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Protokoll digitalt förbundsråd  

1 juni 2020 
 

1. Förbundsrådets öppnande 
 

Unionens förbundsordförande Martin Linder hälsade ombuden välkomna och höll ett 

öppningsanförande samt förklarade Unionens årsmöte öppnat. 

 

 

2. Rapport angående val av förbundsrådsombud 
 

Föredragande: Förbundssekreterare Leif Nicklagård 

 

Antalet förbundsrådsombud är fördelade på regionerna i förhållande till det antal yrkes- och 

egenföretagarmedlemmar som var registrerade i regionen per den 30 september 2019. 

Förbundsrådsombuden har utsetts på respektive regionråd som hölls i april 2020.  

 

Förbundsrådet beslöt 

att godkänna rapporten. 

 

 

3. Upprop 
 

Föredragande: Martin Linder, förbundsordförande 

 

Alla som loggat in i mötessystemet Easymeet online finns markerade i systemet och anses 

därmed som avprickade. Föreslås att detta gäller som upprop. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att godkänna avprickningen som upprop. 

 

 

4. Årsmötets stadgeenliga kallande 
 

Föredragande: Förbundssekreterare Leif Nicklagård 

 

Enligt stadgarna § 7.2 skall kallelse sändas till regionerna senast under november månad. 

Kallelse och förbundsrådshandlingar ska sändas ut till ombud och övriga 

förbundsrådsledamöter senast 10 dagar före mötet. 

 

Första kallelsen till regionerna, med information om datum och plats, gick till 

regionordföranden och regionkontoren den 28 november 2019. Kallelse per mail för anmälan 

och med länk till handlingarna skickades den 5 maj 2019. Samtliga handlingar har funnits 

tillgängliga sedan den 20 maj. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att godkänna att kallelse och handlingar skickats i stadgeenlig ordning och därmed förklara 

förbundsrådet i behörig ordning kallat. 
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5. Val av mötesfunktionärer 
 

 

5.1 Val av ordförande för årsmötet 
 

Föredragande: Martin Linder, förbundsordförande 

 

Valberedningen föreslår förbundsrådet 

att  välja Krista Andersson (Mälardalen) och Carl Bjelksjö (Stockholm) till ordförande för 

årsmötet. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att välja Krista Andersson (Mälardalen) och Carl Bjelksjö (Stockholm) till ordförande för 

årsmötet. 

 

Martin Linder lämnade över ordet till mötesordförande Carl Bjelksjö. 

 

5.2 Val av sekreterare för årsmötet 

 
Valberedningen föreslår förbundsrådet 

att välja Charlotte Stridbeck Bolin, Ledningssekretariatet, till sekreterare för årsmötet. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att välja Charlotte Stridbeck Bolin, Ledningssekretariatet, till sekreterare för årsmötet. 

 

5.3 Val av protokolljusterare 
 

Förbundsrådets protokoll justeras av förbundsrådsordförandena jämte två justerare. 

 

Valberedningen föreslår förbundsrådet 

att välja Kristin Cederby Fransson (Stockholm) och Hasan Mosaddegh (Sydväst) till 

justerare.  

 

Förbundsrådet beslöt 

att  välja Kristin Cederby Fransson (Stockholm) och Hasan Mosaddegh (Sydväst) till 

justerare. 

 

 

5.4 Val av rösträknare 
 

Valberedningens föreslår förbundsrådet 

att välja Maria Almqvist (Västerbotten), och Torgny Larsson (Mälardalen) till rösträknare. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att välja Maria Almqvist (Västerbotten), och Torgny Larsson (Mälardalen) till rösträknare. 
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5.5 Val av beredningsutskott  
 

Valberedningen föreslår förbundsrådet 

att till beredningsutskott välja John Agefjäll (Öst), Erik Boij (Skaraborg/Väst), Robin 

Carlberg (Uppland), Christina Malm (Sjuhall) och Marie Strandberg (Småland) till 

beredningsutskott. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att välja John Agefjäll (Öst), Erik Boij (Skaraborg/Väst), Robin Calrberg (Uppland), 

Christina Malm (Sjuhall) och Marie Strandberg (Småland) till beredningsutskott. 

 

 

6. Fastställande av dag- och arbetsordning 
 

6.1 

Förbundsrådsombuden har inför mötet tagit del av förslag till dagordning och tidplan för 

mötet. Påtalades att ärenden till punkt 27 ”Övriga frågor” ska anmälas redan nu. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att anta dagordning och tidplan för årsmötet enligt förslag. 

 

6.2 

Förbundsrådsombuden har inför mötet tagit del av förslag till arbetsordning inklusive besluts- 

och valordning.  

 

Förbundsrådet beslöt tidigare att välja 2 rösträknare och därmed faller andra stycket på sidan 

3 under rubriken ”Valbarhet till mötesfunktionärer”. 

Förbundsrådet föreslås att anta förslaget till arbetsordning inklusive besluts-och valordning 

med den korrigeringen.  

 

Förbundsrådet beslöt 

att anta arbetsordningen enligt förslag med påtalad korrigering. 

 

7. Förbundsstyrelsens årsberättelse och årsredovisning 2019 
 

Förbundsrådsombuden har inför förbundsrådet tagit del av årsberättelse och årsredovisning 

samt hållbarhetsrapport för år 2019. Inför mötet har också en film som utgör en 

sammanfattning av verksamhetsberättelsen funnits på Unionen.se för ombuden att ta del utav. 

 

Claes Tullbrink framförde synpunkt att det framöver vore önskvärt att också beskriva de 

allmänna klubbarna i texten om uppbyggnaden av vår demokratiska organisation.  

Peter Hellberg, 1e vice ordförande, svarade att förbundsstyrelsen noterar synpunkten inför 

nästa års årsredovisning. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att anse årsberättelsen och årsredovisningen för 2019 föredragen i och med att de varit 

utsända. 
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8. Förfarande med överskott eller underskott i årsbokslutet 
 

Mötesordföranden lämnade ordet fritt på disposition och avsättning till konfliktfond. 

Förbundsstyrelsen föreslår följande resultatdisposition: 
Årets resultat   786 295 251 

Balanserat resultat                 -331 319 410 

Totalt   454 975 841 

Disponeras enligt följande: 

Avsättning konfliktfond 376 489 684 

Balanseras i ny räkning   78 486 157 

Totalt  454 975 841 

 

Förbundsrådet beslöt 

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag till resultatdisposition.    

 

 

9. Redovisning av konfliktfonden 
 

Redovisning av konfliktfond finns redovisad i årsredovisningen i utsända handlingar. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att föra till protokollet att förbundsrådet tagit del av redovisningen rörande konfliktfonden. 

 

 

10. Motioner till förbundsstyrelsen 2019 – Rapport 
 

Förbundsrådet har inför mötet tagit del av en rapport över inkomna motioner till 

förbundsstyrelsen 2019 med förbundsstyrelsens yttranden över dessa. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att föra till protokollet att förbundsrådet tagit del av rapporten. 

 

 

11. Förbundsrevisorernas revisionsberättelse 
Föredragande: Thomas Lönnström, EY, 

  Karin Larsson, förbundsrevisor 

  

Thomas Lönnström (EY) föredrog de auktoriserade revisorernas rapport. 

Revisorerna har granskat ordning och reda och intern kontroll för både modern och 

dotterbolagen samt stipendiestiftelsen och anser allt rimligen korrekt. De avger en ren 

revisionsberättelse och tillstyrker att förbundsrådet tillstyrker förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. 

 

Karin Larsson, förbundsrevisor, föredrog förbundsrevisorernas rapport.  

Förbundsrevisorerna har följt upp att de beslut som fattats vid kongressen avseende 

verksamheten genom protokoll, rapporter, inkomna skrivelser och mötesunderlag samt 

inkomna motioner till styrelsen, besökt presidiegruppen, ekonomiansvarig, IT-chef, 

valberedning, förbundssekreterare och förhandlingschef samt förbundsstyrelsens möten. Man 

har medverkat på utbildning som EY hållit och vid kurs för regionernas verksamhetsrevisorer. 

Förbundrevisorerna anser att förbundsstyrelsen fullföljt sitt uppdrag väl under året och 

tillstyrker att förbundsrådet tillstyrker ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen för året. 
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Förbundsrådet beslöt 

att föra till protokollet att förbundsrådet tagit del av rapporten. 

 

 

12. Till eller avstyrkande av ansvarsfrihet 
 

Förbundsrådet beslöt 

att tillstyrka förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 . 

 

 

13. Valberedningens förslag till arvoden 
 

Föredragande: Christine Lindström, valberedningen 

 

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden: 

Förbundsstyrelsen 

Ordinarie ledamot och suppleant – 1,25xIbb (83 500 kr år 2020) – arvode per år -  och 

inkluderar övriga arvoden inom Unionen och även andra förmåner. 

För att få fullt arvode gäller deltagande vid minst 70% av de ordinarie mötestillfällena. 

 

Revisorer 

Ordinarie revisor och suppleant – 0,75xIbb – (50 100 kr år 2020) 

För att få fullt arvode gäller deltagande vid minst 60% av de ordinarie mötestillfällena. 

 

Förbundsråds-/Kongressombud 

Ombud inklusive ledamöter som kallas med närvaro och yttranderätt – 700 kr per bevistad 

och protokollförd mötesdag – Exklusive övriga arvoden 

 

Förhandlingsdelegation 

Ordförande – 1000 kr per bevistad och protokollförd mötesdag samt helgtillägg om 50% vid 

protokollfört möte under helger - Exklusive övriga arvoden 

 

Ledamöter – 600 kr per bevistad och protokollförd mötesdag samt helgtillägg om 50% vid 

protokollfört möte under helger – Exklusive övriga arvoden 

 

Förbundsrådet beslöt 

att bifalla valberedningens förslag till arvoden. 

 

 

14. Beslut om löner och anställningsvillkor för förbundets presidium 
 

Föredragande: Anders Kroon, valberedningen 

 

Valberedningen föreslår att lönerna inte uppräknas under år 2020. 

Förslaget innebär därmed: 

Förbundsordförande – Månadslön 113 000 kr – inkluderar förtroendearbetstid och övriga 

arvoden. Inkluderar även andra förmåner. 
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1e vice ordförande – Månadslön 96 050 kr - inkluderar förtroendearbetstid och övriga 

arvoden. Inkluderar även andra förmåner. 

 

2e vice ordförande – Månadslön 90 400 kr - inkluderar förtroendearbetstid och övriga 

arvoden. Inkluderar även andra förmåner. 

 

Inga ändringar i anställningsvillkoren föreslås. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att bifalla valberedningens förslag till löner och anställningsvillkor för presidiet. 

 

 

15. Revisorernas förslag till arvode för valberedningen  
 

Förbundsrådet har i handlingarna tagit del av revisorernas förslag till arvoden för 

valberedningen.  

 

Förslaget innebär: 

Ordförande – Fast arvode 75% av Ibb, dock vid mindre än 60% närvaro 7,5% av Ibb per 

protokollfört möte, dock högst 75% av Ibb. 

 

Ledamot och suppleant - Fast arvode 60% av Ibb, dock vid mindre än 60% närvaro 5% av Ibb 

per protokollfört möte, dock högst 60% av Ibb. 

 

Det fasta arvodet ska även täcka närvaro vid förbundsråd och kongress för de av 

valberedningen som deltar. Deltar de som kongress-och/eller förbundsrådsombud utges 

särskild ersättning.  

 

Förbundsrådet beslöt 

att bifalla förbundsrevisorernas förslag till årsarvoden för valberedningen. 

 

 

16. Val av delegation för förbundsövergripande frågor  
 

Föredragande: Peter Bording, valberedningen 

 

Valberedningen har ansett att det är viktigt med kontinuitet och föreslår därför endast ett nytt 

namn till delegationen för förbundsövergripande frågor.  

 

Valberedningen föreslår följande 15 ledamöter: 

Agneta Ahlström, Stockholm 

Sakari Alanko, Norrbotten 

Susann Danielsson, Västerbotten 

Björn Ekblom, Göteborg – Nyval 

Ulrika Gustafsson, Gävleborg 

Mats Henning, Göteborg 

Zahra Kafash Hoshyar, Stockholm 

James Jolly, Stockholm 

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, Småland 

Anders Holger-Nilsson, Göteborg 
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Joakim Rönnlund, Sjuhall 

Fredrik Wingård, Skaraborg/Väst 

Patrik Wågström, Mellannorrland 

Karin Åberg, Stockholm 

Helena Åsell, Mälardalen 

 

Jonas Weiger (Sydväst) lyfte Eva Sonesson  (Sydväst) som ombud till delegationen för 

förbundsövergripande frågor. 

 

Omröstning i systemet genomfördes. Resultatet visade att valberedningens förslag vann 

omröstningen.  

 

Martin Johansson, förbundsstyrelsen, lyfte att det inte var möjligt att välja färre än 15 

ledamöter i omröstningen och att detta borde korrigeras i systemet och valet därmed göras 

om. 

 

Rose-Mari Bard begärde ordningsfråga. Det går inte att begära ordet under pågående 

omröstning och bad därav ordföranden att uppmana ombuden att använda chatten istället.  

 

Omröstningen i systemet gjordes om. Resultatet visades. Valberedningens resultat vann 

omröstningen. 145 ledamöter röstade. 

 

Peter von Stöckel, Göteborg 

Framförde att listan som presenterades i systemet inte är valberedningens förslag. 

Listan togs fram igen och stämdes utav. Konstaterades att listan är korrekt och att det är 

valberedningens förslag som vunnit omröstningen. Mötet var överens om detta. 

 

Resultat omröstning: 

Ombud Röster 

Susann Danielsson, Apotek Produktion & 

Laboratorier AB - region Västerbotten 

136 

Ulrika Gustafsson, BillerudKorsnäs Skog 

& Industri AB - region Gävleborg 

136 

Fredrik Wingård, Sykes Sweden AB - 

region Skaraborg/Väst 

134 

Karin Åberg, Ericsson AB - region 

Stockholm 

134 

Agneta Ahlström, Telia Sverige AB - 

region Stockholm 

133 

Helena Åsell, Bombardier Transportation 

Sweden AB - region Mälardalen 

133 

Mats Henning, Volvo Technology AB - 

region Göteborg 

132 

Patrik Wågström, BAE Systems 

Hägglunds AB - region Mellannorrland 

132 

Anna-Karin Cederstrand Karlsson, SV 

Kalmar Län - region Småland 

131 

Sakari Alanko, LKAB Loussavaara- 130 
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Kiirunavaara AB - region Norrbotten 

Joakim Rönnlund, AB Svensk Bilprovning 

- region Sjuhall 

130 

Anders Holger-Nilsson , Ahlsell Sverige 

AB- region Göteborg 

129 

Zahra Kafash Hoshyar, Octapharma AB - 

region Stockholm 

128 

James Jolly, DHL Global Forwarding 

(Sweden) AB - region Stockholm 

121 

Björn Ekblom , Eltel Networks Infranet 

AB - region Göteborg 

115 

Eva Sonesson, IKEA AB - region Sydväst 58 

 

 

Förbundsrådet beslöt 

att bifalla valberedningens förslag till delegation för förbundsövergripande frågor.  

 

 

17. Förhandlingschefens rapport 
Krista Andersson, Mälardalen, gick in som mötesordförande och gav ordet till Martin 

Wästfelt, förhandlingschef. 

Förhandlingschefen gav en rapport över de förhandlingsfrågor som Unionen hanterat utifrån 

det aktuella läget och vad som ligger framför oss. 

 

Mötesordföranden lämnade ordet fritt. 

 

Klas Wallin, Stockholm 

Ställde fråga angående retroaktivitet med anledning av att avtalet förlängdes. 

Framförde önskemål om att se vilka förändringar som skett i förhandlingsdelegationerna och 

påtalade att det är viktigt att delegationerna är fulltaliga till hösten. 

 

Martin Wästfelt svarade att frågan om retroaktivitet är en öppen fråga i oktober och något 

delegationerna kommer få diskutera. Men i och med prolongeringen kan vi inte med 

konfliktåtgärder kräva retroaktivitet. Med prolongeringen stängde vi dörren för att kunna 

konflikta till oss löneökningar under prolongeringstiden. Det finns dock inget som förbjuder 

att man i en förhandling frivilligt kommer överens om det.  

 

Kristina Hovlid, Valberedningen 

Angående avhopp i branschdelegationerna fyller valberedningen på så fort man får avhopp 

och förbundsstyrelsen beslutar om dessa. Det är svårt att hitta namn som vill ställa upp och 

ingå i branschdelegationerna. Valberedningens ambition är att fyllnadsvälja så fort det bara 

går.  

 

Cecilia Sisell, Dalarna 

Lyfte att för besöksnäringen blev det problematiskt när man fick ha korttidsarbete under 

uppsägningstiden. Behovet av omställning och kompetensutveckling kommer att vara väldigt 

stort. Tror inte man kommer ha samma anställningstrygghet med tillsvidareanställningar på 

samma sätt efter det här längre inom besöksnäringen. Vill skicka med att det är viktigt att tala 
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med politikerna om att det kommer att behövas att staten går in och medfinansierar 

kompetensutvecklingen i den här branschen.  

 

Martin Wästfelt svarade att vi egentligen anser att korttidsarbete under uppsägningstiden är 

principvidrigt. Vi bedömde dock att vi inte kunde låta bli att acceptera detta i det läge som var 

när HRF kommit överens om detta. Vi hoppas att man ändå ska komma tillbaka till 

tillsvidareanställningar. Den fråga som inte är löst i korttidssystemet är frågan om hur vi ska 

få till stånd kompetensutvecklingsinsatser under den arbetsbefriade tiden. Vi tror att 

regeringen nu kommer att gå vidare med det. 

 

Koorosh Khosravi Uppland 

Frågade vad Martin Wästfelt säger angående att man kommer ha samma krav inom FI som 

innan Corona-krisen. Men arbetslösheten är över 8,4 % idag och det kommer även påverka 

inflationen. Hur kan vi säga att vi ska ha samma villkor trots den besvärliga situation som 

finns?  

Martin Wästfelt svarade att läget är inte oförändrat, men det är de krav vi lämnade över 2019 

som är inriktningen för förhandlingen. Att det är samma krav betyder inte att vi vet vart vi ska 

landa. Det är Avtal 2020 som kommer förhandlas och slutföras i höst och början på nästa år. 

 

Roland Forsberg, Gävleborg 

Lyfte angående korttidsarbete att det blev en väldigt lyckad åtgärd och tackade för att det kom 

på plats så snabbt. Frågade om det kommer att komma ut direktiv angående semester, 

semesterperiod och sjukavdrag centralt eller om det sker lokalt.  

Martin Wästfelt svarade att det kommer att komma mer information om detta. Det är dock en 

svår fråga och vi vill inte ge ut någon information förrän vi har helt klart besked från 

Tillväxtverket om vilken tolkning de landat i. Förtroendevalda hittar information på 

Unionen.se under inloggat läge. 

 

Claes Tullbrink Stockholm 

Tackade för en bra föredragning. Frågade angående tabellen med redovisningen över avtalad 

flexpension och om den endast visar siffrorna i de märkessättande avtalen.  

Det är andra avtal som t ex Almega som släpar och det vore bra om tabellen hade fler 

kolumner så att det blir tydligare vad som skett även inom andra områden. 

Martin Wästfelt svarade att tabellen beskriver den vanligaste utbyggnaden av nivån för 

flexpensionspremier inom  industri, bygg och transport. Bilden visar utmaningarna för våra 

pensioner när vi lever längre, de anpassningar som kan behövas framöver och flexpension och 

dess utbyggnad som en del i vårt svar på dessa utmaningar. Det stämmer att den inte visar 

aktuell status för samtliga olika avtalsområden. Flera områden har inte har lika stora 

avsättningar ännu och vissa områden har högre premier. Förbundskontoret tar med sig 

önskemålet.  

 

Förbundsrådet beslöt 

att föra till protokollet att man tagit del av förhandlingschefens rapport. 

 

 

Mötet bröt för lunch. 
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Motioner till förbundsrådet  
 

 

18. Motion FR-01 – Alla ska ha rätt till friskvårdstimme 
Från Unionen-klubben vid SVT, Stockholm 

 

Motionären yrkar på: 

att Unionen ska arbeta för att en betald friskvårdstimme per vecka skrivs in i samtliga 

Unionens kollektivavtal. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet besluta  

att motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. 

 

 

19. Motion FR-02 - Arbeta för 48 timmars veckovila 
Motion från medlem Unionens teknikerråd, Sydväst 

 

Motionären yrkar på: 

att förbundet tar upp frågan med övriga fackförbund och driver frågan om att genom 

påverkan på politiker få till en lagstiftning om 48 timmars veckovila, 

att förbundet tar upp frågan med övriga fackförbund och driver frågan att avtala om 48 

timmars veckovila, 

att överväga genom påverkan om lagar eller avtal begränsa antalet arbetsdagar i följd till fem, 

att verka för att veckovila i första hand skall läggas i anslutning till veckosluten och där så 

inte alltid är möjligt högst var tredje veckoslut får ledighet för anställd flyttas till ordinarie 

vardagar, 

att förbundet även arbetar med i motionen ställda frågor för att få dessa in i direktiv från EU. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet besluta 

att att-sats ett avslås, 

att att-sats två överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en 

avtalsrörelse, 

att att-sats tre överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en 

avtalsrörelse,  

att att-sats fyra överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en 

avtalsrörelse,  

att att-sats fem avslås. 

 

 

Bengt Andersson, Sydväst  

Vi måste fortsätta påverka politiker både inom landet och utom landet för att få en solidarisk 

arbetsmarknad.  

 

 

Kenneth Lund, Förbundsstyrelsen 
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Det är viktiga frågor som ska debatteras men vi vill göra det via förhandlingssidan. 

 

Monika Sehlstedt, Göteborg 

Lyfte fråga om hur vi kan samarbeta med arbetsmiljölagstiftningen istället för att lagstifta mer 

om de exakta timmarna. 

 

Kenneth Lund, förbundsstyrelsen 

Samarbeten och påverkan finns och vi ska jobba med samarbeten. Sedan är det också upp till 

delegationerna att arbeta med frågorna i avtalsrörelsen. 

 

Förbundsrådet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att att-sats ett avslås, 

att att-sats två överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en 

avtalsrörelse, 

att att-sats tre överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en 

avtalsrörelse,  

att att-sats fyra överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en 

avtalsrörelse,  

att att-sats fem avslås. 

 

 

20. Motion FR-03 - Arbetsverktyg för klubbar 
Unionen-klubben SVT, Stockholm 

 

Motionären yrkar på  

att Unionen tillsätter en gemensam grupp av förtroendevalda och ombudsmän för att se vad 

man kan "kopiera". 

att Unionen ser över hur de förtroendevalda/klubbarna kan använda unionens existerande 

ärendehanteringssystem (för antar sådant finns?) eller om man kan erbjuda detta på annat sätt 

till klubbarna, detta bör göras tillsammans med representanter från de förtroendevalda för att 

säkerställa att deras behov uppfylls. Ett gemensamt ärendehanteringssystem skulle eventuellt 

också underlätta om ärenden går vidare från klubben till Unionen centralt.  

att Unionen går med rekommendationer till klubbarna om hur man skall hanterar tex känslig 

medlemsinformation. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet  

att beakta första att-satsen,  

att bifalla andra att-satsen,  

att beakta tredje att-satsen 

 

Koorosh Khosravi, Uppland 

Framförde att tredje att-satsen avseende GDPR borde vara bifall. Lade inget yrkande på detta.  

 

Hans Lindau, förbundsstyrelsen, framförde att styrelsen får löpande rapporter om GDPR-

incidenter. Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt vi utreder frågan kring de 

förtroendevaldas situation och vill utreda frågan men säger inte exakt hur. Därav vill styrelsen 

beakta den tredje att-satsen. 
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Förbundsrådet beslöt i enlighet med förbundsstyrelsens förslag 

att beakta första att-satsen,  

att bifalla andra att-satsen,  

att beakta tredje att-satsen. 

 

 

21. Motion FR-04 - Rättvis behandling på arbetsplatsen vid rehab av 

psykisk ohälsa 
Från medlem, Uppland 

 

Motionären yrkar på: 

att Unionen ska arbeta för ett starkare systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 

att Unionen ska arbeta för att få trygga och kunniga lokala fackombud som har tiden och 

möjligheten för sitt fackliga arbete på arbetsplatsen. 

att Unionen ska arbeta för att se till så att standardiserade rehabiliteringsplaner finns för att 

undvika orättvis behandling från arbetsgivaren av den utsatte. 

att Unionen ska möjliggöra och förenkla för den utsatte enskilde att få hjälp från oberoende 

facklig regionalt ombud. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet 

att anse första, andra och fjärde att-satsen besvarade, 

att avslå tredje att-satsen. 

 

Claes Tullbrink, Stockholm, frågade varför motionären är anonym. 

Förbundssekreteraren svarade att på grund av GDPR skriver vi inte ut medlemmarnas namn.  

 

Gerd Ericson Sahlin, Göteborg 

Önskar att att-satserna ett och två beaktas istället för att de anses besvarade. Vi behöver 

tydligare markera i motionen att psykisk ohälsa är en viktig fråga och att vi oförtröttligt 

fortsätter utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.  Det är också viktigt att Unionens 

representanter får tillräcklig kompetens så vi kan känna trygghet, och upplevas trygga, när vi 

stöttar våra medlemmar.  Motionären önskar att vi når högre höjder än idag. Det är viktigt att 

vi i motionsbeslutet tydligt visar att arbetet inte är färdigt och att vi arbetar med de här 

frågorna.   

 

Gerd Sahlin, yrkande: 

Yrkar på att punkterna 1 och 2 ska vara beaktade istället för besvarade.  

 

Maria Nassiksas, förbundsstyrelsen, håller med om att det är ett viktigt område, men vi jobbar 

med detta redan och därav är förslaget att anse motionen besvarad. 

 

Marie Robertsson Json, Göteborg 

Förbundsstyrelsen borde tänka till och fundera mer över Gerd Sahlins yrkande. 

 

Maria Nassikas, förbundsstyrelsen, svarade att det är ett stort område och precis som det står i 

förbundsstyrelsens svar så gör vi väldigt mycket olika saker. Om vi väljer att beakta så 

innebär det att vi måste göra på det sätt som motionen beskriver och inte på det sätt vi redan 

gör. 
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Dimce Storm, Göteborg 

Framförde att arbetet måste göras proaktivt i detta. Rehab sköts inte hela vägen ut.  

 

Förbundsrådet genomförde omröstning om första att-satsen: 

Förbundsrådet beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag att anse första att-satsen besvarad (84 röster för 

förbundsstyrelsens förslag och 56 för beaktad) 

 

Ordningsfrågor ställdes angående röstlängden och antalet inloggade med rösträtt. 

Förbundssekreteraren gav efter avstämning med mötessystemets ansvariga besked att vi hade 

149 röstberättigade när vi startade. Johanna Vintersved hade felaktigt rösträtt i omröstningen 

om ombud till delegation för förbundsövergripande frågor. Det är korrigerat och röstlängden 

är nu 148 i systemet.  

 

Förbundsrådet genomförde omröstning om andra att-satsen: 

Förbundsrådet beslöt  
att bifalla förbundsstyrelsens förslag att anse andra att-satsen besvarad (84 röster för 

förbundsstyrelsens förslag och 55 för beaktad) 

 

Förbundsrådet beslöt 

att anse första att-satsen besvarad,  

att anse andra att-satsen besvarad,  

att avslå tredje att-satsen,  

att anse fjärde att-satsen besvarad. 

 

 

22.  Motion FR-05-  Livslångt lärande genom fortbildning 
Från medlem, Sydväst 

 

Motionären yrkar på  

att Unionen tillsammans med övriga fackföreningar verkar för ett livslångt lärande för 

arbetande såväl som arbetslösa,  

att Unionen verkar för att medlemmar, arbetande såväl som arbetslösa får tillgång till 

högkvalitativa kurser och lärcentra. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet besluta 

att anse motionen besvarad 

 

Förbundsrådet beslöt 

att anse motionen besvarad. 

 

 

23. Motion FR-06 – Pension + A-kassa 
Från medlem, Göteborg 

 

Motionären yrkar på 

att höja åldersgränsen för företagets inbetalningar till pension och rätten att få  

a-kassa. 

 

 



14 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet besluta 

att anse motionen besvarad. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att anse motionen besvarad. 

 

 

24. Motion FR-07 – Permission för egen 50-årsdag oavsett veckodag 
Från medlem, Värmland 

 

Motionären yrkar på 

att Unionen driver i nästa avtalsrörelse att alla löntagare beviljas en heldagspermission på 

eller i nära anslutning av sin 50-års dag av arbetsgivaren. Detta ska gälla oavsett vilken 

veckodag som 50-årsdagen infaller på 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet besluta 

att motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. 

 

25. Motion FR-08 – Slå vakt om folkrörelsens alkoholkultur 
Från medlem, Sydväst 

 

Motionären yrkar på 

att Unionen påminner i kampanj om Svensk folkrörelses arbete och landvinningar med en 

restriktiv alkoholkultur,  

att Unionen talar om att faran med att alkoholkulturen glider ifrån svensk historia, 

att Unionen uppmanar till eftertanke kring företagens alkoholkultur och hur den kan upplevas 

för de ofrivilliga och de med ett skört förhållande till alkohol. 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet 

att avslå första att-satsen, 

att anse andra och tredje att-satserna besvarade. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att avslå första att-satsen, 

att anse andra och tredje att-satserna besvarade. 

 

 

26. Motion FR-9 angående privat sjukförsäkring 
Från medlem, Stockholm 

 

Motionären yrkar på 

att Unionen ska ta ställning för vård på lika villkor och för den svenska välfärdsmodellen, 

att avskaffa medlemsförsäkringar som bidrar till ökade klyftor och orättvisor i samhället. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet att besluta 

att anse första att-satsen besvarad, 

att avslå motionens andra att-sats. 

 

Martin Linder, förbundsstyrelsen, gav en information kring frågan som motionen berör och 

grunden till förbundsstyrelsens yttrande. Det är av största vikt att vård ska prioriteras efter 

behov och det är ett krav vi ställer mot försäkringsgivaren att de ska säkerställa i sina avtal 

med sina vårdgivare. Möjligheten att teckna en frivillig gruppförsäkring har funnits sedan 

2011 för egenföretagare. Från 2018 finns också den möjligheten för alla Unionens 

yrkesverksamma medlemmar. Det beslutet föregicks av en noggrann utredning. Vad gäller 

efterlevnaden av hälso- och sjukvårdslagen har vi en dialog med vår försäkringsgivare Bliwa. 

En rapport från myndigheten för vård- och omsorgsanalys kom den 1 april angående riskerna 

i systemet. Rapporten föreslår att man ska fortsätta utreda, men förslår även konkreta åtgärder 

som ska leda till ökad transparens. Vi kommer fortsätta följa utvecklingen för att kunna vidta 

de åtgärder som behövs. I rapporten anges att de privata sjukvårdsförsäkringarna står för en så 

liten del av den vård som totalt ges och därav är det svårt att urskilja dessa i utredningen.  

Det kan finnas en undanträngningseffekt på kort sikt, men rapporten anger att det primärt är 

kopplat till brist på personal. Man ser också att de privata sjukvårdsförsäkringarna kan stå för 

en viss avlastning på den offentliga vården. Myndigheten ser inte att viljan att betala skatt 

skulle minska för att man har möjlighet till privat vård. Det är viktigt att man kan följa upp att 

avtalen mot regionerna hålls. Den medicinska prövningen ska alltid trumfa finansieringsfrågan. 

Vi avser att ytterligare förtydliga i våra avtal att ingen undanträngning får ske av offentligt 

finansierad vård och vi kommer att vidta de åtgärder som behövs.  

Det är i dagsläget 6550 medlemmar som har en sådan försäkring i Unionen varav 2100 är 

egenföretagare som haft försäkringen sedan 2011. Förbundsstyrelsen anser att vi inte ska 

avsluta detta. 

 

Förbundsstyrelsen yrkar på att anse 

att anse motionens första att-sats besvarad, 

att avslå motionens andra att-sats. 

 

Claes Tullbrink, Stockholm 

I vår första paragraf i stadgarnas säger vi att vi respekterar allas människors lika värde. Jag 

har också läst rapporten och citerade några stycken ur denna: ”Personer med sjukvårds-

försäkringar ges sannolikt vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska 

behov”, ”Det finns ett stort inslag av politiska värderingar i frågan om hur man ställer sig till 

privata sjukvårdsförsäkringar eftersom det handlar om att balansera principer om vård på lika 

villkor och efter behov samt jämlikhet mot individens valfrihet och möjligheter att få vården 

utformad efter sina preferenser” Försäkringsbolag omfattas inte av hälso-och sjukvårdslagen 

och kan därmed inte bryta mot den. De är inte bundna av att prioritera efter behov och inte av 

att respektera människors lika värde”.  Vad är det man betalar för när man köper en privat 

försäkring? Det är för att få vård snabbare.  

Stockholm yrkar på att första och andra att-satserna bifalls eller åtminstone beaktas.  

För Egenföretagare som är sin egen arbetsgivare är det rimligt att erbjuda en sådan försäkring. 

För övriga ska det finnas en offentlig vård som ger vård med utgångspunkt i människors lika 

värde.  

 

Yrkande 

Cleas Tullbrink, yrkade på att motionen ska beaktas. 
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Martin Linder, förbundsstyrelsen 

Vi kommer jobba aktivt med att se till att de utredningar och det man flaggar för följs upp och 

ha en aktiv dialog med Bliwa för att vidta de åtgärder vi finner nödvändiga att göra för att 

leva upp till det som är våra intentioner med den här frivilliga gruppförsäkringen. 

 

Claes Tullbrink, Stockholm  

Anser vi borde agera på den utredning som är nu och att motionen bör beaktas, inte bifall, 

men beaktas.  

 

Cleas Tullbrink, vidhåller att motionen ska beaktas. 

 

Mats Lidbeck, branschdelegation 

Hela vårdapparaten sker med begränsade resurser och frågade om det inte är så att ett privat 

alternativ tillför extra resurser som avlastar den offentliga vården. 

 

Martin Linder, förbundsstyrelsen 

Myndighetsrapporten kan inte ge ett entydigt svar på det ännu. Det finns idag fakta som talar 

både åt ena och andra hållet och det är en av de saker som uppföljningsrapporterna ska svara 

på. Därav vill förbundsstyrelsen följa frågan vidare. 

 

Birgitta Holmlund, Uppland 

Egenföretagare omfattas inte av det normala socialförsäkringssystemet så det är viktigt att 

möjligheten finns kvar för egenföretagare.  

 

Claes Tullbrink, Stockholm 

Sjukvårdsförsäkringen bör finnas med för egenföretagare så att man kan skydda sig på egen 

bekostnad. Vi ska heller inte förbjuda att arbetsgivare erbjuder sådana försäkringar. 

 

Förbundsrådet genomförde en omröstning om första att-satsen där förbundsstyrelsen anser att 

den ska anses besvarad och Claes Tullbrink, Stockholm, yrkat på att den ska beaktas. 

 

Förbundsrådet beslöt  

att bifalla förbundsstyrelsens förslag att anse första att-satsen besvarad (81 röster för 

förbundsstyrelsens förslag och 61 för att den ska beaktas) 

 

Förbundsrådet genomförde en omröstning om andra att-satsen där förbundsstyrelsen föreslår 

att den ska avslås och Claes Tullbrink yrkat på att den ska beaktas. 

 

Förbundsrådet beslöt 

att bifalla förbundsstyrelsens förslag att avslå andra att-satsen. (79 röster för avslag och 60 

röster för beaktad) 

 

Reservation 

Claes Tullbrink reserverade sig mot beslutet avseende att-sats ett och att-sats två (bilaga 1). 

 

 

Claes Tullbrink informerade om att detta är Claes sista förbundsråd och tackade för 

spännande och givande debatter och arbete genom åren. 
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27.  Övriga frågor  
Inga övriga frågor är anmälda 

 

 

28. Förbundsrådets avslutande 
 

Martin Linder tackade mötesordföranden för genomförandet av förbundsrådet.  

Det är svårt att transportera blommor digitalt men det kommer bud till mötesordföranden som 

tack för era insatser. Tackade alla för att vi genomfört mötet på bästa sätt utifrån 

förutsättningarna.  

 

Martin passade också på att tacka alla förtroendevalda så här långt i den här krisen som vi är 

inne i. Det är en situation vi inte kunnat föreställa oss när vi sågs vid kongressen i oktober. 

Stort tack för era insatser i det jobb vi gör tillsammans i den här tuffa situationen för våra 

medlemmar. Önskar alla en skön sommar! Förklarade förbundsrådet för avslutat. 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

 

Carl Bjelksjö, ordförande   Krista Andersson, ordförande 

 

 

 

_________________________   

Charlotte Stridbeck Bolin, sekreterare   

 

 

 

_________________________  _________________________ 

 

Kristin Cederby Fransson, justerare  Hasan Mosaddegh, justerare 
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Bilaga 1  
 

Reservation mot beslut punkt 26 

 

Claes Tullbrink, Stockholm 

Jag reserverar mig mot Förbundsrådets beslut på punkt 26, att motionens att-satser i motion 

nummer 9 om sjukvårdsförsäkringar ska anses vara besvarad respektive avslagen.  

Båda att-satserna borde ha beaktats, utifrån vad som står i Unionens stadgar paragraf 1.1 

mom 1 och vad som framkommit i Rapport 2020:3 från Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, särskilt då på sid 6, sid 9, sid 48, sid 53, sid 56 och sid 68. Detta oaktat att 

ingen aktör hittills har medgett att de brutit mot Hälso- och sjukvårdslagen, och det inte 

heller finns andra bevis för att så skett. "Beaktat" innebär att sjukvårdsförsäkrings- 

erbjudandet för våra EGET-medlemmar kan och bör finnas kvar i Unionens utbud. 

 


