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 i
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 intressen är lika viktigt som att återkoppla unionenspensionärers erfarenheter som pensionärer 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.
Föreslår vi ändras till:
Mom 4 Pensionärsmedlemmar får i samverkansgruppen utse fem
ledamöter till kongressen och lika många suppleanter.
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Alla som är yrkesverksamma eller egenföretagare inom förbundets
organisationsområde eller studerande har rätt att bli medlemmar i
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 medlem-
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marna 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
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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

16 (261)

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
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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.

21 (261)

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.
30 (261)

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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