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MOTION 1 RR GÖTEBORG 2020 
 

 Arbeta för att arbetstagare inte ska ta skada av Svenska lagar  
 
• • En ändring i skattelagstiftningen från 1 januari 2019 innebär att om ett företag av 
misstag betalar ut för mycket lön till en arbetstagare, så måste arbetstagaren betala tillbaka den 
summan plus den av företaget inbetalda skatten på den summan. Detta innebär att arbetstagaren 
blir återbetalningsskyldig för mer pengar än vad arbetsgivaren har betalat ut. Även om det finns 
möjlighet att jämka skatt så ska pengarna fortfarande betalas tillbaka till arbetsgivaren. En 
arbetsgivare som är väldigt slarvig, eller en arbetsgivare som hyser agg till en arbetstagare, kan ställa 
till väldigt stor skada för en arbetstagares ekonomi på det sättet. Det finns inga sanktioner att ta till 
mot ett företag som missköter löneutbetalningar, och den som får ta konsekvenserna är 
arbetstagaren, som kan få sin ekonomi helt raserad.  

• • Enligt lagstiftning om rehab har ett företag ett mycket stort ansvar för att se till att 
en sjuk arbetstagare rehabiliteras tillbaka till hälsa och arbete. Om företaget inte sköter 
rehabiliteringen, och arbetstagaren av den anledningen inte kan komma tillbaka i arbete, så kommer 
Försäkringskassan att neka personen sjukpenning i slutänden, vilket ställer arbetstagaren utan 
inkomst. Det finns inga sanktioner att ta till mot ett företag som inte sköter rehab-skyldigheten, och 
den som får ta konsekvenserna är arbetstagaren, som utöver möjligheten att bli rehabiliterad tillbaka 
till hälsa kan få sin ekonomi helt raserad.  
 
Jag föreslår:  
• Att Unionen ska arbeta för att Svensk lagstiftning generellt ändras till att bli mindre 
arbetstagarfientlig, och till att företag kan få kännbara konsekvenser om de missköter sitt ansvar 
gentemot arbetstagarna.  

• Att Unionen ska arbeta för att dessa specifika exempel på lagar ändras till att bli mindre 
arbetstagarfientliga, och för att företag kan få konsekvenser för att de missköter sig gentemot 
arbetstagarna.  

• Att Unionen Region Göteborg driver denna motion vidare till Förbundsrådet.  
 
 
Undertecknat  
 

Peter von Stöckel Medlem och förtroendevald Unionenklubben på HCL Technologies Sweden AB i 

Göteborg 



  

 

Till 

 Peter von Stöckel 

peter.vonstockel@hcl.com 

Datum Vår referens 

2020-05-25 Förbundsstyrelsen  

 

Yttrande till motion 20.04 – angående skattelagstiftningen 

 

Förbundsstyrelsen har tagit del av din motion och behandlat den vid mötet den 18-19 maj. 

Unionens uppgift är att förena och företräda medlemmarna samt att tillvarata och främja 

deras fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen på alla nivåer. Ett sätt att 

göra det på är att bevaka och försöka påverka utformning och tillämpning av Svensk 

lagstiftning.  

 

Angående skattelagstiftningen 

 

Förändringen i Skattelagstiftningen från 1 januari 2019 innebär att arbetsgivare ska 

redovisa utbetalningar och skatteavdrag för anställda per månad, en så kallad 

”arbetsgivardeklaration på individnivå”. Tidigare var förfarandet att arbetsgivaren enbart 

redovisade en klumpsumma på månadsbasis, och först vid årets slut, i samband med att 

kontrolluppgifterna lämnades, specificerade för vilka individer inbetalningarna till 

Skatteverket hade gjorts och hur mycket som hade betalats in för varje anställd. Vid 

remissförfarandet var Unionen, liksom TCO, positiv till förändringen då den möjliggör 

önskade förändringar på socialförsäkringsområdet. 

Syftet med förändringen från lagstiftarens sida var att minska skattefusk och 

skatteundandragande och att ge myndigheterna ökade kontrollmöjligheter. För 

arbetstagaren innebär det att man redan på ett tidigt stadium kan se vilken lön och vilket 

skatteavdrag arbetsgivaren rapporterat in till Skatteverket varje månad. Informationen kan 

arbetstagaren ta del av genom att logga in på Skatteverket med sin e-legitimation.  

Arbetstagaren har möjlighet att se om något har blivit fel och om arbetsgivaren har 

fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag. Om någon uppgift är felaktig kan 

arbetstagaren redan på ett tidigt stadie vända sig till arbetsgivaren alternativt till 

Skatteverket och begära korrigering.  

Precis som du påpekar finns det tillfällen då en individ får betala tillbaka mer än vad hen 

fått ut i lön. Skälet till detta är att den skatt som redovisas till Skatteverket tillfaller 

individen och arbetsgivaren har då inte möjlighet att återkräva Skatteverket på pengarna. 

Det vill säga det som enligt tidigare system hade blivit en nettolöneskuld har nu blivit en 

bruttolöneskuld. Om den anställde fortfarande är anställd kan skulden kvittas mot framtida 

lön. Om den anställde inte längre arbetar kvar så kommer arbetsgivaren behöva rikta krav 

mot den före detta anställde på hela bruttolönebeloppet. Arbetstagaren har möjlighet att 

begära jämkning alternativt invänta skatteåterbäring året efter. Förbundsstyrelsen 

uppfattning är att detta är olyckligt och något som också du påpekar kan skapa problem för 

den enskilde, även om denne gjort allt rätt.  

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att vi följer utvecklingen av införandet av den nya 

lagen och dess konsekvenser. Om de problem som beskrivs ovan är utbredda behöver vi 

inom förbundet utreda vilka möjligheter som finns att agera för våra medlemmars bästa. 

http://primus.unionen.se/Unionen/form/page.aspx?lcid=1053&themeId=55be77d4-8408-4fd4-5913-bfa1e4c73288&tstamp=602026708&updateTimeStamp=637160061145622622&userts=132348906709744577&ver=1378939121
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Det är också viktigt att förbundet ger stöd till den medlem som hamnar i en sådan situation 

på grund av misskötsel från arbetsgivaren. 

 

Angående rehabilitering  

 

Unionen eftersträvar ett inkluderande arbetsliv där det finns plats för alla. Det ska finnas 

reella möjligheter att komma tillbaka till arbetet efter sjukdom. För att det ska uppnås 

krävs ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete men också ett välfungerande 

rehabiliteringsarbete där arbetsgivaren tar ansvar.  

Förbundsstyrelsen delar din uppfattning om att det finns brister i arbetet med 

arbetsplatsnära arbetsanpassning och rehabilitering. Det kan härledas till bristande 

kunskap, rutiner och resurser, liksom avsaknaden av effektiva sanktioner gentemot en 

arbetsgivare som inte fullgör sina rehabiliteringsskyldigheter. Unionen har därför under 

2019 utverkat en politik (”Tillbaka till jobbet”) som tydliggör de brister vi ser och ger 

förslag på vilka åtgärder förbundet önskar för att komma till rätta med dessa.  

Ett problem är att arbetsmiljöombuden saknar lämpliga åtgärder att kunna vidta när 

arbetsgivaren brister i rehabiliteringsarbetet. Detta gör att det i praktiken är mycket svårt 

att säkra lagens efterlevnad på arbetsplatsen. Unionen vill därför se att 

arbetsmiljöombuden eller den lokala fackliga organisationen stärks med ytterligare 

påtryckningsverktyg. Unionen vill också att Försäkringskassan ska ha rätt att utfärda 

sanktion mot arbetsgivare som inte upprättar en plan av tillräcklig kvalitet inom angiven 

tid eller som inte uppfyller sina åtaganden enligt planen. 

Precis som du belyser finns det en risk att den enskilde drabbas ekonomiskt på grund av 

arbetsgivarens bristande rehabilitering. Unionen välkomnar därför det lagförslag som just 

nu behandlas (SOU 2020:6) som innebär att det ska bli lättare att få rehabiliteringspenning 

för arbetsträning på arbetsplatsen. Förhoppningsvis ska förslaget innebära att fler får rätt 

till rehabiliteringspenning istället för att riskera att bli av med sin sjukpenning.  

Vårt starkaste verktyg för att förbättra medlemmarnas villkor och vardag är våra 

kollektivavtal. Frågan om bristande rehabilitering har särskilt uppmärksammats i pågående 

avtalsrörelse genom att parterna inom facken inom industrin yrkat på att den lokala 

organisationen av arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas genom 

skrivningar i de centrala kollektivavtalen. 

Sammanfattningsvis står förbundsstyrelsen bakom intentionen med motionen och 

förbundet bevakar frågorna löpande och försöker påverka den lagstiftning som finns på 

området genom att till exempel besvara remisser och bedriva opinionsbildning. 

 

Motionens tredje att-sats har förbundsstyrelsen inte möjlighet att ta ställning till då 

den riktar sig till regionstyrelsen och/eller regionrådet i Unionens region Göteborg. 

  

Förbundsstyrelsen beslöt 
att anse motionen besvarad. 

 
Med vänlig hälsning 

 
Leif Nicklagård 

Förbundssekreterare 



MOTION 2 RR GÖTEBORG 2020 
 

 Utveckla trycksaker och profilprodukter  
 
• • Unionen har en webbshop för trycksaker, där klubbarna har möjlighet att beställa 
broschyrmaterial och kampanjmaterial. Materialet som finns är jättebra, men det saknas också 
mycket. Saker som borde finnas är t.ex. skyltar av typen ”Här sitter en förtroendevald”, ”Jag är 
arbetsmiljöombud – Prata med mig om arbetsmiljö” och liknande. Det finns i dag en skylt att sätta på 
dörrhandtaget där det står ”Var god stör gärna”, och den kanske är bra på arbetsplatser som har 
egna kontor med dörrar, men på vår arbetsplats sitter vi i stora landskap, och då blir den inte så 
praktisk.  

• • Unionen har i samarbete med AllOffice en webbshop för profilprodukter, där 
klubbarna kan köpa standardiserade profilprodukter. Vår klubb köper en del av dessa 
profilprodukter, men bara en mycket begränsad del av utbudet. Utbudet i webbshopen har i stort 
sett inte uppdaterats på många år. I stora drag tycker vi att utbudet är tråkigt, och vill se bättre 
produkter i webbshopen. I vår klubb har vi ett par gånger gått ut till tredjepartsleverantör för att 
köpa egna profilprodukter, men det blir i längden ofta dyrare än om man kan samordna det till 
AllOffice webbshopen. Det är också positivt om andra klubbar får tillgång till fler produkter direkt 
därifrån.  
 
Jag föreslår:  
• Att Unionen tillsätter en permanent arbetsgrupp som kontinuerligt kan vidareutveckla båda 
webbshoparna med nya produkter, gärna med hjälp av representanter från klubbarna.  

• Att Unionen Region Göteborg driver denna motion vidare till Förbundsrådet.  
 
 
 
Undertecknat  
 

Peter von Stöckel Medlem och förtroendevald Unionenklubben på HCL Technologies Sweden AB i 

Göteborg 



 
1 Arbeta för att arbetstagare inte ska ta skada av Svenska lagar  

• En ändring i skattelagstiftningen från 1 januari 2019 innebär att om ett företag av 
misstag betalar ut för mycket lön till en arbetstagare, så måste arbetstagaren betala tillbaka den 
summan plus den av företaget inbetalda skatten på den summan. Detta innebär att arbetstagaren 
blir återbetalningsskyldig för mer pengar än vad arbetsgivaren har betalat ut. Även om det finns 
möjlighet att jämka skatt så ska pengarna fortfarande betalas tillbaka till arbetsgivaren. En 
arbetsgivare som är väldigt slarvig, eller en arbetsgivare som hyser agg till en arbetstagare, kan ställa 
till väldigt stor skada för en arbetstagares ekonomi på det sättet. Det finns inga sanktioner att ta till 
mot ett företag som missköter löneutbetalningar, och den som får ta konsekvenserna är 
arbetstagaren, som kan få sin ekonomi helt raserad.  

• Enligt lagstiftning om rehab har ett företag ett mycket stort ansvar för att se till att 
en sjuk arbetstagare rehabiliteras tillbaka till hälsa och arbete. Om företaget inte sköter 
rehabiliteringen, och arbetstagaren av den anledningen inte kan komma tillbaka i arbete, så kommer 
Försäkringskassan att neka personen sjukpenning i slutänden, vilket ställer arbetstagaren utan 
inkomst. Det finns inga sanktioner att ta till mot ett företag som inte sköter rehab-skyldigheten, och 
den som får ta konsekvenserna är arbetstagaren, som utöver möjligheten att bli rehabiliterad tillbaka 
till hälsa kan få sin ekonomi helt raserad.  
 
Jag föreslår:  

• Att Unionen ska arbeta för att Svensk lagstiftning generellt ändras till att bli mindre 
arbetstagarfientlig, och till att företag kan få kännbara konsekvenser om de missköter sitt ansvar 
gentemot arbetstagarna.  

• Att Unionen ska arbeta för att dessa specifika exempel på lagar ändras till att bli 
mindre arbetstagarfientliga, och för att företag kan få konsekvenser för att de missköter sig 
gentemot arbetstagarna.  

• Att Unionen Region Göteborg driver denna motion vidare till Förbundsrådet.  
 
 

 

 2 Utveckla trycksaker och profilprodukter  
• Unionen har en webbshop för trycksaker, där klubbarna har möjlighet att beställa 

broschyrmaterial och kampanjmaterial. Materialet som finns är jättebra, men det saknas också 
mycket. Saker som borde finnas är t.ex. skyltar av typen ”Här sitter en förtroendevald”, ”Jag är 
arbetsmiljöombud – Prata med mig om arbetsmiljö” och liknande. Det finns i dag en skylt att sätta på 
dörrhandtaget där det står ”Var god stör gärna”, och den kanske är bra på arbetsplatser som har 
egna kontor med dörrar, men på vår arbetsplats sitter vi i stora landskap, och då blir den inte så 
praktisk.  

• Unionen har i samarbete med AllOffice en webbshop för profilprodukter, där 
klubbarna kan köpa standardiserade profilprodukter. Vår klubb köper en del av dessa 
profilprodukter, men bara en mycket begränsad del av utbudet. Utbudet i webbshopen har i stort 
sett inte uppdaterats på många år. I stora drag tycker vi att utbudet är tråkigt, och vill se bättre 
produkter i webbshopen. I vår klubb har vi ett par gånger gått ut till tredjepartsleverantör för att 
köpa egna profilprodukter, men det blir i längden ofta dyrare än om man kan samordna det till 
AllOffice webbshopen. Det är också positivt om andra klubbar får tillgång till fler produkter direkt 
därifrån.  
 
Jag föreslår:  

• Att Unionen tillsätter en permanent arbetsgrupp som kontinuerligt kan 
vidareutveckla båda webbshoparna med nya produkter, gärna med hjälp av 
representanter från klubbarna.  

• Att Unionen Region Göteborg driver denna motion vidare till Förbundsrådet.  
 

  



Regionstyrelsens yttrande om motionerna 1 och 2:s tredje att-sats:  

Motioner ställda till Regionråd kan först året därefter hanteras av Unionens Förbundsråd på grund av 

de motionstider som anges i förbundets stadgar. När vi i Göteborgs Regionstyrelse mottog motionerna 

och insåg att de skulle må bäst av ett någorlunda skyndsamt hanterande togs kontakt med motionären. 

Styrelse och motionär enades om att skicka motionerna direkt till Förbundsstyrelsen för handläggning 

och beslut. Motionerna har därefter hanterats och beslut fattats av Förbundsstyrelsen varefter också 

besluten har meddelats motionären. 

Styrelsen har på detta sätt kunnat snabba upp det specifika motionsförfarandet och agerat utifrån 

motionärens intention.  

Med anledning av ovanstående yrkar Regionstyrelsen Göteborg att motionernas tredje 

respektive andra att-satser ska beslutas beaktade 

 

 



 

 

Till 

Yttrande 

 

Peter von Stöckel 

peter.vonstockel@hcl.com 

Datum Vår referens 

2020-05-25 Förbundsstyrelsen 

 

Yttrande till motion 20.05 - Utveckla trycksaker och profilprodukter 
 

Förbundsstyrelsen har tagit del av din motion och behandlat den vid mötet den 18-19 maj 2020. 

Förbundsstyrelsen välkomnar att du lyfter frågeställningen då det är både viktigt och angeläget 

att klubbar och förtroendevalda har bra stöd och verktyg för att underlätta uppdraget. 

De material som finns i Unionens webbshop ska vara ändamålsenliga, uppdaterade och stärka 

Unionens identitet på ett samordnat och enhetligt vis. Att tillgodose behovet av effektivt 

resursutnyttjande och verka i takt med tiden kring hållbarhet är andra viktiga ambitioner. 

Förbundsstyrelsen ställer sig därför bakom förslaget att se över och förbättra skylt- och 

hänvisningslösningar och även att lösningarna ska möta dagens varierade kontorsförhållanden 

där eget skrivbord inte alltid är en självklarhet. Förbundsstyrelsen är positiva till denna del i 

förslaget, samt förslaget att lösningen stäms av med klubbrepresentanter så att det som utvecklas 

blir så användbart som möjligt på arbetsplatserna.  

Vad gäller andra typer av profilprodukter i kategorin presentreklam som delas ut vid mässor och 

aktiviteter är förbundsstyrelsen av synen att Unionen behöver ta ett omtag och snarare renodla 

och hållbarhetssäkra utbudet. I detta sammanhang är gemensam upphandling att eftersträva; dels 

för att detta underlättar att Unionen kan säkra att vår hållbarhetspolicy efterlevs och dels för att 

det ger volymrabatter. Presentreklam behöver också användas sparsamt för att motverka onödig 

miljöbelastning och värna ekonomin. Här ser förbundsstyrelsen att en inventering av befintliga 

lager och användarbehov bör ske. Att tillsätta en permanent grupp för frågan ser inte  

förbundsstyrelsen är en nödvändighet utan verksamheten bör som ovan beskrivet involvera 

klubbrepresentanter utefter behov av att stämma av så material är användbart.  

Motionens andra att-sats har förbundsstyrelsen inte möjlighet att ta ställning till då den riktar sig 

till regionstyrelsen och/eller regionrådet i Unionens region Göteborg. 

Förbundsstyrelsen har därför beslutat 

att beakta motionens första att-sats 

att anse motionens andra att-sats besvarad. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 
Leif Nicklagård 

Förbundssekreterare 



MOTION 3 RR GÖTEBORG 2020 

Vi i regionrådet vill vara med och diskutera fler frågor! 

Vi i regionrådet vill vara med och diskutera fler frågor och oftare. Berätta för oss 

vad som händer och vad som planeras. 

Låt oss diskutera aktuella frågor. 

Låt oss få dela med oss av våra råd. 

Vi vill vara delaktiga i Unionens arbete i regionen. 

Lyssna på oss – Vi som är regionrådet. 

Kalla till fler möten med regionrådsombuden. 

Vi föreslår därför att: 
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att kalla in regionrådet till rådslag minst 3

ggr per år utöver årsmötet

2. Detta skrivs in i verksamhetsplanen för 2020 och framåt

Unionen klubben SAAB AB Göteborg 



 

Regionstyrelsen yttrande om motion 3 Regionrådet 2020: 

Alla vi som på olika sätt arbetar fackligt önskar inget hellre än ett ökat engagemang 

bland medlemmarna. När en motion om just engagemang och tillvaratagande av detsamma inkommer 

till vårt Regionråd vill vi nog alla anta denna utan att ens fundera på verkligheten runt omkring oss. 

  Som Regionstyrelse är det dessvärre vår tunga plikt att ifrågasätta motioner och, till på 

köpet, ibland tvingas argumentera för motioners avslag trots dessas många gånger mycket goda 

intentioner. Argumenten för ett avslagsyrkande är dessvärre denna gång mycket starka. 

Ekonomi 

Vid Unionens ordinarie kongress 2019 togs bland annat beslut om kraftiga besparingar, såväl centralt 

som regionalt inom förbundet. Ett regionråd i Göteborg kostar förbundet ca 200 000 till 300 000 kr. 

Om vi framöver istället skulle ha fyra möten årligen, vilket motionen föreslår, skulle vi drastiskt 

tvingas skära i regionens övriga verksamhet såsom utbildningar, föreläsningar och diskussionsmöten. 

Detta även om vi hittar andra och betydligt billigare mötesformer. 

Mötesinnehåll 

Att ta beslut om att hålla möten utan att ta hänsyn till om dessa möten faktiskt kan fyllas med bra 

innehåll är inte rätt väg för ett ökat engagemang. Regionstyrelsen är övertygad om att det först måste 

finnas engagerande och spännande ämnen och först därefter beslutas om hållande av möte. 

Vardag 

Det är redan idag många som tvingas avstå Regionråden beroende på tidsbrist då såväl arbete som 

vardagens krav ger dem allt mindre tid över att lägga på fackligt engagemang. Att då kalla till möte 

inte mindre än fyra gånger om året innebär en stor risk att det endast blir möten för dem som är 

heltidsfackliga eller åtminstone har väldigt god relation med sina arbetsgivare vilket idag måste ses 

utgöra en rätt begränsad skara. 

Historik 

Historiskt har vi haft Regionråd på våren precis som stadgarna stipulerar men vi har också haft 

höstmöten efter beslut i Regionstyrelsen. Dessvärre minskade hela tiden antalet deltagare vid 



höstmötet samtidigt så kände styrelsen att man inte kunde fylla två möten per år med tillräckligt 

intressant och kvalitetssäkrat innehåll. Inte heller upplevde styrelsens ledamöter att de själva kunde 

frigöra tillräckligt mycket tid för planering och genomförande varför beslut togs om att avsluta dessa 

höstmöten. Beslut måste givetvis hela tiden kunna omprövas och Unionens stadgar ger 

Regionstyrelsen möjligheten att besluta om och kalla regionrådsombuden till flera möten under ett år. 

 

Det finns idag möjligheter till engagemang och möjligheter att diskutera aktuella frågor 

då regionen och Unionen centralt bland annat genomför kurser, föreläsningar och debatter. Nu 

kommer också vår tidning Kollega att starta en debattsida där vi alla kommer ges möjlighet att skriva, 

göra inlägg och debattera om alla de fackliga frågor vi brinner för, var och en av oss. 

  Om någon idag känner att vi delegater i Regionrådet behöver träffas för debatt eller 

diskussion alternativt att ett specifikt ämne vore spännande att diskutera eller debattera så finns ju 

alltid den otroligt enkla möjligheten att ta kontakt med Regionstyrelse eller Regionkontor. Utifrån 

dessa kontakter kan sedan beslut tas om och hur dessa frågor bäst hanteras. 

Med anledning av ovanstående måste dessvärre Regionstyrelsen yrka på avslag av 

motionens båda att-satser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOTION 4 RR GÖTEBORG 2020 

 
Vad händer i regionen inom området ”Opinionsbildning”? 
 
För våra medlemmar är det viktigt att allt som påverkar våra arbetsliv bevakas 
och påverkas av våra företrädare inom vårt fack. 
 
Detta är ju lika viktigt lokalt som nationellt. Att bilda opinion, att höja våra 
röster. 
 
Bland annat står det ju i texten för att nominera till exempelvis regionråd och 
regionstyrelse att man skall vara intresserad av opinionsbildning. Det vill säga 
företräda medlemmana i opinionen offentligt. 
 
Så – låt oss höra… 
 
Vi önskar därför att: 
1. Regionstyrelsen nu på årsmötet muntligen berättar om vilka aktiviteter 
man har haft under gånga året inom området opinionsbildning Vilka har 
man försökt påverka, vilka grupperingar har man mött, vilka personer. 
Kontakter med media, näringsliv, andra fack o andra organisationer, nån 
pressreleaser. Kommuner, Region, Myndigheter 

 

 

Unionen klubben SAAB AB Göteborg 



Motion till årsmötet för region Göteborg 
 
Vad händer i regionen inom området ”Opinionsbildning”? 

För våra medlemmar är det viktigt att allt som påverkar våra arbetsliv bevakas 
och påverkas av våra företrädare inom vårt fack. 
Detta är ju lika viktigt lokalt som nationellt. Att bilda opinion, att höja våra 

röster. 
Bland annat står det ju i texten för att nominera till exempelvis regionråd och 

regionstyrelse att man skall vara intresserad av opinionsbildning. Det vill säga 
företräda medlemmana i opinionen offentligt. 
Så – låt oss höra… 
Vi önskar därför att: 

1. Regionstyrelsen nu på årsmötet muntligen berättar om vilka aktiviteter 

man har haft under gånga året inom området opinionsbildning Vilka har 
man försökt påverka, vilka grupperingar har man mött, vilka personer. 

Kontakter med media, näringsliv, andra fack o andra organisationer, nån 
pressreleaser. Kommuner, Region, Myndigheter 
Unionen klubben SAAB AB Göteborg 

 

Regionstyrelsen yttrande om motion 4 Regionrådet 2020: 

Ett av regionstyrelsens uppdrag är att vara regionens ansikte utåt och opinionsbilda om Unionens 

frågor. 

En underrubrik under Ett bättre arbetsliv & en bättre arbetsmarknad i verksamhetsberättelsen är 

som bekant just opinionsbildning, och där det ges en skriftlig genomgång av opinionsbildande 

aktiviteter under 2019. 

 Där redovisas aktiviteter som debattartiklar, Storytelling i sociala medier tillsammans med 

regionkontoret, samarbete i TCO,  Westpride mm.  

Utöver detta tillkommer givetvis den kontinuerliga lokala opinionsbildning som regionstyrelsens 

representanter driver i sina klubbar 

Då punkten är viktig finner dock RS definitivt ett värde i att lyfta den särskilt i ett muntligt 

framförande. 

Motionären har i sin formulering begränsat anförandet av opinionsbildning till årets regionråd. 

  

Då RS ser att särskild tyngdpunkt på opinionsbildning vid föredragande av verksamhetsberättelsen 

borde vara ett stående inslag på regionråden yrkas härmed på att motionen ska anses vara beaktad. 



MOTION 5 RR GÖTEBORG 2020 
 

 

Hur motiverar vi våra yngre medlemmar bäst? 
 
Vi vill se fler aktiviteter som engagerar våra yngre medlemmar i Unionen. De 
yngre är en kraft att räkna med. Dessa är vår framtid. 
 
Tyvärr syns och hörs dessa för lite inom Unionen och regionen. Riktade 
aktiviteter tror vi är ett bra sätta att motivera. 
 
 
Vi föreslår därför att: 
 
1. Det anordnas fler aktiviteter av oss i region Göteborg riktade direkt mot 
    våra yngre medlemmar i Unionen. 
 
2. Regionstyrelsen får uppdrag att ordna detta 

 

 

Unionen klubben SAAB AB Göteborg 



Motion till årsmötet för region Göteborg 
 
Hur motiverar vi våra yngre medlemmar bäst? 

Vi vill se fler aktiviteter som engagerar våra yngre medlemmar i Unionen. De 
yngre är en kraft att räkna med. Dessa är vår framtid. 

Tyvärr syns och hörs dessa för lite inom Unionen och regionen. Riktade 
aktiviteter tror vi är ett bra sätta att motivera. 

 
Vi föreslår därför att: 

1. Det anordnas fler aktiviteter av oss i region Göteborg riktade direkt mot 

våra yngre medlemmar i Unionen. 
 

2. Regionstyrelsen får uppdrag att ordna detta 
 
Unionen klubben SAAB AB Göteborg 

 

Regionstyrelsen yttrande om motion 5 Regionrådet 2020: 

Unga medlemmar är en viktig målgrupp för region Göteborg, men utan att vara en specifik 

målgrupp liknande egenföretagare och chefer. Därför har vi ungdomar i åtanke vid samtliga 

aktiviteter som riktar sig till alla medlemmar. Både när det gäller innehåll och form på 

aktiviteter.  

Som exempel kan nämnas Unionen spanar och de senaste årens stora medlemsevent; 

Dödshot och glitter med Linnea Klasson; Ångestpodden (livepoddsändning med Ida 

Höckerstrand och Sofie Hallberg) samt; Ojämn spelplan med Alexandra Pascalidou, Erik Niva, 

Sofia B Karlsson, Shanga Aziz och Carolina Klüft. Även i branscheventet Tech Women - Get 

Your Voices Heard deltog många yngre kvinnor från teknikbranschen.  

Varje termin arrangeras kursen ”Arbetslivet för dig under 35” som vänder sig enbart till unga 

medlemmar. Förra året arrangerades den på både svenska och engelska då många av våra 

medlemmar har engelska som gemensamt språk. 

Regionstyrelsen i Göteborg deltar aktivt i arbetet med regionkontorets budgetplanering och 

har fullt förtroende för att regionkontoret följer de riktlinjer som finns från förbundet och 

från styrelsen. Detta innebär ofta att man behöver anpassa de verksamheter som det finns 

möjlighet att utföra, inom den budgetram man har fått sig tilldelad. 

Det vi kan och bör satsa på i större utsträckning är kommunikationen ut till våra 

medlemmar, kanske då framförallt till denna målgrupp så att de unga medlemmarna känner 

att de tas på allvar. 

Nättidningen Kollega.se kommer i höst att starta upp en öppen debattsida där alla 

medlemmar har möjlighet att komma till tals och föra fram de frågor som är viktiga just för 

dom. Absolut en plattform att ta sikte på för alla våra medlemmar. 

Regionstyrelsen anser därmed att motionens två attsatser kan anses besvarade. 



MOTION 6 RR GÖTEBORG 2020 
 
 

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 fackföreningsrörelsen till ett försvar för turordningsreglerna och begreppet ”saklig grund”.  
 
Budkavlen, som bifogas med denna motion, antogs enhälligt av Unionenklubben 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 förhindra 
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  



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  

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.  
 



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 



 

 

Motioner till 
Förbundsråd 2020 

  



 

Motion 1 FR 2020.- Sid 1(2) 

Motion 1 FR 2020.  
UNIONENKLUBBEN SVT, STOCKHOLM  

Alla ska ha rätt till en betald 
friskvårdstimme 
I takt med att tempot på våra arbetsplatser blir allt högre, blir också möjlighet-
erna 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 job-
bet igen. Man hade en liten stund för återhämtning. Nu för tiden är den all-
männa 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 eftersom bitarna inte passar ihop. I konkurrens med skjutsande till 
hockeyträningar, middagslagande och föräldramöten, är det ofta den egna trä-
ningen 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 persona-
len känner att de kan ta en timme av den betalda arbetstiden där de kan träna.  

I Partille kommun har medarbetarna på missbruksenheten infört friskvårds-
timme med gott resultat, kan man läsa i webtidningen Sunt arbetsliv. 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 be-
ror 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 sjukfrånvaro och vi vill ha 
våra medarbetare friska och starka. Det är en win-win, säger Annica Otterman, 
HR-specialist på Sjöbo kommun." 



 

Motion 1 FR 2020.- Sid 1(2) 

Vi yrkar därför att: 
Unionen ska arbeta för att en betald friskvårdstimme per vecka skrivs in i samt-
liga 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 av-
talspolitiska programmet ingår möjlighet till friskvård på arbetstid som ett om-
råde där Unionen vill stärka kollektivavtalen. I medlemsundersökningar 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. friskvårds-
bidrag är vanligare förekommande. De centrala branschavtalen innehåller idag 
inga regler om rätt eller skyldighet till friskvård 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 yrkande framförs i år av Unionen på vissa av-
talsområden. 

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 nästa för-
bundsråd som behandlar avtalsmotioner inför en avtalsrörelse. 

Förbundsrådet föreslås besluta 
att  motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. 

  



 

Motion 2 FR 2020 - Sid 1(3) 

Motion 2 FR 2020.  
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 lördagar 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 be-
höver också lagar och avtal förändras så att dessa passar in. Problemet med da-
gens arbetslagstiftning är att främst lördagsarbete åter igen är på väg att införas. 
Man lägger scheman med exempelvis 5 timmars arbete på lördagen och 3 tim-
mar som fördelas under veckan för att den anställde skall få ihop 40 timmar. 
Och eftersom arbetstidslagen endast kräver 36 timmars veckovilla är arbets-
veckan 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 veckovilan 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 arbetsda-
gar i följd till fem 

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

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



 

Motion 2 FR 2020 - Sid 2(3) 

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

Inom allt fler branscher ställs andra krav på arbetstidens förläggning. Förbunds-
styrelsen anser att de arbetstidsregleringar som finns i våra kollektivavtal på ett 
rimligt sätt ska balansera de krav som utifrån ett verksamhetsperspektiv  ställs 
på flexibilitet (t.ex. samarbetsformer globalt, efterfrågan från kund, processtill-
verkning och samhällsnytta) med de krav som bör ställas på arbetsgivaren att 
organisera verksamheten utifrån ett arbetsmiljö- och jämställdhetsperspektiv, 
t.ex. vad gäller hälsoeffekter, återhämtning och socialt liv.  

De regler om veckovila som finns i EU-direktiv, arbetstidslag och arbetstidsavtal 
är att betrakta som minimikrav och vanligtvis är den reella veckovilan betydligt 
längre. Utöver viloreglerna reglerar kollektivavtalen t.ex. den maximala ordina-
rie veckoarbetstiden till 40 timmar per helgfri vecka, inom en viss begränsnings-
period.  

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

Unionen verkar i första hand för att parterna via kollektivavtal ska reglera ar-
betslivets frågor och utveckla kollektivavtalen för att förbättra medlemmarnas 
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 arbetsvillkoren 
såväl som den svenska arbetsmarknadsmodellen. Mot bakgrund av detta beslu-
tar 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 avtalsmot-
ioner inför en avtalsrörelse, 

att  att-sats tre överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmot-
ioner inför en avtalsrörelse, 



 

Motion 2 FR 2020 - Sid 3(3) 

att att-sats fyra överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsmot-
ioner inför en avtalsrörelse, 

att  att-sats fem avslås. 

 

  



 

Motion 3 FR 2020 - Sid 1(3) 

Motion 3 FR 2020.  
UNIONENKLUBBEN SVT, STOCKHOLM 

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

Ofta är det många processer och kanske flera inblandade samtidigt, när en med-
lem 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 anteck-
ningsbok, 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 nå-
gon 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 överhuvudtaget 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 lik-
nande 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 förtroendevalda. Det 
kanske även finns bra hantering/verktyg där ute på andra klubbar. 

Så vi önskar 
att  Unionen tillsätter en gemensam grupp av förtroendevalda och ombuds-

män för att se vad man kan "kopiera". 
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att  Unionen ser över hur de förtroendevalda/klubbarna kan använda union-
ens 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 säker-
ställa att deras behov uppfylls. Ett gemensamt ärendehanteringssystem 
skulle eventuellt också underlätta om ärenden går vidare från klubben till 
Unionen centralt.  

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

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären tar upp en mycket viktig fråga. Att kunna hantera medlemsärenden 
på ett säkert, kontrollerat och administrativt hållbart sätt är en nyckelfaktor 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 lokalfacklig organisering i 
annan form än klubb. 

Frågan om tillhandahållande av ärendehanteringssystem är komplex. Det finns 
mycket att ha i åtanke, så som användarvänlighet, behörighet, kompetens, ad-
ministration, och access. Ett eventuellt tillhandahållande behöver vara ett med-
vetet val. Då behovet ser olika ut beroende på faktorer så som hur starkt det 
lokalfackliga engagemanget är, eller storleken på klubben/arbetsplatsen, 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-projektledare, 
verksamhetsutvecklare, och/eller kravanalytiker. Därav ett beaktande av den 
första att-satsen. 

Motionären tar i sin tredje att-sats upp att Unionen ska tillhandahålla en re-
kommendation för hur klubbar ska hantera känslig medlemsinformation. Detta 
har redan skett inom ramen för GDPR-projektet, som informations- och kom-
petensinsatser, och finns idag tillgängligt på unionen.se. Att-satsen som sådan 
är därmed besvarad – dock behöver detta finnas med som en specifik fråga att 
utreda inom ramen för ärendehanteringssystemsutredningen.  

Förbundsrådet föreslås besluta 
att  beakta första att-satsen,  

att  bifalla andra att-satsen,  
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att  beakta tredje att-satsen. 
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Motion 4 FR 2020.  
MEDLEM, UPPLAND 

För en rättvis behandling på 
arbetsplatsen vid rehabilitering av 
psykisk ohälsa 
Enligt Unionens Arbetsmiljöbarometer så är den psykiska ohälsan den vanlig-
aste orsaken till sjukskrivning. Var tredje arbetsmiljöombud säger att arbetsgi-
varens 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. Konse-
kvensen 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 reha-
bilitering och för detta behöver organisationen arbetsgivare som har god kun-
skap om hantering i den psykosociala arbetsmiljön, ett systematiskt arbetsmil-
jöarbete med kunniga ombud, en rehabiliteringsplan som har kommunicerats 
och överenskommits mellan arbetsgivare och arbetstagare samt lokala fackom-
bud som är kunniga och säkra i sina roller. Om man som anställd inte får möj-
lighet till en rehabilitering utifrån ovan nämnda parametrar, t.ex. på grund av 
”ovilja” (kränkning) från arbetsgivare så behövs stöttning 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, utmattning så att man till slut inte or-
kar, 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 be-
handling som minimerar sjukskrivning och smärta för den utsatte så föreslår 
jag förslag till åtgärder nedan. 
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Unionen ska arbeta för ett starkare systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplat-
sen. 

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 rehabiliteringsplaner 
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 förutsättningarna för rehabi-
litering på arbetsplatsen.  

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

På samma sätt är det centralt för allt arbetsmiljöarbete med kunniga arbetsmil-
jöombud som har goda förutsättningar att verka i uppdraget. Unionen jobbar 
på olika sätt för att stärka arbetsmiljöombuden i sitt arbete – genom utbild-
ningar, den regionala arbetsmiljöombudsverksamheten, facklig rådgivning 
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 rehabiliteringsarbetet inte 
får stå och falla med det enskilda arbetsmiljöombudets kunskapsnivå. 

Det som är utmärkande för rehabiliteringsärenden är dess inbördes olikheter. 
Det är olika historik, diagnos, arbetsplatser, chefer, arbetstagare, läkare och för-
utsättningar i övrigt. Därför kan åtgärder som syftar till att öka likvärdighet – 
exempelvis standardiserade processer och mallar – i själva verket få motsatt ef-
fekt. Rehabilitering bör mer betraktas som ett hantverk än som en särskilt ar-
betsmetod. Och för att ett hantverk ska kunna bedrivas på ett bra och likvärdigt 
sätt bör fokus snarast ligga på att stärka kunskaperna, samarbetet och förutsätt-
ningarna för alla aktörer som är inblandade i rehabiliteringsarbetet. Först då 
kan varje enskild person få bästa möjliga förutsättningar att komma tillbaka i 
arbete utifrån de specifika omständigheter som finns i just det enskilda fallet. 
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Unionen ger redan idag stöd i enskilda rehabiliteringsärenden genom den reg-
ionala arbetsmiljöombudsverksamheten. Under 2019 gav Unionens regionala 
arbetsmiljöombud stöd i 537 rehabiliteringsärenden, vilket ungefär motsvarar 
30 procent av alla ärenden. Det bör dock påpekas att lagstiftningen 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 
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Motion 5 FR 2020. 
MEDLEM, SYDVÄST 

Livslångt lärande - Genom fortbildning 
Utbildning är bra, men påståendet att fortbildning är ännu viktigare för union-
ens 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 fack-
förbundet.  

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 ut-
bildningar på de bästa lärocentren Sverige klarar att erbjuda. Idag erbjuds med-
lemmar endast ett fåtal inriktningar och kurser, alltför ointressanta och torftiga 
för vissa grupper och kanske tider, orter eller omfattningar inte passar. Dessu-
tom kan även arbetsgivaren verka hindrande.  

Att öppna upp och göra tex universitet och högskola mer tillgängliga och an-
passade för redan yrkesverksamma, eller för tillfället  arbetslösa yrkesverk-
samma, 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 livslångt 
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 kompetenspolitiska 
plattform som kongressen beslutade om i höstas. Förbundsstyrelsen delar mot-
ionärens beskrivning av behovet bättre förutsättningar för livslångt lärande, så-
väl under arbete som under arbetslöshet.  



 

Motion 5 FR 2020 - Sid 2(4) 

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

I de förhandlingar som inleddes 2019, mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv 
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 av-
talsrörelsen 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 om-
ställning. 

Unionen bedriver även ett aktivt påverkans- och opinionsbildningsarbete i 
dessa frågor, både på egen hand, via TCO och tillsammans med andra fackför-
bund och arbetsgivarorganisationer. Förbundsstyrelsen konstaterar att förut-
sättningarna för livslångt lärande under senare tid har kommit att bli en alltmer 
framträdande fråga både på den politiska agendan och i samhällsdebatten, del-
vis till följd av det opinions- och påverkansarbete som Unionen bedrivit. 

Ett av Unionens nyckelbudskap är just det som lyfts i motionen, att utbildnings-
utbudet 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 mellan utbild-
ningsanordnare och arbetsliv behövs för att säkerställa att utbildningarna håller 
hög relevans ur ett arbetslivsperspektiv. 

I undersökningar förbundet gjort uttrycker medlemmar ett stort behov av vida-
reutbildning i högskolan. En majoritet vill helst studera på distans, de flesta i 
kombination med fysiska träffar. Samtidigt har antalet kurser på distans mins-
kat kraftigt under senare år, och många som sökt efter utbildning ur vidareut-
bildningssyfte i högskolan uppger att de har haft svårt att hitta utbildning som 
motsvarar deras behov.  
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Unionen har bland annat drivit förslagen att staten ska ge universitet och högs-
kolor ett tydligare uppdrag att bidra till yrkesverksammas behov av vidareut-
bildning och omställning, och att resurstilldelningen behöver ändras så att lä-
rosäten får bättre ekonomiska förutsättningar att utbilda yrkesverksamma. 
Båda dessa förslag fanns med i  den offentliga utredning om högskolans 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 fort-
bildning inom yrkeshögskolan vara  värdefullt. Yrkeshögskola har fördelen att 
utbildningen har hög relevans ur ett arbetslivsperspektiv, eftersom förutsätt-
ningen för att utbildningsanordnare ska få statligt stöd är att utbildningarna 
motsvarar dokumenterade behov på arbetsmarknaden och att de utvecklas i 
samverkan med arbetslivet. När det gäller yrkeshögskolan har Unionen identi-
fierat att bristen är att utbildningarna är svåra att kombinera med arbete, då det 
närmast helt saknas korta kurser och utbildningar. Nu satsar regeringen 25 mil-
joner 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 yrkeshögskole-
poäng. 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 presenterades 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 vidareut-
bildningar, 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 re-
miss, 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 tillräck-
ligt, också villkoren behöver anpassas efter yrkesverksammas behov och lev-
nadsomkostnader.  

Förbundet bedriver även ett internt projekt, under namnet framtidskompetens, 
där det pågår en utredning om kurser på vissa högskolor skulle kunna göras 
tillgängliga för medlemmar. 
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Förbundsrådet föreslås besluta 
att  anse motionen besvarad. 
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Motion 6 FR 2020 
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 sjuk-
pension. På mitt företag går det inte att förhandla till sig ytterligare inbetal-
ningar 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 omkringlig-
gande trygghetssystem, t.ex. sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt pensionssy-
stem, följer med eventuella höjningarna av åldersgränser.  

När det gäller de omkringliggande trygghetssystemen så lämnade Socialdepar-
tementet i februari 2019 en promemoria (Ds 2019:2) om höjda åldersgränser i 
pensionssystemet och andra trygghetssystem. Där föreslogs att inte bara att ål-
dersgränser inom den allmänna pensionen ska höjas utan också att åldersgrän-
serna i de omkringliggande trygghetssystemen ska följa med uppåt (ex vis sjuk- 
och arbetslöshetsförsäkringen). Unionen har därför i remissvar till ovanstående 
promemoria tillstyrkt förslaget om att åldersgränserna i de omkringliggande 
trygghetssystemen föreslås höjas. 

Riksdagen har ännu inte beslutat om att de pensionsrelaterade åldersgränserna 
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 förslagen från ovan 
nämnda promemoria. Höjda åldersgränser inom ex vis sjuk- och arbetslöshets-
försäkringen 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 riksdagsledamöter att bevaka 
frågan.  
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När det gäller tjänstepension så anser Unionen att man bör omfattas av inbetal-
ningar till premiebestämd tjänstepension under hela anställningstiden, såväl 
före 25 år som efter 65 år. Unionen avser därför verka för att nuvarande 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 
MEDLEM, VÄRMLAND 

Permission för egen 50-årsdag oavsett 
veckodag 
På Tieto i Karlstad, och förmodligen i hela Sverige, beviljas man permission (le-
dighet 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. Var-
för ska inte även anställda som fyller år på ”fel” dag bli bjudna på en ledig dag? 
Man kanske vill bjuda hem kollegorna 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 heldagsper-
mission 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 sjukdoms-
fall i familjen eller nära anhörigs frånfälle. Ibland finns ytterligare reglering i 
lokala avtal, annars kan tillämpningen följa av policy hos arbetsgivaren. Senaste 
avtalsrörelserna har det från vissa motparter framförts krav på att permissions-
reglerna ska tas bort ur centrala avtalen.  
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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 förbunds-
råd som behandlar avtalsmotioner inför en avtalsrörelse. 

Förbundsrådet föreslås besluta 
att  motionen överlämnas till nästa förbundsråd som behandlar avtalsfrågor. 
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Motion 8 FR 2020 
MEDLEM, SYDVÄST 

Slå vakt om folkrörelsens 
alkoholkultur 
Folkrörelsen, facket  och näringslivet har under lång tid motarbetat en destruk-
tiv alkoholkultur med ett i modern tid tämligen gott resultat. Dessa historiska 
landvinningar är med industrisektorns minskning och med en allt större tjäns-
temannasektor nu hotad om vi inte ser upp och granskar vårt beteende och re-
aktioner på vad som ska vara tillåtet respektive en framhävd alkoholkultur.  

After Work, vinlotterier, fester dränkta i alkohol kan onekligen 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 ar-
betsmiljö. 

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 påmin-
nelser om våra historiska problem och landvinningar inom den rådande alko-
holkulturen i arbetslivet och den delade miljön våra medlemmar befinner sig i 
och inte kan välja bort varandra ifrån. 

Det får därför inte upplevas som påtvingande eller påträngande. Genom att på-
minna om vår historia så kan man också uppmuntra att man på företagen hellre 
låter välja en tillåtande snarare än påträngande alkoholkultur. 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 landvinningar 
med en restriktiv alkoholkultur  

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

Unionen uppmanar till eftertanke kring företagens alkoholkultur och hur den 
kan upplevas för de ofrivilliga och de med ett skört förhållande till alkohol 
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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 kostnader för våra 
medlemmars företag och organisationer genom minskad produktivitet och pro-
duktionsbortfall.  

I Unionens politiska riktlinjer för Alkohol och droger på jobbet finns förbundets 
syn på frågorna. I riktlinjen lyfts bland annat att arbetsgivare och medarbetare 
gemensamt bör utarbeta en policy för alkohol vid representation och andra 
sammankomster och vid dessa tillfällen ska restriktivitet vara vägledande samt 
alltid finnas alkoholfria alternativ. Att förhindra och hantera 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 anslutning till det som inträffat ska 
ha samtal med medarbetare och även följa upp med eventuella rehabilite-
ringsinsatser. 

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 ar-
betsmiljö är ett av förbundets prioriterade områden. Att arbeta med arbetsmil-
jöfrågorna är därför väldigt viktigt vilket förbundet fortsätter göra på arbetsplat-
ser där det finns medlemmar och förtroendevalda. 

Förbundsrådet föreslås besluta 
att  avslå första att-satsen, 

att  anse andra och tredje att-satserna besvarade. 
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Motion 9 FR 2020 
MEDLEM, STOCKHOLM 

Sjukvårdsförsäkring urholkar 
välfärden 
Som medlem har det från och med 1 jan 2018 varit möjligt att teckna en sjuk-
vårdsförsäkring 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 med-
borgare. Det urholkar den offentliga vården och bryter mot hälso- och sjuk-
vårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor. För en fackförening som sä-
ger sig värna om generell välfärd är det fel att erbjuda privata 
sjukvårdsförsäkringar åt medlemmarna. Vi riskerar att bli stödhjul åt privatkli-
niker 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 försäk-
ringsgivaren 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 yrkesverk-
samma medlemmar. De främsta skälen till förändringen var intresse  hos Un-
ionens medlemmar samt det faktum att flera av Unionens konkurrenter redan 
erbjöd produkten. En mycket viktig aspekt var dessutom att erbjudandet ger 
möjlighet för medlemmar att teckna försäkring utan krav på hälsokontroll. Be-
slutet föregicks av noggrann utredning kring hur produkten fungerar och even-
tuell påverkan på den allmänna sjukvården.  
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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 säkerställt att 
Bliwa ställer krav på att alla anlitade vårdgivare följer Hälso-och sjukvårdslagen.  

Regeringen har den 16 januari 2020 givit Myndigheten för vård- och omsorgs-
analys i uppdrag att beskriva riskerna med att patienter med privata sjukvårds-
försäkringar ges företräde till hälso-och sjukvården framför patienter 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 vård-
givares prioritering av patienter1 . IVO har initierat förstudien med anledning 
av bl.a. de uppgifter som förekommit i media.  

Förbundsstyrelsen kommer följa myndigheternas utredningsarbete och förhålla 
sig till de resultat och slutsatser som där framkommer. Vid förbundsrådets ge-
nomförande bör förbundsstyrelsen kunna redovisa ytterligare kring vad myn-
digheternas utredningar kommit fram till.  

Förbundsrådet föreslås besluta 
att anse motionens första attsats besvarad   

att  avslå motionens andra attsats 

 

 
1 https:/ /www.ivo.se/publ icerat-material/nyheter/forstudie-om-t il lganglighet-for-pat ienter- i-forsakringsfi-
nansierad-och-skattefinansierad-vard/ 



Valberedningens förslag till: 
Arvoden Unionen Region Göteborg verksamhetsåret 2020-2021 
 
 
Alla arvoden är årsarvoden och följer Förbundets riktlinjer till arvoden, med koppling till vid årsmötet 
gällande Inkomst basbelopp IBB (66800kr).  
75% deltagande krävs för fullt arvode.  
Vid lågt deltagande minskas arvodet i förhållande där till. 
 
Regionsordförande 30% av IBB 20.040 kr 
 
1:e vice ordförande 20% av IBB 13.360 kr 
 
Styrelseledamot 10% av IBB 6.680 kr (gäller även suppleant och ungdomsombud) 
 
Revisor 5% av IBB 3.340 kr 
 
Kostnadsersättning för resor löneavdrag mm följer Unionens övriga reglementen. 
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Regionstyrelse 

Valberedningens föreslår att styrelsen skall bestå av 13 Ordinarie ledamöter varav en 

personalrepresentant. Med 5 suppleanter varav en personalrepresentant. 

 

Ordförande 2 år Förslag 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Omval 2 år 

Övriga nominerade: 
Anna Jonsson  Systembolaget 

 

Styrelseledamöter valda till 2021  
Namn  Företag  Typ av val 

Dimce Storm  Stampen  Vald till 2021 

Lasse Hallbäck  Keolis  Vald till 2021 

Markus Löfström Studerande  Vald till 2021 

Mikael Hansson Astra Zeneca  Vald till 2021 

Roberto Bastiancich N. Biskopg. Panncentral eko för Vald till 2021 

Susanne Westlund HCL  Vald till 2021 

 

Förslag Ordinarie Regionstyrelseledamot 5st (plus en utses av kontoret) 
Namn  Företag  Typ av val 

Anna Jonsson  Systembolaget Omval 2 år 

Björn Ekblom  Eltel Networks Nyval 2 år 

Gerd Ericsson Salin Saab  Omval 2 år 

Kenneth Lund  Borealis  Omval 2 år 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson  Omval 2 år 

 

Övriga nominerade till regionstyrelseledamot 
Namn  Företag 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell 

Anna Jonsson  Systembolaget 

Helene Rosenlund Nouryon 

Frida Tellborn  Sensus Studieförbund 

Lea Koponen  Stena Line 

Linda Larsson  Healthy Art of Living 

Marcus Freivald SKF 

Necla Ilter  Familjebostäder 

Peter Hölje  Egenföretagare 

Sandra Lagerqvist Bulten 

Urban Spännar Volvo Technology AB 

Yunis Aziz  Vinnergi 
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Förslag Suppleanter Regionstyrelse 4st (plus en utses av kontoret) 
Namn  Företag  Typ av val  Ordning 

Helené Rosenlund Nouryon  Omval suppleant 1 år 1 

Susann Petrusson ALK Nordic  Omval suppleant 1 år 2 

Stefan Nordqvist Volvo Business Services AB Nyval suppleant 1 år 3 

Lea Koponen   Stena Line  Nyval suppleant 1 år 4 

 

Övriga nominerade till styrelsesuppleant: 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell 

Anna Jonsson  Systembolaget 

Björn Ekblom  Eltel Networks 

Frida Tellborn  Sensus Studieförbund 

Gerd Eriksson Salin Saab 

Kenneth Lund  Borealis 

Linda Larsson  Healthy Art of Living 

Marcus Freivald SKF 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson 

Necla Ilter  Familjebostäder 

Peter Hölje  Egenföretagare 

Sandra Lagerqvist Bulten 

Urban Spännar Volvo Technology AB 

Yunis Aziz  Vinnergi 

 

Ungdomsombud Regionstyrelse 1st  
Namn  Företag  Typ av val 

Ingen nominerad   1 år 

 

Revisorer 
Namn  Företag  Typ av val 

Mats Sällberg  Semcon  Omval 2 år 

Jan-Owe Carlsson HCL  Fyllnadsval 1 år 

Revisorssuppleanter 
Namn  Företag  Typ av val 

Leila Saeidi  Klubblös  Nyval 1 år 
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Förbundsrådsombud och suppleanter 
19 st ordinarie ombud skall väljas för Göteborgsregionen. Alla väljs på 1 år. 

Ordinarie 

Namn  Företag  Omval / Nyval 

Anders Holger-Nilsson Ahlsell  Omval 

Anna Jonsson   Systembolaget  Omval 

Ann-Louise Dunklint Hogia  Nyval 

Björn Ekblom  Eltel Networks  Nyval 

Dimce Storm  Stampen  Nyval 

Gerd Ericson Salin Saab  Omval 

Hans Hansson  Volvo Business Services AB Omval 

Helené Rosenlund  Nouryon  Omval 

Lars-Göran Hallbäck Keolis  Omval 

Linda Axmén  Volvo Penta, AB  Nyval 

Marcus Löfström Studerande  Nyval 

Marie Robertsson-Jsson Ericsson AB  Omval 

Mats Henning   Volvo Technology AB Omval 

Pia Carlsson  Stena Line  Nyval 

Roberto Bastiacnich N. Biskopg. Panncentral eko för Nyval 

Stefan Norqvist  Volvo Business Services AB Nyval 

Susanne Westlund HCL  Omval 

Ted Gunnarsson KTC Control AB  Nyval 

Urban Spännar   Volvo Technology AB Omval 

 

Suppleanter 

Namn  Företag  Omval / Nyval Ordning 

Otto Linninger   Volvo  Nyval 1  

Lea Koponen  Stena Line  Nyval 2 

Anna Rydh  Borealis  Nyval 3 

Johan Svedberg  Volvo  Omval 4 

Michaela Störch Eriksson Stena Line  Nyval 5 

Tony Ljung  Volvo  Nyval 6 

Anne Kaudern  Astra Zeneca  Nyval 7 

Peter von Stöckel HCL  Nyval 8 

Monika Sehlstedt AstraZeneca  Omval 9 

Jörgen Olsson  Volvo  Nyval 10 

Truls Johannessen Borealis  Nyval 11 

Ove Johansson  Est mika:timing AB Nyval 12 

Jan-Owe Carlsson HCL  Omval 13 

Mats Hagman  Saab  Omval 14 

Anette Hauska  MaxVAL AB  Nyval 15 

Anette Vancas Moberg Volvo Lastvagnar AB Omval 16 

Jonas Stende  Astra Zeneca  Nyval 17 

Kent Bergebring Volvo Cars AB  Omval 18 

Patrik Sanell  Volvo Penta  Omval 19 

Andreas Hellqvist Ahlsell  Nyval 20 

Gunilla Rosvall   VFS Nordic AB  Omval 21 
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Kongress 

Suppleanter 
Fyllnadsval av suppleanter i fallande ordning efter redan valda från Regionråd 2019. 

Mandattid: Fram till nästa ordinarie Kongress 

Namn  Företag   Ordning 

Michaela Störch Eriksson Stena Line  Nyval 21 

Casparis Van Mierlo HCL  Nyval 22 

Stefan Arvidsson Aventus  Nyval 23 
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Nomineringar Regionråd 2020 till Valberedning 
 

Nominerade till Valberedningen: 
Namn  Företag 

Ann-Louise Dunklint Hogia 

Göran Falk  Volvo Lastvagnar AB 

Michaela Störch Eriksson Stena Line 

Ted Gunnarsson KTC Control AB 

 

 
Valberedning för Unionen och Unionens A-kassa, har under 2019-2020 bestått av: 
Ordinarie väljs på 2 år och suppleanter på 1 år. 
 
Truls Johannessen Sammankallande vald till 2021 
Otto Linninger  Ordinarie  Vald till 2021 
Stefan Nordqvist Ordinarie  Vald till 2021 
Anders Pettersson Ordinarie  Vald till 2021 
 
Lillemor Svensson Ordinarie  Vald till 2020 
Katti Skärhult  Ordinarie  Vald till 2020 
Ann-Louise Dunklint Ordinarie  Vald till 2020 
 
Göran Falk  Suppleant  Vald till 2020 
Michaela Störch Eriksson Suppleant  Vald till 2020 
Ted Gunnarsson Suppleant  Vald till 2020 
 
 
 




