas nu möjligheten till e-postutskick via Unionens
klubbwebbar (motsvarande). Införande bedöms kunna ske till hösten. Via
klubbwebben (motsv.) kommer också medlemslista att vara tillgänglig.
Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att fortsätta utveckla verktyg för
att öka demokratin. Det pågår ett arbete med att utveckla stödet till
klubbar och förtroendevalda via webben. Erfarenheterna vi har av att
tillhandahålla tekniska plattformar som ska användas utanför Unionen, är
att det finns ett långsiktigt perspektiv att beakta gällande kostnader och
resursbehov som uppstår i förvaltning och support. Huruvida Unionen
själv ska arbeta fram och tillhandahålla tekniska plattformar, eller till
exempel informera om och guida till externa plattformar, är för tidigt att
säga.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 79.
Regionstyrelsen Öst, Öst

Unionen har idag 600 000 medlemmar och förtroendevalda.
Då alla medlemmar och förtroendevalda har olika behov krävs att
Unionens information är tillgänglig för alla på lika villkor.
Då Unionens verksamhet bygger på demokratiska värderingar och
arbetssätt ställer det stora krav på att alla medlemmar och
förtroendevalda har samma förutsättningar att delta i Unionens
demokratiska arbete.
Vi yrkar på att
 det tas fram lättläst material
 det tas fram inläst material
 det tas fram mer engelskspråkigt material
 behovet av fler språk utreds
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Unionen arbetar kontinuerligt med tilltal, språk och formgivning för att
öka tillgängligheten av Unionens material.
Vi arbetar löpande med att göra Unionens övergripande material
tillgängligt för personer med funktionsnedsättning, exempelvis
uppläsning av dokument i läsverktyg. Trenden i vår materialproduktion
går mot mer och mer digitalt material. Allt nyproducerat material blir med
det arbetssättet direkt tillgängligt.
Information om Unionen och Unionens tjänster finns både lättläst och
tillgängligt för alla medlemmar och förtroendevalda på www.unionen.se.
På unionen.se finns enligt tidigare kongressbeslut, även grundtexter
översatta till engelska. Möjlighet finns att översätta texter till andra språk
med webbaserade översättningsverktyg.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen anses besvarad
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MOTION 80.
Region Östra Sörmland/Gotland
Regionstyrelsen Östra Sörmland/Gotland
Östra Sörmland/Gotland

Idag arbetar många anställda på ett sätt att närvaron vid den fysiska
arbetsplatsen kan var ytterst begränsad, till exempel försäljare och
konsulter med mera. För dessa kan det vara svårt att genomföra val till
klubb och arbetsplatsombud etcetera genom fysiska möten då samtliga
inte kan närvara vid samma tid.
I Unionensstadgar nämns att klubb-/arbetsplatsmöte kan genomföras på
ett annat sätt än genom fysisk närvaro utefter riktlinjer från
Förbundsstyrelsen.
För att underlätta för klubbar med behov till annan mötesform än fysiskt
möte tror vi att det finns ett behov av redan framtagna riktlinjer och även
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tekniskt stöd för att säkerställa att allt blir så bra, smidigt och rättssäkert
som möjligt.
Unionen Östra Sörmland/Gotland yrkar därför:
-Att Unionen tar fram ett eller flera exempel på hur möten kan hållas på
distans och att de tillvägagångssätten redan innefattas av
Förbundsstyrelsens riktlinjer.
-Att Unionen arbetar fram en teknisk plattform för rättssäkra möten på
distans, som följer Förbundsstyrelsens riktlinjer för undantag mot fysiskt
möte.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas syn på att riktlinjerna behöver
revideras. Allt fler medlemmar finns i klubbkonstruktioner som sträcker
sig över flera orter vilket skapar utmaningar för demokratin.
Digitaliseringen i allmänhet har också ökat acceptansen och förståelsen
för hur man kan använda alternativa mötes- och beslutsformer via nätet.
En stor utmaning med dagens riktlinjer är att det krävs ett fysiskt möte för
att ta det första beslutet om att använda distansomröstningar. Eftersom
grundproblemet är just möjlighet att mötas fysiskt blir detta krav ofta ett
moment 22. Detta bör revideras bland annat.
När det gäller tekniska plattformar så finns det stora utmaningar i att
själva arbeta fram dem. Försök pågår redan idag med att hitta former.
Alla klubbar kan öppna egna klubbwebbar för att kommunicera med sina
medlemmar, lägga upp möteshandlingar och ha dialog. Ett enkätverktyg
som förtroendevalda kan använda för omröstningar finns sedan länge.
Vissa tester har gjorts med att arrangera distansmöten, till exempel
bland riksklubbar inom apoteksbranschen. Än så länge har dock inga
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tekniskt och ekonomiskt hållbara distansmötesfunktioner implementerats
i hela organisationen. En stor utmaning är att våra medlemmar finns på
ca 80 000 arbetsplatser. Det finns en rad olika plattformar och
säkerhetssystem på dessa arbetsplatser som komplicerar möjligheten att
hitta en gemensam lösning som fungerar överallt.
Förbundsstyrelsen tycker att det är viktigt att fortsätta utveckla verktyg för
att öka demokratin. Det pågår ett arbete med att utveckla stödet till
klubbar och förtroendevalda via webben. Erfarenheterna vi har av att
tillhandahålla tekniska plattformar som ska användas utanför Unionen, är
att det finns ett långsiktigt perspektiv att beakta gällande kostnader och
resursbehov som uppstår i förvaltning och support. Därför förslår
förbundsstyrelsen att intentionen i motionen skickas med det fortsatta
arbetet.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
bifalla motionens första att-sats
att

motionen andra att-sats beaktas
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MOTION 81.
Bengt Lundgren, Trimble AB
Trimble klubbstyrelse, Stockholm

Att hantera våra medlemmars löner upplevs av många som ett problem
då det är svårt och tar mycket tid att få en översikt över löneutveckling,
medellön, procentuella fördelningar avdelningsvis m.m.
Det är även tidskrävande att rapportera in lönerna till Unionen centralt då
vi måste rapportera in manuellt medlem för medlem.
250 (261)

Med ett centralt lönehanteringssystem skulle inrapporteringsgraden öka
och tillförlitligheten i Unionens lönestatistik öka.
Dessutom skulle lönearbetet för förtroendevalda underlättas avsevärt.
Vi har tagit fram ett eget system i Excel som fungerar utmärkt internt men
det är inte kompatibelt med Unionens lönestatistik.
Som vi här på Trimble jobbar med lönerapportering, skulle det räcka med
två fält, personnummer samt lön fördelade på två kolumner. Datan skulle
sedan bara behöva ”dumpas” i ett Inrapporteringssystem. Typ klippa
klistra, alt. import liknande ”Microsoft access”.
Vi yrkar på att Unionen undersöker möjligheterna att tillhandahålla ett
färdigt lönehanteringssystem som är kompatibelt med Unionens
lönestatistiksystem till klubbar och ombud för att få en bättre översikt
över medlemmarnas löner internt, externt och för att
inrapporteringsgraden av lönerna ska öka.

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn att det vore bra att undersöka
möjligheten att tillhandahålla ett färdigt lönehanteringssystem. Detta då
det finns utvecklingsmöjligheter i den löneinsamling som finns idag samt
att det är svårt att återkoppla till klubbarna på ett bra sätt.
I det nu pågående utvecklingsarbetet med Unionens kommande nya
medlemssystem, finns möjligheter som tidigare inte varit genomförbara.
Huruvida utveckling av klubbadministrationen är möjlig att åstadkomma
till första versionen (beräknad att finnas tillgängligt den 2 april 2016) är
fortfarande inte fastlagt. Det får fortsatt utredning och utvecklingsarbete
utvisa.
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Vad gäller statistiken finns restriktioner gällande partsgemensam
statistik. Detta går kanske att hantera inom ramen för utredningen vari
dessa restriktioner ligger.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 82.
Regionstyrelsen Norrbotten, Norrbotten

Idag är det svårt för enskild medlem att få information om aktuell status
för inlämnad och bifallen motion.
– ”Vad har skett med denna motion”?
Vi föreslår att
man skapar rutiner och lösningar så man kan följa bifallna
kongressmotioner och se aktuell status, även den aktuella statusen när
den är överlämnad till de olika branschdelegationerna.
- Återkoppling – läges beskrivning av bifallen motion, aktiv eller ej aktiv?
Förbundsstyrelsens yttrande
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Förbundsstyrelsen ser precis som motionärerna ett värde att medlemmar
generellt och enskilda motionärer i synnerhet får bättre information om
motionens väg från inlämnad till beslut.
Det finns diskussioner om att utveckla den kongresswebb som tagits
fram för kongressen 2015 till en samlingssida för Unionens demokratiska
forum. En samlingssida där medlemmar kan logga in och läsa kongressoch förbundsrådshandlingar inför kommande demokratiska forum och
även från tidigare. Exakt hur en sådan samlingssida och webbplats ska
se ut eller var den ska placeras behöver tittas närmre på. I det arbetet är
en viktig aspekt det motionen tar upp, att det ska vara så tillgängligt och
enkelt som möjligt för den enskilde medlemmen.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
motionen beaktas
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MOTION 83.
Regionstyrelsen Norrbotten, Norrbotten

Nuvarande Unionen-veckor sker på hösten under vecka 38 och i början
av året vecka 6.
Vi får signaler från klubbar ute på företagen att man upplever att det är
för mycket att genomföra två aktiviteter under året och att veckorna
kommer för tätt inpå varandra,
främst den som sker under vecka 6 är svår att hinna med efter en ”trasig”
januari med mycket som skall hinnas med ute på företagen och i
klubbarna.
Vi tycker att det är lämpligare att klubbarna enbart fokuserar på vecka 38
och då genomför riktade värvande aktiviteter.
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Vi förstår att de aktiviteter som sker under vecka 6 har betydelse för
förbundet när det gäller värvning, men vi anser att det är lämpligare att
denna vecka i huvudsak hanteras av regionkontoren tillsammans med
regionstyrelserna och att dessa ansvarar för att genomföra aktiviteter.
Självklart så ska de klubbar som tycker att man har möjlighet att
genomföra aktiviteter under vecka 6 kunna genomföra aktiviteter.
Det upplevs även att kampanjmaterialet som exempelvis påsar har en
förmåga att hamna på hög ute hos de anställda på företagen eller rent av
ligger och skräpar, där behövs en dialog med klubbar vilken typ av
material som tas fram till respektive Unionen-vecka.
Att satser:
– Att Unionen-veckan som sker under vecka 6 inte omfattar klubbarna
utan ansvaret att genomföra värvande aktiviteter koncentreras till
respektiver regionkontor och regionstyrelser
– Att Klubbarna fokuserar på Unionen-veckan 38 och att förbundet i
samråd med klubbar och regioner även ser över tillgängligt
kampanjmaterial

Under kongressperioden har värvning av medlemmar varit prioriterat i
Unionen, eftersom att höjd organisationsgrad innebär ökad kraft att
påverka och förbättra löner och villkor. På varje arbetsplats, i
avtalsrörelsen och genom samhällsdebatten. Satsningen har varit
framgångsrik – under perioden 2011-2014 ökade antalet medlemmar
med över 100 000, till allra största delen yrkesverksamma, och vi är idag
totalt över 600 000 unionare. Målet för 2015 är att fortsätta växa till 620
000 för att fortsätta öka organisationsgraden.
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Unionenveckorna har varit och är en viktig pusselbit i denna satsning på
fler medlemmar. Två veckor per år då hela förbundet – förtroendevalda
och förbundsanställda – kraftsamlar och genomför aktiviteter på så
många arbetsplatser som möjligt för att prata jobbfrågor och
medlemskap, samtidigt som förbundet syns med annan marknadsföring.
Inträdena är extra många i samband med Unionenveckorna och har
dessutom blivit allt fler för varje vecka som genomförts eftersom såväl
anställda som förtroendevalda får en möjlighet att slipa på metoder och
arbetssätt när det gäller att prata medlemsnytta och meningen med
föreningen. Unionen är redan världsbäst på facklig värvning men
Unionenveckorna gör oss ännu bättre. För allt kan bli bättre!
Regionkontoren och dess personal genomför alltid en lång rad aktiviteter
i samband med Unionenveckorna. Detta har varit grunden ända sedan
veckorna infördes 2009. För att få riktigt stort genomslag, på riktigt
många arbetsplatser, är det dock nödvändigt att förbundet även
mobiliserar den stora kraft och det stora engagemang som finns hos alla
förtroendevalda på. Intresset bland klubbar och ombud för att genomföra
aktiviteter har också glädjande nog ökat för varje år, från ett hundratal de
första Unionenveckorna till över tusen de senaste.
Förbundsstyrelsen är medveten om att februari månad av flera skäl är en
period då Unionens förtroendevalda har ont om tid och många andra
åtaganden, inte minst förstås med anledning av klubbarnas årsmöten.
Därför är det förstås viktigt att möjligheten att vara med och göra
aktiviteter i samband med Unionenveckan är just en möjlighet och inte
en skyldighet. Det är upp till varje klubb och ombud att bedöma ifall det
passar att medverka och i så fall i vilken utsträckning och med vilken
ambitionsnivå. En del väljer ibland att avstå helt med anledning av att det
är fullt upp inför klubbmötet, andra hittar ett sätt så att aktiviteterna i
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samband med Unionenveckan kan kombineras med årsmötet för att på
så sätt locka fler deltagare.
Att klubbar och ombud själva gör den avvägningen redan idag kan
utläsas av att det till vecka 38 2014 var rekordmånga som genomförde
någon form av aktivitet, cirka 1300, medan antalet i samband med vecka
6 2015 var 800.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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MOTION 84
Regionstyrelsen Västerbotten, Västerbotten

Att Unionen syns i så många sammanhang som möjligt är viktigt för bl.a.
medlemsvärvningen, det har vi ju tydliga bevis för. Som ett led i att öka
synligheten till en ringa kostnad och att vi därmed även förordar vikten av
att ”Balans i arbetslivet” kan generera en aktivare fritid är att Unionen
medverkar med levande reklampelare vid några stora nationella
idrottsevenemang.
Allt fler idrottsevenemang synliggörs i olika media, antalet deltagare ökar
konstant tillika antalet i publiken. För flertalet av deltagarna så är inte
sluttiden det viktigaste utan det är att få träffa andra tävlande och efter
att prestationen är utförd få känna att man faktiskt förfogar över ”krafter
utöver det vanliga” till och med på fritiden.
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Unionens synlighet vid idrottsevenemang där medlemmar deltar kan
enkelt ökas. Förslag på en konkret möjlighet är att erbjuda medlemmar
att kostnadsfritt (startavgift + logi) få delta i nationella tävlingar t.ex.
Stafettvasan, Lidingöloppet, Varvsloppet, Vasaloppet m.fl.
Motprestationen är att medlemmarna utövar tävlingen i dräkter som
Unionen låter sy upp oavsett vilken annan idrottsklubb de representerar,
många skulle imponeras av att se riktiga superhjältar i dessa
sammanhang. I exempelvis Stafettvasan kan dessutom Unionen internt
utlysa en tävling mellan regionerna alternativt regionstyrelserna, en
prestation som sen kan uppmärksammas i samband med t.ex.
förbundsråden.
Att förbundsstyrelsen ska verka för att öka synligheten genom att låta
medlemmar tävla i Unionens dräkter vid prioriterade nationella
idrottsevenemang utifrån de riktlinjer som behöver upprättas för
ändamålet.

Unionen är idag ett förbund som genom strategiskt arbete åtnjuter stor
synlighet. Nästan 90% av målgruppen känner till oss. Utmaningen idag
är kunskap. Kunskap kräver längre tid än en reklamskylt/dräkt kan
åstadkomma.
Unionen sponsrar redan idag idrottsevenemang. Detta är utvärderat i ett
par exempel på rinkreklam och skyltar i arenorna. Exponeringstiden har i
de två mätta fallen visat på begränsad synlighet i nationell TV. Omräknat
i pengar är detta inte värt insatsen. Sponsring av sådan sort behöver
samordnas med medlems- eller värvningsaktiviteter för att värdet för
förbundet ska bli högre. Idrottsaktiviteter är kanske inte mest effektiva
platsen att informera om facklig verksamhet och vår marknadsföring
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kring superhjältarna riktar idag in sig på krafter utöver det vanliga på
jobbet, inte på fritiden. Förbundsstyrelsen ser därmed inte någon vinst av
att sponsra enskilda individer då detta inte är ett effektivt användande av
förbundets resurser. Vi vill även öka kunskapen om det gränslösa arbetet
och kompetens att kunna sätta tydligare gränser mellan arbete och fritid.
Det blir då motsägelsefullt att påminna medlemmar och andra om jobbet
på fritiden.
Att ta fram dräkter som är funktionella för diverse olika sporter och som
tillräckligt väl liknar våra superhjältar vore även väldigt dyrt och
förbundsstyrelsen ser inte att detta är en prioriterad verksamhet. En
enkel mantel har tagits fram i andra sammanhang. Unionen har i
webbshop profilprodukter i funktionsmaterial som klubbar och regioner
kan beställa för medlemmar som vill synas.
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
avslå motionen
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