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Unionen Smålands  
regionråd 2019
Regionrådet är Unionen Smålands årsmöte och äger rum nästa gång  
10–11 april 2019 i Jönköping. Här möts valda ombud för att bland annat utse  
regionstyrelse, revisorer, ombud till förbundsråd och a-kassans stämma. 

Här är handlingarna till Unionen Smålands regionråd 2019. Sist i dokumen-
tet finns Unionen Smålands verksamhetsberättelse för 2018 bifogat.

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: 10–11 april 2019. Kulturhuset Spira, Jönköping

För vem: dig som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Mathias Westerberg, mathias.westerberg@
unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: Per-Åke Johansson,  
perake.johansson@saabgroup.com eller Karolina Ekstrand,  
karolina.ekstrand@unionen.se
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Så här påverkar du  
Unionen
Välj ombud
Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på 
klubbens årsmöte som ska hållas senast den 28 februari. Ju fler medlemmar  
ni är på jobbet, desto fler ombud har ni rätt att skicka. 

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till  
regionrådet på ett medlemsmöte. 

Om ni har ett arbetsplatsombud på din arbetsplats är det vanligtvis den  
personen som kallar till medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan  
också ta initiativ och kalla till ett medlemsmöte på arbetsplatsen för att  
välja regionrådsombud.

Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande har du 
blivit kallad till ett särskilt möte där ni kunde välja ombud till regionrådet 
bland dem som närvarade. Detta möte hölls den 20 februari 2019. 

Nominera
Alla medlemmar, enskilt eller i grupp, har rätt att nominera. Vem som helst 
kan nomineras (föreslås) till de olika uppdragen förutsatt att personen är 
yrkesverksam medlem, egenföretagarmedlem eller studerandemedlem i Uni-
onen. Pensionärsmedlemmar kan inte nomineras. Nomineringstiden är från 
och med den 1 november 2018 till och med den 31 januari 2019. 

På nomineringsblanketten på sista sidan i dokumentet kan du nominera till 
Unionen Smålands valberedning.

Motion
Det fina med en medlemsdriven organisation är att alla medlemmar har 
möjlighet att påverka. Det gör du till exempel genom att skicka in motioner 
(förslag). En motion är ett förslag vad Unionen ska tycka, tänka eller åstad-
komma. Motionen tas sedan upp på regionens årsmöte. Tips på hur du  
skriver en bra motion finns på Unionens webbsida (sök på ”motion”).  
Sista datum för att skicka in motioner till regionrådet var den 28 februari 
2019.
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Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (föreslå) 
personer till de olika uppdragen, till exempel 
styrelseordförande, ledamot, revisor med flera.

Så fungerar demokratin  
i Unionen

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

Senast 14 dagar före årsmötet 
skickas alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrelsens 
yttrande till regionrådsombuden.

På regionrådet debatterar ombuden de  
motioner som inkommit och beslutar om alla 
motioner. Ombuden tar även del av valbered-
ningens förslag till förtroendevalda och väljer 
sedan sina företrädare som ska leda regionen 
kommande verksamhetsår. Ombuden väljer 
även en ny valberedning som ska ta fram för-
slag till förtroendevalda till nästa års regionråd.

Inför regionrådet skickas 
valberedningens förslag ut 
till alla regionrådsombud.

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

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in motioner 
(förslag). Dessa diskuteras och beslutas 
på regionrådet.
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
På Unionens a-kassas valkretsmöte i Småland väljer du vilka ombud som ska 
föra din talan på Unionens rikstäckande a-kassestämma*. De valda  
ombuden träffas sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till 
styrelsen och fastställa budget. 

Nedan ser du vilka som valdes som ombud vid a-kassans förra valkretsmöte.  
Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (tre ordinarie och  
tre suppleanter) står i tur att avgå. 

*Alla som är medlemmar i Unionens A-kassa bjuds in till valet av  
stämmoombud till a-kassan, även om de inte är medlemmar i Unionen.

Ombud i tur att avgå
Anette Eriksson CGI Sverige 2019
Anders Kroon Ikea AB 2019
Marita Holkko Schenker 2019

Suppleanter i tur att avgå
Magnus Engvall Hall Media 2019
Daniel Landin Ikea AB 2019
Niklas Grimsrud OKG 2019

Förslag till dagordning
Val till a-kassans stämma
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Mötets behöriga kallande
4. Fastställande av dagordning och arbetsordning
5. Val av funktionärer för a-kassans valkretsmöte
 a) Ordförande
 b) Sekreterare
 c) Justerare
 d) Rösträknare
6. Information från a-kassan
7. Val av ombud till a-kassan
 a) ordinarie
 b) Suppleanter
8. Avslut
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Valberedningens förslag a-kassan

Uppdrag Namn Företag Mandatperiod

Ombud Therése Pettersson Webhelp Nordic AB 2020 nyval

Anders Kroon Ikea AB 2020 omval
Marita Holkko Schenker AB 2020 omval

Suppleanter Anna-Karin 

Cederstrand 

Karlsson

SV Kalmar län 2020 nyval

Daniel Landin Ikea AB 2020 omval
Niklas Grimsrud OKG 2020 omval

Övriga
nominerade Kari Parman

Hassen Saad
Benatallah
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Förslag till dagordning 
för regionrådet

1. Mötets öppnande

2. Upprop av regionombud

3. Regionrådets stadegeenliga kallande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av 
- ordförande för mötet 
- sekreterare 
- två justerare som tillsammans med möteordförande justerar protokollet 
- två rösträknare 
- regionrådsutskott

6. Motioner till regionstyrelsen under året

7. Motioner och förslag till regionrådet

8. Motioner till förbundsrådet som behandlar avtalsfrågor

9. Arvoden

10. Klubbanslag

11. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga)

12. Revisorernas granskningsrapport

13. Ansvarsfrihet för regionstyrelsen

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för dessa (idag 
elva ordinarie, fyra suppleanter och ett ungdomsombud)

15. Val av 
- 1 ordförande för två år 
- 5 regionstyrelseledamöter för två år 
- 1 regionstyrelseledamot för ett år (fyllnadsval) 
- 4 regionstyrelsesuppleanter för ett år att inträda i den ordning som 
bestäms vid valet 
- 1 ungdomsombud för ett år 
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- 1 revisor för två år 
- 2 revisorssuppleanter för ett år 
- 10 ombud till förbundsrådet för ett år 
- 10 suppleanter till förbundsrådet för ett år att inträda i den ordning 
som bestäms vid valet 
- 3 suppleanter till kongress för tre år (fyllnadsval)

16. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och eventuella supple- 
anter för dessa (idag tre ordinarie och tre suppleanter)

17. Val av 
- 3 suppleanter till valberedningen för ett år

18. Mötets avslutande
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För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så  
kallade mötesfunktionärer. Det handlar om mötesordförande, mötessekre-
terare, justerare av protokollet, rösträknare och ett regionrådsutskott. Det 
sistnämnda har som uppgift att ta emot nomineringar och ta fram ett förslag 
till ny valberedning. Nomineringar till Unionen Smålands valberedning kan 
lämnas till regionrådsutskottet under mötestiden. 

Valberedningens förslag till mötesfunktionä-
rer

Uppdrag Namn
Ordförande Per Winbladh
Sekreterare Karolina Ekstrand
Justerare Susan Macaulay

Manuela Johnsson Härder
Rösträknare Susan Macaulay

Manuela Johnsson Härder

Regionrådsutskott Kenneth Philipsson
Inka Rask
Jan-Åke Hellström

Val av mötesfunktionärer
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Motioner till regionrådet
Eftersom 2019 är ett kongressår inom Unionen kommer de motioner som 
har kommit in till regionrådet att skickas in för behandling på kongressen  
i oktober 2019.

Rose-Marie Lilja, Sonny Karlsson, Jitka Rumin, Johan Krohn, Jessica Mikkilä, Eva Andersson, 
Merita Dajaku, Sandra Bromér och Lena Krantz johansson, Waggeryd Cell

1. Motion angående inkomstförsäkringen

Efter en olycka på väg till jobbet på Waggeryd Cell, som ledde till sjukskriv-
ning på grund av arbetsskadan, kontaktade vi Unionen angående inkomst-
försäkringen. Vi undrade om den sjukskrivne kunde utnyttja inkomstför-
säkringen. Fick då veta att Unionens inkomstförsäkring endast gäller vid 
arbetslöshet.

Många andra fackföreningar har en inkomstförsäkring som även gäller vid 
sjukskrivning på grund av arbetsskada.

Vi önskar att Unionens inkomstförsäkring även ska gälla vid sjukskrivningen 
till följd av en arbetsolycka. Även tjänstemän kan råka ut för olyckor till/från 
arbetet och på arbetsplatsen.

Att få en extra peng vid sjukskrivning via inkomstförsäkringen ska vara en 
självklarhet även för oss tjänstemän.

Unionen föreslås besluta: 
att inkomstförsäkringen ska gälla både vid arbetslöshet och vid sjukskriv-
ning på grund av arbetsskada. Ersättningen ska vara så som den är idag, det 
vill säga ersättning upp till 80 procent av lönen, både vid arbetslöshet och vid 
sjukskrivning.

Regionstyrelsens yttrande över motion angående inkomstförsäkringen: 
Styrelsens samlade uppfattning är att det är viktigt att ha ett starkt ekono-
miskt skydd för den som blivit arbetslös likaväl för den som blivit sjuk på 
grund av sitt arbete. 

I sak är vi i regionstyrelsen Småland eniga om att vi inte kommer stå bakom 
motionen om den kommer att hanteras vidare på central nivå. Även om vi 
som sagt, är eniga med er motionärer att det är viktigt att det finns ett bra 
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ekonomiskt skydd för den som blivit sjuk. Men det är två helt olika för-
säkringssystem där inkomstförsäkringen harmoniserar med a-kassan som 
betalas ut i samband med arbetslöshet medan sjukersättning hanteras av För-
säkringskassan. Om sjukdomen anses vara en arbetsskada finns möjligheten 
att få full ersättning utbetalad av en trygghetsförsäkring genom AFA För-
säkring, alltså täckning av lön med 100 procent. Denna försäkring omfattas 
man av via kollektivavtal. Därav ser vi inte behovet av ytterligare ekonomiskt 
skydd i samband med arbetsskada än det skydd som redan finns idag.
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Ellinor Karlsson, Nätverket för regionala ungdomsombud

2. Fler unga förtroendevalda!

Bakgrund 
Sverige har världens bästa arbetsmarknadsmodell. Detta tack vare starka fack 
som genom förhandling med arbetsgivarna säkrar trygghet för individer, 
grupper, samhällsekonomin och hela Sveriges konkurrenskraft. Unionen är 
Sveriges största fackförbund och är därmed en av de avgörande krafterna på 
arbetsmarknaden. Vi avgör vägvalen för framtiden, både inom och utanför 
Sverige.

Att Sverige har världens bästa arbetsmarknadsmodell innebär däremot inte 
att det är en perfekt modell eller att vi kan luta oss tillbaka och lita på att vår 
trygghet är säkrad. Ska vi värna och utveckla den svenska modellen måste vi 
börja med att säkra Unionens framtid.

Medlemsantalet och representativiteten är avgörande för ett starkt Unionen, 
likaså förtroendevalda och tjänstepersoner inom förbundet. Medlemmar ger 
kraft i avtalsförhandlingar och i opinionsbildning. För att medlemmarnas 
kraft ska kunna kanaliseras och användas på bästa sätt är förtroendevalda en 
viktig del. Förtroendevalda är verktygen som ger oss lokala och centrala  
avtal. De påverkar i opinionen på alla nivåer vilket leder till att Unionens 
vilja formar svensk politik. Förtroendevalda är bron mellan medlemmarna 
och medlemmarnas trygghet och utveckling på arbetsmarknaden.

Vi ser det därför som avgörande att ha god bredd på erfarenheter och repre-
sentativitet även bland förtroendevalda. Erfarenheter och representativitet är 
två av flera faktorer som avgör kompetensen hos förtroendevalda. Vi ser här 
en överhängande risk för Unionens demokratiska process.

Statistik framtagen av Unionen visar att: 
• 27,4 procent av Unionens medlemmar är under 35 år 
• 16,5 procent av Unionens förtroendevalda är under 35 år 
• 6,9 procent av Unionens kongressombud är under 35 år 
• 5,3 procent av Unionens förbundsstyrelse är under 35 år 
• 9,6 procent av Unionens förbundsrådsombud är under 35 år 
• 5,6 procent av Unionens branschdelegationer är under 35 år 
• 16 procent av Unionens regionstyrelseledamöter är under 35 år 
• 16 procent av Unionens LFO (APO, AMO, Klubb) är under 35 år

Inom tio år har andelen förtroendevalda på följande områden gått i pension: 
o Förbundsstyrelsen 26,3 procent 
o Regionstyrelser 28,7 procent 
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o Branschdelegationer 45,2 procent 
o Lokal facklig organisation 26,4 procent

Vi har idag många erfarna och kompetenta förtroendevalda, på alla nivåer 
från lokalt, regionalt, branschdelegationer till förbundsstyrelsen. Statistiken 
visar att majoriteten av nuvarande förtroendevalda är över 35 år, därmed kan 
vi konstatera att det saknas representanter för unga på flera områden och  
nivåer. Det ger konsekvenser både i nuläget men framförallt i framtiden. Idag 
saknas verklig insikt om vad det innebär att vara ung på arbetsmarknaden, 
vad unga vill ha ut av arbetslivet och sitt medlemskap i Unionen. Vi saknar 
den avgörande bilden av vilka förutsättningar, rättigheter och skyldigheter 
som behövs för att unga idag ska nå framgång, trygghet och glädje i arbets- 
livet.

Unionen Kongress 2019 
Unionen är ett stort förbund där 25 procent av alla medlemmar är under 35 
år. Vi har stor respekt för det arbete som redan görs för att fånga upp unga 
medlemmars intresse men för ett stort förbund som vårt krävs en större sats-
ning riktad specifikt mot ungdomar. Vi behöver spegla verkligheten i form 
av unga förtroendevalda på plats i styrelser och branschdelegationer som till 
kvantitet motsvarar Unionens medlemsstock.

• Vilka ska ingå i regionstyrelser när stora delar snart är i pensionsålder? 
• Vilka ska förarbeta och förhandla våra avtal? 
• Vilka ska fortsätta bygga på framgångssagan Unionen?

Vi ser en ännu större risk för framtiden på grund av det stora kompetens-
glapp som kommer att uppstå redan vid nästa generationsskifte. Vi behöver 
därför se till att fler unga blir förtroendevalda och därmed kan ta del av de 
kunskaper som de mer erfarna befintliga förtroendevalda besitter. Över- 
föringen av kompetens får inte förbises!

Hur bör framtiden inom Unionen se ut? Vi vill se fler unga förtroendevalda! 
Vi kan bara bli större och starkare om vi gemensamt inom Unionen verkar 
för att andelen förtroendevalda under 35 år är minst 25 procent på alla  
områden och nivåer. Detta innebär att vi vill ha en representation på minst 
25 procent under 35 år i:

• Förbundsstyrelsen 
• Branschdelegationer 
• Regionstyrelser 
• Lokal facklig organisation

För att verkligen kunna förlita oss på att nästa generation förtroendevalda 
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överhuvudtaget ska existera behövs mer direkta och strukturerade krafttag. 
För att unga ska kunna ta sin del av ansvaret för förbundet så måste de också 
få ansvar fördelat till sig.

När utbildningar, nätverk och förtroendeuppdrag kombineras leder det till 
högre kompetens, bredare erfarenhet och hos unga förankrad intern och 
extern politik som i slutändan leder till ett starkare förbund idag och i fram-
tiden.

För att öka den unga representativiteten tycker vi därför att Unionen ska 
arbeta för att ha minst 25 procent andel unga förtroendevalda under 35 år på 
alla områden och nivåer.

Vi föreslår: 
att Unionen ska verka för att andelen förtroendevalda under 35 år ökar till 
minst 25 procent på respektive område och nivå.

att Unionen tar fram strategier och arbetssätt för att främja målet.

Regionstyrelsens yttrande över Fler unga förtroendevalda!: 
Vi delar motionärens intentioner och vill stödja motionen i sin helhet.
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Ellinor Karlsson, Nätverket för regionala ungdomsombud

3. Ungdomsombud i Förbundsstyrelsen!

Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi även få 
stadgeenligt att ungdomsombud ska finnas i förbundsstyrelsen. Ungdoms-
ombudet ska vara under 35 år när valet till förbundsstyrelse sker.

Vi föreslår: 
att kongressen beslutar att minst ett ungdomsombud ska finnas i förbunds-
styrelsen.

Regionstyrelsens yttrande över Ungdomsombud i Förbundsstyrelsen: 
Vi delar motionärens intention att det är viktigt ha en god representativitet i 
våra olika organ inom förbundet och så även i Förbundsstyrelsen. 

Däremot är vi tveksamma till att det skall ske genom någon form av kvo-
tering eller speciellt utpekade platser som ska garantera mångfalden och 
representativiteten i just Förbundsstyrelsen. Det vi riskerar hamna i är att fler 
grupper ska tillredas platser. Ett resultat skulle också kunna bli att man låser 
sig fast i att det enbart är ett ombud som ska vara yngre än 35 år då det är 
preciserat genom våra stadgar. 

Ett alternativ skulle kunna vara att det är en insynsplats utöver övriga FS, 
men frågan är vem som skulle utse/nominera ett sådant ombud och som ska 
representera alla ungdomar i hela förbundet?

Vi vill uppmana nätverket att använda sin rätt att nominera lämpliga perso-
ner till förbundsstyrelsen och att på så sätt jobba in personer på de uppdrag 
som redan finns i förbundsstyrelsen. 



17

Ellinor Karlsson, Nätverket för regionala ungdomsombud

4. Rösträtt för ungdomsombud

Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi med denna 
motion stärka ungdomsombudens roll med förslag om införande av rösträtt.

Vi föreslår: 
att kongressen beslutar att införa rösträtt för rollen som ungdomsombud  
i stadgarna.

Regionstyrelsens yttrande över Rösträtt för ungdomsombud: 
Vi delar motionärens intentioner och vill stödja motionen i sin helhet.
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Regionstyrelsen Unionen Småland

5. Utbildning i OSA till medlemmar och LFO
Arbetsmiljöverkets föreskrift organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) (OSA) är en föreskrift som idag gäller som en lag. Föreskriften pekar 
ut tre viktiga huvudområden som arbetsgivare behöver hantera och förebyg-
ga:

• Hög arbetsbelastning
• Arbetstid
• Kränkande särbehandling

Det finns krav på att chefer utbildas inom dessa områden samt att de ska 
sätta organisatoriska och sociala mål tillsammans med arbetstagarna.
Arbetsmiljöombuden och skyddsombuden ska bevaka att de som är chefer 
eller har uppgifter i skyddsorganisationen får den utbildning och har den 
kompetens som krävs av arbetsgivaren. 

Men det finns inga krav på att arbetstagarna ska utbildas inom dessa områ-
den. Vi anser att det är lika viktigt att även LFO och medlemmar får kunskap 
om dessa viktiga frågor

Vi föreslår
att Unionen tar fram och erbjuder utbildningar om organisatorisk och social 
arbetsmiljö, riktad till medlemmar och LFO.
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Regionstyrelsen Unionen Småland

6. Rätten till utvecklings- och lönesamtal på svenska
Det blir mer vanligt med globala företag på den svenska arbetsmarknaden. 
Det ger då även fler chefer som inte är svensktalande, vilket kan innebära att 
lönesamtal och utvecklingssamtal hålls på annat språk än svenska.

Det finns många av våra medlemmar som inte känner sig bekväma eller som 
har den kunskapen att hålla ett sådant samtal på annat språk än svenska. 
Detta kan medföra att löneutvecklingen för dessa medlemmar blir ogynn-
sam. Utvecklings- och lönesamtalen förlorar sitt syfte.

Vi föreslår därför
att alla ska ha rätten till att få sitt utvecklings- och lönesamtal på svenska.
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Rergionstyrelsen Unionen Småland

7. Konsekvenser av höjd pensionsålder
I ett samhälle där man diskuterar återkommande höjningar av pensionsåld-
rar innebär det att alla andra sociala system, regelverk och avtal också påver-
kas.

Därför är det viktigt att Unionen arbetar för att dessa sociala system, regel-
verk och avtal följer med höjningarna. Exempelvis anställningstrygghet, 
sjukförsäkringen och ITP-inbetalningarna

Vi föreslår därför
att Unionen arbetar för att dessa sociala system, regelverk och avtal följer 
med höjningarna av pensionsåldrarna.
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Regionstyrelsen Unionen Småland

8. Respekterar vi människor med verkliga superkrafter?
Bakgrund: ADHD, ADD, autism, aspberger, bipolär, cp och tourette är ett 
antal begrepp som vi alla på något sätt hört talas om. Men vet vi vad det 
innebär och hur vi hanterar människor med olika behov till exempel med 
sjukdomar, diagnoser eller det som innefattas av neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning (NPF)? Eller som vi kanske borde se det – personer med speciel-
la behov och funktionstillgångar under rätt förutsättningar. 
Omvärlden förändras snabbt med plattformsekonomi och hårdare klimat 
på arbetsmarknaden. För personer med funktionsnedsättning är arbetslivet 
ofta otillgängligt och att klara skolan samt högre studier kräver stöd. En tidig 
insats i skolan sparar mycket lidande och även miljonbelopp för samhället.
Vi vill påstå att vi inom Unionen kan klara denna utmaning och att med små 
medel göra allt mycket bättre i arbetslivet för denna grupp, som dessutom 
växer i antal personer varje dag.

Som förtroendevald möter vi många medlemmar med olika behov, önskemål 
och förutsättningar. Kompetensen kring funktionsnedsättning och vad det 
kan innebära för våra medlemmar på en arbetsplats kan kännas som mycket 
låg idag. Vi behöver känna till att olika sjukdomar och diagnoser finns och 
hur vi möter personer på ett inkluderande sätt. Vi ska inte se det som hinder, 
utan se det som möjligheter, en oupptäckt arbetskraftsresurs som vi kan lyfta 
fram samt stärka individernas möjligheter till ett arbetsliv på lika villkor.  

För att vi ska kunna möta dessa medlemmar på ett bättre sätt, se möjligheter, 
behöver vi öka kunskapen kring området. Vi vill att alla, arbetsmiljöombud, 
förtroendevalda och anställda ska kunna möta våra medlemmar på bästa sätt 
vid varje tillfälle och ha tillgång till nödvändiga verktyg. Vi vill att Sveriges 
största fackförbund ska vara ett stöd för chefer i frågan i ett övergripande 
plan.
Vi vill att denna grupp också ska kunna söka arbete och bli behandlad utefter 
sina möjligheter. Att bara lämna in sitt CV och bli intervjuad fungerar inte 
för alla. Den bistra verkligheten är att man oftast inte ens blir kallad till inter-
vju! Arbetsgivare är rädda och ratar dem på grund av okunskap och otydliga 
riktlinjer, man är helt enkelt rädd för komplikationer.

Vi vill vara stolta över vad Unionen gör i framtiden för personer med funk-
tionsnedsättning. Hur vill ni bidra? Uppmärksammar och respekterar vi 
människor med verkliga superkrafter?

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen ska verka för att höja kompetensen inom området funktions-
nedsättning

att Unionen ska profilera frågan starkare och bilda opinion i påverkanskana-
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ler om personer med funktionsnedsättning 

att Unionen ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få bätt-
re möjligheter till utveckling och utbildning. 

att Unionen ska verka för att en tidig insats för personer med funktionsned-
sättning är viktig i skolor och utbildningar.

att Unionen ska verka för att personer med funktionsnedsättning ska få ett 
utvidgat offentligt arbetsriktat stöd för att hålla sig i arbete, kunna ta arbete 
eller kunna göra karriär
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9. Höj kompetensen om NPF i Unionen
Vi vågar påstå att kompetensen kring NPF (neuropsykiatrisk funktionsned-
sättning) och vad det innebär, är låg bland förtroendevalda och tjänstemän  
i Unionen. Vi tror att Unionen med små medel kan göra arbetslivet bättre för 
människor med NPF. Vi behöver ha kunskap för att förstå behov och kunna 
hjälpa våra medlemmar att konkretisera och arbeta fram fungerande förut-
sättningar på jobbet. Vi vill att alla, arbetsmiljöombud, förtroendevalda och 
anställda ska kunna möta våra medlemmar på bästa sätt vid varje tillfälle. 
Sverige största fackförbund för tjänstemän – Unionen – ska även kunna vara 
ett stöd för chefer där denna kunskap saknas.

NPF
NPF innebär att hjärnan hos en person, inom vissa områden har ett annor-
lunda fungerande jämfört med hur det är för de flesta andra. Det annorlunda 
fungerandet är medfött och kommer alltså att bestå under personens hela liv. 
Exempel på NPF är: ADHD/ADD, Tourettes syndrom och diagnoser inom 
autismspektrum till exempel Aspbergers syndrom. NPF är inte en sjukdom.

Ökar i antal
Fler och fler, både barn och vuxna får idag en NPF-diagnos. ADHD till 
exempel förekommer hos 3-6 procent hos skolbarn. Det innebär ungefär ett 
till två barn per skolklass. De flesta har kvar symtom även i vuxenlivet, men 
många lär sig strategier för att hantera svårigheterna. Ungefär 2,5 procent av 
den vuxna befolkningen uppskattas ha ADHD.

De vanligaste sårbarheterna 
Att reglera uppmärksamhet, aktivitetsnivå och känslor, impulskontroll, sam-
spel med andra människor, inlärning och lägre arbetsminne är utmärkande 
svårigheter för människor med NPF. De exekutiva funktionerna: förmågan 
att styra tankar, känslor, motivation och beteenden – behövs för att kunna 
planera, organisera och reglera vårt beteende, dessa funktioner är ofta ned-
satta. 
Unionen har en strävan att alla medlemmar ska kunna utvecklas och känna 
trygghet och glädje i arbetslivet. För personer med NPF innebär det ibland 
större utmaningar än för ”neurotypiska”, det vill säga personer utan NPF- 
diagnos. Okunskapen och stigmatiseringen av personer med NPF är fort- 
farande stor i vårt samhälle. 
Med ökade krav i arbetslivet, krav på flexibilitet, att kunna byta fokus snabbt 
och lära om, att förstå hur du ska omprioritera ditt arbete när trycket och 
krav på leverans ökar, kan vara särskilt svårt för en person med NPF.

Vi vill med denna motion höja kompetensen och synliggöra NPF-diagnoser-
na – en funktionsnedsättning som inte syns. 
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Vi föreslår därför Unionens kongress: 
att Unionen ska verka för att höja kompetensen inom området NPF.

att Unionen tar fram utbildningar till förtroendevalda och anställda i Unio-
nen kring NPF. 

att Unionen ska profilera frågan starkare och bilda opinion i påverkanskana-
ler om personer med NPF. 

att Unionen ska verka för att personer med NPF kan få bättre möjligheter till 
stöd vid utveckling och utbildning.

att Unionen ska verka för att personer med NPF ska få ett utvidgat offentligt 
arbetsriktat stöd för att hålla sig i arbete, kunna ta ett arbete eller kunna göra 
karriär.
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10. Stärk skyddet för den som skadas i eller blir sjuk av 
sitt arbete

Idag finns det brister i skyddet igenom AFA-försäkring i samband med att 
en tjänsteman drabbats av sjukdom eller skada på eller i anslutning till sitt 
arbete.

Om du drabbas av en arbetsskada är det Försäkringskassans bedömning 
som ligger till grund för om du kvalificerar dig för och hur länge du kan få ut 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Försäkringskassans bedömningar idag 
är väldigt schabloniserade. Tillstöter det komplikationer i din rehabilitering, 
eller det på något annat sätt blir så att du i praktiken får en längre tid i din 
rehabilitering än den schabloniserade tid som Försäkringskassan utgår ifrån, 
får du inte tillgodogöra dig AFA-försäkringen för den tiden som är utöver 
schablonen. 

Därför yrkar vi ifrån Unionen Småland på:
att Unionen verkar för att skyddet igenom AFA-försäkring bättre harmonise-
rar med den enskildes faktiska förhållande.

att Unionen påverkar lagstiftaren så att det inte är schabloniserade bedöm-
ningar ifrån Försäkringskassan som ska ligga till grund för bedömningen av 
den enskildes sjukskrivning/arbetsförmåga.

att Unionen verkar för att direktiven i AFA-försäkring inte grundar sig på 
Försäkringskassans schabloniserade bedömning av arbetsförmåga utan istäl-
let grundar sig på de faktiska omständigheterna för den enskilde och sjuk-
skrivande läkares bedömning.
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11. Slå vakt om LAS!
Mörka moln hoppar sig på den fackliga himlen, moln som vi tillsammans 
ska göra allt för skingra! 

Innan den nuvarande regeringen tillträdde upprättades en regeringsupp- 
görelse emellan de två regerande partierna och två av de oppositionella parti-
erna, överenskommelsen innehöll som bekant att en utredning av dagens 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ska göras under mandatperioden (2019 
– 2022). Det är också vida känt att de två oppositionella partierna som är 
en del av uppgörelsen länge drivit på att man i grunden vill ändra LAS på 
ett sätt som kommer försämra anställningsskyddet och i praktiken minska 
arbetstagarorganisationernas påverkansmöjlighet i samband med att arbets-
brist uppstår på en arbetsplats. 
I skrivande stund är inte någon utredning tillsatt och följaktligen än mindre 
något betänkande ifrån den ännu ej tillsatta utredningen. Men inte desto 
mindre bör vi agera så kraftfullt vi kan både innan, under och efter denna 
utredning. Vi ska slå vakt om att det inte kommer förslag som på allvar hotar 
vår Svenska modell genom att försvaga arbetstagarparten och skapa obalans 
emellan arbetsmarknadens parter. 

Att urvattna turordningsreglerna kan i praktiken innebära att arbetstagar- 
sidan förlorar alla möjligheter att påverka till schyssta överenskommelser  
i samband med neddragningar. Som ett led i det kommer det minska  
arbetstagarnas möjligheter till medbestämmande i arbetslivet vilket i längden 
inte kommer gynna svenska arbetsmarknad. Vår uppfattning är också att 
det tyvärr råder stor kunskapsbrist inom vissa delar på den politiska arenan. 
Unionen är och ska även framöver vara en viktig part för att råda bot på 
dessa kunskapsbrister!

Därför vill vi ifrån regionstyrelsen i Småland föreslå kongressen att tydligt 
köra ner våra gemensamma fötter i den fackliga myllan och vissa omvärlden 
att vi ställer oss skuldra mot skuldra genom att besluta följande:
att kongressen gör ett uttalande att vi, Unionen, kommer göra allt som står  
i vår makt för att värna så att utformningen av LAS även i framtiden kommer 
vara en viktig del för att anställda ska kunna fortsätta vara garanterade en 
möjlighet att kunna påverka och ha ett reellt inflytande över sitt arbetsliv.

att vi, Unionen, sätter jobbet med att slå vakt om LAS högst upp på vår  
gemensamma agenda.

att Unionen genom att bedriva kraftfullt opinionsarbete medvetandegör för 
våra makthavare hur LAS fungerar i praktiken samt varför LAS och med- 
bestämmande i arbetslivet är en viktig garant för en fortsatt stark svensk 
arbetsmarknad. 
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12. Det är tufft att vara hjälte på jobbet!
Vi har blivit nöjdare i våra roller som förtroendevalda.
Det visade en undersökning som presenterades i vintras.
Det är mycket glädjande att trenden är positiv men fortfarande är vi många 
förtroendevalda som kämpar för att få skälig tid till våra förtroendeuppdrag.  
Vi kämpar också för att våra arbetsgivare ska förstå att tiden vi behöver även 
är till nytta för dem.
I förtroendemannalagen står det att förtroendevalda har rätt till den ledighet 
som fordras för det fackliga uppdraget, men det står också att ledigheten inte 
får ha större omfattning än vad som är skäligt med hänsyn till förhållanden 
på arbetsplatsen.

Det kan uppfattas som en aning motsägelsefullt så vi vill ha hjälp att ta fram 
riktlinjer för vad som kan anses vara skäligt även om det säkert kan variera 
mellan såväl förtroendevalda med eller utan klubb/riksklubb som mellan 
olika företag.
Vi förtroendevalda vill även känna oss trygga i våra uppdrag, men om vi 
blir ifrågasatta när vi presenterar vårt behov av tid så skapar det inte bara 
stress utan även en känsla av att våra arbetsgivare inte har förståelse för att vi 
faktiskt bidrar till verksamheten. Vi vill att förtroendevaldas tid oavsett om 
behovet är på viss eller heltid ska ses som värdefull för våra arbetsgivare och 
inte bara ses som en kostnad.

Unionen Småland yrkar därför:
att Unionen tar fram riktlinjer för vad som kan anses vara skälig tid för våra 
förtroendeuppdrag.

att Unionen verkar för att våra arbetsgivare ska uppskatta och förstå värdet 
av att ha bra förtroendevalda.



28

Regionstyrelsen Unionen Småland

13. Återkoppling på motioner med bifall
Bakgrund: På Unionens demokratiwebb finns idag redovisning av svar på 
behandlade motioner på förbundsråd och kongress. Det går att läsa beslut/
kommentar med olika varitationer av innehåll. Det saknas dock rätt mycket 
om motioner som fått bifall. Vi ser att det finns ett behov att vilja veta mer 
om motioner som fått bifall, vad som gjorts och när. Idag står endast texten 
”bifall” och inget mer. Återkoppling och redovisningen på bifall sker inte 
tillräckligt ofta eller på ett bra sätt idag.

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen förbättrar återkoppling av motioner som fått bifall mellan för-
bundsråd och kongress.

att Unionen på demokratiwebben lägger till mer text och statusförklaringar 
på motioner med bifall.
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14. Fler deltagare på dialogmöten
Bakgrund: Att få kontinuerlig information på att bra och tydligt sätt är 
viktigt för oss förtroendevalda i en medlemsstyrd organisation. Det är många 
som engagerar sig regionstyrelsearbete för att vara en länk mellan med-
lemmar och förbundet. Att kunna utbyta tankar, idéer och nätverka genom 
möten där förtroendevalda, förbundet och förbundstyrelsen samverkar. Vi 
ser vikten av en bra kommunikation och möjligheten till påverkan. Det har 
varit många intressanta och väl genomförda dialogmöten som vi anser att 
fler borde få ta del av. 

Vissa delar av dialogmöten till exempel föreläsningar borde kunna köras via 
video alternativt finnas inspelat digitalt och ses i efterhand. Vi anser att man 
ska träffas och nätverka på plats, men när det är ren information eller före-
läsning borde den kunna delas av fler.

Vi ser gärna att fler ska kunna få delta från regionstyrelserna.  Det skulle 
bidra till en större förståelse och mer spridning av information om region- 
styrelserna fick skicka minst två deltagare på varje dialogmöte. Som det ser 
ut idag är det endast till vissa dialogmöten som en extra deltagare är inbju-
den, utöver regionordförande.

Vi föreslår därför kongressen:
att utöka antalet deltagare på dialogmöten med fler deltagare från regionsty-
relserna. 

att Regionordförande plus minst en till från regionstyrelserna ska bjudas in 
på varje dialogmöte

att Unionen ser över om föreläsningar som ren information/utbildning på 
dialogmöten kan ses via videolänk eller spelas in och ses i efterhand. 



30

Regionstyrelsen Unionen Småland

15. EWC vad är det?
Fler och fler företag blir utlandsägda, hur hanterar vi då det fackliga arbetet?
EWC är ett sätt att ha fackligt inflytande, men hur går det till att starta eller 
gå med i EWC?
Vad innebär det och hur arbetar Unionen med informationen om detta ut till 
de förtroendevalda?
Kanske korta enkla informationsfilmer kunde vara en metod för att sprida 
denna kunskap.

Unionen Småland yrkar därför
att Unionen verkar för att sprida kunskapen om EWC i förbundet.
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16. Varför finns vi? – vad är meningen med föreningen?
Att kunskap är makt är ett gammalt talesätt. Vår uppfattning är att kunska-
pen behöver förbättras. Framförallt om den svenska modellen, men vi ser 
även ett behov av att öka kunskapen om kollektivavtalen, arbetsrätt och lagar 
bland medlemmar och förtroendevalda. På så sätt tror vi att man kan skapa 
fler a-ha-upplevelser bland medlemmar och väcka engagemang som kan leda 
till nya förtroendevalda.

Eftersom Unionen är ett modernt förbund tror vi på den digitala utbildning-
formen. Vi har noterat att det finns mikroutbildningar på Unionen.se. Vi tror 
att locka fler till snabba utbildningsinsatser är en bra väg att gå för att möta 
dagens tidspressade samhälle. Vi ser gärna att man bygger ut det med film-
klipp i varierande längd, gärna med kända och inspirerande personer för att 
locka fler till kunskap.

Vi ser också att framtiden och digitaliseringen går oerhört snabbt. Vi tror att 
Unionen bör ligga i framkant och arbeta mer med information och utbild-
ningar med till exempel virtual reality- och augmented reality-tekniker (VR 
och AR) för att möta medlemmar. Tekniken är inget utan människor som 
står bakom, men vi tror att våra medlemmar kommer efterfråga detta i fram-
tiden. 

Vi anser att Unionen ska möta framtidens tekniker snabbare än hittills.
 
Unionen Småland yrkar därför: 
att Unionen utökar de digitala utbildningarna på flera olika nivåer och sätt 
för förtroendevalda.

att Unionen verkar för att ta fram fackliggundkursliknande utbildningar 
digitalt till medlemmar.

att Unionen undersöker möjligheten att ta fram virtuella utbildningar inom 
till exempel VR- eller AR-området.
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17. Tydligare skrivning om regionrådsombud och sektio-
ner
Unionens stadgar ska vara ett stöd och regelverk för det fackliga engage-
manget. De får inte utgöra ett hinder för detsamma. I § 5.4 Mom 5 regleras 
beräkningen av ombud till regionråd för medlemmar som tillhör en riks-
klubb. Inga problem så länge det handlar om renodlade riksklubbar med 
medlemmar runt om i landet och hur fördelningen kan hanteras över de 
olika regionerna. Inte heller några problem i de fall riksklubben är organise-
rad i sektioner så länge sektionen befinner sig inom en Unionenregion.
Problemet uppstår när en sektion sträcker sig över flera Unionenregioner. 
Hur räknas ombuden då? Och vilket eller vilka regionråd kan de finnas 
representerade på? I stadgarna finns ingen skrivning alls om sektioner och 
ombud till regionråden.

Det enklaste för Unionens regioner vore om klubbsektioner följde Unionens 
regionindelning, men så är inte alltid fallet och ska inte heller vara nöd-
vändigt. Men ett förtydligande i stadgarna är önskvärt för att vi ska kunna 
säkerställa att frågan hanteras lika över hela landet.

Dagens skrivning i stadgarna § 5.4 Mom 5:
Medlemmar på arbetsplats med minst tre medlemmar som ingår i riksklubb 
tillhörande annan region, kan vid medlemsmöte utse regionrådsombud till den 
region där arbetsplatsen är belägen. I så fall ingår dessa medlemmar ej i beräk-
ningen av klubbens antal ombud till regionrådet där riksklubben är belägen.

Vi föreslår därför kongressen:
att stadgarna förtydligas avseende sektioner och ombud till regionråd med 
texten: Riksklubbars sektioner som vill utse egna ombud till regionråd 
och som sträcker sig över flera av Unionens regioner, utser sina ombud till 
regionrådet och meddelar klubben till vilket regionråd de valt sina ombud. 
Klubben samordnar med övriga sektioner i klubben och säkerställer att 
berörda regioner får information om fördelningen av ombud till region-
råden. Om sektionen väljer ombud till ett regionråd så ingår ej sektionens 
medlemmar i beräkningen av riksklubbens antal ombud till regionrådet där 
riksklubben är belägen.

att riksklubbar, som önskar skicka ombud till regionråd i annan region än 
den där klubben har sitt huvudsäte, utser antal ombud baserat på antal med-
lemmar i aktuella regionen. I så fall ingår dessa medlemmar ej i beräkningen 
av klubbens antal ombud till regionrådet där riksklubben är belägen.



33

Regionstyrelsen Unionen Småland

18. Fler semesterdagar
Det behövs fler semesterdagar för återhämtning då kraven på medlemmarna 
ökar i den snabba digitaliserade världen som vi lever i. Medlemmarna behö-
ver mer tid till återhämtning. Idag behöver vi jobba längre upp i ålder och  
i slimmade organisationer/arbetsplatser och i ett allt mer uppstressat tempo.

Vi önskar att Unionen utreder och påverkar i olika sammanhang så att vi kan 
öka antalet semesterdagar från dagens 25 dagar till 30 dagar.

Vi föreslår kongressen:
att Unionen driver/påverkar frågan i semesterlagen
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19. Utbildning/information om olika kollektivavtal
Vill att Unionen gör informationsfilmer för att tydliggöra nyttan av kollektiv-
avtal och för att lätt visa nyttan för medlem som är tveksam till vad Unionen 
gör för skillnad gentemot att inte ha ett kollektivavtal.

Vill att Unionen tar fram och förklarar med filmer, till exempel två minuter  
och tio minuter långa. Medlemmen kan då själv välja hur djup information 
medlemmen vill ha.

Vi föreslår kongressen:
att Unionen ska ta fram informationsfilmer för att få fram nyttan av ett kol-
lektivavtal
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20. Digitaliserad information
Idag är medlemsuppgifterna dåligt uppdaterade i Mina uppifter i Mitt Unio-
nen.

Information når inte fram till medlem och engagemanget minskar. Svårt att 
rikta information direkt till medlem om mailadress saknas. Fel arbetsgivare 
ifylld gör det svårt för klubbarna att ha koll på medlemmar samt att det beta-
las ut felaktigt klubbanslag.
 
Unionen meddelar alla medlemmar och kräver att de ska uppdatera sina 
korekta uppgifter i Mina uppifter i Mitt Unionen. Detta bör ske minst en 
gång om året. 

Vi föreslår kongressen:
att det blir obligatoriskt att anmäla/uppdatera sina personuppgifter (mail, 
adress, telefon, lön)
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21. Fler dagar i inkomstförsäkringen
En av Unionens allra främsta och bästa medlemsförmåner idag är inkomst-
försäkringen. För att ytterligare öka tryggheten för våra medlemmar vid en 
eventuell omställning vill vi att man skall öka antal dagar som man kan köpa 
till från dagens 50 till 100 dagar.
Gör en utredning så att de föreslagna extra 50 dagarna blir kostnadsneutrala. 

Vi föreslår kongressen:
att Unionen utreder möjligheten att utöka inkomstförsäkringen med ytterli-
gare 50 dagar mot en avgift

att Unionen utökar inkomstförsäkringen med ytterligare 50 dagar om den 
visar sig vara kostnadsneutral
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22. Tandvårdsförsäkring som medlemsförmån
Att regelbundet besöka en tandläkare eliminerar risken för dålig tandhälsa 
och leder till bättre tandstatus och friskare hälsotillstånd. Det innebär dock 
för många av våra medlemmar en hög kostnad som kanske av den anled-
ningen bortprioriteras för att privatekonomin blir tungt belastad.

En tandvårdsförsäkring skulle göra det förmånligare och skulle kunna locka 
fler medlemmar till Unionen. 

Vi föreslår kongressen:
att Unionen undersöker möjligheten att införa en tandvårdsförsäkring
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23. Gör Unionen lättillgängligt för flera
I dagens multikulturella Sverige och i spåren av en allt mer globaliserad 
arbetsmarknad ökar behovet av information på fler språk än bara svenska 
och engelska. Som det ser ut i dag har vi mer och mer material översatt till 
engelska, vilket är en bra början, men vi ser ett behov av att göra oss än mer 
lättillgängliga genom översättningar till ännu fler språk.

Vårt förslag att förbundet påbörjar att dels identifiera vilka fler språk än eng-
elska som det finns ett behov av översätta information till, samt att identifiera 
vilken typ av information som är mest angelägen att översätta.

Med dagens digitala verktyg, som hela tiden utvecklas till att bli bättre och 
bättre, blir det allt enklare att på egen hand översätta information hjälpligt. 
Men kommer man in på en hemsida med ett språk som man inte behärskar 
kan det bli väldigt svårt att hitta fram till den information som man är  
i behov av och det är svårt att pröva sig fram med digitala översättningshjälp-
medel. Så en första inriktning är kanske att ha övergripande information och 
länkar översatta till fler språk tillsammans med tips på digitala översättnings-
hjälpmedel.

Därför yrkar vi i Unionen Småland:
att Unionen identifierar vilka fler språk än engelska det finns ett behov att 
översätta Unionens information på.

att Unionen att identifierar vilken typ av information som är mest angelägen 
att översätta till fler språk än engelska.

att Unionen utifrån det som identifierats genom de två första attsatserna, 
översätter Unionens information till fler språk än engelska.
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24. Unionen är världens bästa fackförbund
Bakgrund: Tyvärr vet vi knappt om det själva och på många områden är vi 
inte ens nära där vi borde vara. Ett av dessa områden är teknik och speciellt 
den tekniken som finns i var mans hand eller ficka; det vill säga mobiltelefo-
nen. 
I dag används mobilen för allehanda nyttiga uppgifter och vi vill att Unionen 
agerar även på detta viktiga område. Tänk om man bara kunde med hjäp av 
mobilen på ett smidigt sätt ta del av våra förmåner medlemsskapet medför.

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen omgående utreder möjligheterna till att utveckla en Unio-
nen-app med medlemsförmåner.

att Unionen även utreder möjligheten att utveckla en app som kan användas 
som ”Unionen-leg”.

att Unionen utvecklar en app för förtroendevalda där exempelvis aktuell 
information och vanliga frågor och svar kan läggas upp.
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25. Använd 500-gruppen!
Bakgrund: Som förtroendevald med högre uppdrag är du i Unionen med  
i den så kallade 500-gruppen. Dock har vi svårt att se poängen med denna då 
den inte används, troligtvis mycket beroende på otydlighet med hur man kan 
använda den.

Vi tror att många förtroendevalda skulle kunna bli styrkta i sina uppdrag om 
500-gruppen användes för att nätverka, sprida goda exempel, remissarbete 
etcetera.

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen ges i uppdrag att utveckla och tydliggöra meningen med 
500-gruppen.

att enkel och tydlig information kring 500-gruppen tas fram och sprids till 
alla förtroendevalda.

att Unionen arbetar aktivt för att 500-gruppen används mer genom kampan-
jer, utskick etcetera.
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26. Digitaliserade utbildningar
I syfte att stärka vårt utbildningsutbud, minska omkostnader i samband med 
utbildningar, bli mer hållbara och förenkla möjligheten för medlemmar, 
anställda och förtroendevalda att genomföra utbildningar, vill vi att Unionen 
skapar fler digitala och webbaserade utbildningar.

Som det ser ut idag har vi identifierat att vi har två större utbildningar samt 
ett antal mikroutbildningar som vänder sig till förtroendevalda som är 
webbaserade. Vi tror att det finns en stor potential i att göra ännu fler av våra 
redan befintliga utbildningar digitala eller webbaserade som ett alternativ 
till de fysiska utbildningstillfällena. Det finns också möjlighet med dagens 
moderna teknik att skapa nya utbildningar som enbart hålls digitala, till  
exempel skulle det kunna vara baskunskaper i arbetsrätt och arbetsmiljö- 
arbete som vänder sig till alla medlemmar som också kan vara som en för- 
utbildning till våra grundutbildningar.

Inget kan riktigt ta ifrån värdet av att vi håller kurser och utbildningar som 
äger rum rent fysiskt där alla befinner sig samtidigt i samma lokal. Men att ta 
hjälp av modern teknik kan vara goda komplement och förenkla för fler att 
tillgodogöra sig våra utbildningar.

Någonstans uppfattar vi att vi som förbund redan är på denna boll och att 
det kanske redan finns väl genomarbetade strategier hur vi ska fortsätta i 
denna riktning. Men då får vi i så fall se att svaret på denna motion blir ett 
förtydligande hur långt vi kommit i detta arbete. 

Därför yrkar vi i Unionen Småland:
att Unionen tar fram en strategi för hur vi kan göra fler kurser/utbildningar 
digitala/webbaserade.

att Unionen skapar enklare digitala/webbaserade utbildningar, som riktar sig 
till alla våra medlemmar, med inriktning på grundläggande kunskaper  
i arbetsrätt och arbetsmiljöarbete.
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27. Modernare mötessystem ”In reality”
Bakgrund: I dagens samhälle går allt snabbare och snabbare, och detta 
innebär att vi lätt blir stressade så snart något tar längre tid än förväntat. Det 
klassiska exemplet är ett program som inte svarar vilket gör att datorn låser 
sig eller att man inte ens kan logga in.
Med allt fler företag med arbetsställen på olika orter ökar dessutom ställtiden 
för alla viktiga möten. När våra kommunikationer inte heller klarar att hålla 
tidtabeller ökar frustration, stress och även kostnader allt mer. Vi i Unionen 
ska därför driva utvecklingen för att göra färre resor ”i onödan” och tillgodo-
se oss själva med bra mötesformer.

Idag tillhandahåller Unionen en typ av mötessystem som har sina bekym-
mer. När man från olika delar av verksamheten, både internt och extern, ska 
få till möten via befintliga systemet är det ofta krångligt att få tillgång till bra 
möten och de håller ofta dålig kvalité.
Förtroendevalda ute på företagen har också behov av att kunna boka och ha 
bra effektiva möten. Vanligt är att förtroendevalda sitter på olika platser  
i Sverige och behöver ordna olika typer av möten, med bland annat styrelser 
och medlemmar. 
Vi ser också att kunskapen om hur man använder och loggar in i mötessys-
tem behöver ökas, information och utbildningar behöver bli mer lättillgäng-
lig. Det är så mycket ”teknikkrångel” helt enkelt.

Vi anser därför att ett eller flera typer av moderna mötessystem skyndsamt 
tas fram för att lösa dessa problem. Ett kan vara virtuellt. Förstärkt- och 
virtuell verklighet Augmented reality (AR) och Virtual reality (VR) är två 
tekniker som utvecklas snabbt i den pågående digitaliseringen. Ett distans-
möte måste idag inte vara en opersonlig telekonferens.
Den nya tidens teknik kan ge oss så mycket mer än enbart en statiskt pla-
cerad videokamera i ett mötesrum. AR och VR kan faktiskt, på samma sätt 
som i moderna videospel, ge alla upplevelsen att alla mötesdeltagare kan sitta 
i samma rum.
Visst vore det spännande! Ta på sig hjälmen, gå in i ett rum och där kunna 
deltaga i mötet, både i tal och med ”fysisk” närvaro!

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen ska undersöka vilka olika behov som finns för att få fram och 
tillhandahålla ett eller flera moderna mötessystem.
att Unionen ska införa ett nytt virtuellt mötessystem som kan ses som ett 
komplement till ett eventuellt telefon- och videomötessystem.
att Unionen ska tillhanda att mötessystem som ska gå att boka och nyttjas av 
förtroendevalda
att Unionen ska öka förtroendevaldas kompetens kring att använda mötes-
system
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28. Gör Unionen grönare!
Tillsammans kan vi bidra till att rädda världen!

Låt oss börja med att slå fast att den viktigaste miljön för oss som fackför-
bund är arbetsmiljön för våra medlemmar, våra anställda och våra förtroen-
devalda. Med det sagt så vill vi i nästa andetag säga att vi som förbund måste 
ta större steg när det gäller vårt GRÖNA miljöansvar kopplat till klimat och 
ekologi. 

Varför då kanske någon undrar? Jo utifrån den stora organisation vi är, 
kopplat till medlemsantal, antal medarbetare och förtroendevalda så får det 
vi gör en stor påverkan på vår miljö. Utifrån vår storlek påverkar våra ställ-
ningstagande också många andra utanför Unionens organisation. Och ska 
vi dessutom fortsätta vara attraktiva och även anses som en modern organi-
sation behöver vi ha en tydlig profil kring vårt miljöansvar, en profil som vi 
inte bara kan uppvisa utan också lever!

Det kan knappast ha gått någon förbi att vår värld står för enorma utma-
ningar kopplat till klimat och miljö. Hur bör vi då förhålla oss till det? Vi har 
redan tagit fram en energipolitik som vi kopplat ett antal strategier till, även 
om vi kan tycka att den borde varit mer progressiv så är det inte det perspek-
tivet denna motion vill lyfta. Utan är det något vi direkt kan påverka är det 
våra egna handlingar!! 

Därför vill vi att vi ser över vårt sätt att resa på, upphandlar vi saker/tjänster 
utifrån miljöhänseende, vilken energi värmer oss, kan våra medlemsför-
måner klimat- och hållbarhetsanpassas, hur placerar vi våra pengar utifrån 
dessa perspektiv, behöver vi tillsammans prata mer om vår miljöpåverkan? 
Och när vi gjort det vi måste, hur kan vi då marknadsföra det? 

Vi tror också att det finns flera både kortsiktiga och långsiktiga sidovinster 
att göra utifrån ekonomi, goodwill, stärkt varumärke och bättre arbets- 
miljö. Vadå bättre arbetsmiljö, hur tänker vi där!? Jo, om vi till exempel reser 
med tåg istället för med bil så minskar risken betydligt för att hamna i en 
trafikolycka. Eller om vi ska åka på en tillställning som det är lång resväg till 
så bör vi kanske välja en tågresa dagen innan med övernattning framför ett 
tidigt flyg samma dag, resultatet blir en mer sammanhängande nattsömn och 
behållningen av själva tillställningen blir troligen större. Också hur vi plane-
rar våra möten/aktiviteter kan få en stor inverkan på hur vi kan resa till det-
samma. Ibland kan placering av mötet eller start- och sluttid fälla avgörande 
om vi tvingas åka flyg och ta taxi eller istället kan välja miljövänliga färdsätt.
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Därför yrkar regionstyrelsen Småland:
att Unionen sätter ett mål för när vi som organisation senast ska vara fossil-
fria.

att Unionen skyndsamt tar fram en tydlig handlingsplan för hur vi som orga-
nisation ska minska vår miljö- och klimatpåverkan.

att Unionen ser över och arbetar igenom våra samtliga interna rutiner, rikt-
linjer och policys i syfte att göra dem än mer klimat- och miljövänliga.

att Unionen i samband med nya upphandlingsavtal, eller vid omförhand-
lingar av dessa, tar stor hänsyn till miljö- och klimatpåverkan.

att Unionen ser över våra medlemsförmåner i syfte att se om någon förmån 
bör ändras, tas bort eller skapas utifrån miljö- och klimatpåverkan.

att Unionen innan nästkommande kongress 2023 tar fram en tydlig grön 
marknadsföring.
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29. Digitalt såklart! Bra verktyg behövs för reseräkning
Bakgrund: Förtroendevalda lägger idag mycket tid och kraft på att ta fram 
och skicka in reseräkningar för olika uppdrag, med mycket administrativ 
och krånglig hantering. Har man rätt uppgifter ifyllda? Hur länge behöver 
man vänta på utbetalning? Och så vidare... Det är svårt att hålla reda på 
vad och om man har skickat in det som man ska. Det är också svårt att veta 
ibland vem som är mottagare och om posten ens kommer fram. Osäkerheten 
och frustrationen kring hanteringen av reseräkningar är stor. 

Ett digitalt reseräkningsvertyg som stödjer hanteringen av våra olika upp-
drag för förtroendevalda skulle vara värdefullt för oss. Det skulle underlätta 
att man kan följa sin reseräkningar, spara och arbeta med dessa vid olika till-
fällen, se historik och följa status. För Unionen skulle detta också bli mindre 
administrativt, och ett mer sturkurerat och säkert arbetssätt skulle uppnås 
för alla. 

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen undersöker och tar fram ett digitalt reseräkningsverktyg till oss 
förtroendevalda.

att Unionen säkrar att verktyget kan användas för alla typer av uppdrag, 
regionalt och centralt

att verktyget ska stödja historik och status för reseräkningar.

att Unionen undersöker möjligheten att scanna in kvitton, och i de fall som 
eventuellt krävs, kan skickas in via post i efterhand.
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30. Bokning av resor via digitala kanaler
Bakgrund: Förtroendevalda lägger idag tid på att ringa eller maila sina  
behov av resor i olika uppdrag åt Unionen. Det är svårt att göra det effektivt 
då man behöver en hel del uppgifter vid bokning och inte heller kan se vad 
som finns att välja på. Bra om man kan se billigaste och mest prisvärda  
alternativet innan man bokar. Ett mer modernt och kvalitativt sätt är att boka 
resor via digitala kanaler. Förtroendevalda borde kunna nyttja liknande bok-
ningssystem som personalen har tillgång till idag via HRG. 

En inloggning/profil för oss till en resebokningstjänst skulle underlätta vår 
vardag. Vi skulle till exempel på så vis slippa uppge alla kontaktuppgifter 
varje gång vi bokar. Det skulle ge oss ett oslagbart värde att kunna boka flyg, 
tåg, taxi, hotell med mera oavsett när man kan. Om det är online, via telefon, 
via e-mail eller om det helt enkelt uppstår behov när man är på resande fot 
ska inte spela någon roll. Det går på så vis också att säkerställa resehantering 
och service efter behov, vilket ger oss själva och Unionen en bättre kontroll 
över kostnader och policyefterlevnad.

Vi föreslår därför kongressen:
att Unionen tar fram en möjlighet för oss förtroendevalda att boka resor via 
digitala kanaler. 

att det ska finnas ett stöd digitalt för alla typer av resor regionalt och centralt

att det ska finnas information på digitala kanaler alternativt på Unionens 
hemsida om vilka olika kostnadsställen och regler som gäller för olika upp-
drag vid bokning av resa.

att Unionen erbjuder en mobilapp som stödjer resebokning via digitala 
kanaler.
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Motioner till förbunds- 
rådet för avtalsfrågor
Eftersom årets förbundsråd kommer att behandla avtalsfrågor redovisas här 
de motioner som har kommit in till Unionen Smålands regionstyrelse för 
vidare behandling på förbundsrådet. Sista dagen att skicka in motioner som 
handlar om avtalsfrågor till förbundsrådet är den 17 april 2019. Motionerna 
skickas in via www.unionen.se/demokrati

Riksbyggens Unionenklubb, Kalmar

1. Möjlighet att byta semestertillägg mot lediga dagar

I ett allt stressigare arbetsliv kan pengar för många arbetstagare vara av 
underordnad betydelse i jämförelse med ledig tid och möjlighet till åter-
hämtning. Vi arbetar i en bransch där många har bortförhandlad övertid och 
kraven på tillgänglighet är höga. Många kollektivavtal ger därför möjlighet 
för individen att välja bort sitt semestertillägg mot lediga dagar, något som 
även våra medlemmar efterfrågar.

Vi anser därför: 
att Unionens branschdelegation, Organisationer, aktivt ska driva frågan om 
semesterväxling i kommande avtalsrörelse.



48

Unionenklubben vid Alwex Transport AB

2. Byta semesterdagstillägg mot fler lediga dagar

Fler och fler arbetsgivare ger nu sina anställda möjligheter till att byta sitt 
semesterdagstillägg mot fler lediga dagar. Avtalet brukar innebära följande:

Fem extra dagar för medlem under 40 år och sex extra dagar för medlem 
över 40 år. Arbetstagarna måste ta ut dessa extra lediga dagar samma år, 
dessa får inte sparas. Avtalet är individuellt och gäller ett år i taget. 

Erbjudandet kan ses som en del i arbetsgivarens arbetsmiljöarbete och 
visionen att ligga i framkant som arbetsgivare. Också ur folkhälsoperspektiv 
är det rätt väg att gå. Detta ger de anställda större valfrihet att kombinera 
sitt yrkesliv med familj och fritid och att det i sin tur ger en positiv effekt på 
arbetsresultat och verksamhetens utveckling. Tanken är att öka våra med-
lemmars möjlighet till ledighet och återhämtning. Inom de flesta av våra 
arbetsområden tar inte arbetsgivaren in extra personal vid tillfällig frånvaro. 
Avtalet är kostnadsneutralt, så länge man inte behöver plocka in extra vika-
rier.

Unionenklubben på Alwex Transport föreslår: 
att Unionen kämpar för en ökad flexibilitet vad gäller uttag av semesterdags-
tillägget. Arbetstagaren bör kunna välja mellan att ta ut semesterdagstillägget 
i pengar eller i extra lediga dagar. 
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Britt-Marie Sjövall, Kristian Syrén, Riksbyggen Kalmar

3. Stigande antal semesterdagar med åldern

Det finns flera exempel både på den offentliga och privata sidan, där man i 
kollektivavtal får fler semesterdagar med åren. Efter många år i arbetslivet så 
ökar behovet av återhämtning. Inte minst i samband med att pensionsåldern 
nu höjs och det yrkesverksamma livet förlängs. Därför behöver diskussionen 
även finnas inom KFO hur vi möter det ökade behovet av återhämtning. Vi 
tycker att en yrkesverksam person vid 60 års ålder bör ha minst sex veckors 
semester, dessa dagar bör delas ut successivt från 40 års ålder. 

https://www.arbetsvarlden.se/kraftig-okning-av-stress-for-tjansteman/

”Hela sju av tio tjänstemän uppger att de ofta eller ibland är stressade på job-
bet, visar Unionens Stressindex 2019, som utförts av Novus.”

Vi föreslår: 
att Branchdelegationen, Organisationer aktivt ska driva frågan om ökat antal 
semesterdagar från arbetstagaren fyllt 40 år och fram till att denne fyller 60 
år. 
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Förslag till arvoden 2019
Valberedningen lämnar följande förslag till arvoden:

Ordförande i regionstyrelsen 10 000 kr/år fast arvode oförändrat
Vice ordförande i region-
styrelsen (AU)

7 000 kr/år fast arvode oförändrat

Ledamot i regionstyrelsen* 4 000 kr/år fast arvode oförändrat
Sammanträdesarvode region-
styrelsen

600 kr/bevistad protokollfört
möte

oförändrat

Revisor i regionen 3 000 kr/år fast arvode oförändrat
Valberedning i regionen 600 kr/bevistat protokollfört

möte
oförändrat

*) För att ordinarie ledamot och suppleant i regionstyrelsen ska erhålla fullt 
årsarvode gäller att vederbörande deltagit vid minst 70 procent av ordinarie 
sammanträden. Är närvaron mindre utgår arvoden enligt andelen närvaran-
de sammanträde.
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Klubbanslag
Efter årsmötet kan klubben ansöka om klubbanslag från regoinen. För att få 
anslaget ska följande handlingar skicksa till regionkontoret:

 • årsmötesprotokoll

 • verksamhetsberättelse

 • revisionsberättelse

Klubbanslagets storlek är 40 kronor/medlem. Dock minst 1000 kronor. Start-
bidraget är 1000 kronor.
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Val av regionstyrelse
Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till. 

Ordförande
Anette Eriksson CGI Sverige 2019 
  (avgått)

Ordinarie ledamöter
Per-Åke Norrby Gnutti Carlo Sweden AB 2019
Rose-Mari Modén DHL Freight 2019
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr 2019
Per Skoglund Apoteket Kundcentrum 2019
Daniel Landin Ikea AB 2019
Magnus Engvall Hall Media AB 2020  
  (avgått)
Marita Holkko Schenker AB 2020
Anders Kroon Ikea AB 2020
Marie Strandberg Tieto Sweden AB 2020
Henrik Vahldiek Atea Logistics AB 2020

Suppleanter
Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB 2019
Birgitta Angeland Sykes Sweden 2019
Therése Pettersson Webhelp Nordic 2019
Anna-Karin Cederstrand  SV Kalmar län 2019 
Karlsson

Ungdomsombud
Ellinor Karlsson studerande 2019
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Valberedningens förslag till region- 
styrelse

Uppdrag Namn Företag Mandatperiod

Ordförande Daniel Landin Ikea AB 2021 nyval

Ordinarie ledamot för 
två år

Per-Åke Norrby Gnutti Carlo 
Sweden AB

2021 omval

Rose-Mari Modén DHL Freight 2021 omval

Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr 2021 omval

Per Skoglund Apoteket
Kundcentrum

2021 omval

Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB 2021 nyval

Ordinarie ledamot för 
ett år (fyllnadsval)

Therése Pettersson Webhelp Nordic 2020 nyval

Suppleant för ett år Birgitta Angeland Sykes Sweden 2020 omval

Anna-Karin
Cederstrand
Karlsson

SV Kalmar län 2020 omval

Johanna Landbergh Scania CV AB 2020 nyval

Peter Bergman AB Svensk
Bilprovning

2020 nyval

Ungdomsombud för
ett år

Ellinor Karlsson studerande 2020 omval

Kvarstående 2020 Henrik Vahldiek Atea Logistics AB

Marita Holkko Schenker AB

Anders Kroon Ikea AB

Marie Strandberg Tieto Sweden AB
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Övriga nominerade Soili Johansson

Kari Parman
Hassen Saad
Benatallah
Anton Bengtsson
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsen verksamhet och föreslår regionrådet 
att till- eller avstyrka ansvarsfrihet. 

Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till. 

Ordinarie
Susanne Håkansson Ikea AB 2019
Karin Larsson Systembolaget 2020

Suppleanter
Lars-Göran Wiss OBOS Sverige 2019
Karl-Johan Johnsson OKG 2019

Valberedningens förslag revisorer
Uppdrag Namn Mandatperiod

Revisor Karin Larsson 2020 kvarstående

Susanne Håkansson 2021 omval

Revisorssuppleant Lars-Göran Wiss 2020 omval

Karl-Johan Johnsson 2020 omval

55
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Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud från 
hela landet deltar. Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet en särskild funktion 
då det sätter upp mål och riktlinjer inför kommande avtalsförhandlingar. För-
bundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*. 
Unionen Småland har tio ordinarie ombud och tio suppleanter i förbundsrå-
det. Alla poster har en mandatperiod på ett år. Årets förbundsråd äger rum 
17–18 juni och har att avhandla avtalsfrågor.

*Branschdelegation utses av förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor. 
Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför avtalsförhand-
lingar om nya kollektivavtal.

Uppdrag Namn Företag

Ombud Daniel Landin Ikea AB omval

Henrik Vahldiek Atea Logistics AB omval
Marita Holkko Schenker AB omval
Anders Kroon Ikea AB omval
Marie Strandberg Tieto Sweden AB omval
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr omval
Therése Pettersson Webhelp Nordic AB nyval
Per Skoglund Apoteket Kundcentrum AB omval
Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB nyval
Rose-Mari Modén DHL Freight omval

Suppleanter Per-Åke Norrby Gnutti Carlo Sweden AB omval

Birgitta Angeland Sykes Sweden omval
Anna-Karin
Cederstrand
Karlsson

SV Kalmar län omval

Ellinor Karlsson studerande omval
Susanne Håkansson Ikea AB omval
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions AB omval
Per-Åke Johansson Saab Simulation & Training

AB
omval

Johanna Landbergh Scania CV AB nyval
Peter Bergman AB Svensk Bilprovning nyval
Tina Helmke Hallberg Husqvarna AB nyval

Övriga
nominerade Soili Johansson

Hassen Saad
Benatallah

Val av förbundsrådsombud
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Fyllnadsval av  
kongressombud
Regionen Småland har 20 stycken kongressombud som representerar regionen 
på Unionens kongress. Regionens kongressombud valdes redan på region- 
rådet 2018 men under året har två ombud valt att avsäga sig sitt uppdrag. Vid 
samma tillfälle valdes 20 ersättare för kongressombuden. De ersätter i vald 
ordning de kongressombud som avsäger sig sitt uppdrag eller får förhinder. Av 
dem har en person avsagt sig sitt uppdrag. Därför kommer ett fyllnadsval om 
tre suppleanter att göras.

Följande kongressombud har avsagt sig uppdraget.  

Ombud Företag  Uppdrag (ord/supp)
Dardan Drini Hatstore Scandinavia Ordinarie
Magnus Engvall Hall Media AB  Ordinarie
Helene Krogell  Husqvarna AB  Suppleant

Valberedningens förslag fyllnadsval 
suppleanter till kongressen 2019

Suppleant Företag Mandatperiod
Johanna Landbergh Scania CV AB 2022
Rune Antonsen Eurofins AB 2022
Soili Johansson Husqvarna AB 2022
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Presentation av 
valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region-
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning. 
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger 
inte fram ett förslag på ny valberedningen men kan ta emot nomineringar 
som sedan lämnas till regionrådsutskottet. Nominering av ledamöter till 
valberedningen kan ske fram till och under årsmötet. Använd blanketten på 
sista sidan eller skicka dina nomineringar till:  
nominering.smaland@unionen.se senast den 9 april.

Nuvarande valberedning
Sammankallande
Per-Åke Johansson Saab Training & Simulation 2020

Ledamöter
Lennart Svensson Invacare Rea  2020
Anders Andersson Sykes Sweden  2020

Suppleanter
Rune Antonsen Eurofins AB  2019
Ann Larsson Ikea AB  2019
Carola Davisson Systembolaget  2019
(har avsagt sig sitt uppdrag)
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Nominering till  
valberedningen

Tänk på att den du nominerar ska vara tillfrågad.

Blanketten kan du lämna till regionrådsutskottet under mötet.

Unionen strävar efter en hög nivå av skydd för våra medlemmars och andra registrerades personuppgifter.  
Vår hantering av personuppgifter sker i enlighet med kraven i Dataskyddsförordningen – GDPR  
(General Data Protection Regulation). Läs mer på www.unionen.se/personuppgifter

Jag/Vi nominerar följande personer till att ingå i Unionen Smålands valberedning:
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Namn Företag

................................................... ..........................................................

................................................... ..........................................................

.................................................. ..........................................................

................................................... ..........................................................

................................................... ...........................................................

Personen/Personerna är tillfrågade
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Året som gått
Verksamhetsåret började med ett 
välbesökt regionråd i Växjö med 
cirka 150 deltagare som fick lyssna till 
kloka ord från Unionens ordförande 
Martin Linder, men även Ann-Therese 
Enarsson, vd för TCO:s tankesmedja 
Furturion, samt en inspererande före-
läsning av Karin Adelsköld.

Flexpenionen har haft fortsatt framgång 
och nu har nästan alla Unionare den  
i sina avtal. Det har funnits en möjlig-
het att välja bort den i avtalen, men 
glädjande nog är detta ett undantag 
bland våra medlemmar.

Konjunkturen under året har varit bra 
vilket resulterat i en stark arbetsmark-
nad, men klimatet på arbetsplatserna 
är fortfarande hårt och det ställs höga 
krav på prestation. Det medför också 
högre krav på att arbetsgivarna bedriver 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete med 
extra fokus på den psykosociala arbets-
miljön för att i största möjliga mån 
undvika stressrelaterade besvär hos 
personalen. 

Efter att valet genomförts och vi till slut 
fick en regering, har det kommit nya 
funderingar och kanske farhågor kring 
var vi landar i den svenska modellen. 
Det gäller att Unionen bevakar och 
påverkar vad som sker framöver så att 
anställningstryggheten inte försämras 
i grunden, då detta skulle kunna inne-
bära stora förändringar för hur vi job-
bar med förhandlingar i dessa frågor.

Kompetensutveckling är fortsatt en av 
våra viktigaste frågor då samhället och 
arbetsmarknaden förändras allt snab-
bare. Digitaliseringen gör att det är 
viktigare än någonsin att få tillräcklig 
utveckling för att hålla sig anställnings-
bar – ett ansvar som ligger hos så väl 
arbetsgivare och utbildningssystemet, 

som individen själv. Denna kompetens-
utveckling är också av största vikt för 
att våra småländska företag ska kunna 
fortsätta att utvecklas och förbli kon-
kurrenskraftiga.

Under året har styrelsen förändrat sin 
sammansättning då ordföranden Anette 
Eriksson har haft förmånen att få en fast 
anställning på Unionen och i hennes 
ställe har jag tagit över som tillförord-
nad ordförande fram till regionrådet.

Styrelsens absolut största fokus just nu 
ligger på Unionens kommande kon-
gress där vi ska staka ut hur Unionen 
ska förbli och fortsätta utveckla det 
moderna och relevanta fack vi är idag, 
även 2023.

Unionen Smålands satsning på förtro-
endevalda och medlemmar har också 
fortsatt. Vi vill öka nöjdheten men 
också bygga starka medlemmar och 
förtroendevalda som står upp för kol-
lektivavtal och våra rättigheter. 

Många nya utbildningar erbjuds och 
många klubb- och företagsbesök har 
genomförts runt om i hela regionen. 

Våra ombudsmän är närvarande, kun-
niga och bara ett samtal bort. 

Vi kan med stolthet konstatera att verk-
samheten har nått sina mål även i år 
och alltid sätter medlemmens bästa  
i fokus.

Jag vill å regionstyrelsens vägnar tacka 
medlemmar, förtroendevalda och 
anställda för ert engagemang och det 
arbete som utförts under det gångna 
året.

Nu fortsätter vi tillsammans arbetet för 
ett ännu bättre och starkare Unionen.

Henrik Vahldiek
Ordförande regionstyrelsen 
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Regionstyrelsen 
Ordförande
Anette Eriksson CGI Sverige AB

Vice ordförande 
Magnus Engvall, 1:e vice Hall Media AB
Marie Strandberg, 2:e vice Tieto Sweden AB
Henrik Vahldiek, 3:e vice Atea Logistics AB 

Ledamöter
Marita Holkko Schenker AB
Anders Kroon Ikea AB
Daniel Landin Ikea AB
Rose-Mari Modén DHL Freight AB
Per-Åke Norrby Gnutti Carlo
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr
Per Skoglund Apoteket Kundcentrum

Suppleanter
Rolf Karlsson Cargotech Sweden AB
Birgitta Angeland Sykes Sweden AB
Therése Pettersson Webhelp Nordic
Anna-Karin Cederstrand 
Karlsson SV Kalmar län

Ungdomsombud
Ellinor Karlsson studerande

Revisorer
Susanne Håkansson Ikea AB
Karin Larsson Systembolaget

Suppleanter
Lars-Göran Wiss OBOS Sverige AB
Karl-Johan Johnsson OKG
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Valberedning
Per-Åke Johansson Saab Training & Simulation
Lennars Svensson Invacare Rea AB
Anders Andersson Sykes Sweden AB

Suppleanter
Rune Antonsen Eurofins Steins Laboratorium AB
Ann Larsson Ikea AB
Carola Davidsson Systembolaget

Kongressombud 
Anette Eriksson CGI Sverige AB
Per-Åke Norrby Gnutti Carlo
Rose-Mari Modén DHL Freight AB
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr
Per Skoglund Apoteket Kundcentrum
Daniel Landin Ikea AB
Magnus Engvall Hall Media AB
Michael Tholin 3M
Marita Holkko Schenker AB
Marie Strandberg Tieto Sweden AB
Henrik Vahldiek Atea Logistics AB
Rolf Karlsson Cargotech Sweden AB
Pelle Svensson Ikea AB
Ellinor Karlsson studerande
Karl-Johan Johnsson OKG
Joakim Revelj AB Svensk Bilprovning
Dardan Drini Hatstore Scandinavia AB
Anna-Karin Cederstrand 
Karlsson SV Kalmar län
Birgitta Angeland Sykes Sweden AB
Therése Pettersson Webhelp Nordic

Suppleanter
Anders Kroon Ikea AB
Anne-Lie Dahl Ikea AB
Stefan Myhrberg Scania CV AB
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions AB
Paula Carling AB Gustaf Kähr
Susanne Håkansson Ikea AB
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Håkan Gunnarsson Husqvarna AB
Lars-Göran Wiss OBOS Sverige AB
Tonny Granberg OKG
Per-Åke Johansson Saab Training & Simulation
Susan Macaulay Ikea IMS
Niklas Grimsrud OKG
Kent Carlsson Saab Training & Simulation
Jan Åke Hellström Saab Training & Simulation
Maria Wennberg Profilgruppen
Anders Andersson Sykes Sweden AB
Marlene Borgengren Sykes Sweden AB
Helene Krogell Husqvarna AB
Mikaela Carlsson Telia AB
Kristin Johansson Fagerhults belysning

Ombud till förbundsråd 
Anette Eriksson CGI Sverige AB
Henrik Vahldiek Atea Logistics AB
Marita Holkko Schenker AB
Anders Kroon Ikea AB
Marie Strandberg Tieto Sweden AB
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr
Magnus Engvall Hall Media AB
Per Skoglund Apoteket Kundcentrum
Daniel Landin Ikea AB
Rose-Mari Modén DHL Freight AB

Suppleanter
Per-Åke Norrby Gnutti Carlo
Birgitta Angeland Sykes Sweden AB
Rolf Karlsson Cargotech Sweden AB
Theresé Pettersson Webhelp Nordic
Anna-Karin Cederstrand SV Kalmar län
Ellinor Karlsson studerande
Susanne Håkansson Ikea AB
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions AB
Karl-Johan Johnsson OKG
Per-Åke Johansson Saab Training & Simulation AB



7

Regionrådsutskott
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions AB
Inka Rask Ikea AB
Jan-Åke Hellström Saab Training & Simulation

Personal
Regionchef
Magnus Sjöholm 

Jönköpingskontoret
Mathias Westerberg, gruppchef 
Sara E Andersson, värvare/regional utvecklare
Magnus Engvall, ombudsman
Jessica Holmquist, ombudsman
Ann Ljungdahl, ombudsman/coach
Peter Melin, ombudsman
Elisabeth Milton, ombudsman/försäkringsinformatör
Bahhar Mohammadi, ombudsman
Ted Pellikaan, ombudsman
Patrik Ström, ombudsman
Stefan Öberg, ombudsman

Kalmarkontoret
Jenny Lesko-Bellinger, gruppchef
Porya Andersson, värvare/administratör
Anna Ekergren, ombudsman
Karolina Ekstrand, opinionsbildare/kommunikatör
Stefan Jolsö, ombudsman
Kent Karlsson, ombudsman/coach/regional utvecklare
Åse Ljungberg, värvare
Maria Loventvos, ombudsman
Anne-Lie Simonsson, ombudsman
Kim Stranne, ombudsman

Växjökontoret
Anders Westholm, gruppchef
Andreas Damberg, ombudsman
Jakob Danielsson, ombudsman
Ann-Marie Johansson, ombudsman
Mark Johansson, ombudsman
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Johanna Nilsson, ombudsman
Jessica Sandberg, ombudsman
Marie Sander, värvare
Christina Svensson, ombudsman/försäkringsinformatör
Marie Zeidlitz, ombudsman 
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1 januari – 31 december 2018 Nyregistrerade Avregistrerade Nettoförändring Totalt

Yrkesverksamma och Eget medlemmar 5134 4595 539 37767

Student 1093 890 203 2805

Pensionärer 392 316 76 4326

Totalt 6619 5801 818 44898

FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
INFLYTANDEFORMER
Fler förtroendevalda ger större inflytande
Unionens medlemmar har, i form av kongres-
sen, beslutat att medlemmar ska ges större 
kraft till inflytande på sin arbetsplats. Ett sätt 
är att öka andelen lokala fackliga förtroende-
valda.

Unionen har därför arbetat för att få fler 
medlemmar att vilja ta uppdrag som fackliga 
förtroendevalda och samtidigt få dem som 
redan är förtroendevalda att vilja behålla och 
kanske till och med utveckla och utöka sitt 
engagemang.

Uppsatta mål
Under året som gick satte Unionen Småland 
ett mål på att behålla antalet medlemmar som 
omfattas av inflytandeformer – det vill säga 
har lokal facklig organisation (LFO) på sin 
arbetsplats i form av klubb, arbetsplatsombud 
och/eller arbetsmiljöombud.

För att kunna nå målet bedömde regionen 
att kontoren behövde rekrytera 100 nya LFO 
brutto.

Tillvägagångssätt
Förtroendevalda rekryteras bäst genom att 
personalen genomför företagsbesök i syfte att 
rekrytera nya LFO. Men samtidigt behöver 
befintliga LFO stöttas, uppmuntras och utbil-
das för att de ska vilja behålla sina uppdrag.

Region Småland satte därför som mål att 
genomföra 612 besök i form av företagsbesök, 
besök hos arbetsplatsombud, arbetsmiljö-
ombud samt klubbutbildningsbesök. Av dessa 
skulle minst 100 besök ske på arbetsplatser där 
arbetsplatsombud saknades.

Klubbutbildningarna bestod av kortare kurser 
med olika teman som genomfördes ute på res-
pektive arbetsplats med den lokala klubben. 

Resultat
När 2018 var passerat hade Unionen Smålands 
personal genomfört 1014 företagsbesök och 
104 nya LFO hade rekryterats. Det innebär att 
63,6 procent av Unionen Smålands medlem-
mar omfattades av LFO på sina arbetsplatser. 
Målet på att 64,6 procent av medlemmarna 
skulle omfattas av LFO nåddes därmed inte 
riktigt.

Olika medlemsgrupper

En starkare kraft för ökat inflytande
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AKTIVITETER FÖR MEDLEMMAR (M), FÖRTROENDEVALDA (F) OCH CHEFSMEDLEMMAR (C) 
2018 

Tillfälle för aktiviteten Antal deltagare

Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö (f) 45

Facklig grundkurs för förtroendevalda (f) 67

Facklig introduktion för arbetsplatsombud (f) 8

Lönekartläggning (f) 0

Med rätt att vara olika (f) 7

Nycklar i framgångsrik kommunikation (f) 0

Inspiration för lokala valberedare (f) 0

Träningsläger för förhandlare (f) 0

Coachande förhållningssätt (f) 14

Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling (f) 6

Aktivt lönearbete (f) 9

Omorganisation MBL/LAS i praktiken (f) 0

Bättre psykosocial arbetsmiljö (f) 0

Arbetsrätt för chefer (c) 14

Chefens arbetsmiljöansvar (c) 0

Coachande förhållningssätt (c) 14

Ge och ta emot feedback (c) 8

Hålla lönesamtal (c) 10

Medvetet ledarskap (c) 17

Rekryteringskurs för chefer – rätt person på rätt plats (c) 0

Utvecklingssamtalet – chefens viktigaste verktyg (c) 0

Regionråd (årsmöte) (f) 155

Ordförandekonferens (f) 47

Familjedag på High Chaparral (m) 2777

Medlemsföreläsning med Mike Florette (m) 503

Medlemsföreläsning med Linnéa Claeson (m) 697

Totalt antal deltagare 4398
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FLER MEDLEMMAR OMFATTAS AV  
KOLLEKTIVAVTAL 
Målet nåddes och passerades
Ett sätt att stärka medlemmarnas inflytande 
är att utveckla den svenska modellen och se 
till att fler omfattas av kollektivavtal. Därför 
arbetade Unionen under 2018 mer systema-
tiskt med att få fler företag att vilja teckna kol-
lektivavtal.

Unionen Småland satte som mål att antalet 
medlemmar som omfattas av kollektivavtal 
i Småland skulle bibehållas gentemot året 
innan.

Fördelning på branscher
Bransch Antal samtliga 

arbetsplatser  
2018

Antal arbets- 
platser med  

avtal 2018

(ej registrerat) 209 110

Bygg & Fastighet 530 354

Energi & Miljö 81 58

Farmaci & Hälsa 260 221

Handel 1453 1052

Industri & Teknik 1460 1173

IT & Telekom 297 155

Konsult & Finans 481 283

Media & Kommunikation 174 87

Organisationer  
& Föreningar

459 345

Service & Tjänster 489 345

Transport & Logistik 229 158

Totalt 6122 4341

Vid 2018 års slut omfattades 70,9 procent av 
de småländska arbetsplatserna av kollektiv-
avtal där målet var 70,5 procent.

Sett till andelen medlemmar som omfattades 
av kollektivavtal var det 89,0 procent jämfört 
med det uppsatta målet på 88,8 procent.
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FLER MEDLEMMAR, YRKESVERKSAMMA 
INKLUSIVE EGENFÖRETAGARE
Ju fler desto starkare
För att kunna stärka medlemmarna på så väl 
arbetsplatserna som i kollektivavtalsförhand-
lingarna spelar det stor roll hur många vi är. Ju 
fler medlemmar Unionen har, desto starkare 
står vi i förhandlingar så väl centralt som på 
lokal nivå.

Värvning av nya medlemmar har därför varit 
en viktig fråga även under 2018 där kanske det 
viktigaste och största arbetet genomförs  
i klubbarna ute på arbetsplatserna.

Synlighet skapar kännedom
Under året har ett antal synlighetsaktivite-
ter genomförs. Syftet med dem har varit att 
genom att synas också skapa en medvetenhet 
om Unionen där möjligheten att ställa frågor 
också har funnits.

Vi har exempelvis synts på företag genom att 
vi har besökt dem, anordnat synlighetsakti-
viteter vid stadsfesten i Kalmar och på torget 
i Borgholm. Dessa aktiviteter har varit så väl 
värvande som lojalitetsskapande.

Under arbetsmiljöveckan i oktober genomför-
des också ett antal aktiviteter med värvande 
och lojalitetsskapande syfte.

Mervärde skapar lojalitet 
Vi har genomfört en familjedag vars främsta 
syfte var att skapa lojalitet Med samma syfte 
har de småländska Unionenmedlemmarna 
erbjudits rabatt på ishockeybiljetter till Växjö 
Lakers och HV71, fotbollsmatcher med 
Kalmar FF, samt rabatter till familjeföre-
ställningen Aladdin i Växjö, Jönköping och 
Oskarshamn.

Under året har vi arrangerat gratis föreläs-
ningar med Mike Florette och Linnéa Claeson 
i Växjö, Kalmar och Jönköping där vårens 
föreläsning var värvande och höstens lojali-
tetsskapande.

I Jönköping arrangerades dessutom en föreläs-
ning med Futurion på Science Park.

Målet var att värva 360 nya medlemmar. Vid 

årets slut hade antalet yrkesverksamma och 
egenföretagande medlemmar i Småland ökat 
med 539 personer till sammanlagt 37 767 per-
soner.

FLER HÖGSKOLEUTBILDADE MEDLEMMAR 
För att öka den så kallade vertikaliteten inom 
förbundet har ett mål varit att öka antalet 
medlemmar med minst treårig högskole-
utbildning. Med fler högskoleutbildade 
medlemmar ökar också inflytandet eftersom 
Unionen på ett bättre sätt kommer att spegla 
hur fördelningen ser ut på landets arbetsplat-
ser.

Småländsk värvning
Andelen högskolebildade i Småland är lägre 
än riksgenomsnittet vilket också innebär en 
större utmaning när det kommer till att värva 
medlemmar som har studerat minst tre år på 
högskola.

Målet för 2018 sattes därför till att ökningen 
av högskoleutbildade nya medlemmar skulle 
vara 200.

När 2018 gick över i 2019 hade 1 124 personer 
med minst tre års högskolestudier blivit med-
lemmar i Unionen Småland.

Fler av dem är studenter som efter sin exa-
men vid Linnéuniversitetet eller Jönköping 
University uppgraderade sitt medlemskap till 
yrkesverksam. Andra blev medlemmar vid 
någon av de värvande insatser som genomför-
des av klubbar och regionkontor vid företags-
besök och synlighetsaktiviteter.

Den största delen av värvningen bedrivs av 
Unionens förtroendevalda på arbetsplatserna.
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Inom den här processen ryms allt arbete som 
syftar till att uppnå ett bättre arbetsliv och en 
bättre arbetsmarknad för våra medlemmar 
genom påverkansarbete – opinionsbildning 
och avtal. 

UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
Företagsbesök
Unionen Småland genomför under hela året 
företagsbesök som syftar till att värva nya 
medlemmar, men också till att fånga upp 
frågor som är viktiga för medlemmarna. 
De här besöken koncentreras främst till 
Unionenveckorna som äger rum under veck-
orna 5–7 och veckorna 37–39. Under de här 
veckorna besöktes 389 företag och 83 klubb-
aktiviteter/besök ordnades.

Deltagande i HBTQ-aktiviteter
I Unionens allra första paragraf i stadgarna 
står det klart att vi är en organisation som 
värnar respekten för jämställdhet, jämlikhet 
och mångfald samt alla människors lika värde. 
Ett sätt för Unionen Småland att visa detta har 
varit att delta i de prideparader som värnar 
HBTQ-personers rätt att älska vem man vill 
och yttrycka sin könstillhörighet eller köns-
uttryck på det sätt som passar en bäst.

Under 2018 anordnade vi därför föreläsningar 
och gick med i prideparader i Jönköping, 
Kalmar och Växjö i samband med respektive 
stads pridefestligheter.

Opinionsbildning 
För att påverka beslutshavare, företagsled-
ningar och arbetsgivarorganisationer att fatta 
beslut som bidrar till att arbetsmarknaden 
blir bättre för Unionens medlemmar bedriver 
vi ett opinionsbildande arbete. Under 2018 
bestod det till stora delar av att skriva debatt-
artiklar och på andra sätt synliggöra Unionen 
i de småländska tidningarna och etermedi-
erna. Det lyckades väl och under året fick vi in 
16 olika debattartiklar, varav flera av dem hade 
lokal vinkel, i de småländska tidningarna.

UNIONEN DRIVER VIKTIGA FRÅGOR I MIN 
BRANSCH
Branschnätverk
Under ett antal år har regionkontoret försökt 
starta ett nätverk in om farmaci och hälsa rik-
tade främst till anställda på apotek. Intresset 
har varit något svalt och den planerade träffen 
under 2018 fick ställas in på grund av för få 
anmälda deltagare.

Övriga nätverk
I hela Unionen Småland finns ett antal nätverk 
sammansatta utifrån uppdrag, geografisk vis-
telse med mera. Dessa har i princip fungerat 
bra och under 2018 genomfördes 15 olika nät-
verksträffar som inte var organiserade utifrån 
bransch.

Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad
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UNIONEN FÖRBÄTTRAR VILLKOREN PÅ MIN 
ARBETSPLATS
RAMO-besök
På de arbetsplatser som saknar arbetsmiljö-
ombud (AMO) finns det ombudsmän som 
är utbildade regionala arbetsmiljöombud 
(RAMO). RAMO besöker sådana företag för 
att tillsammans med medlemmar och ledning 
identifiera eventuella arbetsmiljöproblem och 
föreslå åtgärder för att komma till rätta med 
dessa.

Under 2018 genomfördes 92 RAMO-besök. 
Unionen Småland har utöver besöken hante-
rat 80 RAMO-ärenden.

Utbildning ger kunskap som ger makt 
En viktig uppgift för regionkontoret är att 
stötta och utbilda klubbar och förtroende-
valda i sitt uppdrag. Under det gångna året 
har en mängd fackliga kurser erbjudits och 
genomförts i Småland och Blekinge tillsam-
mans med Unionen Sydost som vi samarbetar 
med när det gäller kursverksamheten.

Nytt för förra året var också att regionkontoret 
kunde erbjuda klubbar kortare modulutbild-
ningar som har genomförts ute hos klubbarna 
på företagen. Modulutbildningarna har varit 
som brottsstycken och förkortade versioner av 
de mer grundliga fackliga utbildningarna som 
har hållits. I flera fall har klubbarna fått önska 
i vilket ämne de har haft behov av att fylla på 
sin kunskap.

Under 2018 genomfördes 44 modulutbild-
ningar hos olika klubbar i Småland.

Konferenser 
Ett sätt att öka kunskapen hos Unionen 
Smålands förtroendevalda har varit att arrang-
era och bjuda in till konferenser av olika slag.

En variant har varit avtalskonferenser där en 
stor för hela Småland hölls i samband med 
regionrådet i Växjö i april.

Regionstyrelsen bjöd under november in 
klubbarna till en ordförandekonferens i Växjö 
där temat var den kommande avtalsrörelsen.
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Ett bättre medlemskap
Ju fler vi är, desto starkare är vi. Därför har 
arbetet med att värva fler medlemmar till 
Unionen under flera år varit en högt priorite-
rad fråga. Med fler medlemmar väger också 
våra frågor och åsikter tyngre. Men det hand-
lar inte enbart om att värva fler medlemmar 
– det handlar också om att de medlemmar vi 
har ska vara så nöjda att de väljer att stanna 
kvar i Unionen.

FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DE FÅR BRA 
STÖD OCH SERVICE
Förhandlingar
Unionen Småland har under flera år arbetat 
efter en modell där vi i samband med för-
handlingar först kontaktar medlemmen för att 
lyssna till dennes berättelse och för att berätta 
på vilket sätt Unionen kan hjälpa hen. Under 
förhandlingen har ombudsmannen kontakt 
med medlemmen för att rapportera om hur 
processen fortskrider. När förhandlingen är 
avslutad kontaktar ombudsmannen medlem-
men för att höra hur hen har det, om det har 
uppstått några problem eller om det är något 
som är oklart.

Under 2018 genomfördes 1208 förhandlingar  
i Unionen Småland. 

FLER MEDLEMMAR ANSER ATT DET ÄR 
VÄRT AVGIFTEN ATT VARA MED I UNIONEN
Medlemsföreläsningar 
Unionen som fackförening hjälper och stöttar 
medlemmar inte bara i form av förhandlingar, 
arbetsmiljöfrågor, löneärenden med mera. Vi 
vill att alla medlemmar ska känna att de även 
får lite mer i sitt medlemskap. Det kan handla 
om olika förmåner och erbjudanden som inte 
har direkt koppling till arbetslivet.

Ett sådant erbjudande är kostnadsfria med-
lemsföreläsningar ett par gånger om året. 
Under våren erbjöds medlemmar i Unionen 
Småland att lyssna till Mike Florette när han 
föreläste i Växjö, Kalmar och Jönköping. Han 
talade om digitaliseringen och hur vår analoga 

hjärna påverkas av detta i form av anpassning, 
stress, belöningar och behovet av vila.

Till höstens medlemsföreläsning var det den 
tidigare elithandbollsspelaren och numera 
jämställdhetsinfluencern Linnéa Claeson som 
drog fullt hus i Småland. Hon talade om vik-
ten av att inte låta snäva könsroller begränsa 
oss och att det i slutänden handlar om att vara 
snäll.

Familjedag
Unionen Småland har under flera år anordnat 
en familjedag där medlemmar erbjuds köpa 
biljetter till sig och sina familjemedlemmar till 
rabatterat pris på olika parker. Under 2018 var 
det High Chaparral som var målet för  
familjedagen. 2777 biljetter såldes till dagen 
som tillbringades bland cowboys, banditer 
och knallpulverrök.

Synlighet skapar lojalitet
Undersökningar visar att om Unionen syns 
vid olika evenemang skapar det också en 
känsla av engagemang och lojalitet. Unionen 
Småland syntes främst under sommaren på 
Kalmar Stadsfest och en dag bjöd vi på kaffe, 
jordgubbar och goda råd på torget  
i Borgholm.

Under året har vi gett ut medlemsbladet Nära 
dig fyra gånger för att informera om vad som 
händer i regionen.

Tjänster för ett bättre arbetsliv
En av de tjänster som Unionen Småland har 
erbjudit under förra året är möjligheten att få 
sitt CV granskat av en ombudsman som kan 
ge feedback och tips på förbättringar som kan 
öka möjligheterna på arbetsmarknaden.

Unionen Smålands försäkringsinformatörer 
har också hållt många informationsträffar om 
pensioner och försäkringar för så väl medlem-
mar som personer som ännu inte är medlem-
mar i Unionen. Flera av dessa träffar har efter-
frågats och hållits ute på företag i Småland. 
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FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE FÅR 
DET STÖD DE BEHÖVER I SITT UPPDRAG
Vikten av nöjda förtroendevalda
Basen i Unionens verksamhet är de för- 
troendevalda ute på landets arbetsplatser. 
Utan dem hade medlemmarna inte fått möj-
ligheten till stöd och hjälp när de behöver. 
Därför är det av största vikt att Unionens 
anställda gör vad de kan för att stötta de för-
troendevalda i sitt uppdrag. 

Coachning
Under året har arbetet med att erbjuda coach-
ning för förtroendevalda intensifierats. Alla 
förtroendevalda ute i klubbarna, arbets-
platsombud eller arbetsmiljöombud har fått 
erbjudande om kostnadsfri coachning av 
Unionens certifierade coacher. Under 2018 har 
fem förtroendevalda coachats vid 14 tillfällen. 
Dessutom har två föreläsningar på temana 
Söka jobb och Karriärplanering genomförts.

Personliga besök 
För många förtroendevalda är kontakten med 
ombudsmän och värvare på Unionen viktig 
då de kan få chansen att ställa frågor och bidra 
med förbättringsförslag för att deras uppdrag 
ska bli tydligare eller fungera bättre. 

Under året som gick har drygt 130 arbetsplats-
ombud och arbetsmiljöombud fått besök av en 
av Unionens värvare eller ombudsmän.

Utbildningar och föreläsningar 
För att på bästa sätt kunna företräda sina 
medlemmar i klubben eller på arbetsplatsen 
är kunskap en av de viktigaste faktorerna. 
Genom att vara påläst och förberedd kan man 
som förtroendevald göra ett bättre jobb.

Unionen Småland erbjuder ett flertal kurser 
för förtroendevalda. Eftersom inte alla har 
möjlighet att gå en kurs eller om klubben 
tycker att de behöver få större kunskap om en 
viss fråga har Unionen Småland under 2018 
även erbjudit kortare kurser i specifika ämnen 
till klubben ute på sin arbetsplats. Detta har 
blivit väldigt populärt och under året genom-
fördes 44 sådana modulutbildningar på de 
småländska klubbarna.

De klubbar som har önskat har också haft 
möjligheten att önska att Unionens försäk-
ringsinformatörer kommer till arbetsplatsen 
för att berätta mer om exempelvis pensioner. 
2018 blev de inbjudna till 37 arbetsplatser för 
att informera sammanlagt omkring 800 per-
soner.

FLER FÖRTROENDEVALDA ANSER ATT DE 
HAR MÖJLIGHET ATT AGERA I SITT UPPDRAG
Grupputveckling stärker klubben
För att kunna bli så bra som möjligt i sitt fack-
liga uppdrag räcker det ibland inte med ökad 
kunskap rent faktamässigt.

Därför erbjuder Unionen Småland kursen 
Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS). 
Det är en skräddarsydd utbildning där bara 
klubbstyrelsen på en arbetsplats deltar. Syftet 
med kursen är att styrelsen ska lära känna var-
andra och allas personligheter bättre, rollerna 
i styrelsen ska bli tydliga och arbetet därmed 
mer effektivt. Under 2018 var efterfrågan på 
GUKS något mindre än förväntat och endast 
en klubbstyrelse gick utbildningen efter att ha 
efterfrågat den hos regionkontoret.
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UNIONEN BEDRIVER EN KOSTNADS- 
EFFEKTIV VERKSAMHET
Samordnad verksamhet
Unionen Småland och Unionen Sydost sam-
arbetar i ett antal verksamheter för att på bästa 
sätt ta hand om förbundets resurser. Exempel 
på sådan samordnad verksamhet är kurs-
verksamheten för förtroendevalda, kurser för 
medlemmar i Unionen Chef, medlemsföreläs-
ningar, verksamhetsplanering med mera.

Samordningen består av gemensam planering, 
kursledare från båda regionerna, samma med-
lemsföreläsare i båda regionerna exempelvis.

UNIONEN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS
Personalvård är prioriterat
För Unionen är det viktigt att personalen 
gillar sitt jobb och sina kollegor. Genom att 
trivas på sitt arbete stannar man kvar på sin 
tjänst och kompetensen stannar i organsiatio-
nen. Dessutom blir det roligare och lättare att 
samarbeta i olika frågor ju bättre personalen 
känner varandra.

Tillsammans med personalen i Unionen 
Sydost har en teambuildingaktivitet planerats 
och genomförts.

Representanter från samtliga fyra kontor  
i de båda regionerna planerar aktiviteten för 
övriga kollegor och chefer. Förra årets team-
building genomfördes i augusti på Asa herr-
gård utanför Växjö.

Dessutom har det vid samtliga tre småländska 
kontor genomförts gemensamma friskvårds-
aktiviteter för hela personalen både vår och 
höst.

En utvecklande organisation
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FLER MEDLEMMAR UTÖVAR SITT  
INFLYTANDE I UNIONEN
Medlemmarna är Unionen
Som den demokratiska organisation Unionen 
är hade den inte varit något utan sina med-
lemmar. Det är också medlemmarna som 
bestämmer vad Unionen ska arbeta med, vilka 
frågor som är viktiga och vilka prioriteringar 
som ska göras. Det är därför viktigt att så 
många som möjligt förstår och tar sin chans 
att påverka Unionen i den riktning man vill 
att facket ska gå. Regionkontoret kan på olika 
sätt ge förutsättningar för att medlemmar ska 
kunna göra sin röst hörd på olika sätt och  
i olika forum.

Regionråd
Regionrådet är regionens årsmöte och hålls 
under april varje år. I Småland varierar det  
i vilken stad det hålls och under 2018 var det 
Växjös tur att vara värd för regionrådet.

Regionrådet gästades det här året av Ann-
Therése Enarsson, vd för TCO:s tankesmedja 
Futurion, som pratade om framtidens arbets-
marknad, digitaliseringen och vikten av kom-
petensutveckling.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar 
och -val, behandlades ett antal motioner och 
Unionens förbundsordförande Martin Linder 
talade. 

Avtalskonferens
Dagen efter regionrådet hölls en avtalskon-
ferens där de medverkande fick lyssna till 
Unionens biträdande förhandlingschef Nicola 
Lewis. Under dagen diskuterade deltagarna  
i grupper och utbytte erfarenheter.

Branschnätverk
För att på ett bra sätt ta tillvara på olika bran-
schers specifika utmaningar och förutsätt-
ningar ordnas inom organisationen ett antal 
aktiviteter riktade mot olika branscher.  
I Småland har nätverksträff för anställda inom 
farmaci och hälsa erbjudits, men den fick stäl-
las in på grund av för få anmälda deltagare.

FLER FÖRTROENDEVALDA FÅR ÖKAD  
KOMPETENS
Avtalskonferenser
Under 2018 har ett antal avtalskonferenser 
arrangerats för förtroendevalda i Småland. 
Tre av dessa har rört avtalsområden under 
Almega. Ytterligare tre avtalskonferenser hölls 
under hösten på övriga avtalsområden.

Ordförandekonferens
I november 2018 hölls en ordförandekonfe-
rens i Växjö till vilken ordförande och ytter-
ligare en styrelseledamot i respektive klubb 
var inbjudna. Konferensen hölls i Växjö och 
handlade till stor del om hur en avtalsrörelse 
går till inom Unionen och på vilket sätt för-
troendevalda och medlemmar kan påverka 
den och föra fram synpunkter på vilka frågor 
som är viktiga att driva i en avtalsrörelse.

Konferensen gästades av Krister Strålberg, 
senior förhandlare från Unionens förbunds-
kontor, som tillsammans med Unionen 
Smålands ombudsmän Anders Westholm 
och Jakob Danielsson svarade på frågor från 
deltagarna om hur kollektivavtalen kunde till-
lämpas på deras arbetsplatser.

Regionstyrelsens laganda
För att kunna göra ett så bra jobb som möj-
ligt och på bästa sätt kunna tillvarata med-
lemmarnas intresse i sin representation har 
regionstyrelsen tillbringat ett par dagar på 
teambuilding.

Under 2018 hölls den i Malmö i samband 
med ett upptaktsmöte inför kongressen 2019 
tillsammans med regionstyrelserna i Sydost, 
Sydväst och delar av Stockholms regionsty-
relse.
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ÖVERSIKT   
År: 2018 Kostnadsställe: 103 - Småland   
Konto Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
Summa intäkter 36 535 37 177
Verksamhetskostnader -9 164 -8 998
Personalkostnader -25 084 -26 965
Baskostnader -3 150 -2 935
Summa rörelsekostnader -37 398 -38 897
Rörelseresultat -863 -1 720
Utnyttjande av kapital 2% 4%

Resultat efter finansiella poster -863 -1 720
Årets resultat -863 -1 720

VERKSAMHETSKOSTNADER
År: 2018 Kostnadsställe: 103 - Småland   
Verksamhetskostnader Utfall 2018 December Ack tkr Budget 2018 Ack tkr
En starkare kraft -2 731 -2 947
Ett bättre medlemskap -2 013 -1 991
Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -209 -302
En utvecklande organisation -4 210 -3 758
Verksamhetskostnader -9 164 -8 998

Ekonomiskt bokslut
RESULTATRÄKNING 2018
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År 2018 i siffror

Facklig utbildning och aktiviteter
155 (17) tillfällen med utbildning, informationsträffar och aktiviteter (inställda på grund av för få 
anmälda). Totalt hade de småländska utbildningarna och aktiviteterna 6989 deltagare.

Kollektivavtal
89,0 procent (70,9 procent) Andel medlemmar som omfattas av kollektivavtal (andel arbetsstäl-
len som omfattas av kollektivavtal).

Förhandlingar
1207 (5,23 %) Antal förhandlingar i Småland (andelen förhandlingar i hela Unionen).

I och med detta lägger vi årets verksamhetsberättelse till handlingarna.
Henrik Vahldiek
Ordförande regionstyrelsen, Unionen Småland

2016 2017 2018

Antal yrkesverksamma medlemmar 36864 36763 37291

Antal Egenmedlemmar 484 465 476

Antal Studerandemedlemmar 2358 2602 2805
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Klubb Ort Antal medlemmar Ombud regionrådet

ABB Figeholm AB Figeholm 19 2

Abetong AB Växjö 34 2

Abstracta AB, Unionenklubben Lammhult 27 2

ACE Energi & Klimat AB Kalmar 44 2

Almi Företagspartner Växjö 11 2

Alwex Transport AB, Unionenklubben Växjö 45 2

Andritz Växjö Unionenklubb Växjö 28 2

Anebyhusgruppen Åseda 53 3

Ankarsrum Motors AB Ankarsrum 20 2

Anza Unionen-klubb Bankeryd 40 2

AP & T Presses AB Lagan 27 2

AQ Enclosures Syst. AB Vaggeryd 11 2

Arenco AB Kalmar 16 2

Arla Foods AB Unionenklubb Kalmar 16 2

Arla Foods Vimmerby 32 2

Arla Färskvaror AB Jönköping 27 2

ATEA Logistics AB Växjö 128 4

Atea Sverige AB Växjö 113 4

Attends Healthcare AB Aneby 59 3

Atteviks Lastvagnar AB Jönköping 117 4

Axalta Powder Coatings Systems Nordic AB Västervik 27 2

Axfood SSC, Jönköping Jönköping 55 3

Barometern, Kalmar Kalmar 43 2

Be-Ge Personbilar/Lastbilar Oskarshamn 20 2

Berg & Co AB Mörlunda 19 2

Bilprovningen 182 F Jönköping 88 3

Bombardier Transportion Sweden, Unionenklubben Kalmar 11 2

Borox International AB, Unionenklubben Eneryda 8 2

Brenderup AB  Unionenklubb Jönköping 23 2

Bruzaholms Bruk AB Bruzaholm 14 2

Burseryds Bruk  AB Burseryd 14 2

Klubbar i Unionen Småland
ANTAL MEDLEMMAR 31 DECEMBER 2018
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Klubb Ort Antal medlemmar Ombud regionrådet

Bygghemma Sverige AB Oskarshamn 36 2

Cargotec 2L Ljungby 117 4

Cementa AB Unionen Degerhamn Degerhamn 16 2

CGI Sverige AB Unionenklubb Jönköping 12 2

Claes Nybergs Bil ABs Unionen-klubb Jönköping 54 3

Damella AB Mullsjö 5 2

Delta Energ.Syst.Sweden AB Växjö 10 2

Destination Gotland Unionenklubb Oskarshamn 11 2

DHL Freight Växjö Unionenklubb Växjö 93 3

DHL, Jönköping Jönköping 44 2

Draka Kabel, Sverige AB Nässjö 29 2

Eksjöhus AB Eksjö 48 2

El-Björn AB Unionenklubben Anderstorp 32 2

Electrolux Unionenklubb Ljungby Ljungby 165 4

Emballator Lagan Plast AB Ljungby 27 2

Emballator Växjöplast AB Växjö 12 2

Emmaboda Glas AB Emmaboda 23 2

Enertech  AB Ljungby 67 3

Erikshjälpen, Holsbybrunn Holsbybrunn 50 2

Ewes Stålfjäder AB Bredaryd 19 2

Expedit AB Fredriksdal 37 2

Fagerhults Belysning Unionenklubb Habo 179 4

Flexator AB Unionenklubb Anneberg 15 2

Flintab AB Jönköping 56 3

GE Power Sweden AB Unionenklubb Växjö 64 3

Getinge Disinf. AB Växjö 67 3

Gislaved Folie AB Gislaved 29 2

Gislaved Gummi AB Gislaved 31 2

Glamox Luxo Lighting AB Målilla 15 2

Gnutti Carlo Sweden AB Alvesta 30 2

Guldfågeln AB Mörbylånga 52 3

Gunnebo Troax AB Unionenklubb Hillerstorp 60 3

Hags Aneby AB Aneby 47 2
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Klubb Ort Antal medlemmar Ombud regionrådet

Hedbergs Mek. AB Unionenklubb Habo 5 2

Herber Engineering AB Värnamo 12 2

Hestra Inredningar AB Unionenklubb Hestra 25 2

Holmgrens Bil Kalmar, Unionenklubb Kalmar 8 2

HOLTAB AB Tingsryd 35 2

HSB:s Göta Unionenklubb Jönköping 47 2

Husqvarna AB Huskvarna 507 8

Husqvarna Constr.Prod.Sw. AB Jönköping 23 2

Ikea Industry Hultsfred AB, Unionenklubb Hultsfred 47 2

InfoCare CS AB Växjö 46 2

Inspecta Sweden Växjö 20 2

Inspecta Sweden AB Jönköping 16 2

Invacare Rea  AB Diö 30 2

Inwido Lenhovda Unionenklubb Lenhovda 26 2

Isaberg Rapid AB Hestra 38 2

IST Unionenklubb Växjö 88 3

Jeld-Wen i Forserums Unionen-klubb Forserum 92 3

Jitech AB, Unionenklubb Tingsryd 20 2

Kapsch Unionenklubb Jönköping 46 2

KEMET Electronics Gränna 16 2

Kitron Jönköping Unionenklubb Jönköping 60 3

KLS Ugglarps AB Kalmar 28 2

Knowit Jönköping Jönköping 23 2

Kongsberg Automotive AB Mullsjö 133 4

Konica Minolta Kalmar Unionenklubb Kalmar 22 2

Kvällstidningarnas Kundcenter i Jönköping AB,  
Unionenklubben

Jönköping 7 2

Kähr AB Gustaf Nybro 82 3

Lasermax Roll Systems AB Ljungby 26 2

Leiab Unionenklubb Mariannelund 23 2

Lesjöfors Banddetaljer AB Värnamo 8 2

Liljas Bil, Unionenklubb Växjö 89 3

Ljunghäll AB Metallfabrik Södra Vi 78 3

LRF konsult Ljungby, Älmhult Ljungby 7 2
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Klubb Ort Antal medlemmar Ombud regionrådet

Mekka Traffic AB i Kalmar Unionenklubb Kalmar 34 2

Metsä Tissue AB Pauliström 35 2

Mirro/Pelly Hillerstorp 17 2

Munksjö Paper AB Jönköping 35 2

Mönsterås Metall Unionenklubben Mönsterås 14 2

Nelson Garden AB Tingsryd 22 2

Norba AB Kalmar 14 2

Nordenföret. i Kalmar AB Kalmar 92 3

Norma Sweden AB Anderstorp 24 2

OBOS Sverige AB koncernens Unionen-klubb Vetlanda 233 5

OKG Aktiebolag Figeholm 416 7

Orrefors Kosta Boda AB Orrefors 32 2

Orthex Sweden AB Tingsryd 33 2

Paul Hall AB, Unionenklubben Jönköping 13 2

Pentronic AB Gunnebo 24 2

Plannja AB Järnforsen 40 2

Postnord TPL AB Ljungby Unionenklubb Ljungby 35 2

Powel, Unionenklubb Jönköping 31 2

Presservice Ljungby AB Smålandsstenar 4 2

Profilgruppen AB Åseda 65 3

Proton Engineering Krahner Unionenklubb Skillingaryd 13 2

Rapid Granulator AB Bredaryd 35 2

Reachtech Unionenklubb Jönköping 33 2

Recticel AB Gislaved 39 2

Recticel AB Unionenklubb Mönsterås 6 2

Riksbyggen Kalmar 41 2

Rol Ergo AB Jönköping 67 3

RPC Superfos Sweden Unionenklubb Mullsjö 27 2

Saab AB, Växjö Växjö 335 6

Saab AB Huskvarna 95 3

Saab Barracuda AB Gamleby 26 2

Saab Training Systems AB Huskvarna 136 4

Saft AB Oskarshamn 46 2

Samhall Reg.V-ö, Unionenklubb Älmhult 118 4
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Klubb Ort Antal medlemmar Ombud regionrådet

Sapa Unionenklubb Vetlanda 234 5

SB Seating Nässjö 32 2

SCA Pack. Sweden AB Värnamo 74 3

Scand Design Online AB Unionenklubben Kalmar 27 2

Scania CV AB Oskarshamn 203 5

Schenker, Hultsfred Hultsfred 8 2

Schenker, Jönköping Jönköping 102 4

Schenker, Nybro Nybro 9 2

Schenker, Värnamo Värnamo 51 3

Schunk Nordiska AB Lenhovda 10 2

SE bolagens Unionenklubb Mariannelund 9 2

Sew-Eurodrive AB Jönköping 42 2

Sherwin-Williams Bellö/Nässjö, Unionenklubben Hjältevad 57 3

Slipnaxos AB Unionenklubb Västervik 35 2

Smurfit Kappa Sverige AB Torup 29 2

Smurfit Munksjö Pack. AB Nybro 23 2

Smålandsidrotten, Jönköping Jönköping 41 2

Smålands-klubben Unionen Växjö 32 2

Smålandspostens Unionenklubb Växjö 30 2

SOS Alarm AB, Jönköping Jönköping 37 2

SOS Alarm AB,Växjö Växjö 33 2

Spring Systems AB Torsås 9 2

Stanley Security Sverige AB Växjö 16 2

Staples Sweden, Växjö Klubben Växjö 21 2

Stena Aluminium AB Älmhult 26 2

Stora Enso Pack. AB Jönköping 42 2

Strålfors AB Ljungby 125 4

Studiefrämjandet Småland Gotland Jönköping 16 2

Sundström Safety Unionenklubb Lagan 19 2

Sweco System Nässjö Nässjö 20 2

Swedese Möbler AB Vaggeryd 16 2

SwePart Transm. AB Liatorp 57 3

Swerea Swecast AB Jönköping 12 2

Sykes Sweden AB Kalmar 151 4
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Klubb Ort Antal medlemmar Ombud regionrådet

Södra Cell Mönsterås Mönsterås 50 2

Tenzo Unionenklubb Smålandsstenar 10 2

Tietoklubben i Kalmar Kalmar 68 3

Tjänstemannaklubben NorDan AB Bor Bor 19 2

Trelleborg Buildning System AB Värnamo 15 2

Trelleborg Forsheda Forsheda 19 2

Trensums Food AB Tingsryd 36 2

Trivselhus i Vetlanda AB Korsberga 60 3

Unionen KaOs vid CGI Kalmar 28 2

Unionen Nobia Svenska Kök AB Älmhult 19 2

Unionen Sweco i Jönköping Jönköping 41 2

Unionenklubb 3M Svenska AB Värnamo 63 3

Unionenklubb Annonsbolaget Hallpressen AB Jönköping 104 4

Unionenklubb Anticimex AB Jönköping 20 2

Unionenklubb Anticimex Växjö 19 2

Unionenklubb Beslag o Metall Ekenässjön 29 2

Unionenklubb Cyklop Teknik Burseryd 8 2

Unionenklubb DHL Freight i Värnamo Värnamo 8 2

Unionenklubb DSV Road AB Jönköping 54 3

Unionenklubb Edströms Maskin AB Jönköping 42 2

Unionenklubb Elitfönster Försäljning Växjö Växjö 46 2

Unionenklubb ESBE AB Reftele 37 2

Unionenklubb Fameco AB Hillerstorp 27 2

Unionenklubb Garo Gnosjö 55 3

Unionenklubb HARTMANN Anderstorp 8 2

Unionenklubb Hilding Anders Sweden AB Rydaholm 14 2

Unionenklubb Kabe Tenhult 53 3

Unionenklubb Kinnarps Skillingaryd 36 2

Unionenklubb Konecranes Lifttrucks AB Markaryd 85 3

Unionenklubb Ljungby Maskin Ljungby 20 2

Unionenklubb Montico Kompetensutveckling AB Växjö 2 2

Unionenklubb Office IT-Partner Växjö 40 2

Unionenklubb PMC Cylinders AB Vaggeryd 40 2

Unionenklubb PMC Swedrive AB Lagan 21 2
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Unionenklubb Prototal Jönköping 25 2

Unionenklubb Sauer-Danfoss AB Älmhult 17 2

Unionenklubb Skruf snus Sävsjö 26 2

Unionenklubb Stena Stål AB Nybro Nybro 20 2

Unionenklubb Stenbergs Jönköping 43 2

Unionenklubb SV Kronoberg Växjö 8 2

Unionenklubb Ugglan Kalmar 143 4

Unionenklubb Uppåkra Mek. Skillingaryd 20 2

Unionenklubben CNH Överum Överum 31 2

Unionenklubben Condesign Ljungby Ljungby 13 2

Unionenklubben Construction Tools Pc AB Kalmar 38 2

Unionenklubben Elitfönster Vetlanda Vetlanda 65 3

Unionenklubben i Gunnebo Gunnebo 38 2

Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA Älmhult 4009 43

Unionenklubben Norcospectra AB Ljungby 29 2

Unionenklubben Rottne Rottne 38 2

Unionens riksklubb inom SV Vimmerby 95 3

Waggeryd Cell AB Vaggeryd 9 2

Wexiödisk AB Växjö 34 2

VEÅ AB Sävsjö 13 2

Vibracoustic Forsheda AB, Unionenklubb Forsheda 44 2

Willa Nordic ABs Unionen klubb Stockaryd 37 2

Virkesmätningsföreningen Jönköping 38 2

Vitec klubben Kalmar Kalmar 43 2

Volvo CE Braås Braås 137 4

VSM Sverige AB Huskvarna 27 2

WSP Jönköping Jönköping 33 2

WSP Systems Kalmar 32 2

WSP Växjö Växjö 27 2

V-TAB AB Unionenklubben Vimmerby 30 2

Västervik Framåt AB, Unionenklubben Västervik 11 2

Västerviks-Tidningen, Unionenklubben Västervik 4 2

Xylem Water Solutions Manufacturing AB Emmaboda Lindås 208 5

Yaskawa Nordic AB Torsås 74 3

Åbro Bryggeri AB Vimmerby 77 3

ÅF Unionen Sydost Kalmar 153 4
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89
procent omfattas 
av kollektivavtal

1 200
kom till medlems- 
föreläsningarna

1 014
företagsbesök

44 898
medlemmar

2 777
familjedagen på  
High Chaparral

1 208
förhandlingar



www.unionen.se

UNIONEN ÄR SVERIGES STÖRSTA FACKFÖRBUND
Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet välkomna, oavsett utbildning 
och befattning. 

Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både egenföretagare 
och studenter.

Vår vision är att tillsammans skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.
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