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Välkommen till ett digitalt 
regionråd 2020!
Regionrådet är Unionen Stockholms årsmöte. Här är du som regionrådsombud 
med och väljer vilka som ska leda vår region. I år kommer regionrådet genom-
föras digitalt.

Hållbarhet och demokrati 
Det var temat som skulle genomsyra årets regionråd. Det var ett tema som 
bestämdes och som utgick från läget innan Covid-19. Regionstyrelsen har för-
hoppning om att få återkomma med temat vid en aktivitet längre fram. Under 
tiden kan du läsa lite om Unionen och de globala målen. 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som 
inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. Med Globala målen har 
världens ledare förbundit sig till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: 
Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i värl-
den. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Unionen och de globala målen
Vi i Unionen har kraft, mod och möjlighet att påverka. I vårt hållbarhets-
arbete har vi bestämt vilka av de globala målen i FN:s Agenda 2030 vi ska 
prioritera. Vi ska ta stort ansvar för att bidra till det mål som handlar om an-
ständiga arbetsvillkor. Vi kan och ska också bidra till de viktiga globala mål 
som handlar om jämställdhet och minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion 
och produktion samt en minimering av vår egen klimat- och miljöpåverkan. 
Dessutom vill Unionen bidra till inkluderande samhällen med arbete för 
allas lika värde. 

Hållbarhet för mig är att vi vågar tänka 
nytt. Börjar våga ifrågasätta 
invanda mönster men också fundera 
på vad jag själv kan göra,  och inte bara 
ställa krav på andra. För gör alla en liten 
del kommer vi kunna göra jättemycket.  
Vi tillsammans!”

Maria Nilsson, ordförande 
Unionen Stockholm

Med hjälp av Globala målen är vi den första 
generationen som kan utrota fattigdomen, 
och den sista som kan bekämpa klimatför-
ändringarna.”

ur Globala målen
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Respektfullt och  
hövligt uppträdande  
på regionrådet
Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt  
och rättvis behandling. 

Om vi verkligen vill sätta stopp för alla former av trakasserier på våra  
arbetsplatser, i våra möten och i samhället i allmänhet måste vi visa upp  
ett gott exempel i vår egen organisation. 

Trakasserier skapar en känsla av obehag, är kränkande och skapar splittringar. 

Alla förtroendevalda och anställda har, som företrädare för Unionen, ett 
ansvar att förebygga och förhindra sexuella trakasserier och trakasserier 
som har samband med någon av diskrimineringslagens sju diskriminerings-
grunder; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 

Om det skulle uppstå fall med trakasserier kommer de att utredas. Anmälan 
om trakasserier görs till regionchefen. Anmälningar om trakasserier kommer 
tas på allvar och utredas omgående. 

Åtgärder kommer vidtas och kan till exempel omfatta en ursäkt, en varning 
eller till och med utestängning från regionrådet. 

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och yrkes- 
mässigt sätt. 

Unionens policyer och riktlinjer
Unionen strävar efter att det ska vara tydligt och lätt att förstå vad Unionen 
står för. För att beskriva vad vi står för i viktiga värderingsfrågor har vi sex 
koncernövergripande policyer som du hittar via länken nedan. 

www.unionen.se/filer/unionens-policyer

Kallelse till Unionen  
Stockholms regionråd 2020
Du är kallad till Unionen Stockholms digitala regionråd den 21 april 2020. Regi-
onrådet är Unionen Stockholms årsmöte. Här utser valda ombud bland annat 
regionstyrelse och väljer personer till de övriga fackliga uppdragen i regionen. 
Ombuden behandlar och beslutar också om inkomna motioner. 

Praktisk information 
Tid: 21 april 2020 kl 13.00-16.00.

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Sandra Skånberg, sandra.skanberg@unionen.se

Frågor om nomineringar och val besvaras av: Ylva Eriksson, sammankallande i 
valberedningen, e-post ylva@eriksson.tc

Program 21 april
Möte för val av ombud till a-kassans stämma hanteras inte i samband med 
regionrådet i år.

• Deltagare kopplar upp sig i god tid mot det digitala mötet. (Info separat)

• Kl 13.00: Mötet startas. 

• Cirka kl 16.00: Mötet avslutas

• kl 18.00: Livestream av Unionen på Oscars – om mångfald. 
 Anmäl dig på https://unionen.confetti.events

Med vänlig hälsning,

Maria Nilsson     
Ordförande i Unionen Stockholms regionstyrelse
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Så fungerar demokratin  
i Unionen 
Regionrådet
Regionrådet är regionens högsta beslutande organ som från år till år gran-
skar regionens verksamhet och fattar beslut om övergripande inriktning 
(inom de ramar som kongress och förbundsstyrelse satt). På regionrådet 
väljer ombuden representanter till Unionens olika demokratiska organ (regi-
onstyrelse, förbundsråd osv) och behandlar inkomna motioner.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen fastställer regionens övergripande mål och inriktning, leder 
regionens verksamhet och är mellan regionråden regionens högsta beslutande 
organ. 

Förbundsrådet
Förbundsrådet består av 130 ombud och är förbundets högsta beslutande 
organ mellan kongresserna. Förbundsrådet fastställer förbundets mål och 
övergripande inriktning i avtalsförhandlingarna samt i förekommande fall  
i andra frågor.

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet mellan kongresserna.  
Styrelsen utgörs av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande (dessa är presi-
diet), 12 övriga ledamöter (varav två personalrepresentanter) samt fem supp-
leanter (varav två är suppleanter för personalrepresentanterna) 

Kongressen
Kongressen är Unionens högsta beslutande organ. 260 ombud träffas vart 
fjärde år och beslutar om vad Unionen ska inrikta sig på under följande  
kongressperiod. Grunden är olika förslag på program med mer från för-
bundsstyrelsen, samt motioner från medlemmar (enskilt eller i grupp). 
Kongressen beslutar också om ekonomi, stadgar, medlemsavgifter och väljer 
förbundsstyrelse.

Branschdelegationer
Unionen har 13 branschdelegationer. Ledamöterna representerar medlem-
marna inom de avtalsområden som ingår i delegationen. Branschdelegatio-
nen utgör förhandlingsdelegation vid förhandlingar om kollektivavtal inom 
delegationens områden, föreslår avtalskrav inför förhandlingar och rekom-
menderar förbundsstyrelsen om ett kollektivavtal ska antas.

Nominerings- och motions- 
processen inför regionråd

Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (föreslå) personer 
till de olika uppdragen, till exempel styrelseord- 
förande, ledamot, revisor med flera.

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

Underlag kommer på mejl
Senast 14 dagar före regionrådet 
skickas alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrelsens 
yttranden till regionrådsombuden.

Regionrådsombuden debatterar och fattar 
beslut om inkomna motioner på regionrådet. 
Ombuden tar del av valberedningens förslag 
till regionstyrelse och andra poster och väljer 
företrädare som ska leda regionen kommande 
verksamhetsår. Ombuden väljer även en ny 
valberedning. 

Underlag kommer på mejl
Senast 14 dagar före regionrådet skickas 
valberedningens förslag på kandidater ut 
till alla regionrådsombud.

Valberedningen intervjuar
Valberedningen tar emot alla nomine-
ringar. De intervjuar de nominerade för 
att bilda sig en uppfattning om vilka som 
passar för respektive uppdrag, och sen 
tar de fram ett förslag som regionrådet 
får ta ställning till. 

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in motioner  
(förslag). Dessa diskuteras och beslutas  
på regionrådet.

Regionråd
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Dagordning regionråd
Dagordning för Unionen Stockholms regionråd 21 april 2020.  

11 Mötets öppnande
12 Upprop
13 Mötets behöriga kallande
14 Fastställande av dagordning och arbetsordning
15 Val av mötesfunktionärer

a)  ordförande för mötet
b) sekreterare
c) justerare 
d)  rösträknare
e) regionrådsutskott (beredningsutskott för val av valberedning) 
f) beredningsutskott övrigt (sammanträder vid behov)

16 Årsberättelse och årsredovisning
77 Revisorernas granskningsrapport

a)  revisorernas berättelse
b) beslut angående resultat

18 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
9 Motioner till regionrådet
10 Motioner till förbundsrådet
11  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i regionstyrelsen
12  Arvoden

a)  arvoden regionstyrelse
b) arvoden revisorer
c) arvoden valberedningen

13 Val av regionstyrelse
a)  ordinarie ledamöter för två år
b)  suppleanter för ett år
c)  ungdomsombud för ett år

14 Val av revisorer
a)  ordinarie revisorer för två år
b)  suppleanter för ett år
c)  sammankallande revisor

15 Val till förbundsrådet
a)  ordinarie ombud för ett år
b) suppleanter för ett år 

16  Fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och  
suppleanter för dessa

17 Val av valberedning
a) ordinarie ledamöter i valberedningen för två år, varav en  

sammankallande
b)  suppleanter för ett år

18 Mötets avslutande
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Förslag till arbetsordning 
och mötesinstruktion för 
digitalt regionråd
OBS! Teknisk manual finns separat

Regionrådets genomförande
Regionrådet genomförs digitalt genom mötessystemet Easymeet. Vi be-
handlar varje fråga under respektive punkt på dagordningen. Efter eventuell 
föredragning lämnas ordet fritt. Ordet begärs via mötessystemet (gäller även 
ordningsfråga, då bryts talarordningen). Alla förslag till beslut, dvs yrkanden 
ska göras skriftligt och registreras i mötessystemet. När mötesordförande ger 
ordet görs inlägget även muntligt. Talartiden vid första inlägget på en dag-
ordningspunkt är 3 minuter och därefter 1 minut. Begränsningen gäller inte 
föredragande eller utskott.

Röstlängd och permission
Ordförande har information om antalet personer som är inloggade i syste-
met och vilka som har rösträtt enligt röstlängden. I samband med omröst-
ning justeras röstlängden genom att ordförande anger antalet med rösträtt 
som är inloggade i mötet. Om ett ombud loggar ut ser ordförande detta 
genom att antalet röstberättigade justeras i systemet, utloggning räknas au-
tomatiskt som permission och återkomst registreras automatiskt genom att 
röstberättigade justeras i systemet.

Yrkanden och förslag till beslut
Ombud och övriga ledamöter kan lägga yrkanden med förslag till beslut 
under respektive punkt. Yrkanden med förslag till beslut lämnas via mötes-
systemet.

Beslut
Beslut fattas i den ordning som anges i stadgarna. I de fall det endast finns 
ett förslag till beslut och/eller mötesordförande uppfattar att det finns en 
majoritet för ett förslag ställer mötesordförande frågan om mötet kan besluta 
enligt förslag. Den som då avviker från detta ska då begära ordet och be om 
omröstning.

Val genomförs omröstning i systemet. Vid röstning har varje ombud och öv-
riga ledamöter en röst. Endast inskickade yrkanden tas upp till proposition.

Reservation
Reservation ska anmälas i samband med beslutet för den dagordningspunk-
ten och protokollföras. Motivering till reservation sker via mail till mötespre-
sidiet innan mötet är slut.

regionrad.stockholm@unionen.se

Valordning
Val sker i enlighet med Unionens stadgar. Enbart de som är nominerade i 
förväg eller föreslagna av valberedningen är valbara. Nominerade som inte 
är föreslagna av valberedningen måste föreslås igen på mötet för att kunna 
väljas. Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av de avgivna god-
kända rösterna är vald. Uppnås inte detta sker omval mellan de kvarvarande 
kandidater som fått högst röstetal. Högst två kandidater får kvarstå för varje 
återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten.

Val av valberedning
Kongressen 2019 ändrade stadgarna gällande val av regionrådsutskott som bl 
a ska förslå ny valberedning. Det kan nu väljas för hela verksamhetsåret, inte 
endast för mötet. Tanken var att årets regionråd skulle bli startskott för det 
nya sättet och kunna arbeta inför regionrådet med att ta fram förslag på ny 
valberedning. Under rådande omständigheter har vi inför regionrådet 2020 
valt att ta in nomineringar till beredningsutskott i förväg men naturligtvis 
kan även kandidater till beredningsutskott (liksom övriga mötesfunktionä-
rer) föreslås direkt på mötet.

Regionrådsutskottet kan även väljas för att förbereda valet av nästkommande 
valberedning till regionråd 2021.* 

Mötet föreslås denna gång välja regionrådsutskott för tiden från och med 
detta regionråd till och med nästa regionråd

*) Enligt stadgeändring vid kongressen 2019, gällande § 5.6
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Val av mötesfunktionärer
Regionrådet är ett stort möte med många medlemmar från hela Stockholm. 
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så kallade 
mötesfunktionärer.

I de flesta fall är det regionrådsombud som föreslås och tackar ja till att ha 
dessa särskilda uppdrag under själva mötet. När det gäller posterna som  
ordförande och sekreterare för mötet har regionstyrelsen ett färdigt förslag 
som ombuden får ta ställning till på plats.

Följande val kommer att göras:
• Ordförande för mötet

• Sekreterare för mötet

• Två justerare som tillsammans med mötesordförande kommer att justera

protokollet

• Rösträknare

• Regionrådsutskott – en grupp regionrådsombud som tar emot nomine-
ringar till, och föreslår, en ny valberedning. Förslaget presenteras på inne- 
varande möte.

Ett utskott som behandlar övriga frågeställningar utses vid behov.

Mötesfunktionärer föreslås vanligen på plats vid mötets start. Eftersom vi i år 
genomför mötet digitalt ser vi gärna att förslag på justerare, rösträknare och 
kandidater till utskott inkommer i förhand. 

Du som är regionrådsombud, fundera gärna på om du vill ställa upp som 
mötesfunktionär, eller om du vet någon annan deltagare du vill föreslå.

Motioner till regionrådet
Inkomna motioner som regionrådet ska behandla och besluta om. Varje motion 
presenteras tillsammans med regionstyrelsens svar och förslag till beslut.

Motion 1 
Motionär: Kari Syrjä, Medlem Unionen Stockholm

Motion 1 
Mera värde ur UNIONEN för sina medlemmar inte bara rabattkuponger 
som ICA med ökade medlemskaps kostnader.

Som Unionens medlem har jag varit historisk nöjd med A-kassans inkomst-
försäkring och utbildningsbidrag -trotts att ni gör det krångligt. Mindre nöjd 
är man med er helt konstiga eposter om konsert, teater, och vem vet vad nu 
igen underhållingsspektakel vart man kan få rabatt

Vad har det med anställdas nytta att göra på ret råa arbetslivet? I medlems-
tidningen pratades det om vikten att hålla sig skolad med kontinuerligt 
lärande, vad har nöjeslivet med det att göra? 

Därför föreslår jag 

1) ATT..Ni slutar att desperat försöka konkurrera med verksamhet  
som har ingenting med Uniones CORE att göra, d.v.s underhållning. 
sikta däremot på syftet att förbättra, skydda och hjälpa medlemmarna 
även mera på arbetslivets villkor och sina kärriärer med också annat 
än CV coaching och begränsad Linkedin skolning som ni idag 
erbjuder

2) ATT..ni tar lärdomar av UX & CX på riktigt ock satsar på era medlem-
marnas upplevelse (inte circus!) , t.ex när dom försöker hitta sina 
kurser osv., gör testet: Är ni krångliga byråkrater som statlig organ 
eller som hjälpsam lättanvändbar startup som alla vill vara med? 

3) ATT..Ni ser runt omkring vad andra gör? T.ex Kärriärmässigt växer 
Revenue Collective just nu från USA till Europa och tycks vara 
mycket attraktiv och hjälpsam organisation, vad kan ni ta nytta av 
deras peer to  peer coaching? Googla dom om ni inte känner till. 
Ultimata frågan är: VAD ÄR NYTTAN MED UNIONEN? Om 
ni bara höjder medlemnskapskostander och hotar med risken att 
försämra t.ex utbildningsbidrag vilkoren, bär man stanna kvar för 
når rabatterad teaterpjäs? Fokusera på CORE & VÄRDE. 
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Regionstyrelsens svar på motion 1
Sedan många år har Unionen helt riktigt haft olika former av erbjudanden, 
aktiviteter och samarbeten. Detta innefattar rabatter, förhandssläpp av bil-
jetter och liknande, kostnadsreducerande erbjudanden. Dessa belastar inte 
medlemsavgiften till någon del och är erbjudanden vi fått genom marknads-
samarbeten. När det gäller våra medlemskvällar, frukostföreläsningar och 
liknande som vi gör i egen regi, stämmer det att dessa är del i den budget 
som läggs varje år för verksamheten. 

Vid sidan av arbetsrättsligt arbete, förhandlingar, förtroendevaldas engage-
mang och våra kollektivavtal – som bygger hela den svenska modellen för 
arbetsmarknaden – är Unionen samtidigt en medlemsdriven påverkansorga-
nisation. Vi har gemensamt ett ansvar för att utveckla och göra arbetslivet 
bättre. Det uppdrag medlemmarna har gett oss är att arbeta för att göra 
arbetslivet jämställt, inkluderande och utvecklande. För att uppnå detta krävs 
många olika metoder utöver traditionellt fackligt arbete, det krävs också oli-
ka forum för att möta medlemmar och därigenom flytta fram våra positioner. 

Genom engagerande event och aktiviteter dit medlemmar kommer i stor 
utsträckning skapar vi också enkla mötesarenor där vi kan lyfta dagsaktuella 
frågor, öppna för dialog mellan medlemmar och framförallt arbeta med den 
påverkan som Unionen beslutat att driva utifrån handlingsprogram, vision 
och politisk plattform. Tema och ämne vid dessa event och aktiviteter är 
högst relevanta för medlemmar då de knyter an till viktiga fackliga frågor, 
som tex arbetsmiljö, anställningsbarhet, retorik mm.

Vi kommunicerar många frågor genom innehållet i våra nyhetsbrev, där vi 
har en bra andel medlemmar som tar del av innehållet. I dessa ingår dels 
fysiska aktiviteter, erbjudanden och även kurser som ges inom ramen för 
medlemskapet, vilket också motionären uppmärksammat. Genom dessa brev 
når vi även ut med vår demokratiska information och information om andra 
frågor vi arbetar med. Vi följer hela tiden upp öppningsgraden och klick-
barheten i våra utskick. Även om andelen erbjudanden är begränsat och kan 
ses som marginellt i det större sammanhanget, är det positivt att det har nått 
en synlighet för motionären. Värt att tillägga är att alla former av sekundära 
erbjudanden till medlemmar alltid placeras sist i utskick. 

UX & CX är något som Unionen arbetar med kontinuerligt och det finns 
naturligtvis mer att önska för varje gång upplevelsen är annat än optimal. 

Vid Unionens kongress i oktober 2019 fattades beslut om höjning av medlems- 
avgiften för första gången på 10 år. Höjningen på 10 kr per månad gäller 
endast för de medlemmar med högst inkomst. Fram till 2019 har medlems-
avgiften varit oförändrad trots att många andra kostnader ökat för olika 
tjänster i samhället. Nyttan med Unionen är stor – och den stannar självklart 
inte med en rabatterad teaterbiljett. Nyttan med Unionen är ett bättre arbets-
liv, en årlig rätt till lönerevision om du har kollektivavtal, en stark kraft för att 
förbättra arbetslivet och samhället. Nyttan med Unionen är helheten för ditt 
arbetsliv både i framgång och motgång. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen är besvarad

Motion 2 
Motionär: Unionenklubben Semantix

Antagande av budkavle till försvar för 
turordningsreglerna i LAS 
IF Metalls klubb vid Volvo Lastvagnar i Umeå startade i december 2019 en 
facklig budkavle till försvar för turordningsreglerna i LAS. Bakgrunden är 
de förhandlingar som förs mellan parterna, och syftet är att samla fackför-
eningsrörelsen till ett försvar för turordningsreglerna och begreppet ”saklig 
grund”. 

Budkavlen, som bifogas med denna motion, antogs enhälligt av Unionen-
klubben Semantix årsmöte i februari 2020. Vi vill nu sprida den vidare inom 
Unionen eftersom vi ser detta som en av de viktigaste fackliga frågorna i 
dagsläget, där det är helt avgörande att bilda en stark opinion för att förhin-
dra allvarliga försämringar i anställningstryggheten. 

Vi föreslår 

att  regionrådet beslutar att anta den fackliga budkavlen till försvar för   
 turordningsreglerna i LAS 

att  regionstyrelsen offentliggör att budkavlen har antagits 

Unionenklubben Semantix

Bilaga till motionen (i sitt orginalutförande)



 INNEHÅLL ›› 1918 

 

 
 
 
Budkavle till försvar av turordningsreglerna i LAS. 
 
IF Metall Volvo Umeå  jan-olov.carlsson@volvo.com tel: 072 862 72 30 
Box 1416 www.volvoklubben.se  
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Försvara turordningsreglerna i LAS! 

       Facklig budkavle 

 

Detta är en facklig budkavle som vi hoppas att så många som möjligt 
kan ställa sig bakom.  Budkavlen startas av medlemsmöte för IF Metall på 
Volvo Lastvagnar i Umeå i december 2019. 

 

Ökad otrygghet 
Otryggheten i arbetet ökar i takt med att det fackliga inflytandet minskar. De senaste 
decennierna har arbetsrätten från 1970-talet stadigt undergrävts. Det finns en uppenbar risk 
till fortsatta försämringar. Någonting måste göras. Vi kan inte passivt vänta och se. 

Den svenska partsmodellen bygger på en balans av makt och inflytande på arbetsplatsen 
mellan fack och arbetsgivare. Balansen har rubbats kraftigt till fackets nackdel av alla otrygga 
anställningar och försämringar i avtal och regelsystem. Den fackliga styrkan måste byggas 
upp på nytt. 

 

Utan facklig mobilisering - stor risk för försämrad anställningstrygghet 
Januariöverenskommelsen innehåller en punkt om ökat undantag i turordningsreglerna i 
Lagen om anställningsskydd, LAS. Överenskommelsens innebörd är att lagändring kommer 
att införas från 2021 om inte arbetsmarknadens parter sluter avtal om detta på egen hand.  

De förhandlingar som har inletts mellan parterna präglas av det övertag Svenskt Näringsliv 
fått av politiken. Det är en ren utpressning som riktas mot fackföreningen. Det är inte 
jämbördiga parter som förhandlar. Flera förbund inom LO och TCO har därför hoppat av 
förhandlingarna och är starkt kritiska till hela upplägget.   
 

• Utan en stark facklig samling kring grundläggande ståndpunkter är varje 
förhandling i nuläget en återvändsgränd.  

• Utan en bred folklig opinion kommer riksdagen att rösta genom en lagändring som 
ökar otryggheten i arbetet.  

 

Bilaga till motion 2 Bilaga till motion 2

 

 
 
 
Budkavle till försvar av turordningsreglerna i LAS. 
 
IF Metall Volvo Umeå  jan-olov.carlsson@volvo.com tel: 072 862 72 30 
Box 1416 www.volvoklubben.se  
901 24 Umeå Facebook:  Försvara turordningsreglerna i LAS 

 

Två krav att enas kring  
Budkavlen riktar följande två krav till fackföreningsrörelsen, samt till regeringen och berörda partier 
inom den s.k. januariöverenskommelsen. 

Försvara turordningsreglerna! 
Turordningsreglerna är en grundbult i arbetsrätten. Principen om ”först in – sist ut” får inte 
förhandlas bort. Det är bra att ta fackliga och politiska initiativ kring kompetensutveckling, 
minskad inhyrning och borttagande av allmän visstid som anställningsform, men inte till priset 
av försämrad anställningstrygghet.  

Bibehåll saklig grund-begreppet! 
Den nya offensiven från Svensk Näringsliv om att ta bort begreppet ”saklig grund” vid 
uppsägning ser ut att ha skördat framgångar.  Trots att parterna, efter att 
ambitionerna med förhandlingarna avslöjats, i sista stund skrivit in att det ska vara 
”rättssäkert” framstår det ändå som uppenbart att den rättsliga praxis som utarbetats 
under dagens LAS riskerar att ersättas med en mer arbetsgivaranpassad variant.  

 

Anta och sprid denna budkavle 
Med denna budkavle, detta upprop, vill vi samla hundratals fackföreningar inom LO, TCO och SACO, 
representerade hundratusentals arbetare och tjänstemän, för ökad trygghet i anställning utan att det 
sker en försämring av vare sig turordningsreglerna eller saklig grund-begreppet i LAS. 

Gör budkavlen till er egen! Sprid den till andra fackliga organisationer. Följ utvecklingen på Facebook. 
Dela! Nu samlar vi lokala fackföreningar i hela landet för våra krav! 

 

IF Metall Volvo Lastvagnar Umeå 

 

 

Skicka in ert antagna uttalande till nedanstående mail- eller postadress. 
Uppdatering sker kontinuerligt på klubbens hemsida www.volvoklubben.se och 
Facebooksidan ”Försvara turordningsreglerna i LAS” 
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Regionstyrelsens svar på motion 2

Bakgrund

Trygghet i arbetslivet består av olika delar. T.ex. god tillgång till jobb i företag 
och föreningar m.m., med bra villkor och bra arbetsmiljö, schyssta anlitande- 
och anställnings-former, möjlighet till kontinuerlig utveckling och utbild-
ning, skydd för anställning och villkor samt omställningsstöd vid behov och 
ekonomisk trygghet vid eventuell arbetslöshet.

De ökande behoven av kompetensutveckling och omställningsmöjligheter 
har länge stått i fokus för de fackliga tjänstemannaorganisationernas strävan-
den. Sedan Unionens bildande har trygghetsfrågorna varit föremål för flera 
övergripande förhandlingar, t.ex. huvudavtals-förhandlingarna 2008-09, 
försök med införande av ett s.k. kompetenssparande 2010-12 och omställ-
ningsförhandlingarna 2012-15. Alla dessa avbröts utan att några bestående 
förbättringar för Unionens medlemmar kunde uppnås.  

I november 2017 begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv om 
trygghet och omställning på arbetsmarknaden. I samband med regerings-
bildningen efter 2018 års val träffades det s.k. januariavtalet vilket bl.a. 
innehåller att de s.k. turordningsreglerna ska ses över och möjligheten till 
undantag utökas samt att kostnader för arbetsgivare vid tvister ska minska. 
En statlig utredning pågår och kommer lämna sådana förslag, vilka enligt  
januariavtalet ska införas om inte parterna kan komma överens om frågorna 
på annat sätt. Januariavtalet skapar en utgångspunkt för nya förhandlingar 
samtidigt som förhandlings-läget också försämrats för de fackliga organisa-
tionerna med hot om att utredningsförslagen annars genomförs.  

Unionen representeras i denna typ av förhandlingar av PTK. PTK är ett För-
handlings- och samverkansråd som förhandlar kollektivavtal (och utbildar) 
på uppdrag av 26 fackförbund. Sedan april 2019 pågår förhandlingar mellan 
PTK, LO och Svenskt Näringsliv om tryggheten i arbetslivet. I samband 
med att dessa inleddes betonade såväl Unionen som Sveriges Ingenjörer i 
kommunikationen att trygghetsfrågorna i arbetslivet måste ses i ett bredare 
sammanhang än turordningsreglerna och att det är med den inriktningen 
PTK går in i en förhandling. 

Vid Unionens kongress i oktober behandlades motioner om förhandlingarna 
om trygghet, t.ex. om att Unionen ska motsätta sig varje överenskommelse 
mellan parterna som försvagar turordningsreglerna, vilket kongressen be-
slutade avslå. Unionen ska försvara lagen om anställningsskydd och skapa så 
god trygghet som möjligt för medlemmarna via avtal. En utveckling av den 
samlade tryggheten kan innebära att frågor om turordning behöver hanteras 
och regler förändras, men den sammantagna lösningen måste vara bättre än 
de alternativ som finns och genom förhandlingar finns också möjlighet att 
skapa alternativ. 

I december 2019 kom parterna överens om en avsiktsförklaring. Förhand-
lingar ska därefter återupptas efter 2020 års avtalsrörelse. I samband med 
avsiktsförklaringen uppstod debatt inom LO kring om, vad och hur LO bör 
förhandla. Några förbund inom LO har meddelat att man inte står bakom 
fortsatta förhandlingar och även inom andra förbund inom LO finns det de 
som verkar för att förhandlingar ska avbrytas. Detta innan ett slutligt för-
handlingsresultat kan förutses och än mindre bedömas om det kan innebära 
utvecklad trygghet eller inte utifrån dagens förutsättningar. Den s.k. bud-
kavlen innebär - även om den uttrycker ett försvar för angelägna uppsäg-
nings- och turordningsregler i LAS – ett ställningstagande kring att fortsatta 
förhandlingar, som inkluderar turordningsregler och eventuella möjliga 
förändringar av dessa, inte ska föras, oavsett om de kan leda till något bättre 
än alternativen. 

Unionen värnar den svenska modellen, den partsgemensamma dialogen 
och kollektivavtalen. I det fackliga arbetet hanterar vi en förhandlingsmodell 
där vi väger intressen mot varandra för att skapa de långsiktigt bästa för-
utsättningarna för fackligt arbete och tjänstemännens villkor och trygghet. 
Ställningstagande bör ske till ett eventuellt förhandlingsresultat och om den 
samlade tryggheten i dagens och morgondagens arbetsliv för Unionens med-
lemmar i förhållande till alternativen. 

Regionstyrelsens yttrande på motion 
Unionen värnar den svenska modellen, den partsgemensamma dialogen och 
kollektivavtalen. I det fackliga arbetet hanterar vi en förhandlingsmodell där 
vi väger intressen mot varandra för att skapa de långsiktigt bästa förutsätt-
ningarna för fackligt arbete och tjänstemännens villkor och trygghet. Att 
ta avstånd från att förhandla om eventuella specifika förändringar ger inte 
framgångsrikt de bästa förutsättningarna för långsiktigt hållbara och bra 
lösningar för tjänstemännen utan det kräver en helhetssyn. 

Tryggheten i arbetslivet består av olika delar. Tillgång till jobb - hos arbets-
givare med bra villkor och bra arbetsmiljö -, med en trygg anställningsform, 
möjlighet till kontinuerlig utveckling och utbildning under hela arbetslivet, 
skydd för anställning och villkor samt omställningsstöd och ekonomisk 
trygghet mellan jobb vid behov. En bra sammantagen trygghet för oss tjäns-
temän måste ta hänsyn till alla dessa delar. För dagens och morgon-dagens 
arbetsliv krävs bl.a. bättre förutsättningar för kompetensutveckling - under 
hela arbetslivet - och utökat stöd vid behov av omställning. Sedan april 2019 
pågår nya förhandlingar mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv om trygg-
hetsfrågorna. I dessa förhandlingar ingår kompetensutveckling och omställ-
ning såväl som anställningsskydd och turordning.

Vid Unionens kongress i oktober beslutade kongressen att avslå förslag om 
att Unionen ska motsätta sig varje överenskommelse mellan parterna som 
försvagar turordnings-reglerna. Unionen ska däremot naturligtvis försvara 
lagen om anställningsskydd och skapa så bra och långsiktig trygghet som 
möjligt för medlemmarna även via kollektivavtal. Unionen accepterar inte 
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avsaknad av skydd mot godtyckliga uppsägningar och inte heller avsaknaden 
av regler för trygghet vid arbetsbrist.

I sammanhanget är det viktigt att väga in att dagens regler i LAS inte är ett 
heltäckande skydd mot att förlora sin anställning pga arbetsbrist. Genom 
att utnyttja olika regelverk kan en arbetsgivare kringgå skyddet i LAS, vil-
ket emellanåt uppmärksammats i granskande TV-program. Också ur den 
aspekten är det viktigt med en helhetssyn på tryggheten i anställningen och 
arbetslivet.

Den föreslagna budkavlen lyfter försvaret av dagens regler i LAS, men inne-
bär också ett ställningstagande kring att den pågående förhandlingen om 
tryggheten i arbetslivet bör avbrytas och frågorna överlämnas till det politis-
ka systemet att hantera.  

Med dagens sammansättning av riksdagen är det osannolikt att det politis-
ka systemet ska kunna prestera en bättre lösning än vad arbetsmarknadens 
parter kan, så det är inte bara principiella skäl som talar för att försöka lösa 
frågan på bästa möjliga sätt i direkta förhandlingar med vår motpart.  

För Unionen är förhandlingar genom partssystemet naturligt. Det återstår 
att se om fortsatta förhandlingar kan leda till något som kan ge en god och 
utvecklad trygghet för Unionens medlemmar. Ställningstaganden bör dock 
ske efter förhandlingar och utifrån de alternativ som finns och som kan ha 
skapas. Allt för att åstadkomma en så bra och långsiktigt hållbar trygghet för 
tjänstemännen som möjligt.

Regionsrådet föreslås besluta 

att  avslå motionen 

Motioner till förbundsrådet
Inkomna motioner till förbundsrådet 1–2 juni, samt förbundsstyrelsens svar 
och förslag till beslut. Dessa motioner ska behandlas på förbundsrådet, men 
regionrådet kan göra medskick genom att tycka till om förbundsstyrelsens 
förslag till beslut. Namn på motionär anges inte på motioner till förbundsrådet i 
utskick till regionråden.

Motion 1 FR 2020 
Motionär: Unionenklubben SVT Stockholm

Alla ska ha rätt till betald friskvårdstimme
I takt med att tempot på våra arbetsplatser blir allt högre, blir också möjlig-
heterna till återhämtning allt färre. För tio år sedan var det fortfarande praxis 
att personal gick ut i fikarummet och tog en paus på eftermiddagen. Man tog 
en kaffe, pratade med kollegor som också pausade, och gick sedan tillbaka 
till jobbet igen. Man hade en liten stund för återhämtning. Nu för tiden är 
den allmänna uppfattningen att det är vanligare att man tar sitt kaffe med sig 
till datorn och fortsätter arbeta. Och inte nog med det. 

Hemma väntar det så kallade livspusslet, som inte alls är något pussel efter-
som bitarna inte passar ihop. I konkurrens med skjutsande till hockeyträ-
ningar, middagslagande och föräldramöten, är det ofta den egna träningen 
som får stryka på foten. 

Men forskning säger att man behöver återhämtning för att kunna prestera 
bra, och man behöver även motion för att få igång hjärnan ordentligt. Därför 
menar vi att det är en win win situation för både företag och arbetstagare om 
personalen känner att de kan ta en timme av den betalda arbetstiden där de 
kan träna. I Partille kommun har medarbetarna på missbruksenheten infört 
friskvårdstimme med gott resultat, kan man läsa i webtidningen Sunt arbets-
liv. Sjöbo kommun vill inte vara sämre. I en artikel på svt.se i mars 2019 går 
det att läsa att: 

”Sjöbo kommun rankades högt i medarbetarundersökningen för år 2018. Det 
beror bland annat på kommunens friskvårdssatsningar, enligt HR-avdelningen 
i Sjöbo. Bland annat får personalen lägga totalt en timme i veckan på att träna 
– på betald arbetstid. – Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, vi vill ha låg sjuk-
frånvaro och vi vill ha våra medarbetare friska och starka. Det är en win-win, 
säger Annica Otterman, HR-specialist på Sjöbo kommun.” 
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Vi yrkar därför att: 

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

Förbundsstyrelsens yttrande
I motionen föreslås att krav ska ställas på en betald friskvårdstimme per 
vecka och att frågan ska regleras i kollektivavtal på samtliga avtalsområden. 
I det avtalspolitiska programmet ingår möjlighet till friskvård på arbetstid 
som ett område där Unionen vill stärka kollektivavtalen. I medlemsunder-
sökningar är det ca 17 procent av medlemmarna som anger att man idag har 
rätt till friskvård, t.ex. en timme i veckan, på betald arbetstid. En förmån 
i form av t.ex. friskvårdsbidrag är vanligare förekommande. De centrala 
branschavtalen innehåller idag inga regler om rätt eller skyldighet till frisk-
vård på arbetstid, men det är ibland reglerat i lokala avtal eller följer annars 
av policy hos arbetsgivaren. Inför den avtalsrörelse som genomförs nu under 
2020 behandlades också motioner om friskvårdstimme och ett sådant yrk-
ande framförs i år av Unionen på vissa avtalsområden.

Förslag om förändringar i kollektivavtalen, avtalsmotioner, behandlas samlat 
inom Unionen inför avtalsrörelserna. En avtalsrörelse pågår nu under 2020 
och förbundsrådet föreslås överlämna denna motion för behandling vid näs-
ta förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en avtalsrörelse.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar  
 avtalsfrågor.

Motion 2 FR 2020 
Motionär: Medlem, Unionens Teknikerråd Sydväst

Arbeta för 48 timmars veckovila
Under 1960 och -70 talen kom det bli normalt att man inte jobbade lördagar. 
Undantag fanns med anledning av att alla verksamheter inte kan upphöra 
under helger. I dag så tenderar vi allt mer att tvingas att arbeta mer på lör-
dagar och även söndagar. Detta beror till stor del på att konkurrens mellan 
företag och kravet på ökad tillgänglighet för kunder i och med det anses 
viktigt. Därför behöver också lagar och avtal förändras så att dessa passar in. 
Problemet med dagens arbetslagstiftning är att främst lördagsarbete åter igen 
är på väg att införas. Man lägger scheman med exempelvis 5 timmars arbete 
på lördagen och 3 timmar som fördelas under veckan för att den anställde 
skall få ihop 40 timmar. Och eftersom arbetstidslagen endast kräver 36 tim-
mars veckovilla är arbetsveckan med 6 arbetsdagar tillbaka. Dessutom blir 
en eller flera veckodagar längre än 8 timmar.

Med anledning av ovanstående så ser vi att man från UNIONEN: s sida 
behöver arbeta för att lagstiftnings och avtalsmässigt förändrar så att veck-
ovilan inte hamnar på dagens miniminivå 36 timmar. Detta skulle innebära 
och innebär att man endast har en arbetsfri dag i veckan, vilket tenderar att 
bli vanligare i en del branscher.

Vår önskan är:

att  förbundet tar upp frågan med övriga fackförbund och driver frågan   
 om att genom påverkan på politiker få till en lagstiftning om 48   
 timmars veckovila

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

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

att  verka för att veckovila i första hand skall läggas i anslutning till   
 veckosluten och där så inte alltid är möjligt högst var tredje vecko- 
 slut får ledighet för anställd flyttas till ordinarie vardagar

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

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionärerna beskriver en vardag som blir allt mer vanlig för flera av Unio-
nens medlemmar, även om merparten fortfarande har sin arbetstid i huvud-
sak på dagtid helgfria vardagar.

Inom allt fler branscher ställs andra krav på arbetstidens förläggning. För-
bundsstyrelsen anser att de arbetstidsregleringar som finns i våra kollektiv-
avtal på ett rimligt sätt ska balansera de krav som utifrån ett verksamhetsper-
spektiv ställs på flexibilitet (t.ex. samarbetsformer globalt, efterfrågan från 
kund, processtillverkning och samhällsnytta) med de krav som bör ställas på 
arbetsgivaren att organisera verksamheten utifrån ett arbetsmiljö- och jäm-
ställdhetsperspektiv, t.ex. vad gäller hälsoeffekter, återhämtning och socialt 
liv.

De regler om veckovila som finns i EU-direktiv, arbetstidslag och arbetstids-
avtal är att betrakta som minimikrav och vanligtvis är den reella veckovilan 
betydligt längre. Utöver viloreglerna reglerar kollektivavtalen t.ex. den max-
imala ordinarie veckoarbetstiden till 40 timmar per helgfri vecka, inom en 
viss begränsningsperiod.

En förlängning av veckovilan skulle inte påverka den totala ordinarie arbets-
tiden men det skulle kunna medföra en längre sammanhållen veckovila för 
tjänstemän som inte får det idag.

Unionen verkar i första hand för att parterna via kollektivavtal ska reglera 
arbetslivets frågor och utveckla kollektivavtalen för att förbättra medlem-
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marnas vardag. Detta stärker parternas möjlighet att själva ta ansvar för 
villkoren på arbetsmarknaden och ger förutsättningar för branschanpassade 
och långsiktigt stabila regler. De flesta av Unionens medlemmar omfattas av 
arbetstidsavtal som helt ersätter arbetstidslagens regler.

Förbundsstyrelsen ser att det i första hand är via kollektivavtalen Unionen 
vill reglera villkor, på så sätt stärks medlemmarnas inflytande över arbets-
villkoren såväl som den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mot bakgrund av 
detta beslutar förbundsstyrelsen att avslå att-sats ett och fem och överlämna 
att-sats två till fyra till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmotioner 
inför en avtalsrörelse.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsrådet att besluta

att  att-sats ett avslås,

att  att-sats två överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtals- 
 motioner inför en avtalsrörelse,

att  att-sats tre överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtals- 
 motioner inför en avtalsrörelse,

att  att-sats fyra överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtals- 
 motioner inför en avtalsrörelse,

att  att-sats fem avslås.

Motion 3 FR 2020  
Motionär: Unionenklubben SVT Stockholm

Arbetsverktyg för klubbar
Vi på de större klubbarna har ofta många pågående ärenden både i form av 
förhandlingar och personärenden och samverkan. 

Ofta är det många processer och kanske flera inblandade samtidigt, när en 
medlem hör av sig första gången med något problem så tror man kanske 
att det är en isolerad händelse och det visar sig sedan bli en ”lång historia” 
antingen med samma medlem eller att det dyker upp flera problem i samma 
arbetsgrupp. 

Vissa förhandlingar är också snabba och enkla och andra sträcker sig under 
många möten och innehåller mycket material. 

Vi som jobbar i vår klubb har olika sätt att försöka hålla reda på ärendena 
och eventuella anteckningar och dokument runt ärendena. Vissa skriver i en 
anteckningsbok, andra gör digitala anteckningar osv. 

Vi känner behov av att ha någon form av ärendehanteringssystem för att 

hålla reda på våra ärenden och ibland också för överlämning av information 
till någon kollega. När man tänker ärendehanteringssystem då kommer man 
också till problematiken, skall varje större klubb ha sitt eget system? Vilken 
form av servrar kan man ha sådan information på då det till exempel kan 
handla om känslig medlemsinformation. Är det egentligen lämpligt överhu-
vudtaget att förvara känslig information på respektive företags servrar och 
kanske ofta i mailkonversationer? 

Jag tror att vi i de stora klubbarna i många fall jobbar på liknande sätt/med 
liknande ärenden som de regionala ombudsmännen. 

Så vore intressant och veta vad ombudsmännen har för verktyg, hur det 
jobbar och om det finns något som man kan ”kopiera ut” till de förtroende-
valda. Det kanske även finns bra hantering/verktyg där ute på andra klubbar.

Så vi önskar 

att  Unionen tillsätter en gemensam grupp av förtroendevalda och   
 ombudsmän för att se vad man kan ”kopiera”. att Unionen ser över   
 hur de förtroendevalda/klubbarna kan använda unionens  
 existerande ärendehanteringssystem (för antar sådant finns?)  
 eller om man kan erbjuda detta på annat sätt till klubbarna, detta bör 
  göras tillsammans med representanter från de förtroendevalda för   
 att säkerställa att deras behov uppfylls. Ett gemensamt ärendehante-  
 ringssystem skulle eventuellt också underlätta om ärenden går vidare  
 från klubben till Unionen centralt. 

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

Förbundsstyrelsens yttrande
Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Att kunna hantera medlemsären-
den på ett säkert, kontrollerat och administrativt hållbart sätt är en nyckel-
faktor för en förhandlande verksamhet. Motionären tar också upp en mycket 
viktig aspekt att ha i åtanke – det är en stor skillnad på hur större klubbar 
arbetar och vilka behov de har, i jämförelse med mindre klubbar och lokal-
facklig organisering i annan form än klubb.

Frågan om tillhandahållande av ärendehanteringssystem är komplex. Det 
finns mycket att ha i åtanke, så som användarvänlighet, behörighet, kom-
petens, administration, och access. Ett eventuellt tillhandahållande behöver 
vara ett medvetet val. Då behovet ser olika ut beroende på faktorer så som 
hur starkt det lokalfackliga engagemanget är, eller storleken på klubben/ar-
betsplatsen, är det en naturlig hypotes att ett sådant ej tillhandahålls för alla, 
utan enbart en specifik grupp. Det är tydligt att frågan behöver utredas.

Att tillägga till motionärens yrkanden är att ett sådant arbete bör ledas av 
andra roller än de som motionären beskriver i sin att-sats; så som IT-projekt-
ledare, verksamhetsutvecklare, och/eller kravanalytiker. Därav ett beaktande 
av den första att-satsen.
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Motionären tar i sin tredje att-sats upp att Unionen ska tillhandahålla en 
rekommendation för hur klubbar ska hantera känslig medlemsinformation. 
Detta har redan skett inom ramen för GDPR-projektet, som informations- 
och kompetensinsatser, och finns idag tillgängligt på unionen.se. Att-satsen 
som sådan är därmed besvarad – dock behöver detta finnas med som en spe-
cifik fråga att utreda inom ramen för ärendehanteringssystemsutredningen.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  beakta första att-satsen,

att  bifalla andra att-satsen,

att  beakta tredje att-satsen.

Motion 4 FR 2020 
Motionär: Medlem, Uppland

För en rättvis behandling på arbetsplat-
sen vid rehabilitering av psykisk ohälsa
Enligt Unionens Arbetsmiljöbarometer så är den psykiska ohälsan den 
vanligaste orsaken till sjukskrivning. Var tredje arbetsmiljöombud säger att 
arbetsgivarens kunskaper om hantering i den psykosociala arbetsmiljön är 
dåliga eller mycket dåliga. Fyra av tio anställda säger sig ha blivit kränkta på 
sin arbetsplats och det är inte ovanligt att kränkningarna kommer från en 
ledargestalt. Konsekvensen av detta blir i många fall att den anställde känner 
sig utsatt, ensam och maktlös och ofta leder denna ohälsosamma situation 
till psykisk ohälsa och lång sjukskrivning. I vissa fall så går det så långt så att 
den anställde inte orkar vara kvar på sin arbetsplats utan känner sig tvungen 
att sluta.

Det är viktigt att man som anställd i en utsatt situation har möjlighet till 
rehabilitering och för detta behöver organisationen arbetsgivare som har 
god kunskap om hantering i den psykosociala arbetsmiljön, ett systema-
tiskt arbetsmiljöarbete med kunniga ombud, en rehabiliteringsplan som har 
kommunicerats och överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare 
samt lokala fackombud som är kunniga och säkra i sina roller. Om man som 
anställd inte får möjlighet till en rehabilitering utifrån ovan nämnda parame-
trar, t.ex. på grund av ”ovilja” (kränkning) från arbetsgivare så behövs stött-
ning från annan instans. Om lokala fackombud och arbetsskyddsombud inte 
är tillräckligt starka för att driva frågan så kan det få förödande konsekvenser 
för den anställde i form av psykisk ohälsa, långvarig sjukskrivning, utmatt-
ning så att man till slut inte orkar, vilket kan leda till uppsägning. I sådana 
fall skulle hjälp från oberoende facklig regionalt ombud vara önskvärt. Om 
man är i en utsatt situation så är det tufft att själv ta initiativet till denna 

hjälp. För att få ett samhälle där man mår bra på sin arbetsplats, känner att 
man kan yttra sig utan att riskera kränkningar samt i fall där rehabilitering 
behövs på grund av psykisk ohälsa få en rättvis behandling som minimerar 
sjukskrivning och smärta för den utsatte så föreslår jag förslag till åtgärder 
nedan.

 Unionen ska arbeta för ett starkare systematiskt arbetsmiljöarbete på  
 arbetsplatsen.

 Unionen ska arbeta för att få trygga och kunniga lokala fackombud   
 som har tiden och möjligheten för sitt fackliga arbete 
  på arbetsplatsen.

 Unionen ska arbeta för att se till så att standardiserade rehabilite-  
 ringsplaner finns för att undvika orättvis behandling från   
 arbetsgivaren av den utsatte.

 Unionen ska möjliggöra och förenkla för den utsatte enskilde att få   
 hjälp från oberoende facklig regionalt ombud.

Förbundsstyrelsens yttrande
Det är ett stort misslyckande för arbetsgivare varje gång en arbetstagare 
drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Den stora andelen psykisk ohälsa, inte 
minst den stressrelaterade ohälsan, måste tas på största allvar. Unionen har 
därför under de senaste åren haft särskilt fokus på att förbättra förutsättning-
arna för rehabilitering på arbetsplatsen.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för hela arbetsmiljöarbetet 
och Unionen jobbar långsiktigt för att öka såväl omfattningen för och kvali-
teten på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta arbete bedrivs i många av 
verksamhetens olika delar.

På samma sätt är det centralt för allt arbetsmiljöarbete med kunniga arbets-
miljöombud som har goda förutsättningar att verka i uppdraget. Unionen 
jobbar på olika sätt för att stärka arbetsmiljöombuden i sitt arbete – genom 
utbildningar, den regionala arbetsmiljöombudsverksamheten, facklig råd-
givning samt genom utveckling av arbetsplatsnära stöd både i egen kraft och 
genom den partsgemensamma organisationen Prevent. Det är dock viktigt 
att understryka att arbetsmiljöansvaret vilar på arbetsgivaren och att rehabi-
literingsarbetet inte får stå och falla med det enskilda arbetsmiljöombudets 
kunskapsnivå.

Det som är utmärkande för rehabiliteringsärenden är dess inbördes olikhe-
ter. Det är olika historik, diagnos, arbetsplatser, chefer, arbetstagare, läka-
re och förutsättningar i övrigt. Därför kan åtgärder som syftar till att öka 
likvärdighet – exempelvis standardiserade processer och mallar – i själva 
verket få motsatt effekt. Rehabilitering bör mer betraktas som ett hantverk än 
som en särskilt arbetsmetod. Och för att ett hantverk ska kunna bedrivas på 
ett bra och likvärdigt sätt bör fokus snarast ligga på att stärka kunskaperna, 
samarbetet och förutsättningarna för alla aktörer som är inblandade i rehabi-
literingsarbetet. Först då kan varje enskild person få bästa möjliga förutsätt-
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ningar att komma tillbaka i arbete utifrån de specifika omständigheter som 
finns i just det enskilda fallet.

Unionen ger redan idag stöd i enskilda rehabiliteringsärenden genom den 
regionala arbetsmiljöombudsverksamheten. Under 2019 gav Unionens re-
gionala arbetsmiljöombud stöd i 537 rehabiliteringsärenden, vilket ungefär 
motsvarar 30 procent av alla ärenden. Det bör dock påpekas att lagstiftning-
en sätter vissa gränser för de regionala arbetsmiljöombudens tillträde till 
arbetsplatser.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  anse första, andra och fjärde attsatsen besvarade

att  avslå tredje attsatsen

Motion 5 FR 2020  
Motionär: Medlem Sydväst

Livslångt lärande – genom fortbildning
Utbildning är bra, men påståendet att fortbildning är ännu viktigare för 
unionens medlemmar känns riktigt och angeläget. Fortbildningen bör därför 
ses som det bärande elementet i ett koncept om ett livslångt lärande, om det 
är accepterat som ett av de prioriterade målen av fackförbundet. Och varför 
ska fortbildning och ett livslångt lärande inte vara det med tanke på att det 
svenska samhället aldrig önskar konkurrera genom de låga lönerna, vi som 
svenskar tvingas därmed att ständigt söka förnya kompetensen. Det i sin 
tur kräver att samhället ställer om till större möjligheter att studera kortare 
utbildningar på de bästa lärocentren Sverige klarar att erbjuda. Idag erbjuds 
medlemmar endast ett fåtal inriktningar och kurser, alltför ointressanta och 
torftiga för vissa grupper och kanske tider, orter eller omfattningar inte pas-
sar. Dessutom kan även arbetsgivaren verka hindrande. 

Att  öppna upp och göra tex universitet och högskola mer tillgängliga   
 och anpassade för redan yrkesverksamma, eller för tillfället arbetslösa   
 yrkesverksamma, kan även generera positiva effekter på  
 skolverksamheten i Sverige då banden mellan teori och verklighet   
 knyts närmare. 

Att  Unionen tillsammans med övriga fackföreningar verkar för ett livs-  
 långt lärande för arbetande såväl som arbetslösa 

Att  Unionen verkar för att medlemmar, arbetande såväl som arbetslösa   
 får tillgång till högkvalitativa kurser och lärarocentra

Förbundsstyrelsens yttrande
Vikten av bättre förutsättningar för livslångt lärande är en av Unionens högst 

prioriterade frågor, och en viktig del av den uppdaterade kompetenspoli-
tiska plattform som kongressen beslutade om i höstas. Förbundsstyrelsen 
delar motionärens beskrivning av behovet bättre förutsättningar för livslångt 
lärande, såväl under arbete som under arbetslöshet.

Unionen arbetar med frågan i flera olika sammanhang. Ett viktigt instru-
ment är en kontinuerlig utveckling av kollektivtalen. Ett exempel på det är att 
arbetslösa tjänstemän efter ett tillägg till omställningsavtalet mellan PTK och 
Svenskt Näringsliv sedan januari 2019 kan få ett nytt studiestöd, TRR-stu-
dieersättning. Ersättningen kompletterar det offentliga studiemedlet, upp till 
70 procent av tidigare lön i två terminer och upp till 50 procent i ytterligare 
två terminer. En överenskommelse som stärker möjligheten att ställa om vid 
arbetslöshet väsentligt.

I de förhandlingar som inleddes 2019, mellan PTK, LO och Svenskt Nä-
ringsliv om flexibilitet och utvecklad anställningstrygghet är förstärkta 
möjligheter till omställning såväl under anställning som vid arbetslöshet en 
mycket viktig fråga för Unionen och övriga PTK-förbund. Förhandlingarna 
har pausats under avtalsrörelsen men ska återupptas i augusti. Parterna har 
tillsatt tre arbetsgrupper som fram till maj 2020 har i uppdrag att utreda en 
rad frågeställningar inför de fortsätta förhandlingarna, varav en arbetsgrupp 
fokuserar på utökat stöd i omställning.

Unionen bedriver även ett aktivt påverkans- och opinionsbildningsarbe-
te i dessa frågor, både på egen hand, via TCO och tillsammans med andra 
fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Förbundsstyrelsen konstaterar 
att förutsättningarna för livslångt lärande under senare tid har kommit att bli 
en alltmer framträdande fråga både på den politiska agendan och i samhälls-
debatten, delvis till följd av det opinions- och påverkansarbete som Unionen 
bedrivit.

Ett av Unionens nyckelbudskap är just det som lyfts i motionen, att utbild-
ningsutbudet behöver anpassas efter yrkesverksammas behov. Både fler korta 
kurser och längre utbildningar, som är tillgängliga på ett flexibelt sätt och 
som går att kombinera med arbete behöver skapas. Närmare samverkan mel-
lan utbildningsanordnare och arbetsliv behövs för att säkerställa att utbild-
ningarna håller hög relevans ur ett arbetslivsperspektiv.

I undersökningar förbundet gjort uttrycker medlemmar ett stort behov av 
vidareutbildning i högskolan. En majoritet vill helst studera på distans, de 
flesta i kombination med fysiska träffar. Samtidigt har antalet kurser på dis-
tans minskat kraftigt under senare år, och många som sökt efter utbildning 
ur vidareutbildningssyfte i högskolan uppger att de har haft svårt att hitta 
utbildning som motsvarar deras behov.

Unionen har bland annat drivit förslagen att staten ska ge universitet och 
högskolor ett tydligare uppdrag att bidra till yrkesverksammas behov av 
vidareutbildning och omställning, och att resurstilldelningen behöver ändras 
så att lärosäten får bättre ekonomiska förutsättningar att utbilda yrkesverk-
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samma. Båda dessa förslag fanns med i den offentliga utredning om hög-
skolans styrning och resurstilldelning som presenterades i början av 2019. 
Unionen arbetar nu för att förlagen också ska genomföras av regering och 
riksdag.

För många medlemmar skulle bättre möjligheter till vidareutbildning och 
fortbildning inom yrkeshögskolan vara värdefullt. Yrkeshögskola har för-
delen att utbildningen har hög relevans ur ett arbetslivsperspektiv, eftersom 
förutsättningen för att utbildningsanordnare ska få statligt stöd är att utbild-
ningarna motsvarar dokumenterade behov på arbetsmarknaden och att de 
utvecklas i samverkan med arbetslivet. När det gäller yrkeshögskolan har 
Unionen identifierat att bristen är att utbildningarna är svåra att kombine-
ra med arbete, då det närmast helt saknas korta kurser och utbildningar. 
Nu satsar regeringen 25 miljoner kronor per år i ett pilotprojekt, med korta 
kurser särskilt utformade för yrkesverksamma, i enlighet med Unionens 
önskemål. Förhoppning är att det faller väl ut och att volymen korta kurser 
framöver kan skalas upp.

För att effektivisera livslångt lärande har Unionen även drivit behovet av 
bättre fungerande validering. Den omfattande kompetens yrkesverksamma 
utvecklar i arbetslivet måste vara möjlig att validera för att bli behörig till 
utbildning, och för att kunna tillgodoräkna exempelvis i form av högskole- 
eller yrkeshögskolepoäng. Därmed kan utbildningstiden förkortas. Unionen 
har haft en ledamot i Valideringsdelegationen som i ett delbetänkande bland 
annat lagt fram en rad konkreta förslag på vad regeringen behöver göra för 
att valideringen ska fungera bättre i högskolan. Slutbetänkandet presente-
rades i början av året, och Unionen arbetar aktivt för att få regeringen att 
genomföra förslagen.

En förutsättning, inte minst för att kunna genomföra mer omfattande vida-
reutbildningar, är stärkta möjligheter till studiefinansiering. Unionen har 
därför länge arbetat för att studiemedlet ska anpassas till yrkesverksammas 
behov. Bland annat är förslagen i en utredning som regeringen nyligen 
skickat på remiss, om höjda övre åldersgränser för rätt till studiemedel och 
fler extra veckor till den som slagit i taket men har behov av utbildning av 
arbetsmarknadsskäl, förslag som Unionen har drivit. Det är ett steg i rätt 
riktning men inte tillräckligt, också villkoren behöver anpassas efter yrkes-
verksammas behov och levnadsomkostnader.

Förbundet bedriver även ett internt projekt, under namnet framtidskompe-
tens, där det pågår en utredning om kurser på vissa högskolor skulle kunna 
göras tillgängliga för medlemmar.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  anse motionen besvarad.

Motion 6 FR 2020 
Motionår: Medlem Göteborg

Pension + A-kassa
Trygg även efter 65 

Nu när vi blir äldre och kraven på oss ökar att arbeta längre, så borde alla 
de avtalade förmånerna vi har fram till 65 även finnas med några år till. Jag 
tänker på inbetalningar till pension ITP, rätt att vara arbetslös och få a-kassa, 
och sjukpension. På mitt företag går det inte att förhandla till sig ytterligare 
inbetalningar till pension eller högre lön. Så avtal behövs! Höj åldersgränsen 
för företagets inbetalningar till pension och rätten att få a-kassa.

Förbundsstyrelsens yttrande
Unionen anser att det är en förutsättning - för att ett längre arbetsliv ska vara 
möjligt för fler - att arbetsmiljön i arbetslivet förbättras och att de omkring-
liggande trygghetssystem, t.ex. sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt pen-
sionssystem, följer med eventuella höjningarna av åldersgränser.

När det gäller de omkringliggande trygghetssystemen så lämnade Social-
departementet i februari 2019 en promemoria (Ds 2019:2) om höjda ålders-
gränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem. Där föreslogs att inte 
bara att åldersgränser inom den allmänna pensionen ska höjas utan också att 
åldersgränserna i de omkringliggande trygghetssystemen ska följa med upp-
åt (ex vis sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen). Unionen har därför i remiss-
svar till ovanstående promemoria tillstyrkt förslaget om att åldersgränserna i 
de omkringliggande trygghetssystemen föreslås höjas.

Riksdagen har ännu inte beslutat om att de pensionsrelaterade åldersgrän-
serna i pensionssystemet och trygghetssystemen ska höjas. Förslag på detta 
kommer enligt regeringen att lämnas i en kommande proposition. Inom 
Riksdagen finns dock en parlamentarisk majoritet för att genomföra försla-
gen från ovan nämnda promemoria. Höjda åldersgränser inom ex vis sjuk- 
och arbetslöshetsförsäkringen är dock en viktig fråga för Unionen och därför 
kommer vi inte släppa den förrän de aviserade höjningarna är på plats. Fram 
till att så sker, kommer Unionen i dialog med regeringen och riksdagsleda-
möter att bevaka frågan.

När det gäller tjänstepension så anser Unionen att man bör omfattas av in-
betalningar till premiebestämd tjänstepension under hela anställningstiden, 
såväl före 25 år som efter 65 år. Unionen avser därför verka för att nuvaran-
de ålders-gränser förändras och inom PTK verka för att sådant krav ställs i 
förhandlingar.

Förbundsrådet föreslås besluta 

att  anse motionen besvarad.
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Motion 7 FR 2020  
Motionär: Medlem Värmland

Permission för egen 50-årsdag oavsett 
veckodag
På Tieto i Karlstad, och förmodligen i hela Sverige, beviljas man permission 
(ledighet utan löneavdrag) för egen 50-årsdag. Detta gäller dock endast om 
50-årsdagen infaller på en arbetsdag. En ledig dag är en uppskattad förmån, 
som i detta fall inte får delas av alla. Varför ska inte även anställda som fyller 
år på ”fel” dag bli bjudna på en ledig dag? Man kanske vill bjuda hem kol-
legorna på en vardag eftersom det är större chans att de kommer. För det 
är väl därför som 50-årspermissionen finns från början? Nuvarande regel 
känns föråldrad. Den leder dessutom ofta in på små skämt och lustigheter 
som inte uppskattas av alla. När man bläddrar i kollektivavtalen så nämns 
”egen 50-årsdag” på ställen där man räknar upp vad man kan få permission 
för. Det står inte explicit att det inte gäller om 50-årsdagen infaller på en 
helg. Det kan inte handla om någon betydande stor summa för företaget, i 
snitt fem av sju 50-åringar som påverkas. Unionen driver i nästa avtalsrörelse 
att alla löntagare beviljas en heldagspermission på eller i nära anslutning av 
sin 50-års dag av arbetsgivaren. Detta ska gälla oavsett vilken veckodag som 
50-årsdagen infaller på.

Förbundsstyrelsens yttrande
Permission innebär i kollektivavtalen en möjlighet till frånvaro från jobbet 
utan att löneavdrag görs. Det gäller i Unionens avtal vanligen för del av dag 
och är något som arbetsgivaren beviljar. I avtalen exemplifieras ibland också 
att det kan bli aktuellt för en eller flera dagar, t.ex. vid hastigt påkommande 
sjukdomsfall i familjen eller nära anhörigs frånfälle. Ibland finns ytterligare 
reglering i lokala avtal, annars kan tillämpningen följa av policy hos arbetsgi-
varen. Senaste avtalsrörelserna har det från vissa motparter framförts krav på 
att permissionsreglerna ska tas bort ur centrala avtalen.

Förslag om förändringar i kollektivavtalen, avtalsmotioner, behandlas samlat 
inom Unionen inför avtalsrörelserna. En avtalsrörelse pågår nu under 2020 
och förbundsrådet föreslås överlämna motionen för behandling vid nästa 
förbundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en avtalsrörelse.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar  
 avtalsfrågor.

Motion 8 FR 2020  
Motionär: Medlem Sydväst

Slå vakt om folkrörelsens alkoholkultur
Folkrörelsen, facket och näringslivet har under lång tid motarbetat en de-
struktiv alkoholkultur med ett i modern tid tämligen gott resultat. Dessa 
historiska landvinningar är med industrisektorns minskning och med en 
allt större tjänstemannasektor nu hotad om vi inte ser upp och granskar vårt 
beteende och reaktioner på vad som ska vara tillåtet respektive en framhävd 
alkoholkultur. After Work, vinlotterier, fester dränkta i alkohol kan onekli-
gen låta trevligt och som tagna ur en god amerikansk TV serie. Men, det kan 
också riskera få en alltmer framhävd och framskjuten plats, och i värsta fall 
påträngande plats i medlemmars arbetsmiljö, och som ovan påpekat särskilt 
bland tjänstemäns arbetsmiljö. En alkoholist mindre och en familjetragedi 
mindre är nog så motiverande för att låta skriva en motion om att Unionen 
ska gå ut med information och påminnelser om våra historiska problem 
och landvinningar inom den rådande alkoholkulturen i arbetslivet och den 
delade miljön våra medlemmar befinner sig i och inte kan välja bort varan-
dra ifrån. Det får därför inte upplevas som påtvingande eller påträngande. 
Genom att påminna om vår historia så kan man också uppmuntra att man 
på företagen hellre låter välja en tillåtande snarare än påträngande alko-
holkultur. Skillnaden bör demonstreras genom att man i företagens regelverk 
uppmanar till att välja de mer undanskymda platserna och tider där man 
gör minst påverkan mot sina medarbetare. Det bör i bästa fall resultera i en 
signalpolitik om en alkoholkultur som mer smyger än tränger sig på, dvs det 
ska förhoppningsvis upplevas mer som ”tillåtet” än att man ”förväntas” delta. 
Unionen påminner i kampanj om Svensk folkrörelses arbete och landvin-
ningar med en restriktiv alkoholkultur Unionen talar om att faran med att 
alkoholkulturen glider ifrån svensk historia Unionen uppmanar till eftertan-
ke kring företagens alkoholkultur och hur den kan upplevas för de ofrivilliga 
och de med ett skört förhållande till alkohol

Förbundsstyrelsens yttrande
För förbundsstyrelsen är förekomsten och synen på alkohol viktiga frågor att 
hantera och arbeta med för att skapa ett bättre arbetsliv både för individen 
och på arbetsplatsen och för att skapa ett bättre samhälle i stort. Alkohol och 
droger kan vara både ett arbetsmiljöproblem och innebära arbetsmiljörisker 
för individ och kollegor. Alkohol och droger riskerar även innebära kostna-
der för våra medlemmars företag och organisationer genom minskad pro-
duktivitet och produktionsbortfall.

I Unionens politiska riktlinjer för Alkohol och droger på jobbet finns för-
bundets syn på frågorna. I riktlinjen lyfts bland annat att arbetsgivare och 
medarbetare gemensamt bör utarbeta en policy för alkohol vid representa-



 INNEHÅLL ›› 3736 

tion och andra sammankomster och vid dessa tillfällen ska restriktivitet vara 
vägledande samt alltid finnas alkoholfria alternativ. Att förhindra och hante-
ra alkoholrelaterade problem och en osund kultur på arbetsplatsen är viktigt 
och kan göras genom ett väl fungerande och förebyggande arbete men även 
en tydlig organisation för arbetsanpassning och rehabilitering. I riktlinjerna 
lyfts även att arbetsgivaren vid alkoholrelaterade händelser i omedelbar an-
slutning till det som inträffat ska ha samtal med medarbetare och även följa 
upp med eventuella rehabiliteringsinsatser.

Alkoholkulturen som finns i samhället och historiskt varit närvarande inom 
fackföreningsrörelsen har på många sätt lett till stora skador och kostnader 
för individen och samhället. Alkohol är på många sätt en arbetsmiljöfråga 
och arbetsmiljö är ett av förbundets prioriterade områden. Att arbeta med 
arbetsmiljöfrågorna är därför väldigt viktigt vilket förbundet fortsätter göra 
på arbetsplatser där det finns medlemmar och förtroendevalda.

Förbundsrådet föreslås besluta

att  avslå första att-satsen,

att  anse andra och tredje att-satserna besvarade.

Motion 9 FR 2020  
Motionär: Medlem Stockholm

Sjukvårdsförsäkring urholkar välfärden 
Motionen
Som medlem har det från och med 1 jan 2018 varit möjligt att teckna en 
sjukvårdsförsäkring hos Bliwa. Vilket ger planerad specialistvård och snabb 
kontakt med privat vårdgivare. I Sverige har ett parallellt sjukvårdssystem 
växt fram där 650 000 personer via privata sjukvårdsförsäkringar köpt sig 
före alla andra medborgare. Det urholkar den offentliga vården och bryter 
mot hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor. För 
en fackförening som säger sig värna om generell välfärd är det fel att erbjuda 
privata sjukvårdsförsäkringar åt medlemmarna. Vi riskerar att bli stödhjul åt 
privatkliniker i Stockholms innerstad. Vi måste kliva fram och berätta att vi 
vill slåss för den svenska välfärdsmodellen.

Ta ställning för vård på lika villkor och för den svenska välfärdsmodellen

Avskaffa medlemsförsäkringar som bidrar till ökade klyftor och orättvisor i 
samhället

Förbundsstyrelsens yttrande
Unionen anser att det är av största vikt att Hälso- och Sjukvårdslagen följs 
och att vård prioriteras efter behov. Förbundet har ett uttryckligt krav på att 
försäkringsgivaren ställer krav på att lagen efterföljs av de vårdgivare som 
anlitas.

Försäkringen hade före 2018 endast kunna tecknas av egenföretagarmedlem-
mar. Inför upphandlingen av nytt gruppförsäkringsavtal beslutade Unionen 
2017 att även erbjuda en så kallad sjukvårdsförsäkring till samtliga yrkes-
verksamma medlemmar. De främsta skälen till förändringen var intresse hos 
Unionens medlemmar samt det faktum att flera av Unionens konkurrenter 
redan erbjöd produkten. En mycket viktig aspekt var dessutom att erbju-
dandet ger möjlighet för medlemmar att teckna försäkring utan krav på 
hälsokontroll. Beslutet föregicks av noggrann utredning kring hur produkten 
fungerar och eventuell påverkan på den allmänna sjukvården.

När det gäller efterlevnaden av Hälso- och sjukvårdslagen så har förbundet 
en dialog med den egna försäkringsgivaren (Bliwa) avseende vilka vårdbolag 
som anlitas och vilka krav som ställs på bolagen. Förbundet har också sä-
kerställt att Bliwa ställer krav på att alla anlitade vårdgivare följer Hälso-och 
sjukvårdslagen.

Regeringen har den 16 januari 2020 givit Myndigheten för vård- och om-
sorgsanalys i uppdrag att beskriva riskerna med att patienter med privata 
sjukvårdsförsäkringar ges företräde till hälso-och sjukvården framför patien-
ter som får offentlig finansierad hälso- och sjukvård samt i den mån det är 
möjligt även undersöka förekomsten av att detta sker. Utredningen ska vara 
klar den 31 mars 2020. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har den 13 
februari 2020 inlett en förstudie för att undersöka myndighetens möjlighet 
att granska privata vårdgivares prioritering av patienter1. IVO har initierat 
förstudien med anledning av bl.a. de uppgifter som förekommit i media.

Förbundsstyrelsen kommer följa myndigheternas utredningsarbete och för-
hålla sig till de resultat och slutsatser som där framkommer. Vid förbunds-
rådets genomförande bör förbundsstyrelsen kunna redovisa ytterligare kring 
vad myndigheternas utredningar kommit fram till.

Förbundsrådet föreslås besluta
att  anse motionens första attsats besvarad

att  avslå motionens andra attsats

1 https://www.ivo.se/publicerat-material/nyheter/forstudie-om-tillganglighet-for-patienter-i-forsakringsfi-
nansierad-och-skattefinansierad-vard/
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Arvoden 2020
För att följa samma princip som Unionen föreslår valberedningen att arvodena 
till regionstyrelsen och revisorer fortsättningsvis ska följa inkomstbasbeloppets 
utveckling per den 1 januari.

 
Inkomstbasbelopp (IBB) för 2020 är 66 800 kr. 
Prisbasbeloppet (PBB) för 2019 var 46 500 kr.

Regionstyrelsen

Årsarvode 2020 2019

Ordförande 0,30 IBB, 20 040 kr 0,4 PBB, 18 600 kr

Vice ordförande 0,22 IBB, 14 696 kr 0,3 PBB, 13 950 kr

Ordinarie ledamot 0,15 IBB, 10 020 kr 0,2 PBB, 9 300 kr

Suppleanter 0,15 IBB, 10 020 kr 0,2 PBB, 9 300 kr

Ungdomsombud* 0,15 IBB, 10 020 kr 0,2 PBB, 9 300 kr

*) Inga ungdomsombud finns föreslaget 

Mötesarvode

Arvoden utbetalas med 500 kr per bevistat protokollfört regionstyrelsesam-
manträde. För att årsarvode ska utbetalas krävs minst 70 % närvaro.

Revisorer

Årsarvode 2020 2019

Sammankallande 0,06 IBB, 4 008 kr 0,07 PBB, 3 255 kr

Ordinarie 0,05 IBB, 3 340 kr 0,06 PBB, 2 790 kr

Suppleanter 0,05 IBB, 3 340 kr 0,06 PBB, 2 790 kr

Mötesarvode

Arvoden utbetalas med 500 kr per bevistat protokollfört sammanträde. För 
att årsarvode ska utbetalas krävs minst 60 % närvaro. 

Valberedningen har ordet
Valberedningens arbetsprocess kring förslaget till ny styrelse
På kommande sidor presenteras valberedningens förslag till ny regionstyrelse 
i Stockholm. Vi har i vårt förberedelsearbete intervjuat alla nuvarande region-
styrelseledamöter. För att bilda oss en uppfattning om hur styrelsen arbetar så 
har vi även deltagit på styrelsens sammanträden.

Alla som är nominerade till en styrelsepost och som inte tidigare har inter-
vjuats har kallats till en intervju med valberedningen. Vårt mål är att få till en 
styrelse där ledamöterna representerar olika branscher, stora som små arbets-
givare samt arbetsplatser med eller utan klubb.

Vi har i den mån det varit möjligt också tagit hänsyn till bland annat ålders- 
strukturen i styrelsen samt även sett till könsfördelningen. Vårt förslag till 
styrelse grundar sig på att ledamöterna delar Unionens värdegrund. Vi är 
övertygade att vårt förslag ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt  
styrelsearbete.

Suppleanter deltar aktivt i styrelsens arbete. Skillnaden mellan att vara ordi-
narie ledamot och suppleant i styrelsen är att suppleanterna inte har någon 
beslutsrätt men väl yttrande och förslagsrätt.

Vi ska enligt stadgarna lämna förslag på ungdomsombud. Under förra man-
datperioden kunde vi bara föreslå ett ungdomsombud och i år kan vi inte förslå 
något på grund av att inga nomineringar kommit in till valberdningen. 

På följande sidor presenterar valberedningen också förslag till revisorer och 
ombud till förbundsråd.

Unionen Stockholms valberedning
Ordinarie    

Ylva Eriksson – sammankallande Manpower AB 
Louis Hagströmer  SAS Ground Handling   
  Sweden AB
Eva Landqvist  Ericsson AB  
Adam Rydström  Arrow ECS Sweden AB  
Roger Sandman  Systembolaget AB

Suppleanter
1. Jonas Kemi  Keolis Sverige AB 
2. Krister Berlin  Ericsson AB
3. Tiina Declercq  Apoteket AB
4. Annica Pettersson  Lärarförbundet
5. Vakant
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Stockholms högsta företrädare och leder  
Unionens arbete i regionen. Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och 
företräder regionen i förbundet. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Stockholm ska åstadkomma  
under året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Styrelsen består 
av ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter och ungdomsombud.  
Suppleanterna och ungdomsombuden har yttrande- och förslagsrätt, men inte 
rösträtt. Ungdomsombuden tillvaratar unga medlemmars intressen i styrelsen. 

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag. Du kan däremot inte föreslå andra kandi-
dater än de som finna angivna här. 

Valberedningens förslag
Ordinarie ledamöter

Carl Bjelksjö, Scouterna – omval 2 år 
Jag jobbar som IT-koordinator på Scouterna och är vice 
klubbordförande, förbundsråds- och kongressombud. Jag 
har föreningserfarenhet inom Scouterna där jag är ledare 
och har varit kårordförande i många år. Har suttit i olika 
typer av styrelser och arbetsgrupper inom Unionen, Scout-
erna och andra föreningar. I regionstyrelsen bidrar jag med 
erfarenhet av styrelsearbete från andra föreningar, engage-

mang och struktur. Viktigaste frågan för mig är att arbetsplatserna har bra 
arbetsmiljö och att återväxten av nya medlemmar är god.  

Kristin Cederby Fransson, Coor Service Management AB  
– omval 2 år 
Jag jobbar som administratör på Coor Service Management 
AB. I dagsläget har jag förtroendeuppdrag i min klubb-
styrelse, regionstyrelsen och branschdelegationen där mitt 
kollektivavtalsområde ingår. Jag är en föreningsmänniska 
sen barnsben och har tidigare haft förtroendeuppdrag ibland 

annat Svenska Kyrkans Unga, Stockholm Pride och Friluftsfrämjandet. Jag är 
en åsiktsstark person som alltid försöker se saker ur olika perspektiv. Jag tror 
på att engagemang föder engagemang, och att det är viktigt att ha en organisa-
tion som syns och hörs, alltid med våra medlemmars intresse i fokus. Rätten 
till ett tryggt, utvecklande och jämlikt arbetsliv är vad som driver mig i mitt 
arbete. Jag tror på vikten av representation och att alla får en chans att göra 
sina röster hörda. 
Även nominerad som suppleant 

Peter Ferm, Electrolux IT Solutions – omval 2 år 
Jag jobbar som Sustainability IT Expert på Electrolux IT. 
Jag är ordförande i Electroluxklubben och ordinarie leda-
mot i regionstyrelsen Stockholm, representant i Electrolux 
Bolagsstyrelse och EWC-ledamot. I regionstyrelsen bidrar 
jag med kunskap om hur multinationella svenska företag 
fungerar och erfarenhet av internationellt fackligt arbete, 

har organiserat fackförening i Memphis USA. Hållbarhet och miljöfrågor har 
jag jobbat med sedan 2010. Frågor som engagerar mig mest är Agenda2030 
och att skapa en arbetskultur fylld av respekt och glädje. Att försvara svenska 
värderingar i en tuff internationell miljö. 

Kristina Hovlid, Lärarförbundet – omval 2 år 
Jag jobbar som ombudsman på Lärarförbundets region-
kontor i Vänersborg. Arbetar med socialförsäkringsfrågor 
(arbetsskador och sjukdom, rehabilitering). Är riksklubb-
sordförande för Unionenklubben på Lärarförbundet, Lä-
rarnas arbetslöshetskassa och Lärarfortbildning AB. Sitter 
även som kongress- och förbundsrådsombud, samt i Unio-

nens nationella valberedning, och är för närvarande ordförande i TCO-rådet 
Stockholm. Har haft fackliga uppdrag i drygt 40 år först i Lärarförbundet 
och sedan Unionen. I regionstyrelsen bidrar jag med engagemang, kunskap 
och erfarenhet. Trots att jag varit fackligt engagerad så länge tycker jag det 
är jätteroligt med styrelsearbete. Den viktigaste frågan för mig: ”hur ska vi 
engagera och medvetandegöra medlemmar och förtroendevalda så att den 
svenska modellen och kollektivavtalen fortsätter att vara starka och självklara 
på arbetsmarknaden?”. Ett hållbart arbetsliv och inflytandefrågor är andra 
viktiga områden. 
Även nominerad som suppleant

Pamela Valenzuela Silva, Randstad Sweden Group AB– 
nyval 2 år 
Mitt namn är Pamela Valenzuela Silva. Jag är anställd på 
Randstad där jag arbetar fackligt på heltid. Jag är ordföran-
de i vår klubb, har varit styrelseledamot i regionstyrelsen i 
Stockholm, har varit ledamot i förhandlingsdelegation Al-
mega tjänster och suppleant i förbundsstyrelse. Då jag har 

erfarenhet av att arbeta på nationell nivå, så har jag en bredare förståelse för 
hur vi implementerar kongressens beslut i regionen, det kan jag bidra med i 
regionstyrelsen. Frågor som engagerar mig mest är jämställdhet, likabehand-
ling och självklart att värna om vår demokrati.  
Även nominerad som suppleant
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Fredrik Sjöholm, DXC Technology (Enterprise Services)  
– nyval 2 år  
Jag jobbar som solution consultant och är idag suppleant 
i regionstyrelsen. Var också ordinarie ledamot i förbunds-
rådet, kassör i sonens innebandy klubb samt engagerad i 
Stockholms Veteranförbund (Fredsbaskrarna). I regionsty-
relsen bidrar jag med min vana att förhandla och att räkna 

på business case och budgetar som jag tror är viktiga. Demokrati och fred är 
mina viktigaste frågor, detta innebär också att jämställdhet är otroligt viktigt 
och då inta bara mellan män och kvinnor utan att det gäller oberoende av 
religion, hudfärg eller sexuell läggning. 

Suppleanter

1. Klas Wallin, Keolis Sverige AB – omval 1 år 
Jag jobbar på Keolis Sverige AB som trafikledare, främst i 
yttre tjänst. Har bildat riksklubb från 5 lokala klubbar runt 
om i Sverige och varit ordförande i Unionens riksklubb 
Keolis Sverige sen bildandet 2015. Jag har även suttit som 
suppleant i Unionens regionstyrelse Stockholms under 
senaste året och deltagit i flertalet regionråd, förbundsråd 

samt kongressen 2019. Jag brinner för den svenska modellen och kollektiv-
avtal. Har varit gästföreläsare på flera av Unionens fackliga grundkurser. 
De frågor som engagerar mig mest är att förvalta och förstärka den svenska 
modellen på alla plan, allt från gräsrotsnivå till EU-politiken. 
Även nominerad som ordinarie

2. Sandra Vestergren, SAS Ground Handling Sweden AB 
– omval 1 år 
Jag jobbar på SAS SGH som flight Supervisor och sitter 
med i SGH styrelse som ledamot. Innan jag började på SAS 
jobbade jag på BRA på Bromma. Satt med i styrelsen som 
ordförande och var med att starta Unionenklubben där. I 
regionstyrelsen tror jag att jag kan bidra med mycket som 

jag står för. Har jobbat länge med det fackliga. Jag tycker att det är viktigt 
med demokrati för öppenhet, solidaritet för mångfalden och för att jag anser 
att människor är lika mycket värda oavsett vilken kön, hudfärg eller etnicitet 
man har. 
Även nominerad som ordinarie

3. Johanna Nilsson, Pausera – nyval 1 år 
Jag är egenföretagare och driver företaget Pausera, där jag 
arbetar med coaching, utbildning och som föreläsare. Och 
jag är även timanställd inom på Alkohollinjen. Jag är idag 
kongressuppleant och regionrådsombud i Unionen Stock-
holm. Varit aktiv inom Handels i min ungdom. Är aktiv 
inom flera föreningar, bl a Talarföreningen och Internatio-

nal Coach Federation (ICF). Varit skyddsombud. I regionstyrelsen kan jag 

bidra med perspektivet från oss som är kombinatörer. Egenföretagarperspek-
tivet. Ett coachande förhållningssätt. De frågor som engagerar mig mest är 
att behålla och rekrytera fler medlemmar. Entreprenörskap/egenföretagare. 
Plattformsekonomin. Att behålla och engagera fler förtroendevalda. Speciellt 
yngre. 
Även nominerad som ordinarie och ungdomsombud

4. Mattias Gissler, Ahlsell Sverige AB – nyval 1 år 
Jag jobbar på innesälj på Ahlsell Sverige AB i Älvsjö, och är 
ordförande för fackklubben Ahlsell Sverige Sthlm. Är också 
ledamot Unionen VU Ahlsell Sv och ledamot vid Unionen-
kongressen 2019. Tidigare ledamot i ett par olika klubbsty-
relser, fotbollstränare pojkar, arbetsplatsombud, sekreterare 
i BRF-styrelse. I regionstyrelsen vill jag bidra med ett  starkt 

engagemang att verka för ett rättvisare arbetsliv, nu och i framtiden. Mina 
hjärtefrågor är demokrati, förtroende, jämlikhet och hållbarhet.  
Även nominerad som ordinarie

Övriga nominerade till regionstyrelsen

Eva Botmar, STIM 
Jag jobbar på Förlagsservice och har kontakt med mu-
sikförlag och upphovspersoner. Idag är jag ordförande 
i Unionenklubben på Stim, ordinarie styrelseledamot i 
STIMs styrelse - arbetstagarrepresentant. Och jag är även 
suppleant i Eolshälls 4H-gårdsstyrelse. Jag har varit kassör, 
ledamot samt suppleant i Unionenklubben på STIM och i 

Eolshälls 4H gård genom åren. I regionstyrelsen vill jag bidra med engage-
mang, utifrånperspektiv samt en massa mer! Frågor som engagerar mig är 
kompetensutveckling och hållbarhet, i den meningen att vi ska jobba längre 
och samtidigt ökar utmattningssyndromen. Att utvecklas i arbetslivets alla 
faser bidrar till ett högre engagemang, att ha en bra psykosocial arbetsmiljö 
leder till friskare medarbetare. Men hur möter arbetsgivarna det behovet? 
Det är superviktiga frågor. 
Nominerad som ordinarie och suppleant

William Dockens, Oneflow AB 
William heter jag och ställer upp som ledamot till region-
styrelsen for Unionen Stockholm. Till vardags är jag nu 
pappaledig men arbetar annars med SEO/SEM-strategier 
som frilans inom media och tech-industrin. Mina tidigare 
uppdrag som förtroendevald var inom handels där jag var 
verksam innan jag bytte bransch. Där satt jag med i regi-

onstyrelsen som ledamot inom en del som kallades framtidsgruppen. Deras 
uppgift var att vara en opinionsgrupp för Handels med omvärldsanalyser. Jag 
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satt även med i klubben och i styrelsen för Martin & Serveras butiker som 
facklig representant. Mina frågor som jag brinner för mest är arbetsrätt och 
nyföretagande, och att aktivt arbeta för att Unionen ska ligga i framkant och 
vara aktuell som facklig organisation i samhället. 
Nominerad som ordinarie och suppleant

Andreas Ljungholm, Systembolaget AB  
Jag har varit chef i 25 år och jobbar nu på Systembolaget 
Sergels torg. Jag har varit ordinarie ledamot i Systembola-
gets chefsklubbs styrelse, där vi lyckades ändra chefsklub-
ben till aktiv klubb med många nya medlemmar. Efter det 
blev jag invald i Unionens riksklubb som suppleant i två år. 
Idag har jag uppdrag som kongressombud. Jag har tidigare 

erfarenhet från Amnesty international där var jag ansvarig för flyktinggrup-
pen i Stockholm, vilket innebar att leda gruppen i olika aktiviteter, som 
informatörsverksamhet, verksamheten på flyktingförläggningar tillsammans 
med Röda Korset, Rädda Barnen, Caritas och Farr. I regionstyrelsen vill jag 
bidra med engagemang inom arbetsmiljö och solidaritet samt all min erfa-
renhet som chef jag fått under 25 år. 
Nominerad som ordinarie
 

Per Möller, Provecus  
Jag arbetar i mitt eget företag, Provecus, som är en match-
ning av seniora personer med erfarenhet som specialister 
och ledare, med uppdrag som handlar om att hjälpa företag 
att utvecklas. Verksamheten utgår från den äldre medarbe-
tarens stora erfarenhet/kunskap, och att det i ”ålderismens” 
Sverige är svårt för äldre att få kvalificerade arbeten, och 

samtidigt behöver unga företag just erfarenhet. I regionstyrelsen kan jag 
bidra med företagarens och småföretagarens perspektiv, och hur det fungerar 
i den ”nya ekonomin”, med ”gig” tillfälliga uppdrag och för många en mer 
utsatt arbetsmarknad. Och inte minst med perspektivet att vara ”överårig” 
på arbetsmarknaden, i andras perspektiv. Jag drivs av tron på jämställda och 
kapabla människor, och att ge alla förutsättningar att växa. 
Nominerad som ordinarie   

Anna Nasir, OSM Aviation Sweden AB  
Presentation saknas.  
Nominerad som ordinarie och suppleant

Ana Pang, Kinaupplevelser  
Jag heter Ana Pang och är egenföretagare sedan 2013. Jag 
driver idag två bolag, en resebyrå och en liten livsmedelsbu-
tik. Jag har för tillfället inga förtroendeuppdrag och ingen 
föreningserfarenhet tidigare, jag ser därför med extra stor 
spänning fram emot detta uppdrag. Jag vill driva frågor 
inom jämställdhet och mångfald. Jag skulle vilja engagera 

mig mest med anställningsvillkor, löner och kompetensutveckling för egen-
företagare samt samhällspolitik och opinionsbildning. 
Nominerad som ordinarie

Alfonso Ramírez, arbetssökande  
Innan jag blev arbetslös jobbade jag som intervjuare på 
Mind Research. I Unionen är jag de senaste åren region-
rådsombud. Jag har erfarenhet sen ungdomen på 70-talet 
av politiskt ungdomsförbund och parti. Varit kommunfull-
mäktig. I hyresgästföreningen som förhandlingsdelegat, 
ordförande, kassör, informationsansvarig, och värvnings-

organisatör. Även så var jag kongressombud. Fackligt arbete har jag deltagit 
i sen 80-talet i Livsmedelsarbetareförbundet, saliga Grafiska Fackförbundet 
och Industrifacket Metall. Jag var studieombud och redaktör för typografer-
nas klubbtidning. Kongressombud i Grafiska. Jag tror att jag kan få nytta av 
mina kunskaper om reklamutformning — att ”sälja facket”, lönefrågor och 
att jag har erfarenhet av olika fackliga verksamheter som information och 
värvning. Jag förstår i grunden även ekonomi. Det som engagerar mig mest 
är diskrimineringsfrågor och allt som är rättvisefrågor. 
Nominerad som ordinarie och suppleant

Alexandra Rosenqvist, Hennes & Mauritz GBC AB  
Jag arbetar som Product Owner på H&M’s IT –funktion. 
Jag har en lång föreningserfarenhet, från arbetsmiljöom-
bud och arbetstagarrepresentant till klubbordförande. På 
mina barns förskola (Montessori och föräldrakooperativ) 
var jag ansvarig för arbetsmiljö och rutiner i styrelsen. Idag 
sitter jag i avtalsdelegationen för Handel, Apotek och Visita, 

arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen och ledamot i klubben på H&M i 
Stockholm. För mig har samhällsfrågor har alltid haft en central roll. Kvin-
nors rättigheter och speciellt ekonomisk självständighet är en hjärtefråga, 
och dessvärre fortfarande aktuell 2020. Till regionstyrelsen vill jag gärna 
tillföra mina erfarenheter som kvinna, andra generationens invandrare, och 
engagemang i att uppnå jämställda löner. Det som engagerar mig mest är 
jämställda löner! ... och löneutvecklingen generellt. Där utvecklingen behö-
ver en puff i rätt riktning. 
Nominerad som ordinarie och suppleant
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Lennart Rönnholm, Bisnode Sverige AB 
Jag jobbar som utvecklare på Bisnode och är klubbordfö-
rande. Vi är ca 300 medlemmar. Jag sitter med i delegation 
och är revisor i regionen. På fritiden har jag ett stort enga-
gemang i Frivilliga motorcykelkåren och har haft flera olika 
förtroendeuppdrag i lokal kår och för närvarande har jag 
ett förtroendeuppdrag i dess riksstyrelse. Jag tror på att en 

blandning av kompetenser och erfarenheter berikar både dynamiken och 
samtalet. Med min blandning av erfarenheter, dels lokalfackligt men också 
inom frivilligförsvaret så tror jag att jag kan bidra till ovanstående i regions-
tyrelsen. Det som ligger mig närmast om hjärtat är rättvisefrågor, ledarskap 
och hur vi beter oss mot varandra. Signaler att en chef beter sig illa mot 
medarbetare hamnar alltid överst på listan. 
Nominerad som ordinarie och suppleant

Maria Cardaba Sehlstedt, IKEA AB  
Jag heter Maria Cardaba Sehlstedt och arbetar på IKEA 
Barkarby som säkerhetsmedarbetare. Där är jag arbetsplats-
ombud och skyddsombud. Jag sitter med i valberedningen 
för IKEAs riksklubb och har tidigare varit ordförande för 
handelsklubben på min arbetsplats. Med mitt konstrukti-
va och lösningsfokuserade sätt att arbeta med de fackliga 

frågorna vill jag i regionstyrelsen bidra för att driva vår verksamhet framåt. 
Att arbeta för den svenska modellen genom att verka för att ha ett väl funge-
rande lokalt fackligt arbete är där mitt största engagemang ligger. 
Nominerad som ordinarie och suppleant

Maria Shomari, OSM Aviation Sweden AB  
Jag är sedan 15 år bemanningsanställd av OSM Aviation och 
arbetar som kabinchef på Norwegian, samt är ordförande 
i vår lokala klubb. Jag är även adjungerad i Kabindelega-
tionen för förhandlingar om kollektivavtal med Svenska 
Flygbranschen. I regionstyrelsen vill jag representera ett 
avtalsområde som är komplext och krångligt både med 

de avtalskonstruktioner som finns samt de europeiska flygreglerna. Jag har 
erfarenhet av utmaningarna med att vara bemanningsanställd och uthyrd till 
en internationell koncern och hur det försvårar både det fackliga och arbets-
miljöarbetet. Jag blir inspirerad av att faktiskt kunna påverka och att kunna 
använda kanaler och forum för att möjliggöra. Det kan handla om mitt 
engagemang i kvinnogrupper på Östafrikas landsbygd eller vårt EWC på ett 
internationellt företag.  
Nominerad som ordinarie och suppleant

Ludmila Stefankova, Kvinna till Kvinna 
Mitt namn är Ludmila Stefankova och jag är civilekonom. 
Jag jobbar på insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna. Vi 
stödjer kvinnoorganisationer som har drabbats av krig och 
väpnade konflikter. Själv jobbar jag med ekonomi. Idag 
sitter jag i Kvinna till Kvinnas fackstyrelse som förtroende-
vald. Sedan flera år tillbaka har jag erfarenhet som sekrete-

rare i Söderskogen förening som tillhör en annan stor förening, Ramsmora, 
där jag sitter som revisor. Jag brinner för likabehandling, tycker att alla 
människor skall ha rätt till ett arbete och känna sig trygga. I regionstyrelsen 
vill jag bidra med stort engagemang, några specifika saker skulle kunna vara 
ekonomi, vilket är ett område jag gillar och arbetar med. Har ett starkt driv 
för att vara med och ta ansvar för Unionens demokrati. 
Nominerad som ordinarie

Affi Stork, Dafo Brand AB 
Jag jobbar på Dafo Brand AB med försäljning av släcksys-
tem. Jag är vice klubbordförande i Unionenklubben, ersät-
tare i kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden 
Värmdö. Är även ordförande i Grindstugärde samfällighet, 
har varit ordförande för Gustavsbergsbadet AB och Lill-
ängsdals tomtägarförening. I regionstyrelsen kan jag bidra 

med kunskaper om föreningsarbete, engagemang och driv, att Unionen blir 
en organisation i tiden. Frågor som är viktiga för mig är att utveckla det 
fackliga uppdraget till det moderna arbetslivet. Att utveckla och förtydliga 
processarbetet för att ge klubbarna ett utökat stöd i det fackliga arbetet. 
Nominerad som ordinarie och suppleant  

Per Östberg, Ericsson AB 
Jag heter Per Östberg och arbetar som verksamhetsut-
vecklare och förändringsledare på Ericsson. Jag sitter 
i Unionenklubbens styrelse och jag är lokal löne- och 
MBL-förhandlare. Utöver mitt engagemang i Unionen är 
jag aktiv medlem i flera andra föreningar, i vissa av dem 
som styrelseledamot, i andra som revisor eller valberedare. 

Mina starka sidor i styrelsearbete är min vilja att bringa ordning och struk-
tur i komplexa frågor för att göra dem hanterbara, och min förmåga att hitta 
kompromisser utifrån flera olika uppfattningar. Mitt fackliga engagemang 
utgår från viljan att ge den lilla människan en röst. Enade har vi anställda 
stora möjlighet att påverka arbetsgivaren, och få den att inse att det som är 
bra för de anställa också är bra för företaget.  
Nominerad som ordinarie och suppleant
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Avsagt sig uppdrag i regionstyrelsen
Quintus Kahapolarachchi, Telia Sverige AB
Josefine Hellroth Larsson, Wikimedia Sverige
Ellinor Aaby Olsson, LSU (Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer)
Eva-Lotta Sanfridsson, Jacobs Douwe Egberts S.E AB
Joel Sjömäling, Bisnode Sverige AB

Kvarstår i regionstyrelsen 
Maria Nilsson, Systembolaget AB  Kvarstår 1 år
Rose-Marie Bard, Systembolaget AB                  Kvarstår 1 år
Håkan Nilsson, DHL Freight AB                                          Kvarstår 1 år
Robin Olofsson, Hennes & Mauritz GBC AB                        Kvarstår 1 år
Annika Salomonsson, Ericsson AB                                     Kvarstår 1 år
Theres Sysimetsä, Backa                        Kvarstår 1 år
Karin Åberg, Ericsson AB                                                   Kvarstår 1 år

Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, vilket innebär att bedöma om  
styrelsen handlat enligt stadgarna och i medlemmarnas intresse under året.

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

Valberedningens förslag
Ordinarie
Mats Fredriksson, Lärarnas a-kassa* Nyval 2 år

Suppleanter
Hans Fryklund, egenföretagare (Qualita AB) Nyval 1 år
Affi Stork, Dafo Brand AB**  Nyval 1 år

Övriga nominerade        Nominerad som
Alfonso Ramirez, arbetssökande Suppleant
Peder Reinholtz, SAS Ground Handling  Ordinarie och suppleant 
Sweden AB

Kvarstår
Lennart Rönnholm, Bisnode Sverige AB Kvarstår 1 år

*) även nominerad som suppleant 
**) även nominerad som ordinarie
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Val av förbundsråds- 
ombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, förbundsrådet, där 130 ombud från hela 
landet deltar. På mötet beslutar förbundsrådsombuden om motioner, gran-
skar årsberättelsen och diskuterar aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även 
ledamöter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar 
med pensionsfrågor och omställningsavtalet genom PTK. Inför en avtals-
rörelse ska förbundsrådet sätta mål och riktlinjer för kommande avtals-
förhandlingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska sitta i förbundets 
branschdelegationer, som har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför förhand-
lingar om kollektivavtalen. Unionen Stockholm har 26 ordinarie ombud och 
26 suppleanter i förbundsrådet. 

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

Valberedningens förslag
Ordinarie (väljs på 1 år)
Rose-Marie Bard*  Systembolaget
Carl Bjelksjö*  Scouterna
Tiina Declercq  Apoteket AB
Ylva Eriksson*  Manpower AB
Peter Ferm  Electrolux IT Solutions AB 
Kristin Cederby Fransson*  Coor Service Management AB
Mattias Mattias Gissler*  Ahlsell Sverige AB
Louis Hagströmer*  SAS Ground Handling Sweden AB
Linus Hermansson  IBM Svenska AB
Kristina Hovlid*  Lärarförbundet
Josefin Hellroth Larsson  Wikimedia Sverige 
Håkan Nilsson  DHL Freight AB
Johanna Nilsson*  Pausera 
Tommy Nilsson*  SAS
Joakim Rinnert  IBM Svenska AB
Adam Rydström*  Arrow ESC Sweden AB
Lennart Rönnholm*  Bisnode Sverige AB
Roger Sandman  Systembolaget AB
Maria Cardaba Sehlstedt*  IKEA AB
Pamela Valenzuela Silva  Randstad Sweden Group AB
Fredrik Sjöholm  Enterprise Services Sverige AB
Claes Tullbrink*  Stim
Sandra Vestergren*  SAS Ground Handling Sweden AB

Torun Vikström*  Red Bee Media Sweden AB  
Klas Wallin  Keolis Sverige AB
Karin Åberg  Ericsson AB

Suppleanter
1. Hans Fryklund**  Qualita AB 
2. Alexandra Rosenqvist**  Hennes & Mauritz GBC AB
3. Raouf Habib**  SAS Ground Handling Sweden AB
4. Eva Botmar**  Stim
5. Rainer Nyberg**  SAS
6. Maria Shomari**  OSM Aviation Sweden AB
7. Andreas Ljungholm  Systembolaget AB
8. Niclas Granström**  SAS
9. Eva-Lotta Sanfridsson  Jacobs Douwe Egberts S.E 
10. Magnus Hultgren  Algorithmica Research AB
11. Sara Shafaei  Restaurang Mynchen
12. William Dockens**  Oneflow AB
13. Per Möller**  Provecus AB 
14. Anna Nasir**  OSM Aviation Sweden AB
15. Per Östberg  Ericsson AB
16. Patrik Sätre**  Hennes & Mauritz GBC AB
17. Ana Pang**  Kinaupplevelser 
18. Nader Akbari**  Keolis Sverige AB
19. Affi Stork**  Dafo Brand AB
20. Ludmila Stefankova**  Kvinna till kvinna
21. Bo Pilsmo**  Electrolux Appliances AB
22. Eva Landqvist  Ericsson AB
23. Rickard Ingemansson**  Hennes & Mauritz GBC AB
24. Robert Berntsson**  RGB Konsult AB 
25. Alfonso Ramirez**  Arbetssökande
26. Jonas Kemi  Keolis Sverige AB

Övriga nominerade Nominerad som      
Manuel Valencia Castillo, ISS Facility Service    Ordinarie
Lars-Göran Hallbäck, Keolis Sverige AB Avsagt sig uppdraget
Mats Holmberg, Lärarförbundet Avsagt sig uppdraget
Quintus Kahapolarachchi, Telia Company AB Avsagt sig uppdraget
Ilmo Lehto, SAS  Ordinarie och suppleant
Ellinor Aaby Olsson, LSU  Avsagt sig uppdraget
Suzanne Ranta, SAS  Avsagt sig uppdraget
Nicole Ivanyi Sandberg, SAS  Avsagt sig uppdraget
Peter Sjöström, SAS Ground Handling Sweden AB Avsagt sig uppdraget
Åsa Svensson, SAS Ground Handling Sweden AB Ordinarie och suppleant
Anders Torén, Keolis Sverige AB Avsagt sig uppdraget

*) även nominerad som suppleant 
**) även nominerad som ordinarie
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Val av valberedning
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 valberedning.

Befintlig valberedning

Ordinarie
Louis Hagströmer  SAS Ground Handling I tur att avgå 
 Sweden AB
Eva Landqvist              Ericsson AB   I tur att avgå
Roger Sandman               Systembolaget AB I tur att avgå

Suppleanter 
1 Jonas Kemi Keolis Sverige AB  I tur att avgå
2 Krister Berlin Ericsson AB  I tur att avgå
3 Tiina Declercq Apoteket AB  I tur att avgå
4 Annica Pettersson Lärarförbundet  I tur att avgå
5 Vakant 

Kvarstår

Ylva Eriksson Manpower AB  Kvarstår 1 år
Adam Rydström         Arrow ESC Sweden AB Kvarstår 1 år

Avsagt sig uppdrag under mandatperioden
Lena Vejhammar Telia Sverige AB  From 16/8-19
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Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Bra verktyg både för dig 
som är nyvald som ombud och för dig som varit med ett tag men som inte 
vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens regionala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet 
senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Nu börjar vi!

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

Är det mötets mening att... Så ni tycker så här om jag förstår er rätt? 

Någon däremot? Är det nån som inte håller med? 

Ordningsfråga! Stopp! Nu hänger jag inte med, kan ni förtydliga!

Jag har inga fler på talarlistan Är det någon mer som vill säga något så säg till nu

Jag lämnar ordet fritt Är det någon som vill säga något går det bra nu

Är debatten avslutad? Är det någon som vill säga något mer? 

Kan vi sätta streck i debatten? Kan vi avsluta denna fråga och gå vidare? 

Kan mötet gå till beslut? Är ni redo att bestämma er?

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

Beslutar regionrådet bifalla valberedningens förslag? Ska vi välja dom som  
valberedningen föreslår? 

Beslutar regionrådet avslå valberedningens förslag? Ska vi inte välja just dom här, 
utan bestämma att vi väljer några andra?

Jag finner att mötet beslutat godkänna... Då säger vi så, vi är nöjda med det här 
och behöver inte prata mer om det.

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Jag vill att ni räknar rösterna!

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi fortsätta mötet?

Motion Inskickat förslag 

Jag ställer motionerna mot varandra Nu ska ni få välja vilket av de här två förslagen 
ni tror mest på

Jag ställer motionen bifall mot avslag Nu får ni säga ja eller nej till det här förslaget 

Beviljar mötet ansvarsfrihet för regionstyrelsen? Tycker ni att styrelsen skötte sitt 
jobb under året? 

Jag föreslår röstning medelst handuppräckning Jag tycker att vi ska räcka upp  
handen när vi röstar. 

Jag föreslår röstning via acklamation Jag tycker att vi ska rösta genom att ropa JA 
om vi håller med

Jag föreslår öppen omröstning Jag tycker att vi ska rösta så att vi ser varandras 
röster

Jag föreslår sluten omröstning Jag tycker att vi ska rösta så att vi inte ser  
varandras röster

Vi öppnar mötet för pläderingar Nu kan ni komma upp i talarstolen och säga vad 
ni tycker i den här frågan

Yrkanden Förslag som lämnas in under mötets gång

Kan vi lägga detta till handlingarna? Är vi klara med just den här frågan? 

Jag föreslår att vi bordlägger frågan Det känns som att vi inte kommer vidare just 
nu så jag tycker vi tar några andra frågor så länge, och så provar vi igen om 
en stund

Vi justerar röstlängden Vi ska kolla hur många som är här och vilka av dem som 
har rätt att rösta

Vi ska förrätta ett fyllnadsval Någon har hoppat av sitt uppdrag i förtid, och 
därför ska vi välja någon annan istället

Kom ihåg att anmäla permission till presidiet Säg 
till oss här uppe på scenen om du måste 
lämna mötet en stund

Jag vill tillstyrka motionen Jag gillar det här 
förslaget och ställer mig bakom det

Jag vill avstyrka motionen Jag gillar inte det här 
förslaget och ställer mig inte bakom det
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Tack för din medverkan!




