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

Praktisk information och kallelse 
Tid och plats: 11/4, 2019 på Sankt Gertrud konferens i Malmö.

För vem: dig som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Ulrika Persson, ulrika.persson@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: nominering.sydvast@unionen.se 

Du väljer vem som  
leder Unionen Sydväst
Regionstyrelsen är Unionen Sydvästs högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts  
ner och anpassas till vad Unionen i sydväst ska åstadkomma under året. 
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar 
unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen. 

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. 
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Respekfullt och  
hövligt uppträdande  
på regionrådet
Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt och 
rättvis behandling. 

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

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

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

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

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

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och  
yrkesmässigt sätt. 



5

Program
9.00 Välkommen!

9.10 A-kassans årsmöte

9.45 Regionens årsmöte startar

9.55 Bensträckare, kaffe

10.15 Föreläsning av Troed Troedsson

11.45 Lunch

12.30 Workshop

13.30 Fika

14.00 Årsmötet fortsätter

Avslut ca 16.30 
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Dagordning
11 upprop
12 årsmötets stadgeenliga kallande
13 fastställande av dagordning
14 val av

–  ordförande för mötet
–  sekreterare
–  två justerare som tillsammans med mötesordföranden  

justerar protokollet
–  rösträknare
–  utskott

15 motioner till regionstyrelsen under året
16 motioner till förbundsrådets årsmöte
17 motioner och förslag till regionrådet
18 motioner till kongress
19 arvoden
10 regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
11 revisorernas granskningsrapport
12 ansvarsfrihet för regionstyrelsen
13  fastställande av antal (ojämnt)* styrelseledamöter och suppleanter  

(minst tre) för dessa
14 val av

–  regionstyrelsens ordförande för två år
–  regionstyrelseledamöter för två år
–  suppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet
–  ungdomsombud för ett år
–  revisor för två år
–  suppleanter för ett år att inträda i den ordning som bestäms vid valet
–  fyllnadsval av suppleanter till kongress för tre år att inträda i den ordning som bestäms vid valet
–  ombud till förbundsrådet för ett år
–  suppleanter för ett år  
–  ombud till a-kassans stämma**

15  fastställande av antal ledamöter i valberedningen (minst tre) och eventella suppleanter för dessa
16 val av

–  ledamöter i valberedningen för två år, varav en sammankallande
–  eventuella suppleanter för ett år

*   Här ska även regionordförande räknas in. Styrelsen ska alltså bestå av ojämt antal  
ledamöter inkl regionordförande.

**  OBS! Vid val av ledamöter till a-kassans stämma ska regionrådsmötet ajourneras. Alla a-kassemedlemmar har rätt att 
vara med och välja stämmoombud och regionrådsombud som inte är medlem i a-kassan ska lämna salen. Efter val av 
stämmombud återupptas regionrådsmötet. 
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Motioner till                   
regionstyrelsen
Inga inkomna

Motioner till 
förbundsrådets årsmöte
Inga inkomna

Motioner och förslag till 
regionrådet
Inga inkomna
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Motioner till kongress
Stefan Nero, Sydväst

Stärka medlemserbjudandet - 2019-00013
Hej, bifogar en motion som syftar till att göra unionens erbjudande till såväl befintliga som 
potentiellt nya medlemmar än mer intressant.

Bakgrund:

Ohälsan i Sverige ökar tyvärr. Den mentala ohälsan - som också tar längre tid för arbetsgivarna 
att rehabilitera - ökar kraftigt, speciellt bland yngre och kvinnor.

Samtidigt går vårdcentralerna på många ställen runt om i Sverige på knäna med sämre 
tillgänglighet för patienterna som följd. 

Parallellt digitaliseras delar av vården för att underlätta och avlasta de fysiska vårdcentralerna 
under måttot; ”allt som inte absolut kräver ett fysiskt besök kan digitaliseras”.

Även unionens medlemmar behöver komma i kontakt med vården och skulle säkert hellre 
lösa detta på ett enklare, snabbare och smidigare sätt genom att använda sin mobil, platta eller 
desktop.

Därför föreslår jag stämman/kongressen att: undersöka möjligheterna att erbjuda våra 
medlemmar digital vård * starta samarbete med Medicoo Svenska AB som är specialiserade på 
digitalvård 

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Regionstyrelsen delar motionärens oro över att så många drabbas av ohälsa i arbetslivet. 
Unionen vill därför verka för att medlemmar ska ha tillgång till företagshälsovård av god 
kvalitet. I förslaget till handlingsprogram för de kommande fyra åren vill Unionen även 
särskilt betona det förebyggande arbetet. Med balans i arbetslivet och genom systematiskt 
arbetsmiljöarbete kan många hälsoproblem undvikas.

Arbetsgivaren har dock ett lagstadgat ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering som vi inte kan 
ersätta med ett medlemserbjudande. Vi tror att ett sådant medlemserbjudande skulle skapa 
en oklar ansvarsfördelning, med risk för att arbetsgivaren försöker skjuta över sitt ansvar. Det 
måste också avgöras från fall till fall när digital vård lämpar sig. Det kan säkert vara utmärkt 
i vissa fall, men det finns även en debatt om att man förlitar sig för mycket på digital vård när 
noggrannare undersökningar hade behövts. Unionen vill inte heller förbinda sig att driva 
samarbete med en viss vårdleverantör. 

Regionstyrelsen föreslår därför regionrådet att yrka att kongressen avslår motionen.
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Svjetlana Saric, Sydväst

Att utreda den individuella lönesättningen -     
2019-00019
Vi som förbund står för den individuella lönesättningen. 

Hur individuell är den lönemodellen i verkligheten? Oftast finns det en pott som fördelas och så 
blir min lön beroende av andras: om jag får mer då ska någon annan få mindre.

Den individuella lönesättningen sätter prestationen i centrum och vi som medarbetare tvingas 
konkurrera med varandra för att få högre lön. Lönegaranti är också en begränsning vid indivi-
duell lönesättning. En viss löneökning garanteras oavsett kvalitet på utfört arbete.

Problemen med denna lönesättning är många:

1. Överprestationen har blivit norm. Många medarbetare stressar och går in i sjukskrivning.

2. Medarbetare anpassar sig i stor grad efter vad arbetsgivaren belönar, t.ex. kortsiktiga projekt, 
snarare än kontinuerlig kärnverksamhet.

3. De individuella lönerna kan skapa hemlighetsmakeri och osämja när vi förväntas tävla mot 
varandra, vilket kan försvåra det fackliga arbetet.

4. Den lönesättande chefen kan sättas i en svår position när en pott ska fördelas och objektiv 
bedömning av prestation ska göras.

5. Det finns en risk att det skapas en tystnadskultur där medarbetarna medvetet eller omedvetet 
inte vågar ifrågasätta eller peka på missförhållanden i rädsla för att stöta sig med chefen och 
riskera att få lägre lönepåslag. 

6. Rekryteringen av förtroendevalda kan försvåras.

att förbundsstyrelsen utreder hur löneutveckling och arbetsmiljö påverkats av den.

 

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Motionären vill i denna motion att förbundsstyrelsen ska utreda hur löneutveckling och 
arbetsmiljö påverkats av den individuella lönesättningen. Som motionen beskriver är Unionen 
för individuell löneutveckling. Unionen vill också att lönesättningen ska vara saklig och 
systematisk med möjlighet till inflytande och delaktighet.

Vidare beskriver motionen avsteg från att lönesättningen skulle vara individuell, där en pott 
förstås gör att min lön blir beroende av andras löner och där en individgaranti minskar utrym-
met som är blir kvar för individuell lönesättning. Alltså, vi har inte fullt ut någon individuell 
lönesättning. (Även i processlöneavtal finns vissa avsteg även om de där är lite annorlunda for-
mulerade.) Nu kan det kanske finnas goda orsaker till dessa avsteg och begränsningar som även 
fungerar som ett skydd för individen. Men man kan alltid utvärdera ifall det är rätt avsteg och 
begränsningar, för mycket eller för lite. Eller finns det andra system som hade fungerat bättre?

Motionen lyfter fram några problem som kan vara förknippade med lönesättningen, och gör en 
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tänkvärd koppling till arbetsmiljö. Tyvärr ser vi många arbetsplatser där lönesättningen, 
speciellt där man inte upplever den som rättvis, leder till konkurrens och sämre 
sammanhållning som inverkar negativt på arbetsmiljön. Frågan är då om vi kan bygga in 
någonting i själva lönemodellen eller löneavtalet som gör att vi upplever lönesättningen som 
mer saklig, systematisk och rättvis och som gynnar den sammanhållning, inflytande och 
delaktighet som är så viktigt i fackliga sammanhang. Detta är något som ständigt behöver 
utvärderas och gärna i god tid inför en avtalsrörelse.

Regionstyrelsen föreslår därför regionrådet att yrka att kongressen bifaller motionen.

 

Svjetlana Saric, Sydväst

Kortare arbetsdagar - 2019-00020
Idag har många av våra medlemmar tufft på arbetsplatserna gällande arbetsbelastningen och 
arbetsmiljön vilket även speglas i sjukskrivningstal. Kraven blir allt högre. Man ska vara flexibel, 
jobba effektivare, snabbare etc. Många orkar inte arbeta heltid utan går frivilligt ner i tjänst 
vilket först och främst drabbar den enskilda medlemmen både på kort och lång sikt.

Heltidsmåttet vi arbetar efter idag är ca40 timmar/arbetsvecka och är baserat på ett beslut i 
riksdagen år 1970 och lagen infördes 1971.

Med detta sagt föreslår undertecknad

• att Unionen utifrån perspektivet ”Ett hållbart arbetsliv” ser över heltidsmåttet

• att Unionen arbetar för att korta ner ”heltidsmåttet” och därmed skapa förutsättningar för 
våra medlemmar att orka arbeta fram till pensionen

• att Unionen utifrån perspektivet ”Ett hållbart arbetsliv” ser över heltidsmåttet

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Krav om arbetstidsförkortning återkommer frekvent från medlemmar, klubbar, regioner m.fl. 
Det finns olika sätt att åstadkomma arbetstidsförkortning, t.ex. genom utökad semester eller 
sänkt veckoarbetstid. Vidare kan detta ske genom avtal eller genom lagstiftning. För att nå 
resultat behöver vi i denna fråga försöka på alla tänkbara sätt.

Unionens kongress skulle kunna besluta att Unionen ska verka för arbetstidsförkortning genom 
att bifalla denna motion, däremot kan Unionens kongress inte göra frågan till en avtalsfråga. I 
sammanhanget kan dock nämnas att Unionens avtalspolitiska program vill att alla på sikt ska 
ha rätt till motsvarande 100 timmars arbetstidsförkortning per år. Men om vi någonsin ska 
nå dit måste vi göra frågan till en prioriterad avtalsfråga. Detta kan dock endast beslutas av 
förbundsrådet för avtalsfrågor, där man inför varje avtalsrörelse bestämmer prioriteringar för 
just den avtalsrörelsen.
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Områden som idag har arbetstidsförkortning har i regel fått detta genom att initialt avstå 
löneutrymme. Men intrycket är att med tiden har detta jämnat ut sig så att månadslönen för 
områden med och utan arbetstidsförkortning inte skiljer nämnvärt. Arbetstidsförkortningen 
har i så fall på sikt givit högre lön per arbetad tidsenhet.

Denna förskjutning skapar dock en risk och vi ser redan tendenser att arbetsgivare med 
arbetstidsförkortning hellre hyr in personal utan arbetstidsförkortning. Därför är det viktigt att 
skillnaderna inte blir alltför stora och Unionen måste stå upp för att alla ska ha rätt till likvärdig 
arbetstidsförkortning. Unionen behöver agera både genom opinionsbildning och politisk 
påverkan.

Regionstyrelsen föreslår därför regionrådet att yrka att kongressen bifaller motionen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Utökad semester - 2019-00027
Produktiviteten har ökat, men även stressen. Det bör finnas utrymme för mer tid till 
återhämtning.

Att Unionen driver på politiskt för sex veckors lagstadgad semester

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Organisera klubbar - 2019-00029
Vår fackliga verksamhet bygger i hög grad på en bred bas av fackliga klubbar. Klubbarna har 
många uppgifter, de förhandlar lokalt, de företräder medlemmar både inom förbundet och 
hos arbetsgivaren, de arbetar med kollektivavtalets tillämpning osv. Dessutom har samtliga 
innehavare av regionala och nationella fackliga förtroendeuppdrag lärt sig fackliga grunder 
inom en klubb. Utan klubbarna dör snart den fackliga verksamheten på alla nivåer.

Men tyvärr har intresset för eller möjligheten till klubbarbete minskat. Antalet klubbar och 
antalet som omfattas av LFO (lokal facklig organisation) ligger långt under önskad nivå.
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Hur får man då till fler klubbar eller högre LFO-omfattning när för få är intresserade eller har 
möjlighet på en arbetsplats? Det är inte säkert att stora anonyma allmänna klubbar är lösningen. 
Kanske är det bättre att försöka hitta något gemensamt (utanför arbetsplatsen) som förenar och 
engagerar, och sedan organisera klubbar efter detta.

Här är några exempel (som till viss del redan finns):

• Branschklubb: Inom vissa branscher finns större sammanhållning och gemenskap. En 
klubbs verksamhetsområde skulle då med fördel kunna överspänna flera i någon bemärkelse 
närliggande företag eller organisationer inom branschen. Då blir det även lättare att dela med 
sig av branschspecifika fackliga arbetssätt och villkor.

• Avtalsområdesklubb: Motsvarande bransch, men istället inom avtalsområden.

• Koncernklubb: En klubbs verksamhetsområde kan överspänna flera företag med olika 
organisationsnummer.

• Utspridda klubb: Geografin blir allt mindre viktig i dagens arbetsliv, men den är fortfarande 
ett hinder för klubbar. Det måste bli lättare att bilda och driva utspridda klubbar. 

• Klubb mellan förbund: Saco kan bilda klubbar mellan förbund, varför kan inte vi det? Gränsen 
håller ändå på att suddas ut mellan arbetare och tjänstemän, så varför inte gemensamma 
klubbar där också?

Det finns säkert många fler möjligheter och andra nya och kreativa sätt att organisera klubbar. 
F-märkning (att man får betalt från arbetsgivaren för fackligt arbete) går säkert att reda ut, 
men man kan eventuellt behöva definiera vilka personer eller delar av en klubb som har 
förhandlingsmandat i olika situationer.

Att vi överväger nya och kreativa sätt att organisera klubbar

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Ska man få vara 100% facklig? - 2019-00030
I vissa klubbar finns någon som arbetar 100% fackligt, vanligtvis klubbordföranden. Det är 
förstås utmärkt att någon vill engagera sig så mycket. Men det finns också uppenbara nackdelar 
som egentligen inte är kopplade till graden av engagemang, utan snarare fördelningen av 
engagemang.

När någon tar på sig att utföra allt fackligt arbete i en klubb, så händer följande:

• Övriga i klubben får inte samma kunskap och erfarenhet av fackligt arbete

• Övriga i klubben känner inte samma engagemang och delaktighet
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• När någon tar på sig allt riskerar dynamik, informationsutbyte och förhandlingsresultat i 
klubben bli sämre än om fler är involverade

• Den som tar på sig allt blir svår att ersätta, även (i de förhoppningsvis få fall) då övriga i 
klubben saknar förtroende och då tappar övriga istället intresset

• Den som tar på sig allt blir svår att ersätta när personen en gång slutar och då riskerar klubben 
att dö

• Den som tar på sig allt riskerar att förlora kontakten med verksamheten

Nu finns naturligtvis fall där det verkligen bara går att hitta en enda intresserad person, och då 
kan detta vara bättre än inget. Men man bör verkligen göra sitt yttersta för att flera i klubben ska 
vara engagerade och involverade. Detta är så viktigt att något av våra systerförbund infört en 
begränsning om att man inte får vara mer än 80% facklig. Men kanske handlar engagemanget 
även om på vilket sätt man organiserar klubben, t.ex. hur man definierar verksamhetsområdet.

– Att vi stöttar och uppmuntrar klubbar att involvera flera i det fackliga arbetet

– Att vi organiserar klubbar på ett sätt som gynnar engagemang och delaktighet

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Utbildning för förtroendevalda med högre uppdrag - 
2019-00032
Unionen är en stor organisation med ambitionen att förbättra arbetslivet för sina 650 000 
medlemmar. För att lyckas med detta krävs att vi är kunniga och pålästa. I stor utsträckning 
måste vi förstås förlita oss på våra anställda experter. Men även vi förtroendevalda med högre 
uppdrag behöver vara kunniga och pålästa när vi fattar beslut om motioner, inriktning i 
avtalsrörelsen, nya satsningar, politiska plattformar, ekonomi m.m.

Tiden kan dock vara en begränsande faktor. Många av oss arbetar heltid, har kanske familj, är 
upptagna med andra engagemang m.m. Då behöver vi någon lättillgänglig form av utbildning 
där vi snabbt kan fördjupa oss tillräckligt i ett ämne för att fatta välgrundade beslut. Ett utmärkt 
exempel på detta är Förberedelser inför kongresskolan del 2. Där fanns en Fördjupning i ämnet 
jämställhet och mångfald med en samling länkar till artiklar, rapporter, poddavsnitt och annat 
lättillgängligt material.

Men det är inte bara inför kongressen man behöver fördjupa sig, alla med regionala och 
nationella uppdrag behöver möjlighet att fördjupa sig kontinuerligt i olika frågor kopplade till 
arbetslivet.



14

Det finns många ämnen att fördjupa sig i, följande är bara ett par exempel: 

• Det finns en rapport från Finanspolitiska rådet som visar hur lönespridningen utvecklats i 
Sverige. Var mer hittar man information om hur löner, sysselsättning och inkomster utvecklats 
och vad det beror på? Det bör vara intressant för alla som medverkar i lönebildningen.

• Enligt vårt avtalspolitiska program ska alla på sikt ha 100 timmars arbetstidsförkortning. 
Men hur påverkar detta lön, sysselsättning och samhällsekonomi och vilka skillnader finns 
mellan olika sektorer? Vid millennieskiftet gjordes en längre utredning om förutsättningarna i 
Departementsserien som följdes upp av KNAS-utredningarna i Statens offentliga utredningar. 
Vilka var resultaten och vad har hänt sedan dess? Intressant för alla som arbetar med villkor i 
arbetslivet.

När man är kunnig och påläst känner man sig också mer motiverad och engagerad. Dessutom 
blir det lättare att ta på sig nya uppdrag på ett ansvarsfullt sätt.

– Att Unionen arbetar för att det ska finnas möjlighet till lättillgänglig och kontinuerlig 
utbildning så att förtroendevalda med högre uppdrag snabbt kan fördjupa sig i viktiga frågor

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Facklig information i skolan - 2019-00033
Under 2011 presenterades Ungdomsbarometerns rapport Generation, Livsstil och Identitet vid 
ett frukostseminarium på TCO. 15-24 åringar hade fått svara på frågor bl.a. om det svenska 
arbetslivet och förtroende för fackförbunden. Anders Hellgren på Ungdomsbarometern 
konstaterar: ”Våra undersökningar tyder på att ungas kunskaper om hur det svenska arbetslivet 
fungerar är näst intill obefintliga.”

Men vad har hänt sedan dess? Tja, inte mycket om man ska tro Ungdomsbarometerns rapport 
Generation engagemang & trygghet från 2018: ”Vi kan kort sagt konstatera att andelarna som 
är osäkra på fackets roll och funktion är hög. Förståelsen för hur centrala delar av det svenska 
samhället organiseras – hur partsmodellen faktiskt fungerar – verkar vara höljt i dunkel för en 
oroväckande hög andel av ungdomsgenerationen.”

Men vad händer när man inträder i arbetslivet? Tja, inte mycket då heller, Univärld 18 beskriver 
att yngre tjänstemän under 36 år har en relativt låg kunskap om den svenska modellen. I 
något annat sammanhang kunde de flesta yngre tjänstemän inte ens ange vad som avses med 
arbetsmarknadens parter.
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Hur hänger då detta ihop med förtroende för fackförbunden? Återvänder vi till 
Ungdomsbarometerns rapport från 2011 så ser vi att hos dem som kommit i kontakt med något 
fackförbund den senaste tiden så var förtroendet fyrdubbelt högre än hos de övriga. 

– Att vi satsar mer på facklig information i skolan

– Att vi satsar mer på facklig information i gymnasieskolan

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Organisationsformer och medlemskap för         
plattformsekonomin - 2019-00034
Vi har svårt att bilda klubbar inom vissa områden inom tjänstesektorn. Tänk själv att du 
jobbar inom bemanning eller som konsult, du känner knappt dina kollegor eftersom den 
genomsnittliga anställningstiden är låg och dessutom sitter du ute hos kund. Tror du det är lätt 
att bilda klubb då?

Däremot är kanske kundföretaget ett gammalt svenskt industriföretag med en gammal stabil 
klubb. Kunde man inte få vara med där på ett hörn för att snappa upp lite facksnack?

Givetvis finns intressekonflikter, när det går dåligt för det gamla svenska industriföretaget, då 
vill förstås den gamla stabila klubben hellre slänga ut mig än sina egna medlemmar. Men det 
kan jag stå ut med, för så vet jag ju ändå att det är.

Värre är att det gamla svenska industriföretaget har kollektivavtal och då kan den gamla stabila 
klubben hålla sina möten på arbetstid. Då kan ju inte jag vara med och snappa upp något 
facksnack. Eller?

I en avlägsen framtid när plattformsekonomin konkurrerat ut min arbetsgivare och inte ens 
Skatteverket kan reda ut mina sysselsättningsförhållanden, då behöver jag ännu mer en klubb 
att hålla i handen. 

Vid det här laget har det tidigare gamla svenska industriföretaget övergått i utländsk ägo och 
agerar mer som uppdragsgivare än som arbetsgivare. Den tidigare gamla stabila klubben finns 
inte mer, spiken i kistan var nog när den nya ledningen insåg hur mycket arbetstidsförkortning 
egen personal har i förhållande till inhyrda. Det var liksom inte lönt att behålla mer än en 
handfull egen personal och då kunde klubben inte överleva.

Än värre har arbetslivet blivit så stressigt, så för att hinna med har Almega-Omega-Zeit-
Verdoppelung-AG utvecklat den lokala tidfördubblaren (jaja, vi kan vara stolta över att det är en 
halvsvensk uppfinning i alla fall). Man färdas helt enkelt en månad bakåt i tiden och arbetar den 
månaden en gång till. Någonstans här spårar den här redogörelsen ur, och det gör lyckligtvis 
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även vår tidfördubblare. Vi drar i tidbromsen och kraschlandar på Unionens kongress 2019.

Här får vi möjlighet att med enkel logik och stor inlevelse förklara att i en framtida 
plattformsekonomi med uppluckrade anställningsförhållanden, så kan vi inte bygga klubbar 
baserade på anställningsförhållanden.

Sedan lyckas Martin Linder reversera fluxkondensatorn (han verkar ha erfarenhet av fordon) 
och skicka oss tillbaka till den avlägsna framtiden.

Där upptäcker vi att vägen varit krokig och lång. Vår nya organisationsidé har inte alltid gått 
ihop med lagstiftning, F-märkning, krav från arbetsgivarna m.m. Men genom vår förmåga 
att inte förlita oss på lagstiftning utan hellre avtal mellan arbetsmarknadens parter, så är 
nu alla uppdragsgivare skyldiga att låta sysselsatta hos uppdragsgivaren (anlitade, inhyrda, 
anställda m.fl.) verka i s.k. uppdragsgivarklubbar. Ett nytt avtal om tidsreseersättning och 
tidfördubblingstillägg finns också på plats. Dessutom måste en Almega-Omega tidfördubblare 
alltid kombineras med en TCO-modul (time compensation orbiter).

Varför kom vi inte på detta tidigare, undrar vi. Men det gjorde vi, påminner våra 
klubbkompisar, det började redan på Unionens kongress 2019.

– Att vi undersöker hur vi kan utveckla organisationsformer som är relevanta, engagerande 
och förenande för nya anställningsformer och andra anlitandeformer inom bl.a. 
plattformsekonomin

– Att vi undersöker hur vi kan utveckla ett relevant, engagerande och förenande medlemskap 
för nya anställningsformer och andra anlitandeformer inom bl.a. plattformsekonomin

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Uppdatering av Mina Sidor/Mitt Unionen -         
2019-00035
För att kunna utnyttja alla förmåner medlemskapet medföljer måste uppgifterna medlemmen 
angivit på Mina Sidor vara korrekta. 

Då vi oftare byter arbetsplats, lön, sysselsättningsgrad, mailadress, bostadsadress osv blir 
uppgifterna väldigt snabbt inaktuella.

Det medför även svårigheter för styrelserna runt om i landet tex vilka medlemmar som tillhör 
deras klubb/sektion, löner osv. 

– Att det ska vara obligatoriskt att uppdatera personliga uppgifter på Mina Sidor minst en gång 
om året
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– Att det ska vara obligatoriskt att fylla i vissa fält på Mina Sidor

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Delaktighet, ansvarsutkrävande, icke-diskrimine-
ring, transparens - 2019-00036
I en demokratisk organisation bör man följa vissa värderingar. Några av de viktigaste är:

• Delaktighet: Allas möjligheter till inflytande och engagemang ska uppmuntras

• Ansvarsutkrävande: Det måste vara tydligt för alla vem eller vilka som har ansvar och mandat 
och i vilken funktion. 

• Icke-diskriminering: Olika medlemmar och medlemsgrupper ska ha samma värde, rättigheter 
och förutsättningar

• Transparens: Alla ska kunna följa beslutsprocessen och se resultatet. Detta är också en 
förutsättning för ansvarsutkrävande.

I vissa avseenden har vi en mycket hierarkisk demokrati inom Unionen. På arbetsplatser med 
klubb väljer vi regionrådsombud (men av praktiska skäl är detta ofta omöjligt för klubblösa). På 
regionrådet väljer vi kongressombud. Och på kongressen väljer vi förbundsstyrelse. Delaktighet 
och möjlighet till ansvarsutkrävande blir sämre ju fler steg från medlemmarna besluten fattas. 
Det är inte som när alla medborgare kan rösta direkt till riksdagen. Nu är det kanske inte 
praktiskt möjligt att alla medlemmar har direkt rösträtt på regionrådet, men det kan vara värt 
att tänka på hur man kan öka delaktigheten och möjligheten till ansvarsutkrävande.

Alla medlemmar har möjlighet att skicka motioner överallt. Detta är naturligtvis en unik 
demokratisk möjlighet. Men vågar vi uppmuntra detta? Om alla medlemmar verkligen 
skulle skicka in motioner skulle vi drunkna. Ibland känns det tyvärr som att vi försöker lägga 
locket på. Om en medlem t.ex. vill kolla fliken ”Beslut motioner” från olika förbundsråd på 
demokratiwebben, så möts man av en tom sida. Inte bra transparens.

Under kongresskolan del 1 såg vi statistik över hur förtroendevalda i förbundet är hårt 
sammanpressade i övre medelåldern jämfört med medlemmarna (hälften av de förtroendevalda 
är över 50 år, men bara trettio procent av medlemmarna är över 50 år). Visst kan en 
delförklaring vara att erfarenheten ökar med åldern, men inte för så här stor avvikelse. Ifall 
vi inte bara vill vara en intresseförening för oss som snart går i pension, så kan man tycka att 
de som har längre tid kvar i arbetslivet borde få vara med och bestämma mer om hur detta 
arbetsliv ska se ut. Vi är noga med könsfördelning bland förtroendevalda, men vi borde börja 
tänka på en mer inkluderande åldersfördelning. Det finns unga som kan och vill, men vi måste 
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också släppa fram dem på alla nivåer.

Bland oss förtroendevalda med högre uppdrag, regionalt och nationellt, törs man kanske gissa 
att (nästintill) samtliga av oss kommer från en arbetsplats med klubb? Sannolikt har vi även 
tillsvidareanställning på en stor arbetsplats med kollektivavtal. Men varför utestänger och 
marginaliserar vi 42% av medlemmarna (klubblösa) från 81% av arbetsplatserna? Förklaringen 
är naturligtvis att vi lärt oss fackliga grunder inom en klubb, men klubblösa har inte lärt sig 
fackliga grunder på det sätt vi vill. Här glömmer vi lätt att klubblösa förstås har särskild insyn 
och kunskap om verkligheten på sina arbetsplatser, vilket kan skilja sig ganska mycket från 
oss i ”skyddade klubbverkstäder” (jaja, vi har naturligtvis också våra speciella problem). Är 
det inte bättre att alla medlemskategorier får vara med och bestämma, är inte det den fackliga 
grundidén? Våra ”lösningar” över huvudet på dem är inte alltid bäst. Vi säger att de måste bilda 
klubb innan de får leka med oss, fastän vi vet att det är omöjligt på många arbetsplatser. Varför 
får de inte leka med oss ändå? Men klubblösa är ju ointresserade av fackliga uppdrag, tänker 
kanske någon. Och hur vet vi att det gäller alla? Har vi ens försökt bjuda in till medlemsmöte 
för val av regionrådsombud på ett icke-avskräckande sätt? När ska vi bli ett förbund för alla 
medlemmar, där alla medlemmar har lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och 
representation i förbundets alla demokratiska organ?

Det finns säkert många fler exempel där vi skulle kunna tillämpa viktiga demokratiska 
värderingar på ett bättre sätt…

– Att Unionen undersöker hur vi kan bygga en demokrati med större möjligheter till 
delaktighet, ansvarsutkrävande, icke-diskriminering, och transparens

– Att Unionen undersöker hur vi på ett bättre sätt kan gynna engagemang och inflytande

– Att Unionen strävar efter att bli mer inkluderande avseende ålder

– Att Unionen strävar efter att klubblösa ska ha lika möjligheter

– Att alla medlemmar (med beaktande av §2 i stadgarna) ska ha lika möjligheter vid val till 
förtroendeuppdrag och representation i förbundets alla demokratiska organ

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Val av regionrådsombud för klubblösa                     
arbetsplatser - 2019-00037
I inbjudan till medlemsmöten (som regionen kallar till) för val av ombud till regionrådet brukar 
det stå att medlemsmötet vänder sig till dig som är arbetslös, studerar eller är egenföretagare. 
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Nu brukar vi lite slarvigt kalla dessa medlemsmöten för ”klubblösamöten”. Men medlemmar 
från klubblösa arbetsplatser känner sig inte alls välkomna. De uppfattar texten som 
följer i inbjudan som att de inte har där att göra och att de istället borde anordna ett eget 
medlemsmöte: ”Du som arbetar på ett företag eller organisation där ni är flera medlemmar har 
möjlighet att välja era ombud på ett eget medlemsmöte.”

Men hur i h-sike anordnar man ett medlemsmöte på en klubblös arbetsplats? När inte ens 
klubbar klarar att hålla reda på vilka som är medlemmar, då måste det vara totalt omöjligt på 
en klubblös arbetsplats. Därtill saknar man kanske inarbetade fackliga vanor och rutiner och 
vet inte riktigt vad som krävs och förväntas, vilket gör saken ännu mera känslig både inför 
arbetsgivaren och kollegorna.

Nä-ä, om vi vill verka för lika möjligheter och inte ska utestänga 42% av våra medlemmar då 
måste regionen tillhandahålla möjlighet till dessa medlemsmöten. Eftersom detta utanförskap 
pågått under lång tid p.g.a. olika stadgetolkningar, så borde vi helst även förtydliga detta i våra 
stadgar. 

Ändra §5.4 Regionråd Mom 3 från nuvarande lydelse

”Ombud med suppleanter till regionrådet väljs årligen

• vid klubbarnas årsmöten

• av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte

• för övriga medlemmar på medlemsmöten som regionen ska kalla till”

till denna nya formulering:

”Ombud med suppleanter till regionrådet väljs årligen

• vid klubbarnas årsmöten

• av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte som regionen ska kalla till

• för övriga medlemmar på medlemsmöten som regionen ska kalla till”

– Att regionen ska kalla till medlemsmöte för val av ombud till regionrådet för klubblösa 
arbetsplatser (om de inte anordnar själva)

– Att detta medlemsmöte kan arrangeras gemensamt för flera arbetsplatser, men att antalet 
ombud som väljs inte får vara fler än vad som hade kunnat väljas om medlemsmötet hållits på 
respektive arbetsplats

– Att vi välkomnar medlemmar från klubblösa arbetsplatser på ett bättre sätt till 
medlemsmöten för val av ombud till regionrådet

– Att vi förtydligar våra stadgar genom ovan föreslagna ändring

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.
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Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Insyn i förbundskontoret - 2019-00038
Vid Unionens kongress ska vi fatta viktiga beslut om förbundets ekonomi. Men många 
kongressombud har dålig eller ingen insyn vad gäller förbundskontoret, som ändå är en 
väsentlig del av Unionens verksamhet. För att fatta välgrundade beslut behövs bättre insyn.

Även regionstyrelser behöver bättre insyn vad gäller förbundskontoret. Dels kommer många 
kongressombud från regionstyrelserna och dels bidrar bättre insyn till en bättre uppdelning och 
samverkan över ansvarsområden.

– Att kongressombud och regionstyrelser får en betydligt bättre insyn i förbundskontorets 
verksamhet och organisation

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Regionindelning - 2019-00039
Indelningen och storleken på våra regioner känns på sina håll ogenomtänkta. Kanske är de 
snarare ett resultat av vad som var möjligt i SIF-HTF-sammanslagningen, än vad som vore bäst 
avseende ekonomi, service, geografi, funktionalitet, likvärdighet, arbetsmarknadsområden m.m.

Denna fråga är dock alldeles för stor och komplex för att föreslå en ny uppdelning (eller 
behållande av befintlig) utan noggrann undersökning. 

– Att förbundsstyrelsen initierar en undersökning om optimal indelning och storlek på våra 
regioner

– Att förbundsstyrelsen presenterar resultatet av undersökningen och eventuella förslag att 
besluta om vid exempelvis nästa kongress

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.
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Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Projektförtroendevald - 2019-00040
Det känns ofta som ett stort steg att ta på sig ett regionalt eller nationellt förtroendeuppdrag. Att 
bli invald i en regionstyrelse som behandlar allehanda frågor är krävande. Kanske ryggar man 
också för att man inte i förväg vet vad uppdraget innebär.

Sneglar vi på andra ideella organisationer, så finns på många håll möjligheten att arbeta med en 
viss bestämd fråga under en viss bestämd tid. Skulle detta kunna fungera även inom Unionen?

Man kanske vill engagera sig, men inte ta på sig så mycket som det innebär att vara med i en 
regionstyrelse. Kan man börja med ett begränsat uppdrag, då är det också lättare att ta på sig 
tyngre uppdrag senare. Detta kan även förenkla för klubblösa att engagera sig på regional eller 
nationell nivå. Eller så befinner man sig bara i en ålder eller fas i livet då ett begränsat uppdrag 
passar bättre.

Men man behöver få mandat (och eventuellt rätt till den ledighet som fordras för det fackliga 
uppdraget) även om man nu bara ska arbeta med en viss bestämd fråga under en viss bestämd 
tid. Då skulle man på något sätt kunna bli projektförtroendevald (t.ex. utsedd av regionstyrelsen 
eller vald vid regionrådet).

– Att vi undersöker om möjligheten att bli projektförtroendevald skulle kunna öka det fackliga 
engagemanget.

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Lika villkor för olika medlemsgrupper - 2019-00041
När företag i större utsträckning använder andra anlitandeformer än egna anställda, så blir det 
också allt viktigare under vilka villkor det sker. Även om man befinner sig i en anlitandeform 
där man är någon typ av egenföretagare så vill man t.ex. få sin lön för arbetet utan alltför stort 
dröjsmål. Inte efter 60 eller 90 dagar som många uppdragsgivare kräver, utan efter högst 30 
dagar i likhet med anställda.

Det bör också vara möjligt för alla yrkesverksamma medlemsgrupper att engagera sig och ta 
på sig förtroendeuppdrag inom förbundet, oavsett anlitandeform. Ett hinder idag är att endast 
anställda får gå F-märkta kurser. Antingen får vi i kollektivavtal reglera rättigheten att engagera 
sig fackligt på arbetsplatsen oavsett anlitandeform eller så får Unionen stå för inkomstbortfallet. 
Men alla medlemsgrupper ska ha lika möjligheter.
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I takt med att alltfler befinner sig i andra anlitandeformer (än traditionell anställning) hos en 
uppdragsgivare men i huvudsak bedriver ett arbete som traditionellt hade kunnat utföras av en 
anställd, så är det också rimligt att det finns vettiga villkor för detta. Villkor som bör regleras av 
kollektivavtal. Kollektivavtal som den anlitade bör ha inflytande över, speciellt i anlitandeformer 
som växer fram istället för anställningar.

– Att Unionen verkar för att även egenföretagare får sin ”lön” i tid

– Att alla medlemmar (med beaktande av §2 i stadgarna) ska ha lika möjligheter vid val till 
förtroendeuppdrag och representation i förbundets alla demokratiska organ

– Att Unionen utvecklar kollektivavtalen så att de även omfattar nya anlitandeformer 
som ersätter anställningar och de i nya anlitandeformer också har inflytande över dessa 
kollektivavtal

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Kenneth Straschko, Sydväst

Demokrati och kommunikation - 2019-00042
I flera regioner har vi problem att hitta tillräckligt många som är villiga att ta på sig regionalt 
valda förtroendeuppdrag. Allra tydligast blir detta när vi ska välja kongressombud och- 
suppleanter, då kan det vara svårt att fylla platserna eftersom det behövs så många. På sikt kan 
detta naturligtvis bli ett hot mot demokratin inom förbundet.

Samtidigt märker vi att när vi väl tar tillfället i akt att berätta om möjligheten att ta på sig ett 
regionalt valt uppdrag och vad det innebär (för det behöver man naturligtvis veta innan man är 
beredd att hoppa på) vid olika tillställningar, kurser, arbetsmiljödagar etc, så brukar det alltid 
finnas någon eller några som anmäler sig som frivilliga. 

Samma sak gäller andra demokratiska möjligheter. När vi pratar mer om saken och vad det 
innebär, så får vi fler regionrådsombud som kommer på regionrådet och fler medlemmar som 
lämnar in förslag i form av motioner.

Vi behöver en livaktig demokrati som uppmuntrar till engagemang, så att vi inte får ett 
demokratiskt vakuum mellan högre förtroendevalda och medlemmar. Det duger inte att 
medlemmar inte ens vet om att det finns en regionstyrelse, än mindre varför det finns en 
regionstyrelse.

Mail och Internet i all ära, det är nödvändigt för att nå alla (men tyvärr är det idag svårt för 
medlemmar att hitta rätt när de vill nominera, och då går potentiella nomineringar förlorade). 
Fast oftast är det när vi träffas av olika anledningar som engagemang kan skapas, och där 
behöver vi oftare prata om att ta på sig uppdrag och lämna förslag.
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– Att Unionen tydligare synliggör demokratiska möjligheter inom förbundet

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Regionstyrelsen föreslår regionrådet att yrka att kongressen bifaller motionen.

Kenneth Straschko, Sydväst

Information om avtalsrörelsen - 2019-00043
En del av våra avtalskonferenser är inte särskilt välbesökta, ibland är där fler ombudsmän 
än medlemmar. Detta trots att våra avtal tillhör vår absoluta kärnverksamhet och påverkar 
arbetslivet för hundratusentals tjänstemän.

Ett problem är nog att kunskap och kännedom om avtalsrörelsen är låg bland våra medlemmar. 
Det behövs lättillgängligt informationsmaterial (kanske en film) om hur avtalsrörelsen går till 
och om hur krav kommer in i kollektivavtalen och påverkar arbetslivet. Betoningen bör vara 
hur medlemmar och lokalt förtroendevalda kan bidra genom att delta i avtalskonferenser och 
lämna in avtalsmotioner, men även genom att ta på sig uppdrag som avtalsförbundsrådsombud 
och branschdelegationsombud.

– Att Unionen tar fram lättillgängligt material om avtalsrörelsen, med betoning på hur 
medlemmar och lokalt förtroendevalda kan bidra

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Regionstyrelsen föreslår regionrådet att yrka att kongressen bifaller motionen.

Johnny Magnusson, Sydväst

Sänkt medlemsavgift för skuldsatta - 2019-00046
Skuldsatta personer med utmätning eller skuldsanering lever många gånger under lång tid 
på existensminimum och har en nettoinkomst som ofta understiger socialtjänstens norm 
för försörjningsstöd (riksnorm).  Det är viktigt att skuldsatta personer är med i facket 
men medlemsavgiften är svår att prioritera (i förhållande till hyra, el och barnomsorg). 
Medlemsavgiften är oftast oproportionerligt hög i förhållande till förbehållsbeloppet. 
Kronofogden godkänner inte medlemsavgiften för fackförbunden i sin beräkning utöver 
normalbeloppet. 
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Vi förmodar att Unionen sänker medlemsavgiften för studerande och seniorer utifrån en 
begränsad möjlighet att betala medlemsavgiften. Denna möjlighet till sänkt medlemsavgift 
borde gälla även ovan nämnda grupp som har än mindre att leva på.  Unionens 
trappstegsmodell för medlemsavgifter tar inte hänsyn till löneutmätningen då avgiften beräknas 
utifrån bruttoinkomst. Detta gör att två medlemmar som har samma lön betalar samma avgift 
trots att den ena har löneutmätning/skuldsanering och därmed betydligt mindre kvar att leva 
på. 

Att påvisa utmätning/skuldsanering görs enkelt via ett beslut från kronofogden. 

Slutsats: Genom att sänka medlemsavgiften för skuldsatta personer som har utmätning eller 
skuldsanering möjliggörs att fler kan vara fortsatt medlemmar och att en större grupp kan bli 
medlemmar.

att Unionen sänker medlemsavgiften för personer med löneutmätning samt personer med 
beslut om skuldsanering och jämställer denna med studerande/seniorer. 

Unionens lägre medlemsavgift för studenter och pensionärer är inte satt utifrån begränsad 
möjlighet att betala. Även om inkomsten för studenter och pensionärer i genomsnitt är lägre, 
så finns där en variation, men ingen prövning görs av möjlighet att betala. Istället hänger den 
lägre avgiften ihop med lägre serviceutnyttjande, varken studenter eller pensionärer nyttjar t.ex. 
förhandlingshjälp och inkomstförsäkring. För studenter finns dessutom en ömsesidig tanke om 
att ifall de blir medlemmar redan som studenter, så hittar de lättare stöd när de kommer ut i 
arbetslivet samtidigt som vi får fler medlemmar.

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Visst finns en solidarisk tanke med att medlemsavgiften blir lägre vid lägre inkomst för 
yrkesverksamma (samtidigt som kostnader för inkomstförsäkring naturligtvis också blir 
mindre). Men där finns en koppling till arbetslivet, det är ju genom arbetet medlemmen får 
inkomst.

Unionen kan däremot inte hantera privatekonomiska förhållanden på det sätt motionen 
föreslår. Där finns många andra både ömmande och behjärtansvärda ändamål som i så fall 
också skulle ge lägre medlemsavgift, där gränsdragningar blir omöjliga. En lämpligare väg vore i 
så fall att arbeta för att Kronofogden ska godkänna medlemsavgiften i sin beräkning.

Regionstyrelsen föreslår därför regionrådet att yrka att kongressen avslår motionen.

Kenneth Straschko, Sydväst

Miljövänliga färdmedel - 2019-00047
För transport till och från möten har vi beslutat om ”höjd reseersättning vid samåkning med 
egen bil där föraren tar med sig en eller flera personer”. Vi motiverar detta med miljöskäl.
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Givetvis är samåkning bättre än att var och en tar sin egen bil (och för vissa sträckor är detta 
säkert bästa alternativet). Ska man ändå köra är det bättre att även ta med sig någon annan. 

Men denna regel om ersättning är stelbent och får inte alls den effekt vi vill uppnå. Den 
stimulerar och uppmuntrar samåkning framför att åka kollektivt. Detta är inte alls miljövänligt. 
Enligt koldioxidkalkylatorn hos Consitio Klimatbalans ger bilåkning mer än 25 gånger högre 
utsläpp än tåg och mer än 4 gånger högre utsläpp än buss.

Ska vi stimulera samåkning, då måste vi också stimulera mycket mer miljövänliga färdmedel, 
annars blir det konstigt. 

– Att kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en modell för höjd 
reseersättning vid färd med kollektiva transportmedel

– Att kongressen beslutar att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en modell för höjd 
reseersättning som stimulerar och uppmuntrar färd med miljövänliga färdmedel

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Regionstyrelsen föreslår regionrådet att yrka att kongressen bifaller motionen.

August Tapojärvi, Sydväst

Charleene Pettersson, Ellinor Karlsson, Mikael Isaksson, Jonas Eklund, Anton 
Pettersson, Mikaela Svensson, Mariia Rönström, Robin Persson, Mikael Norrby, Julia 
Stenberg, Linnéa Berg

Fler unga förtroendevalda! - 2019-00087
Bakgrund

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

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

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

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

Statistik framtagen av Unionen visar att:

• 27,4 % av Unionens medlemmar är under 35 år

• 16,5 % av Unionens förtroendevalda är under 35 år

• 6,9 % av Unionens kongressombud är under 35 år

• 5,3 % av Unionens förbundsstyrelse är under 35 år

• 9,6 % av Unionens förbundsrådsombud är under 35 år

• 5,6 % av Unionens branschdelegationer är under 35 år

• 16 % av Unionens regionstyrelseledamöter är under 35 år

• 16 % av Unionens LFO (APO, AMO, Klubb) är under 35 år

• Inom 10 år har andelen förtroendevalda på följande områden gått i pension:

o Förbundsstyrelsen 26,3 %

o Regionstyrelser 28,7 %

o Branschdelegationer 45,2 %

o Lokal facklig organisation 26,4 %

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

Unionen Kongress 2019

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

• Vilka ska ingå i regionstyrelser när stora delar snart är i pensionsålder?

• Vilka ska förarbeta och förhandla våra avtal?

• Vilka ska fortsätta bygga på framgångssagan Unionen?
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Vi ser en ännu större risk för framtiden på grund av det stora kompetensglapp som kommer 
att uppstå redan vid nästa generationsskifte. Vi behöver därför se till att fler unga blir 
förtroendevalda och därmed kan ta del av de kunskaper som de mer erfarna befintliga 
förtroendevalda besitter. Överföringen av kompetens får inte förbises!

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

• Förbundsstyrelsen

• Branschdelegationer

• Regionstyrelser

• Lokal facklig organisation

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

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

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

Bilaga 1

Förslag på åtgärder vid bifall

• Förbundskontoret och förbundsstyrelsen ska vid bifall föra dialog med nätverket för regionala 
ungdomsombud för att ta fram konkreta förslag på åtgärder för att nå målet.

• Idén om ”Ungt fokus” bör införas som punkt på dagordning och i verksamheten i varje 
regionstyrelse och regionkontor. Ungt fokus är en arbetsgrupp som sammanställer information 
och statistik och ”översätter det” till de regionala förutsättningarna. Resultatet ska innebära 
både rekrytering av unga medlemmar/förtroendevalda samt kompetensutveckling och regionalt 
nätverkande för unga medlemmar/förtroendevalda.

• Ung representation i utvecklingsprojekt, exempelvis dialogforum och demokratiprojektet.

• Lyfta fram unga förtroendevalda i intern och extern media.

• Använda unga förtroendevalda som exempel i utbildningar för medlemmar, förtroendevalda, 
regionstyrelser osv.

• Tilldela priser till utmärkande unga förtroendevalda regionalt och centralt.

- Att Unionen ska verka för att andelen förtroendevalda under 35 år ökar till minst 25% på 
respektive område och nivå.

- Att Unionen tar fram strategier och arbetssätt för att främja målet.
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Regionstyrelsens förslag till yttrande
Motionen väcker en mycket viktig fråga, att vi behöver en mer inkluderande åldersfördelning 
bland förtroendevalda. Detta är angeläget av flera orsaker, inte minst för en återväxt av 
kompetenta förtroendevalda för framtiden och för att de som har längre kvar i arbetslivet borde 
få vara med och bestämma mer om hur detta arbetsliv ska se ut.

Vad gäller representativitet så är ålder bara en av flera viktiga faktorer (som t.ex. kön, geografi, 
bransch, kompetensområden). Unga är inte heller någon homogen grupp med likartade åsikter. 
Man kan därför ledas att tro att åldersfördelningen inte spelar så stor roll. Vänder vi däremot på 
steken och tänker oss att det ena könet skulle vara lika kraftigt underrepresenterade, hade vi fått 
starka reaktioner direkt.

Nu går det inte att fördela alla faktorer med millimeterrättvisa och de som väl är 
förtroendevalda måste förstås representera alla medlemmar. Detta ska vi naturligtvis sträva 
efter. Samtidigt är det ett välkänt faktum att man bäst representerar den grupp man själv tillhör. 
Även om unga inte är någon homogen grupp, så är perspektivet ändå olika beroende på om 
man har länge kvar i arbetslivet eller om man snart går i pension.

Dock kan det vara så att erfarenhet som ökar med åldern skulle kunna förklara större vilja att ta 
på sig förtroendeuppdrag. 

Vi är glada att motionärerna vill ta krafttag för att komma tillrätta med denna kraftiga 
snedfördelning. Precis som motionen beskriver behöver vi sätta ett mål och ta fram strategier 
och arbetssätt för att nå målet. Däremot är vi tveksamma till om målet ska vara just minst 25% 
under just 35 år.

Regionstyrelsen föreslår därför regionrådet att yrka att kongressen beaktar första att-satsen 
och bifaller andra att-satsen.

August Tapojärvi, Sydväst

Charleene Pettersson, Ellinor Karlsson, Mikael Isaksson, Jonas Eklund, Anton 
Pettersson, Mikaela Svensson, Mariia Rönström, Robin Persson, Mikael Norrby, Julia 
Stenberg, Linnéa Berg

Rösträtt för Ungdomsombud! - 2019-00088
Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi med denna motion stärka 
ungdomsombudens roll med förslag om införande av rösträtt.

- Att kongressen beslutar att införa rösträtt för rollen som ungdomsombud i stadgarna.

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Det varierar hur man ser på rollen som ungdomsombud. Vissa tänker sig en person med 
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särskilt ansvar för ungdomsfrågor, där man representerar unga genom att driva deras frågor och 
främja deras arbetsliv. Med detta synsätt får ungdomsombuden en av förbundets allra viktigaste 
uppgifter för återväxten av unga medlemmar och förtroendevalda. Men att få en så viktig 
uppgift och ändå ”straffas” med att bli utan rösträtt känns förstås icke-inspirerande.

Det varierar säkert också hur man behandlar rollen som ungdomsombud. Risken finns att man 
får bli ungdomsombud bara för att man är ung och fastän man egentligen har kompetens och 
kvalifikationer nog att vara ordinarie ledamot. Bara för att fylla den platsen och sedan känner 
man sig nöjd med att ha hittat så många unga som behövs. Därefter får ungdomsombudet 
fortsätta som ungdomsombud tills man faller för åldersstrecket, ungefär som en provanställning 
som aldrig tar slut. Då har man i själva verket fått färre unga engagerade än annars och med 
mindre inflytande.

Att införa rösträtt för ungdomsombuden skulle innebära en kvotering. Då säger vi att någon av 
de som har rätt att rösta måste vara under 35 år. Detta skulle givetvis ge unga större inflytande 
och med tanke på hur kraftig snedfördelningen är så känner man att något behöver göras.

Vi känner dock att detta inte löser problemet. Det ökar inte antalet unga engagerade (även om 
det ökar inflytandet). Här behövs klargörande av rollen som ungdomsombud och riktlinjer 
till våra valberedningar. När någon under 35 har kompetens och kvalifikationer nog att vara 
ordinarie ledamot (eller suppleant), så ska man väljas till ordinarie ledamot (eller suppleant) 
och inte som ungdomsombud. Då får platsen som ungdomsombud hellre stå tom (så att den 
inte bara fungerar som ett sätt att ge unga mindre inflytande). Men målet kan inte bara vara 
att hitta någon under 35, utan snarare behöver vi prioritera mycket högre att få till en mer 
inkluderande åldersfördelning och återväxt av kompetenta förtroendevalda för framtiden (men 
naturligtvis måste detta också sammanvägas med andra viktiga faktorer).

Det finns unga som kan och vill, men vi måste också släppa fram dem på alla nivåer.

Regionstyrelsen föreslår därför regionrådet att yrka att kongressen beaktar motionen. 

August Tapojärvi, Sydväst

Charleene Pettersson, Ellinor Karlsson, Mikael Isaksson, Jonas Eklund, Anton 
Pettersson, Mikaela Svensson, Mariia Rönström, Robin Persson, Mikael Norrby, Julia 
Stenberg, Linnéa Berg

Ungdomsombud i Förbundsstyrelsen! - 2019-00090
Med hänvisning till motionen “Fler unga förtroendevalda” vill vi även få stadgeenligt att 
ungdomsombud ska finnas i förbundsstyrelsen. Ungdomsombudet ska vara under 35 år när 
valet till förbundsstyrelse sker.

- Att kongressen beslutar att minst ett ungdomsombud ska finnas i förbundsstyrelsen.
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Regionstyrelsens förslag till yttrande
Regionstyrelsen håller med motionärerna om vikten av att inkludera yngre medlemmar i 
högre uppdrag. Det faller sig logiskt att det bör finnas möjlighet att välja in ett ungdomsombud 
i förbundsstyrelsen på samma sätt som det finns möjlighet att välja in ett ungdomsombud i 
regionstyrelserna. Ungdomsrepresentation är av stor vikt i alla Unionens led både på regional 
och nationell nivå.

Däremot anser Regionstyrelse sydväst att det kan finnas faktorer att beakta vid införandet av 
en sådan roll som måste utredas innan stadgeändring sker. En översyn av rollbeskrivningen 
för ungdomsombud behöver göras för att säkerställa att inga skilda omständigheter råder i 
förbundsstyrelsen kontra en regionstyrelse.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionrådet yrkar på att kongressen beaktar motionen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Medlemsmöte
Stadgarna reglerar kallelse till medlemsmöte när man ska utse APO (§ 3.2 mom 2). Men 
för medlemsmöte för att bilda klubb finns ingen reglering i stadgarna (§ 3.3 mom 1). För 
anslutning till och utträde ur annan klubb står att medlemsmötet ska vara i stadgeenlig ordning 
utlyst, men sedan anger stadgarna inte vad det innebär (§ 3.1 mom 3).

Lägg till följande efter första meningen i § 3.3 mom 1 för att reglera klubbildning: ”Beslut om att 
bilda klubb fattas vid i stadgeenlig ordning utlyst medlemsmöte.”

Medlemsmöte kan användas för flera saker (bilda klubb, utse APO, utse regionrådsombud, 
ansluta till annan klubb), så det vore bättre att bryta ut mom 2–mom 4 och mom 6 ur ”§ 3.2 
Arbetsplatsombud” och placera före denna paragraf som en egen paragraf med rubriken 
”Medlemsmöte”.

Men först behövs några omformuleringar. Ändra § 3.2 mom 1 till:

”Vid arbetsplats där klubb inte finns kan medlemmar genom medlemsmöte utse 
arbetsplatsombud på ett eller två år att företräda dem.”

Ändra första meningen i § 3.2 mom 2 till:

”Kallelse till medlemsmöte ska delges samtliga medlemmar vid arbetsplatsen senast sju dagar i 
förväg.”

Ändra första meningen i § 3.2 mom 4 till:

”Vid arbetsplats där klubb inte finns kan medlemmar genom medlemsmöte utse ombud till 
regionrådet.”

Yrkande:

– Att vi formulerar om stadgarna enligt förslag
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Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen för Unionen Sydväst

Ändringar i stadgarna enligt motionen               
”Medlemsmöte”
Före:

§3.2 Arbetsplatsombud 

Mom 1 Vid arbetsplats där klubb inte finns kan medlemmar genom medlemsmöte utse ombud 
på ett eller två år att företräda dem inom förbundet § 3.2 mom 4 och gentemot arbetsgivaren § 
3.2 mom 5.

Mom 2 Kallelse till sådant medlemsmöte ska delges samtliga medlemmar vid arbetsplatsen 
senast sju dagar i förväg. Kallelsen ska ange vilka val som ska förrättas. Kallelse till sådant möte 
sker på initiativ av medlem på arbetsplatsen, enskilt eller i grupp, av regionen eller av utsett 
arbetsplatsombud. 

Mom 3 Medlemsmöte hålls genom fysisk närvaro. Mötet kan även genomföras på annat sätt 
enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen. 

Mom 4 Medlemsmöte kan utse ombud till regionrådet. Medlemsmöte som utser 
regionrådsombud ska hållas senast 28 februari. Kopia av protokoll från medlemsmöte ska 
sändas till regionen. 

Mom 5 Om medlemmarna vill att arbetsplatsombud även ska ha förhandlingsmandat 
gentemot arbetsgivaren krävs årligt beslut om detta på medlemsmöte. Regionen ska då anmäla 
arbetsplatsombud som förbundets lokala företrädare till arbetsgivaren. Kopia av protokoll från 
medlemsmöte ska sändas till regionen. 

Mom 6 Vid röstning har varje medlem en röst. Röstning sker öppet om inte sluten 
omröstning begärs. För beslut krävs mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller 
mötesordförandens uppfattning, om ordföranden är medlem på arbetsplatsen. I annat fall och 
vid personval avgör lotten. 

§3.3 Klubb 

Mom 1 Klubb kan bildas på arbetsplats med minst 5 medlemmar. Klubbens 
verksamhetsområde är normalt alla medlemmar på arbetsplatsen. Regionstyrelsen kan fastställa 
annat verksamhetsområde, t ex avseende riksklubb dvs en klubb som har medlemmar på minst 
två orter i olika regioner, eller chefsklubb, efter hörande av berörda medlemsgrupper. Om flera 
regioner berörs och där enighet dem emellan inte kan uppnås, fastställs verksamhetsområdet av 
förbundsstyrelsen.
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Efter (med markering om vad som är nytt eller ändrat):

§3.2 Medlemsmöte

Mom 1 Kallelse till medlemsmöte ska delges samtliga medlemmar vid arbetsplatsen senast 
sju dagar i förväg. Kallelsen ska ange vilka val som ska förrättas. Kallelse till sådant möte 
sker på initiativ av medlem på arbetsplatsen, enskilt eller i grupp, av regionen eller av utsett 
arbetsplatsombud. 

Mom 2 Medlemsmöte hålls genom fysisk närvaro. Mötet kan även genomföras på annat sätt 
enligt riktlinjer från förbundsstyrelsen. 

Mom 3 Vid arbetsplats där klubb inte finns kan medlemmar genom medlemsmöte utse ombud 
till regionrådet. Medlemsmöte som utser regionrådsombud ska hållas senast 28 februari. Kopia 
av protokoll från medlemsmöte ska sändas till regionen. 

Mom 4 Vid röstning har varje medlem en röst. Röstning sker öppet om inte sluten 
omröstning begärs. För beslut krävs mer än hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller 
mötesordförandens uppfattning, om ordföranden är medlem på arbetsplatsen. I annat fall och 
vid personval avgör lotten. 

§3.3 Arbetsplatsombud 

Mom 1 Vid arbetsplats där klubb inte finns kan medlemmar genom medlemsmöte utse 
arbetsplatsombud på ett eller två år att företräda dem.

Mom 2 Om medlemmarna vill att arbetsplatsombud även ska ha förhandlingsmandat 
gentemot arbetsgivaren krävs årligt beslut om detta på medlemsmöte. Regionen ska då anmäla 
arbetsplatsombud som förbundets lokala företrädare till arbetsgivaren. Kopia av protokoll från 
medlemsmöte ska sändas till regionen. 

§3.4 Klubb 

Mom 1 Klubb kan bildas på arbetsplats med minst 5 medlemmar. Beslut om att bilda klubb 
fattas vid i stadgeenlig ordning utlyst medlemsmöte. Klubbens verksamhetsområde är normalt 
alla medlemmar på arbetsplatsen. Regionstyrelsen kan fastställa annat verksamhetsområde, t 
ex avseende riksklubb dvs en klubb som har medlemmar på minst två orter i olika regioner, 
eller chefsklubb, efter hörande av berörda medlemsgrupper. Om flera regioner berörs och där 
enighet dem emellan inte kan uppnås, fastställs verksamhetsområdet av förbundsstyrelsen.

Regionstyrelsens förslag till yttrande
Denna motion har lämnats in av regionstyrelsen själv, och därför görs inget yttrande från 
regionstyrelsen.
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Klubbersättning- 
Arvoden för verksam-
hetsåret 2019
Nystartsbidrag 2 000 kr (oförändrat)

Som grund för beräkning nedan har vi haft x andelar av prisbasbelopp 
(PBB), med beskriven avrundning. (2019 PBB 46500 kr)

Klubbersättning (avrundas uppåt till närmsta hela kronor)

Till klubb utbetalas anslag för administration 1/1000 PBB/per medlem 
beroende på medlemsantalet 31 dec året innan. (oförändrat)

Arvoden förtroendevalda

Regionstyrelse, valberedning och revisorer (avrundas till närmsta 
hundratal)

Ordförande fast arvode 1/2 PBB. (förändrat från 1/5 PBB) 

1:e Vice ordförande vid minst 70% närvaro på regionens protokoll-
förda styrelsemöten*, fast arvode 1/3 PBB. (förändrat från 1/7 PBB) 

Övriga ledamöter, suppleanter och ungdomsombud vid minst 70% 
närvaro på regionens protokollförda styrelsemöten*, per person fast 
arvode 1/6 PBB. 

Valberedare och suppleanter vid minst 70% närvaro på regionens 
protokollförda valberedningsmöten*, per person fast arvode 1/25 PBB. 

Revisorer, att fördelas på revisorer inkl. suppleanter för erforderlig 
granskning av verksamhet 1/6 PBB. (oförändrat) 

*För att erhålla fast arvode gäller att personen deltagit vid minst 70 % av de ordinarie 
mötestillfällena. Skulle frånvaron från ett möte bero på en av regionstyrelsen 
beslutad aktivitet, räknas denna frånvaro dock som en fullgjord närvaro.

47 kr (+1 kr)

  

  23 300 kr (+14 200 kr)

    15 500 kr (+9 000 kr)

      7 800 kr (+7 800 kr)

      1 900 kr (+1 900 kr)

         7 800 kr (+200 kr)
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Sammanträdesarvode (avrundas uppåt till närmsta hela tiotal)

För deltagande per protokollfört sammanträde, aktiviteter om 
ersättning ej utgår från annat håll, för ledamöter i Regionstyrelsen, 
arbets- och projektgrupper, valberedningen 1/100 PBB. (oförändrat) 

OBS! Endast en ersättning per dag.

Resebestämmelser

Ersättning utbetalas enligt de vid varje tillfälle gällande resebestäm-
melserna, vilka utfärdas av förbundsstyrelsen.

Valberedningen för Sydväst föreslår Regionrådets årsmöte besluta     
att fastställa klubbersättning och arvoden enligt ovan.

              470 kr (+10 kr)
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Så fungerar demokratin  
i Unionen
Regionstyrelsen är Unionen Sydvästs högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner 
och anpassas till vad Unionen i sydväst ska åstadkomma under året.  
Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud till-
varatar unga Unionen-medlemmars intressen i regionsstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen  
i förbundet. Förutom regionstyrelsen kan du också välja revisorer,  
valberedning, ungdomsombud i regionsstyrelsen, förbundsrådsombud  
och ombud till a-kassans stämma.

Arbetsmiljö-
konferens 22 

november

Boken, kam-
panjen och 
rapporten 

”Släpp fram 
kraften”

Chefsturnén 
med Karin 
Zingmark 

och ”Maxa 
Snacket”

Deltagande i 
EuroPride 18 

augusti

Kursen       
”Arbetslivet 
för dig under 

35”
Här är några  

exempel på aktiviteter 
under 2018

35



36

Val av mötes- 
funktionärer
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så  
kallade mötesfunktionärer. Det är regionrådsombud som har särskilda  
uppdrag under själva regionrådet.

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

Valberedningens förslag
Ordförande för mötet
Patrik Ivarsson Grönlunds Yrkesutbildningar

Sekreterare för mötet
Ulrika Persson Unionen Sydväst

Två justerare
Inga inkomna förslag

Rösträknare
Inga inkomna förslag

Valberedningens förslag
Utskott
Inga inkomna förslag

Övriga nominerade
Inga inkomna förslag

Val av regionrådsutskott
Regionrådsutskott är en grupp regionsrådsledamöter som tar emot 
nomineringar samt föreslår vilka som ska vara valberedare för regionen 
kommande år. Utskottets förslag till valberedning presenteras på regionrådet 
i samband med valen. 
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Sydvästs högsta företrädare och leder Unionens 
arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts ner och 
anpassas till vad Unionen i sydväst ska  åstadkomma under året. Styrelsen följer 
sedan upp regionens verksamhet. Ungdomsombud tillvaratar unga Unionen-
medlemmars intressen i regionsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för regionens 
demokrati och företräder regionen i förbundet.

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

Valberedningens förslag
Ordförande
Conny Knudsen Tieto Sweden    2 år

Ordinarie ledamöter
Kenneth Straschko Sigma Technology Information 2 år
Charles Björklund Wise IT    2 år
Jessica Andersson Systembolaget    2 år
Paulina Olsson DSV Road    2 år
Bengt Andersson Besikta Bilprovning   2 år
Marie Koraeus Eldh Öresundsbro Konsortiet   2 år

Styrelseledamöter -  kvarstår 1 år
Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset 
Madelene Cannerhagen Saint-Gobain Ecophon
Margareth Derle NE Nationalencyklopedin
Maria Hansson Folkuniversitetet
Jonas Weiger IKEA

Suppleanter
Hasan Mosaddegh Egenföretagare    1 år
Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions  1 år
Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel 1 år
Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby    1 år
Peter Almquist IKEA Inter    1 år

Ungdomsombud
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation   1 år
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Övriga nominerade
Eva Gundel DB Schenker            Ordinarie 
                                                                                                                 (Avsagt sig alla uppdrag)
Victoria Kirchhoff Egmont Publishing           Ordinarie, Suppleant 
                                                                                                                 (Avsagt sig alla uppdrag)
Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions        Ordinarie 
Paulina Olsson DSV Road            Suppleant
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation           Ordinarie, Suppleant
Conny Knudsen Tieto Sweden            Ordinarie, Suppleant
Maria Hansson Folkuniversitetet            Ordinarie, Suppleant
Sam Kamber Studerande            Ordinarie, Suppleant
Hasan Mosaddegh Egenföretagare            Ordförande, Ordinarie 
Kenneth Straschko Sigma Technology Information      Ordförande, Suppleant 



39

Val av revisorer
Revisorerna granskar regionsstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att till eller avstyrka ansvarsfrihet. 

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

Valberedningens förslag
Ordinarie
Jani Rutanen Ericsson 2 år

Ordinarie revisor - kvarstår 1 år
Karl-Henry Boo Höganäs 

Suppleanter
Sam Kamber Studerande 1 år

Övriga nominerade
Inga övriga nominerade
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Presentation av nominerade 
till regionstyrelsen samt 
revisor

40

Här kommer korta presentationer av de som har blivit nominerade till förtroendeuppdrag 
inom Unionen Sydvästs regionstyrelse samt revisoruppdrag. De har fått svara på två frågor: 

Fråga 1 

Vad, eller vilka frågor, skulle du helst vilja arbeta med framöver inom det fackliga 
uppdraget? (Unionens hjärtefrågor är: Kompetens ger kraft, Fler och bättre jobb, Balans i 
arbetslivet) 

Fråga 2 

Vad skulle du vilja bidra med till regionstyrelsens arbete om du blir vald?

Conny Knudsen - Tieto Sweden

Svar 1 

”Balans i arbetslivet” är den fråga jag skulle vilja 
prioritera. Vi har medlemmar idag som jobbar på 
arbetsplatser med en väldigt hög arbetsbelastning, 
framförallt i vissa branscher. Detta leder mer och mer till 
att man går in i väggen, blir långvarigt sjuk eller värre. 

Svar 2 

Jag vill bidra till att fortsatt hålla ihop styrelsen i det 
styrelsearbete vi utför och se till att en väldigt bra            
Unionenregion blir ännu bättre!



4141

Kenneth Straschko - Sigma Technology Information

Svar 1 

I en styrelse får man förstås hantera alla frågor. Men ska 
jag välja något jag helst vill arbeta med så får det bli hur 
vi blir en starkare kraft genom att få fler medlemmar, fler 
kollektivavtal och fler förtroendevalda. 

Svar 2 

I styrelsen vill jag särskilt bidra till demokratiarbetet med 
fokus på möjligheter att få inflytande och hur vi bäst 
representerar våra medlemmar.

Charles Björklund - Wise IT

Svar 1 

”Balans i arbetslivet” är en av frågorna jag vill sätta extra 
fokus på. 

Min stora käpphäst (och hjärtefråga) är rätten till att få 
verka fackligt. Att få tid och möjlighet av sin arbetsgivare. 

Svar 2 

Jag är väldigt bra på att ta in och bearbeta information. 
Jag säger vad jag tycker och tänker.

Presentationen fortsätter...
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Presentationen fortsätter...

Jessica Andersson - Systembolaget

Svar 1 

En fråga som ligger mig nära är hur vi kan skapa balans 
i arbetslivet. Stressrelaterade sjukdomar ökar både för 
anställda och arbetsgivare och återhämtning är ett måste 
för att vi ska kunna må bra. Mår vi bra så ökar också 
chansen att kunna utföra ett bra arbete- ett arbete som vi 
kan vara stolta över. Hur kommer vi dit? 

Svar 2 

Om jag blir invald till fortsatt arbete i styrelsen så hoppas 
jag kunna bidra med positivitet, glädje och vilja att vara 
med att påverka.

Jag vill vara med och utveckla ett fackförbund som vi kan 
vara stolta över, ett fackförbund som bidrar till arbets-
glädje och som gör skillnad på arbetsmarknaden, för alla!

Paulina Olsson - DSV Road

Svar 1 

”Kompetens ger kraft” är något jag vill arbeta extra med. 
Det är viktigt att arbetsgivarna prioriterar denna fråga 
men också att alla medlemmar är delaktiga i sin egen 
utveckling och tar denna fråga på allvar.  

Svar 2 

Jag har stor erfarenhet av fackligt arbete på en stor 
arbetsplats, som vi kan ha glädje av i regionstyrelsen. Är 
också en positiv och glad person som anser att det mesta 
går att ordna.
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Presentationen har kommit 
halvvägs...

Bengt Andersson - Besikta Bilprovning

Svar 1 

Ett hållbart arbetsliv med bra villkor och livslångt 
lärande. 

Svar 2 

Analyserande, uthålligt och framåtsträvande arbete med 
mål att få fler att engagera sig i fackligt arbete.

Marie Koraeus Eldh - Öresundsbro Konsortiet

Svar 1 

Att skapa balans i arbetslivet är för mig en viktig fråga. 
Själv arbetar jag 3-skift och tycker det är något man 
pratar väldigt lite om trots att det blir mer vanligt att 
man arbetar på ”obekväma” arbetstider. Där är många 
frågor under rubriken ”Balans i arbetslivet” som är 
viktiga och som jag skulle vilja arbeta med.  

Svar 2 

Det jag kan bidra med är mitt stora engagemang och 
intresse för fackliga frågor.
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Presentationen fortsätter...

Hasan Mosaddegh - Egenföretagare

Svar 1 

I stort skulle jag gärna vilja bidra med min 
samlade kompetens och erfarenhet för att skapa 
framgång, trygghet och glädje i arbetslivet genom 
kompetensutveckling, ökad jämlikhet i arbetslivet och 
samhället samt ökat inflytande för Unionens medlemmar. 

Svar 2 

Min kompetens inom egenföretagande.

Lisbeth Larsson - Tetra Pak Packaging Solutions

Svar 1 

Jag skulle vilja arbeta med kompetensutveckling och 
säkerställa att våra arbetsgivare tar större ansvar 
att kompetenshöja sin personal. Då kan man möta 
framtiden med den personal man har sen tidigare och 
inte behöver byta ut befintlig personal så fort man ska 
vidareutveckla sitt företag.  

Svar 2 

Jag kan bidra med min erfarenhet från många års fackligt 
arbete på ett internationellt företag, både som ordförande 
i vår klubb och deltagare i vårt EWC.
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Presentationen fortsätter...

Niclas Ellberg - Martin & Servera Restauranghandel

Svar 1 

Alla frågorna är givetvis viktiga men några av 
frågorna som jag jobbat hårt med i min fackliga 
roll hittills är ”balans i arbetslivet”, ”mångfald” och 
”kompetensutveckling” och dessa frågor jobbar jag       
gärna vidare med. 

Svar 2 

Min erfarenhet av samarbete mellan klubbar och arbets-
givare där samverkan lett till bättre villkor och bättre 
arbetsmiljö och där arbetsgivaren förstår vilken nytta 
företaget kan få av samverkan.

Jag har också lång erfarenhet av styrelsearbete från mina 
fackliga förtroendeuppdrag och genom styrelseuppdrag i 
bostadsrättsföreningar.

Hans-Eve Jönsson - Abicon i Hörby

Svar 1 

Generellt skulle jag vilja jobba med betoning på 
arbetsklimatet. Många tar jobbet med sig hem idag. Jag 
brukar skämta om att jobbet inkräktar alldeles för mycket 
på fritiden.  

Svar 2 

Vad jag hoppas kunna bidra med eller bilda intresse 
för, både hos Unionens anställdaorganisation och 
medlemmarna, är att vi måste ta vara på vår fritid. Den 
återhämtningen är viktig. 

En annan fråga som jag lagt märke till är att svensken 
blir allt mer konflikträdd, och det skulle vara intressant 
att veta varför. Känner man inte något stöd från sin fack-
förening eller finns det andra orsaker?
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Nu börjar det närma sig...

Peter Almqvist - IKEA Inter

Svar 1 

Frågor som är viktiga för mig är infrastruktur i södra 
Sverige. Som daglig tågpendlare har jag insikt i hur 
nedbrytande det är när tågen inte går som de ska, 
samt hur mycket detta påverkar mångas vardag, life 
balance och arbete. En annan fråga som ligger mig 
varmt om hjärtat är kompetensutveckling. Det är genom 
kompetensutveckling vi håller oss anställningsbara i 
framtiden. 

Svar 2 

Vad jag vill bidra med är min tid, energi och förhopp-
ningsvis kompetens. Jag lär mig nya saker dagligen i 
mitt jobb som facklig representant (heltid) och vill gärna 
fortsätta med detta.

Jag har också lång erfarenhet av styrelsearbete från mina 
fackliga förtroendeuppdrag och genom styrelseuppdrag i 
bostadsrättsföreningar.

Jani Rutanen - Ericsson

Svar 1 

Jag är väldigt intresserad av kompetensutveckling och 
lärande. Hur hittar man rätt online kurser och hur 
gör man för att hitta nya karriärvägar när gamla 
kompetenser inte räcker till? 

Svar 2 

Som revisor skulle jag vilja bidra med att öka transparen-
sen i regionstyrelsens arbete.
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Sista presentationen! Nu 
vet du mer om kandidaterna.

Carina Ekstrand Hansen - Federal Express Corporation

Svar 1 

Grunden för ett balanserat och bra arbetsliv är kunskap. 
Kunskap om hur du utför ditt arbete, kunskap om dina 
rättigheter, kunskap om hur du ska göra för att må bra 
hela arbetslivet. Jag vill ägna mitt fackliga engagemang 
till att hjälpa medlemmar på alla nivåer att utöka sin 
kompetens. Oavsett om medlemmen är chef eller ny 
på arbetsmarknaden ska rättigheterna inte vara en 
pappersprodukt - utan verktyg som de kan arbeta med i 
sin vardag. 

Svar 2 

En av mina största styrkor är min erfarenhet av fackligt 
arbete inom internationella bolag. Som förtroendevald på 
ett globalt företag utan tidigare erfarenhet av den svenska 
modellen vet jag vilka utmaningar förtroendevalda möter 
i den internationella miljön. 

Som ordförande i min klubb har jag drivit igenom ett 
kollektivavtal och känner till de utmaningar man måste 
ta sig igenom för att teckna kollektivavtal, och utma-
ningarna som följer när avtalet sedan ska genomföras i 
praktiken.
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Val av förbunds- 
rådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud 
från hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberät-
telse och diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även 
ledamöter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar 
med pensionsfrågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och sam-
verkansrådet PTK (Privattjänstemannakartellen). Inför en avtalsrörelse har 
förbundsrådet en särskild funktion då det sätter upp mål och riktlinjer inför 
kommande avtalsförhandlingar. Förbundsrådet väljer också vilka som ska 
sitta i förbundets branschdelegationer*. Unionen Sydväst har 18 ordinarie 
ombud och 18 suppleanter i förbundsrådet. Alla poster har en mandatperiod 
på 1 år. 

*Branschdelegation utses av förbundsråd som har till uppgift att behandla 
avtalsfrågor. Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför 
avtalsförhandlingar om nya kollektivavtal.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag.  

Valberedningens förslag
Ordinarie
Conny Knudsen Tieto Sweden
Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset
Madelene Cannerhagen Saint-Gobain Ecophon
Margareth Derle NE Nationalencyklopedin
Maria Hansson Folkuniversitetet
Jonas Weiger IKEA
Charles Björklund Wise IT
Jessica Andersson Systembolaget
Paulina Olsson DSV Road
Marie Koraeus Eldh Öresundsbro Konsortiet
Bengt Andersson Besikta Bilprovning
Kenneth Straschko Sigma Technology Information
Hasan Mosaddegh Egenföretagare
Lisbeth Larsson Tetra Pak Packaging Solutions
Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel
Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation
Peter Almquist IKEA Inter   
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Suppleanter
(i inträdesordning)
1. Mahmood Baddat Bahhiyah    Språkservice Sverige
2. Joakim Olofsson  Dagab Inköp & Logistik 
3. Martin Fridehjelm  Kemira Kemi 
4. Peter Almqvist  IKEA Inter 
5. Ralph Schmidt  Unionen Sydväst 
6. Rolf Karlén  Bjärekraft 
12 vakanta platser

Övriga nominerade
Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation   Suppleant
Charles Björklund Wise IT    Suppleant
Conny Knudsen Tieto Sweden    Suppleant
Eva Gundel DB Schenker    Ordinarie
                                             (Avsagt sig alla uppdrag)
Hasan Mosaddegh Egenföretagare    Suppleant
Jessica Andersson Systembolaget    Suppleant
Joakim Olofsson Dagab Inköp & Logistik   Ordinarie
Kenneth Straschko Sigma Technology Information  Suppleant
Martin Fridehjelm Kemira Kemi    Ordinarie
Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel Suppleant
Paulina Olsson DSV Road    Suppleant
Peter Almqvist IKEA Inter    Ordinarie
Ralph Schmidt Unionen Sydväst    Ordinarie
Sam Kamber Studerande    Ordinarie
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Fyllnadsval av         
suppleanter till kongress
Regionen Sydväst har 36 st kongressombud och 36 st suppleanter som 
representerar regionen på Unionens kongress. 

I region Sydväst behöver vi välja 24 st nya suppleanter.

Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga nominerade. Under 
mötet kan du lyfta namn från listan med övriga nominerade och föreslå dem 
istället för valberedningens förslag.  

Valberedningens förslag

Suppleanter
(i inträdesordning)
13. Johanna Mölder DB Schenker          3 år 
14. Niclas Ellberg Martin & Servera Restauranghandel       3 år 
15. Carina Ekstrand Hansen Federal Express Corporation          3 år 
16. Hasan Mosaddegh Egenföretagare           3 år 
17. Marie Svensson Telia Sverige           3 år 
18. Peter Almqvist IKEA Inter           3 år
19. Rolf Karlén Bjärekraft           3 år
20. Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby           3 år
21. Sam Kaber Studerande           3 år
15 vakanta platser, från plats 22  

Suppleanter som kvarstår till 2022
(i inträdesordning)
1. Ronny Hansson DHL Freight (Sweden)        
2. Michael Johnsson Alfa Laval Lund    
3. Lisbeth Adler Alfa Laval Lund        
4. Susanne Stålnacke Hydroscand         
5. Lotta Karlin McNeil          
6. Martin Fridehjelm Kemira Kemi         
7. Bror Garcia Lantz Alfa Laval Lund      
8. Karolina Johansson CGI Sverige        
9. Hanna Rosén E.ON Sverige          
10. Mikael Tomas Pedersen Assemblin Ventilation        
11. Therése Nordström Öresundsbro Konsortiet        
12. Fernando Cano Campart  Schneider Electric Buildings 
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Presentation  
valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region-
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning. 
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger 
inte fram ett förslag på ny valberedningen men kan ta emot nomineringar 
som sedan lämnas till regionrådsutskottet. 

Befintlig valberedning
Sammankallande
Peter Ellström DB Schenker  Mandattid går ut

Ledamöter
Mahmood Baddat Bahhiyah Språkservice Sverige Mandattid går ut
Olle Sandell Bring Frigo  Mandattid går ut
Susan Stålnacke Hydroscand  Mandattid går ut
Albin Hermansson Schneider Electric Buildings Kvarstår 1 år
Therese Jonsén Online Fulfillment Sverige Kvarstår 1 år
Robert Svensson Malmö  Kvarstår 1 år

Suppleanter
Kjell Eriksson DB Schenker  Mandattid går ut
Marianne Johansson TeliaSonera Sverige Mandattid går ut
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Val av ombud till Unionens 
a-kassas stämma
På Unionens a-kassa valkrets Sydvästs stämma väljer du vilka ombud som ska 
föra din talan på Unionens rikstäckande a-kassestämma*. De valda ombuden 
träffas sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till styrelsen och 
fastställa budget. 

Mandattiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (5 ordinarie och 5 supplean-
ter) står i tur att avgå. 

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

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

Valberedningens förslag
Ordinarie
Conny Knudsen Tieto Sweden
Jessica Andersson Systembolaget
Kenneth Straschko Sigma Technology Sweden
Charles Björklund Wise IT Konsult
Maria Hansson Folkuniverisitetet 

Suppleanter
(i inträdesordning)
1. Paulina Olsson DSV Road 
2. Eva Sonesson IKEA 
3. Anders Sjöstrand Svenska Röda Korset 
4. Bengt Andersson Besikta Bilprovning 
5. Hans-Eve Jönsson Abicon i Hörby

Övriga nominerade
Eva Gundel DB Schenker      Ordinarie
             (Avsagt sig alla uppdrag)
Sam Kaber Studerande    Ordinarie 
Hasan Mosaddegh Egenföretagare     Ordinarie
Maria Hansson Folkuniverisitetet    Suppleant
Paulina Olsson DSV Road     Ordinarie
Conny Knudsen Tieto Sweden     Suppleant
Charles Björklund Wise IT Konsult     Suppleant
Kenneth Straschko Sigma Technology Sweden   Suppleant
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Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Den passar utmärkt för 
dig som är nyvald som ombud, men även för dig som varit med ett tag men 
som inte vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens lokala årsmöte.

Är mötet i behörig ordning utlyst? Fick du en hyfsat begriplig kallelse till mötet 
och har kallelsen gått ut i tid senast 14 dagar innan mötet?

Jag förklarar mötet öppnat. Är ni redo att köra?

Vi inleder förhandlingarna. Nu kör vi!

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

Är det mötets mening att... Är alla här överens?

Någon däremot? Är ni riktigt säkra? Säg nej annars!

Jag har inga fler på talarlistan Har alla fått säga det de vill?

Är debatten avslutad? Har alla pratat klart?

Kan mötet gå till beslut? Ska vi klubba det här?

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

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

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

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

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Nu får ni allt räkna rösterna!

Jag föreslår röstning med handuppräckning Ska vi räcka upp handen när vi  
röstar, eller?

Är mötet redo att återuppta förhandlingarna? Är alla här? Kan vi börja jobba?
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Norrbotten

Västerbotten

Mellannorrland

Dalarna

Gävleborg

Värmland
Uppland

Stockholm

Östra Sörmland
/Gotland

Göteborg

SjuHall

Sydväst
Sydost

Småland

Berg-
slagen

ÖstSkaraborg/Väst

Mälar-
dalen
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Unionen är Sveriges största fackförbund med 650 000 medlemmar. 
Vår vision är att skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet.

Många av våra medlemmar är högskoleutbildade och jobbar i det 
privata näringslivet. Många är också chefer. Dessutom välkomnar 
Unionen egenföretagare och studenter.


