
 

 

Fastställda av förbundsstyrelsen 2010-05-04 

 

Riktlinjer för att undantas från klubbtillhörighet 
§3.2 mom 2 - regionalt ansluten 

 

Medlem ingår i klubben där arbetsplatsen är belägen enligt Unionens stadgar § 3.3 mom 2. 

Undantag från att tillhöra klubben kan göras enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen. Undantag 

kan också gälla för medlemmar på arbetsplats där det finns ett arbetsplatsombud. 

Vem kan undantas? 

Ett vertikalt förbund som Unionen bygger på att alla tjänstemän på arbetsplatsen tillhör den 

lokala klubben/arbetsplatsombudet om sådan finns. Detta gäller även medlemmar med 

chefsbefattning. Om intresse och underlag finns kan i chefer i första hand föreslås bilda en 

sektion inom klubben. Undantag från att tillhöra klubb/arbetsplatsombud ska däremot hållas 

restriktivt då Unionen värnar om vertikaliteten på arbetsplatsen. 

 

Undantag kan beviljas för medlemmar som: 

- är chefer i företagsledande ställning såsom VD, personalchef/direktör, affärsområdeschef 

eller motsvarande. 

- genom rådande kollektivavtal inte kan vara med i klubben1
  

 

Utöver nämnda grupper kan medlemmar med chefsbefattning och personalansvar som innebär 

att man har ett motpartsförhållande gentemot övriga medarbetare beviljas undantag efter 

särskild prövning. Observera att chef/samordnare/projektledare/etc med enbart verksamhets 

och/eller budgetansvar inte i normalfallet omfattas av undantagsmöjligheten. 

 

Att bli undantagen från klubb innebär inte med automatik att man räknas till frikretsen enligt 

1 § LAS (Lag om anställningsskydd). 

Ansökan 

Ansökan om att undantas klubb/arbetsplatsombud sker skriftligt genom t ex brev, e-post, eller 

fax till Unionens medlemsregister. En individuell prövning ska alltid göras och om så anses 

nödvändigt kan kontakt tas med lokal facklig företrädare och/eller regional ombudsman chef 

för att kontrollera att den sökande uppfyller kriterierna ovan. 

Tillhörighet och medlemsservice 

En medlem som undantas från att tillhöra klubben/arbetsplatsombudet blir ansluten till 

regionen då det är regionen som företräder medlemmar utan klubb i individuella frågor. Om 

ett ärende uppstår ansvarar regionen för eventuellt förhandlingsstöd för dem som är regionalt 

anslutna. Regionen ska också informera klubben/arbetsplatsombudet om man har pågående 

ärenden för en regionalt ansluten medlem som är av betydelse för klubben. Det kan t ex vara 

vid uppsägning, turordning etc.  

 

Ansvaret att söka facklig hjälp vilar tungt på den enskilde medlemmen och informationen om 

att det är till regionkontoret som medlemmen ska vända sig till ska vara tydlig. 

                                                 
1 Förekommer i vissa centrala avtal 



 

 

Medlem som beviljats undantag från klubb/arbetsplatsombud tillhör sin hemregion (där 

arbetsplatsen är belägen) och får sin medlemsservice via regionens verksamhet. Medlemmen 

ska också få samma information som andra medlemmar. 

Klubben 

Information om vilka medlemmar som är regionalt anslutna på arbetsplatsen ska meddelas 

klubben eller arbetsplatsombud via t ex medlemslistor. Listan ska då enbart innehålla 

personuppgifter och inte uppgift om lön eller annat. Om behov uppstår, t ex vid större 

omorganisationer och uppsägningar, ska regional ombudsman samarbeta med klubben när 

denne företräder den regionalt anslutna medlemmen. Klubben kan emellertid inte företräda 

medlemmen om inte regionen, med medlemmens medgivande, överlämnar mandatet till 

klubben i överenskommet ärende. 

Upphörande av undantag 

Undantaget gäller enbart så länge medlemmen innehar befattning med bibehållet ansvar och 

mandat. Vid byte av tjänst, förändring av ansvar och mandat eller vid byte av arbetsplats ska 

undantaget upphöra och eventuell ny ansökan göras som ska granskas utifrån medlemmens 

nya befattning. I de fall Unionens medlemsregister uppmärksammas om förändringen, t ex vid 

byte av arbetsplats hanteras detta av medlemsregistret. Vid förändring av tjänst och/eller 

ansvar och mandat ska medlemmen uppmanas att kontakta medlemsregistret för att se om 

undantaget ska upphöra. Medlemsregistret kan då kontakta klubben eller arbetsplatsombudet 

för att bekräfta uppgifterna. 

Övergångsregel 

Medlem som beviljats undantag från klubb kan omfattas av en undantagsregel som innebär att 

klubben inte ska ha kännedom om dessa medlemmar. Förfrågan om intresse av att fortsätta 

vara hemlig för klubben ska skickas till samtliga medlemmar som idag är undantagna 

klubben. Övergångsregeln gäller så länge som medlemmen innehar anställning/befattning 

med bibehållet ansvar och mandat. 


