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 Förslag till arbets-, besluts- och valordning 
 
Regionråd Unionen Göteborg 2019  
Regionstyrelsen Göteborg föreslår följande arbets-, besluts- och valordning för behandling av ärenden 

på regionrådet.  

 

 

Arbetsordning 
 

Regionrådets längd  
Regionrådet hålls 26-27 april 2019.  

 

Tidsschema  
Tidsschema för regionrådet återfinns i bilaga till denna arbetsordning. 

  

Permission  
Om ombud inte har tillfälle att närvara vid viss del av regionrådsförhandlingarna ska frånvaro samt 

återkomst anmälas till den av mötet utsedda sekreteraren. Mötespresidiet upprätthåller aktuell 

röstlängd i mötessystemet. 

  

Genomförande  
Regionrådet behandlar motioner, till regionen inkomna kongress-, förbundsråds- och avtalsmotioner, 

årsredovisning samt frågan om ansvarsfrihet. Diskussioner genomförs i plenum. 

 

Motionshantering  
Regionrådet har att besluta motioner enligt följande 

fem svarsalternativ  

 

Bifall 

(Ja!) 

  

 

 

 

Regionrådet beslutar i enlighet 

med motionens att-sats/er  

Besvarad 

(Ja, vi gör redan detta!) 

Regionrådet delar motionärens 

intentioner. Med hänvisning till 

befintlig eller planerad verksamhet 

anses motionärens intentioner redan ha  

uppfyllts på ett eller annat sätt. Det kan 

också gälla motioner om sådant Unionen 

inte rår över och därför inte kan besluta 

genomföra. 

 

Beaktad 

(Bra idé, vi gör inte exakt så utan på något annat sätt!)   

Regionrådet ställer sig bakom intentionerna i 

motionen alternativt någon eller några delar av 

att-satserna men vill inte binda sig att genomföra 

det på det sätt motionären föreslår. Motionens 

intentioner tillsammans med förbundsstyrelsens 

motionsyttrande föreslås därmed finnas med som 

planeringsunderlag för verksamheten 

eller avspeglas i Unionens ställningstaganden/politik.  

Avslag 

(Nej!) 

Regionrådet anser att att-satsen eller motionen ska 

avslås.  



Motionen överlämnas till förbundsstyrelse, 

nästkommande förbundsråd eller kongress  

Motionen faller inte under regionrådets 

beslutsmandat 

varför motionen måste skickas vidare. Med eller utan 

kompletterande yttrande beslutat av regionrådet.  

 

 

Anförande, förslag och yrkande  
Begäran om ordet sker medelst handuppräckning eller skriftlig anmälan. Framföranden sker 

huvudsakligen från talarstolen men kan också i enstaka fall ske från andra delar av salen. Förslag och 

yrkanden ska vara skriftliga och inlämnas till mötespresidiet. Talartiden vid första inlägget på en 

dagordningspunkt är 3 minuter och därefter 1 minut. Begränsningen gäller inte vid en föredragning av 

regionstyrelsen.  

Rätt att bryta talarlistan gäller för:  

ande  

fråga på det egna anförandet eller om anförandet uppenbart 

missuppfattas av annat ombud, görs genom mötessystemet.  

tidsbegränsning, streck i debatten, propositionsordning och ajournering), görs genom mötessystemet.  

 

Protokoll  
På regionrådet förs beslutsprotokoll.  

 

Ombud  
Som ombud på regionrådet kan endast valda ombud eller dessas suppleanter fungera. Regionchefen 

har rätt att delta och har då yttrande- och förslagsrätt.  Regionstyrelsen kan också ge representanter för 

eventuella samverkansgrupper möjlighet att delta på regionrådet och har då yttrande- och förslagsrätt. 

 

Beslutsordning  
Ärenden för beslut  
Ärenden som utan att vara upptagna på dagordningen kan tas upp för beslut om det gäller:  

 2/3 majoritet 

 

, streck i 

debatten, propositionsordning och ajournering)  

 

Rösträtt 
Rösträtt har valda ombud, regionstyrelse samt för regionen valda revisorer, samtliga med en röst var. 

Regionstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag. 

 

Beslut  
För beslut krävs mer än hälften av avgivna röster. Beslut fattas i första hand genom acklamation, i 

andra hand genom handuppräckning. Begäran av räkning görs muntligt och genomförs genom 

upprop. Vid lika röstetal gäller den uppfattning som mötesordförande företräder om hen är medlem i 

Unionen Göteborg. I annat fall avgör lotten. 

  

  



Reservationer  
Reservation med anledning av något av regionrådets beslut ska vara skriftlig och lämnas till 

regionrådets presidium. Anmälan om reservation ska ske i samband med beslut och protokollföras. 

Inlämnande av reservation, med angivande av den eller de som stödjer reservationen, ska lämnas 

innan regionrådets slut. Reservation som lämnas in efter regionrådets avslutande förs inte till 

protokollet.  

 
Valordning  
Valberedningens förslag  
Valberedningen förelägger regionrådet förslag till kandidater för valen.  

 

Valbarhet  
Enbart de som är nominerade i förväg, dock senast 31 januari, eller föreslås av valberedningen är 

valbara. Nominerade som inte föreslås av valberedningen måste nomineras på nytt under regionrådet 

för att vara valbara. Undantag från valbarhetsbestämmelserna är val av eventuella utskott, 

valberedningsutskott samt valberedning vilkas delegater samtliga nomineras senast under regionrådet. 

  

Absolut majoritet  
Vid val gäller att den som erhåller mer än hälften av avgivna och godkända röster är vald. Uppnås inte 

detta sker omval mellan de kandidater som erhållit högsta röstetal. Högst två kandidater får kvarstå för 

varje återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten. 

  

Sluten omröstning  
Begäran om sluten omröstning sker muntligen i plenum. Inför varje val presenteras en förteckning 

över samtliga valbara kandidater. 







 

KONGRESSMOTIONER 

Nummer 2019-00024   Nummer regionalt  2019-05-00001 

Unionen-klubben på Nouryon, Bohus 

Göteborg 

 
Att det ska finnas skyddsombud i arbetslivet för att ta tillvara medlemmars intresse är en 

självklarhet, det har det varit i över 100 år!  Och med tiden har frågor som rör medlemmars 

arbetsmiljö blivit en av hörnstenarna i den fackliga verksamheten, inte minst inom Unionen. 

Att vara Arbetsmiljöombud(AMO) och kunna ta tillvara medlemmars intressen inom 

arbetsmiljö är, som sagt, ett viktigt förtroendeuppdrag inom Unionen. Att vara 

Huvudarbetsmiljöombud(HAMO) är om möjligt ännu viktigare, då det ligger i rollen att leda, 

samordna och utbilda arbetsmiljöombuden och dess verksamhet. 

För att kunna utföra uppdraget som AMO eller HAMO på ett sätt som det anstår Sveriges 

största Tjänstemannaförbund så krävs det både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. 

Men, det finns ingen utbildning för de personer som väljer att ställa upp för sina kollegor och 

ta på sig rollen som arbetsmiljöombud eller huvudarbetsmiljöombud. Det som erbjuds är 

BAM – Bättre Arbetsmiljö plus fristående kurser inom olika områden men ingen heltäckande 

utbildningsförteckning för rollen som arbetsmiljöombud eller huvudarbetsmiljöombud.  

Vi vill därför 

• Att Förbundsstyrelsen arbetar för att höja statusen för rollen som 

arbetsmiljöombud och huvudarbetsmiljöombud genom att ta fram en förteckning över vilken 

utbildning som ett arbetsmiljöombud och ett huvudarbetsmiljöombud bör ha. 

• Att Förbundsstyrelsen tillser att punkten ovan omsätts till ett ”utbildningspaket” 

till de personer som väljer att ställa upp som representanter för sina kollegor i arbetslivet. 

• Att, om andra att-satsen godtas av kongressen, Förbundsstyrelsen återkommer 

till medlemmarna, hur detta arbete fortskrider 

 

Regionstyrelsen Göteborgs yttrande 

Motionären belyser förtroendeuppdraget Arbetsmiljöombud och pekar på rollens allt viktigare 

roll i arbetslivet. Det är viktigt med kunniga förtroendevalda som arbetar med 

arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljörollerna är också som motionärerna skriven en hörnsten i 

förbundet 

Om arbetsmiljöombuden har rätt kompetens och därmed kan bevaka att lagar och regler följs 

skapar det trygghet och säkerhet i arbetslivet.  

Det finns ett flertal utbildningar för AMO/HAMO i förbundet men som motionärerna skriver 

så finns det ingen sammanställning eller rekommendation om vad rollen/rollerna bör ha för 

utbildningar. Där kan förbundet bli tydligare. En tydlighet från förbundet skulle också kunna 

innebära att enskilda arbetsmiljöombud får lättare att gå utbildningar med arbetsgivarens goda 

minne. 

Med anledning av ovanstående anser Göteborgs Regionstyrelse att: 

Att-sats 1 och 2 bör beaktas av Unionens Kongress 2019 

Att-sats 3 bifallas av Unionens Kongress 2019 

 



 

 

Nummer 2019-00025   Nummer regionalt  2019-05-00002 

Motion från Unionen-klubben på Nouryon, Bohus Göteborg 

 
Idag förändras ägande och struktur på/i företagen på ett sätt som skiljer sig otroligt mycket 

från hur det såg ut för bara tio år sedan. Företag säljs, omstruktureras och byter namn. PÅ vårt 

företag, som sedan oktober 2018 heter Nouryon(tidigare Akzo Nobel), har företaget valt att 

flytta vissa övergripande avdelningar såsom finans, HR, inköp m.fl till ett nytt bolag, ANAB. 

Bolaget ANAB har ett annat organisationsnummer, men medarbetarna finns fysiskt kvar på 

samma arbetsplats. 

Enligt Unionens stadgar skall de som tillhör det nya bolaget bilda egen klubb. 

Det blir allt svårare att få personer att engagera sig fackligt, då tidspressen på arbetsplatserna 

är mycket hög. Vi skulle därför vilja se att det var möjligt att tillhöra samma klubb för de som 

finns på samma arbetsplats, trots att de organisatoriskt hör till ett annat organisationsnummer. 

Risken är annars stor, anser vi, att man tappar många medlemmar. 

Vi vill därför  

• Att Förbundsstyrelsen arbetar med att lösa detta 

• Att, om första att-satsen godkänns av Kongressen, Förbundsstyrelsen 

återkommer med rapport om hur detta arbete fortskrider 

 

Regionstyrelsen Göteborgs yttrande 

Att företag delar upp sin verksamhet och organisation i flera företag (med olika 

organisationsnummer) förekommer allt oftare. När så sker blir det som motionären beskriver, 

att klubben på företaget påverkas. Gällande frågan om att representera medlemmar tillhörande 

ett annat organisationsnummer så finns det inget i stadgarna som hindrar en klubb att 

organisera medlemmar på mer än ett företag/organisationsnummer och att förhandla för dessa. 

Tittar man på hur förutsättningen för fackligt arbete, så är det alltid bäst (om det är möjligt) att 

man även bildar klubb på det ”nystartade” företaget. Finns inte den möjligheten så kan alltså 

en klubb representera medlemmar i företag med annat organisationsnummer men då måste 

klubben skriva ett avtal med de företag man valt att organisera. Avtalet behöver innehålla en 

skrivelse om att de förtroendevalda i klubben, oavsett företagstillhörighet, har rätt att agera 

och stötta medlemmar, oavsett vilket företag de är anställda på. Detta avtal ska göras mellan 

klubben, och båda/alla företag som klubben avser att organisera. Skall noteras att arbetsgivare 

indirekt har veto i frågan. 

Det är viktigt att klubben meddelar regionkontoret att man har beslutat att organisera mer än 

ett organisationsnummer. Regionen kan behöva kontakta medlemmarna på det företag som 

verksamheten ska utsträckas till, för att säkerställa att de vill vara med i klubben. 

Med anledning av ovanstående anser Göteborgs Regionstyrelse att: 

Unionens Kongress 2019 bör se motionen som besvarad. 

 

 

 



 

 

Nummer 2019-00081  Nummer regionalt  2019-05-00003 

Nicklas Ramhöj  Göteborg 

 
Som medlem i förbundet blir jag besviken när jag läser att Unionen inte 

tydligare tar avstånd från regeringens förslag om att försvaga konflikträtten. 

Det är min mening att ett sådant ställningstagande riskerar att skada 

löntagarkollektivets ställning på arbetsmarknaden på bl.a följande sätt. 

Genom att sticka ut som ett av mycket få LO- och TCO-förbund som inte 

tar avstånd från utredningen skapar vi en splittrad bild av 

fackföreningsrörelsen. I stället bör vi stå enade mot en oroväckande 

utveckling där nu inte bara borgliga partier öppnar upp för att inskränka 

strejkrätten. 

Genom att inte ta avstånd från att utreda inskränkningar i strejkrätten ger vi 

en bild av att vi menar att det är Hamnarbetarförbundet som är problemet i 

Göteborgs hamn när det i själva verket är arbetsgivaren som står för den 

överväldigande delen av stridsåtgärder, en vecka strejk mot sex veckors 

lockout. 

Jag önskar att förbundet tar tydligt avstånd från alla lagändringar som 

riskerar att försvaga löntagarkollektivets rättigheter på arbetsmarknaden. 

Relevant instans ges i uppdrag att föra in motionens intention enligt ovan i 

styrande dokument. 

 att förbundet tar tydligt avstånd från alla lagändringar som 

riskerar att försvaga löntagarkollektivets rättigheter på arbetsmarknaden. 
 

Regionstyrelsen Göteborgs yttrande 

Motionen berör en mycket viktig och dessvärre mycket infekterad fråga. Efter att länge ha 

varit en fråga endast för arbetsmarknadens parter har flera partipolitiska intressen satt sina 

klor i frågan vilket innebär att tuffare lagar med kraftiga inskränkningar i strejkrätten kommit 

allt närmare. 

Unionen har bedömt risken för lagstiftning av klåfingriga politiker som oerhört stor om vi 

som parter på den svenska arbetsmarknaden inte först hittar lösningar. Förbundet har därför 

valt att föra diskussioner istället för att riskera konfrontation vilket är anledningen till 

Unionens låga profil i denna fråga. 

Vi är många medlemmar som hade önskat att Unionen skulle kunnat gå ut som en stor stark 

röst som sagt nej till alla inskränkningar i strejkrätten. Dessvärre måste vi också inse vad ett 

nej hade inneburit – lagstiftning.  

Göteborgs Regionstyrelse tvingas med anledning av ovanstående anse att: 

Unionens Kongress 2019 bör se motionen som besvarad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nummer 2019-00098    Nummer regionalt  2019-05-00004 

Emma Wåström 

Göteborg 

 
Knowledge makes for a more secure work life. A lot of us are using the information at 

www.unionen.se, in the collective agreements and the courses for elected representatives to 

improve our knowledge about our rights and responsibilities as employees and/or elected 

representatives. However, for a person that does not speak Swedish it is more difficult to get 

the information that you need from Unionen. This motion brings up several issues regarding 

Unionen having limited information available in English. 

 

It puts pressure on elected representatives and the Unionen staff to act as translators for the 

members that do not speak Swedish. From basic questions regarding the information that is 

stated in Swedish on the Unionen website to explaining the meaning of specific collective 

agreements. If the website and the collective agreements are translated to English it will save 

time, because more members will find the information they need online. 

 

Because of how the Swedish model works a lot of people’s employment conditions are 

regulated in the collective agreements so this clearly limits the possibility for people to 

understand all their rights and responsibilities.  

 

The membership registration page and “My pages” on the Unionen website only exist in 

Swedish. Again, this puts pressure on elected representatives and Unionen staff to help people 

with things on the website that should be easy to use. We risk losing members because of it. 

 

There are only two courses for elected representatives that are held in English, and they are 

held in Stockholm. That creates an issue for the local branches to educate English-speaking 

elected representatives to a good level. To have online courses held in English would help 

with this problem and it could improve the diversity amongst the elected representatives. 

 

As the biggest union in Sweden it is the responsibility of Unionen to take steps towards 

solving these issues. There should be no difference between the information that is given in 

Swedish and English on the Unionen website. The collective agreements should be available 

in English. There should be more courses in English for elected representatives. It will help a 

lot of people to become better equipped in the Swedish work life. It will relieve pressure of 

the elected representatives and the Unionen staff and it will make it easier for people to 

become members. 

 

 

 

 

 

 



Therefore I want the congress to decide that: 

When new collective agreements have been negotiated, Unionen will work towards having 

them translated to English. 

Unionen will keep the website www.unionen.se updated so that the information there will be 

available in both Swedish and English. 

Unionen will make it easier to become and be a member by making the membership 

registration page and My pages in an English version. 

Unionen will offer more courses held in English for elected representatives.  

 

Regionstyrelsen Göteborgs yttrande 

Motionen tar upp frågan om Unionens tillgänglighet för alla våra engelskspråkiga 

medlemmar. Allt fler företag har anställda med olika nationaliteter vilket ofta leder till att 

engelska används som koncernspråk. På dessa företag finns det följaktligen både medlemmar 

och potentiella medlemmar som inte kan ta till sig information från Unionen då den mestadels 

är på svenska. Givetvis en mindre lycklig situation för alla inblandade. 

I motionen finns många goda intentioner men vi ser att Unionens Förbundsstyrelse måste ges 

viss frihet att besluta om vilka dokument och websidor som bör finnas tillgängliga på fler 

språk än svenska. 

Med anledning av ovanstående anser Göteborgs Regionstyrelse att: 

Unionens Kongress 2019 bör beakta motionen i sin helhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nummer 2019-00123   Nummer regionalt  2019-05-00010 

Marcus Löfström 

Göteborg 

 
När jag ha ställt frågan: ”Varför har Unionen studentmedlemmar?” Får jag ofta svaret: ”För 

att de är lättare att rekryter dem sen när de blir yrkesverksamma.”, vilket är en smart strategi! 

Vad förbundet missar dock är att även studentmedlemmarna ska ha, enligt stadgarna, samma 

demokratiska möjligheter som alla andra. Idag finns det knappt någon studentmedlem som är 

ombud i varken regionstyrelser, regionråd, förbundsråd osv. Som student själv ser jag 

problematiken med att studenterna inte är organiserade. Om du inte har en klubb så står du 

mer eller mindre utanför den demokratiska processen: vem ska nominera dig? Vem ska rösta 

på dig? Jag är student och när jag ville engagera mig i Unionen så fick jag gå en lång 

orättfärdig väg för att bli förtroendevald.  

 

För att ge en tydligare bild vill jag måla upp ett liknande scenario. Tänk dig demokratin i 

Sverige, alla har möjligheten att rösta. Men, det finns bara möjlighet att rösta i Stockholm, 

Göteborg eller Malmö. Kan vi då påstå att alla har samma demokratiska möjlighet? Detta 

scenario beskriver alla klubblösa medlemmarna i Unionen mycket väl. Jag vill dock vara 

tydlig med att jag inte vill att förbundet ska ge sig ut på ett ”omöjligtuppdrag” och förse alla 

medlemmar med en klubb. Vad jag vill belysa är att Unionen inte arbetar med att organisera 

studenterna överhuvudtaget. Vill förbundet ha studentmedlemmar tar förbundet också på sig 

ansvaret att organisera dem i någon omfattning. Det finns dessutom flera olika faktorer som 

berör studentmedlemmarna, men som inte har någon samverkan tillsammans.   

 

Först har vi själva medlemskapet som argumenteras med att det stannar kvar hos Unionen när 

de har tagit examen. Sen har vi förmånerna som är modifierade för att ”passa” studenterna 

bättre, t.ex. litteraturstipendiet som har gjorts om från studiestödet. Och slutligen WIG:n som 

är det senaste tillägget som kom när förbundet insåg att de flesta arbeten inom 

tjänstemannasektorn kräver en akademisk utbildning. Det är alltså spridaskurar och ingen 

helhet.  

 

Jag föreslår att Unionen ser över studenternas plats i förbundet och utformar en ny sektion 

som har fokus och ansvar för studentmedlemmarna. En sektion som samlar de spridaskurarna 

och stödjer, utvecklar och ansvarar för t.ex. värvning, marknadsföring, organisering m.m. 

Trots allt om majoriteten av alla tjänstemännen i framtiden är akademiker, och om vi vet att 

studentmedlemmar stannar kvar hos Unionen när de blir yrkesverksamma. Räcker det inte 

bara med en WIG om värvnings mål. Studenterna måste ha en plats i förbundet vilket också 

kräver en sammanhållande verksamhet bakom. Ungefär som Unionen chef som har varit 

väldigt lyckat för förbundet.  

 

att förbundet utreder möjligheterna med att organisera studenterna och lägger fram ett förslag 

till förbundsrådet 2020. 

att förbundet utreder hur en studentsektion kan utformas till förbundsrådet 2020. T.ex. ett 

”Unionen Student” med inspiration från Unionen Chef. 

 

 

 



Regionstyrelsen Göteborgs yttrande 

Motionären beskriver vikten av organisering även för dem som ännu inte kommit uti 

arbetslivet. Dagens studenter är framtidens medarbetare och de kommer troligtvis behöva 

arbeta längre och ha större krav på sig än vad som är normen idag. Att hänga med i 

utvecklingen av arbetslivet blir allt tuffare vilket innebär att den fysiska och inte minst den 

psykiska påfrestningen hela tiden ökar.  

Kan vi ge framtidens tjänstemän styrkan av att redan vara organiserad när man som student 

tar klivet ut i arbetslivet så öppnar detta upp för ett yngre och ännu starkare Unionen. Vägen 

dit är bland annat genom en välfungerande och stark studentverksamhet. Sveriges universitet 

och högskolor bör inte längre vara en arena bara för Svenskt Näringsliv och 

Akademikerförbunden utan även en arena för oss i Unionen då många av de studerande 

kommer att arbeta inom våra avtalsområden. Göteborgs Regionstyrelses inställning är att 

Unionen ska finnas överallt där medlemmar och kommande medlemmar rör sig.  

Med anledning av ovanstående anser Göteborgs Regionstyrelse att: 

Unionens Kongress 2019 bör bifalla motionen i sin helhet. 
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Valberedningen/Truls Johannessen 

 

Arvoden och ersättningar – Unionen Region Göteborg 
Nytt förslag för år 2019-2020  

Förslag på arvoden som är kopplade till prisbasbeloppet, som nu är 46 500 kr.  
Detta belopp fastställs en gång per år vid regionrådet.  

 
Styrelsearvoden (Grundarvode) Andel av PBb    Belopp per tid 
Regionordföranden  50 %  23 250 kr per år 
Vice ordförande  25 %  11 625 kr per år 
Övriga ledamöter i AU  20 %  9 300 kr per år.  
Tillägg vid uppdrag som  
tillförordnad regionordförande 25 % (år)  969 kr per månad 
Ordinarie ledamöter, suppleanter  
och ungdomsombud  0 %  0 kr per år 

 
Revisorer (Grundarvode) Andel  Belopp per tid 
Revisorer   2,5%  1 163 kr per år 
För revisorerna och revisorssuppleanter utbetalas grundarvode först när revisorerna bevistat 
två protokollförda regionstyrelsemöten. 

 
Dagsarvoden  Andel  Belopp per tid 
Helt dagsarvode  2%  930 kr per möte 
Halvt dagsarvode  1%  465 kr per möte 
 
Gäller för: 

- Valberedning (egna möten och medverkan på regionstyrelsens möten) 
- Revisorer (egna möten och medverkan på regionstyrelsens möten) 
- Styrelsens ledamöter, undantaget AU (Regionstyrelsens möten) 
- Övriga förtroendevalda som deltar i arbetsgrupper eller representerar Regionen. 

Dagsarvode till Övriga förtroendevalda skall föregås av beslut i RS. 
 

Gäller inte för: 
- Ordförande, Vice ordförande och övriga AU ledamöter. 

 
För att dagsarvode ska utbetalas krävs bevistat och protokollfört/minnesantecknat möte där 
minst tre deltagare varit närvarande. 
Ett helt dagsarvode utfaller vid medverkan på förrättning för regionens verksamhet på minst 
fem (5) timmar eller längre.  
Ett halvt dagsarvode utfaller vid medverkan på förrättning för regionens verksamhet kortare 
än fem (5) timmar.  
Förtroendevald kan maximalt tillgodoräkna sig ett helt dagsarvode per kalenderdag.  

 
Ersättningar 

1. Ersättning för kostnader i samband med resor utbetalas enligt av Unionen fastställda 
regler. 

2. Ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas efter att verifierat ledighetsintyg 
inkommit. 

 
 

Utbetalning 
Arvoden utbetalas normalt en gång per år efter regionrådets årsmöte.  
Ersättningar utbetalas efter att reseräkning eller ledighetsintyg inkommit och godkänts. 
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Valberedningens förslag till Göteborgs Regionrådsårsmöte 2019 

Regionstyrelse 
Valberedningens föreslår att bibehålla antalet ledamöter i regionstyrelsen. Totalt 13 Ordinarie 

ledamöter varav en personalrepresentant och 6 suppleanter varav en personalrepresentant. Dessutom 

ett ungdomsombud adjungeras. Samt två ordinarie revisorer och två revisorssuppleanter. 

 

Valda till 2020 

Ordinarie 
Namn  Företag  Typ av val 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Vald till 2020 

Anna Jonsson  Systembolaget Vald till 2020 

Kenneth Lund  Borealis  Vald till 2020 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson AB  Vald till 2020 

Urban Spännar Volvo Technology AB Vald till 2020 

 

Ordinarie Regionstyrelseledamot (7st) 
Namn  Företag  Typ av val 

Dimce Storm  Stampen Media Nyval 2 år 

Marcus Löfström Studerande  Nyval 2 år 

Lasse Hallbäck  Keolis  Omval 2 år 

Mikael Hansson AstraZeneca  Omval 2 år 

Roberto Bastiancich   Nyval 2 år 

Susanne Westlund HCL  Nyval 2 år 

Gerd Ericson Salin Saab  Fyllnadsval 1 år 

 

Övriga nominerade till regionstyrelsen 
Namn  Företag 

Cristian Nielsen Volvo Lastvagnar 

Erik Stark  Stark Productions 

Jonas Charmi  Ericsson AB 

Wajdi El-Hadi  Adient 

Helené Rosenlund Nouryon 

Susanne Petrusson ALK Nordic A/S 
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Suppleanter Regionstyrelse (5st) 
Namn  Företag  Typ av val  Ordning 

Gabor Hajdu-Rafis Arbetssökande Nyval suppleant 1 år 1 

Helené Rosenlund Nouryon  Nyval suppleant 1 år 2 

Frida Telleborn Sensus  Nyval suppleant 1 år 3 

Susanne Petrusson ALK Nordic  Nyval suppleant 1 år 4 

Carl Ralph  Teleperformance Nordic AB Nyval suppleant 1 år 5 

 

Ungdomsombud Regionstyrelse (1st) 
Namn  Företag  Typ av val 

Madeleine Sandberg Essity  Nyval 1 år 

 

Revisorer 
Namn  Företag  Typ av val 

Mats Sällberg  Semcon  Vald till 2020 

Revisorer 
Namn  Företag  Typ av val 

Hans Hansson  AB Volvo  Omval Ordinarie Revisor 2 år 

 

Revisorssuppleanter 
Namn  Företag  Typ av val 

Peter Wang  AstraZeneca  Omval Suppleant Revisor 1 år 

Jan-Owe Carlsson HCL  Omval Suppleant Revisor 1 år 
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Förbundsråd 17–18 juni 2019 
Till val 2019 är det 19st ordinarie ledamöter som skall väljas till Förbundsrådet. De väljs alla på 1 år. 

Ordinarie 

Namn  Företag  Omval / Nyval 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Omval 

Anna Jonsson   Systembolaget  Omval 

Anne Kaudern  AstraZeneca  Nyval 

Gerd Ericson Salin Saab  Omval 

Hans Hansson  AB Volvo  Nyval 

Helené Rosenlund  Nouryon  Omval 

Jeanette Memberger Atea  Omval 

Jörgen Olsson  Volvo Cars AB  Nyval 

Kenneth Lund  Borealis  Omval 

Lars-Göran Hallbäck Keolis  Omval 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson AB  Omval 

Mats Henning   Volvo Lastvagnar AB Omval 

Mats Sällberg  Semcon  Omval 

Peter Wang   AstraZeneca  Nyval 

Peter von Stöckel HCL  Nyval 

Susanne Westlund HCL  Nyval 

Tony Ljung  Volvo Cars AB  Nyval 

Truls Johannessen Borealis  Omval 

Urban Spännar Volvo Technology AB  Omval 

Suppleanter 

Namn  Företag  Omval / Nyval Ordning 

Ted Gunnarsson KTC Control AB  Nyval 1 

Dimce Storm  Stampen Media  Nyval 2 

Roberto Bastiancich HSB  Nyval 3 

Marcus Löfström Studerande  Nyval 4 

Linda Axmén  AB Volvo Penta  Omval 5 

Monika Sehlstedt AstraZeneca   Omval 6 

Jan-Owe Carlsson HCL  Nyval 7 

Gabor Hajdu-Rafis Stena  Omval 8 

Mats Hagman  Saab  Nyval 9 

Gunilla Rosvall  VFS Nordic AB  Omval 10 

Anette Vancas Moberg Volvo Lastvagnar AB Omval 11 

Susanne Petrusson ALK Nordic A/S  Nyval 12 

Anna Rydh  Borealis  Omval 13 

Johan Svedberg Volvo Information Tech AB  Omval 14 

Patrik Sanell  Volvo Penta  Nyval 15 

Henrik Fernfors Semcon   Omval 16 

Kent Bergebring Volvo Cars AB  Nyval 17 

Carl Ralph  Teleperformance Nordic AB Nyval 18 

Mikael Hansson AstraZeneca   Nyval 19 

Övriga nominerade till Förbundsråd 
Namn  Företag 

Cristian Nielsen  Volvo Lastvagnar Jonas Charmi  Ericsson AB 

Erik Stark  Stark Productions Wajdi El-Hadi  Adient 
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Kongress 

Suppleanter 
Fyllnadsval av suppleanter i fallande ordning efter redan valda från Regionråd 2018. 

Mandattid 4 år 

Namn  Företag  Omval / Nyval Ordning 

Anna-Lena Cambert Tamro  Nyval  15 

Peter von Stöckel HCL  Nyval  16 

Otto Linninger  AB Volvo  Nyval  17 

Anders Pettersson HCL  Nyval  18 

Carl Ralph  Teleperformance Nordic AB Nyval  19 

Madeleine Sandberg Essity  Nyval  20 
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A-kassa 
Till val 2019 går 5st Ordinarie samt 6st suppleanter. De väljs alla på 1 år. 

 

Ordinarie Ombud till Unionens A-Kassa (UNAK). 
Namn  Företag  Omval / Nyval 

Katti Skärhult  DB Schenker  Omval 

Peter Byvik  Volvo Cars AB  Nyval 

Mats Hagman  Saab  Omval 

Truls Johannessen Borealis  Omval 

Johan Svedberg Volvo Information Tech AB Omval 

Suppleanter Unionens A-kassa 
I fallande ordning. 

Namn  Företag  Omval / Nyval Ordning 

Stefan Nordqvist Volvo Business Service AB Nyval  1 

Madeleine Sandberg Essity  Nyval  2 

Mats Henning   Volvo Lastvagnar AB Omval  3 

Mikael Hansson AstraZeneca  Omval  4 

Kenneth Lund  Borealis  Omval  5 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Omval  6 
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