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Välkommen till region- 
rådet 2019!
Vi är så glada att få kalla dig till regionrådet, årets alla viktigaste möte för oss 
Unionare i Stockholm. Här träder du rakt in i den regionalfackliga demokratins 
mittpunkt, och tillsammans med de andra ombuden bidrar du till det allra finaste 
som finns i en medlemsstyrd organisation: medlemmarnas inflytande över sin 
egen fackförening. 
Dag ett är dagen då själva regionrådet äger rum. Då hanteras motioner och 
alla val genomförs. Denna dag öppnar också Unionens folkpark, en spännande 
plats där bollvägg och tombola trängs med lyckohjul, popcorn och mycket 
mer! Kom och ha roligt, prata med oss på Unionen, träffa andra förtroende-
valda och ät något gott! Under första dagen gästas vi även av Lars Niklasson 
från Sieps (Swedish Institute for European policy studies) som håller före- 
läsningen ”Vart är EU på väg” för oss.

Under dag två hålls den regionala avtalskonferensen. Här får du veta hur 
avtalsförhandlingar går till och diskutera vilka frågor som är viktiga inför 
kommande avtalsrörelse. Vi bjuder på lunch och dagen avslutas med fika.

Detta häfte innehåller allt underlag du behöver för att kunna delta i region- 
rådets alla delar. Ha det tillgängligt under mötet, aningen genom att skriva 
ut och ta med eller att ha tillgång till det digitalt. Av miljöskäl kommer det 
endast finnas ett fåtal tryckta exemplar på plats.  

Varmt välkommen till regionrådet! 
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Kallelse till Unionen  
Stockholms regionråd 2019
Du är kallad till Unionen Stockholms regionråd den 9–10 april 2019 på  
Stockholmsmässan i Älvsjö. Regionrådet är Unionen Stockholms årsmöte.  
Här möts valda ombud för att bland annat utse regionstyrelse och välja  
personer till de övriga fackliga uppdragen i regionen. Ombuden behandlar  
och beslutar också om inkomna motioner. 

Praktisk information 
Tid och plats: 9–10 april 2019 på Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö 
(ingång via huvudentrén)

För vem: du som väljs till regionrådsombud.

Frågor om regionrådet besvaras av: Sandra Persson, sandra.persson@unionen.se

Frågor om nominering besvaras av: Ylva Eriksson, sammankallande i valbered-
ningen, e-post ylva@eriksson.tc

Program 9 april
• Kl 8.30: Mässan öppnar för insläpp. Avprickning startar. Kom gärna i god tid 
för detta, eftersom det kan bli kö. Kaffe och macka serveras. 

• Kl 9.00: Mötet startar med val till a-kassans stämma. OBS! För dig som inte 
är medlem i Unionens a-kassa börjar mötet kl 09.45.

• Cirka kl 18.00: Mötet avslutas

Program 10 april
• Kl 8.30: Mässan öppnar för insläpp. Avprickning startar. Kaffe och macka 
serveras. 

• Kl 9–15: Regional avtalskonferens. Denna dag ägnar vi åt avtalsrörelsen.  
Här får du en inblick i hur avtalsförhandlingar går till. Du kommer också  
delta i diskussioner utifrån ditt kollektivavtalsområde. 

Med vänlig hälsning,

Maria Nilsson     
Ordförande i Unionen Stockholms regionstyrelse
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Respektfullt och  
hövligt uppträdande  
på regionrådet
Unionen anser att varje enskild person har rätt till värdighet, respekt  
och rättvis behandling. 

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

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

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

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

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

Vi förväntar oss att alla deltagare uppträder på ett hövligt och yrkes- 
mässigt sätt. 
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Så fungerar demokratin  
i Unionen 
Regionrådet
Regionrådet är regionens högsta beslutande organ som från år till år gran-
skar regionens verksamhet och fattar beslut om övergripande inriktning. På 
regionrådet väljer ombuden representanter till Unionens olika demokratiska 
organ (regionstyrelse, förbundsråd osv) och behandlar inkomna motioner.

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

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

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet mellan kongresserna.  
Styrelsen utgörs av ett presidium som består av ordförande, 1:e vice ord- 
förande och 2:e vice ordförande, samt av tio ordinarie ledamöter och tre 
suppleanter. Utöver det består styrelsen av två personalrepresentanter och 
två suppleanter samt tre ordinarie revisorer och tre revisorssuppleanter. 

Kongressen
Kongressen är Unionens högsta beslutande organ. 260 ombud träffas vart 
fjärde år och beslutar om vad Unionen ska inrikta sig på under följande  
kongressperiod. Grunden är motioner från medlemmar, klubbar, region- 
styrelse och förbundsstyrelse. Kongressen beslutar också om ekonomi,  
stadgar, medlemsavgifter och väljer förbundsstyrelse.

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



 7

Nominerings- och motions- 
processen inför regionråd

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

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

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

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

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

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

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

Regionråd
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Dagordning a-kassans 
möte för val av ombud
Du som är medlem i Unionens a-kassa deltar i detta möte för att välja ombud 
till Unionens a-kassestämma. Övriga ombud ansluter till regionrådet efter detta 
mötes avslutande. 

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

a)  ordförande för mötet
b) sekreterare
c) justerare 
d)  rösträknare

16 Information från a-kassan
77 Val av ombud till a-kassans stämma

a)  ordinarie ledamöter (9 st)
b) suppleanter (9 st)

18 Mötets avslutande
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Val av ombud till  
a-kassans stämma
Unionen Stockholms a-kassemöte är öppet för dig som är medlem i Unionens 
a-kassa. Här väljer du vilka ombud som ska föra din talan på Unionens rikstäck-
ande a-kassestämma. På stämman väljer ombuden ledamöter till styrelsen och 
fastställer budget. 

Mandattiden är ett år. Valberedningens förslag listas nedan och därefter öviga 
nominerade. 

Valberedningens förslag
Ordinarie
Agneta Ahlström*  Telia Sverige AB
Rose-Marie Bard*  Systembolaget AB chefssektion
Carl Bjelksjö*  Scouterna
Ylva Eriksson*  Manpower AB
Mats Fredriksson  Lärarnas A-kassa
Cecilia van der Meulen*  SGH
Maria Nilsson*  Systembolaget AB
Claes Tullbrink*  Stim
Klas Wallin*  Keolis Sverige AB

Suppleanter
1. Theres Sysimetsä**  Backa – initiativet för en skola  
  fri från sexuella kränkningar 
2. Fredrik Sjöholm**  Enterprise Services Sweden AB
3. Maria Shomari**  Osm Aviation
4. Arvid Venngren**  Blendow Group
5. Hans Vejhammar  Telia Sverige AB
6. Helene Neuss**  Atea Sverige AB
7. Yvonne Ingle  Manpower AB
8. Tiina Declercq  Apoteket AB
9. Jonas Kemi  Keolis Sverige AB 

Övriga nominerade
Zahra Kafash Hoshyar, Octapharma AB Nominerad som ordinarie
Karin Hillman, CTL Mitt, Nobina Sverige Avsagt sig uppdraget
Josefine Larsson, Qlok Uppsala AB Avsagt sig uppdraget

*) även nominerad som suppleant 
**) även nominerad som ordinarie
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Dagordning regionråd
Dagordning för Unionen Stockholms regionråd 9 april 2019.  

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

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

16 Regionstyrelsens årsberättelse och årsredovisning
77 Revisorernas granskningsrapport

a)  revisorernas berättelse
b) beslut angående resultat

18 Ansvarsfrihet för regionstyrelsen
19 Motioner till regionrådet
10 Motioner till förbundsrådet
11 Gästtalare
12 Motioner till kongressen
13  Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter i regionstyrelsen
14  Arvoden

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

15 Val av regionstyrelse
a)  ordförande för två år
b)  ordinarie ledamöter för två år
c)  suppleanter för ett år
d)  ungdomsombud för ett år
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16 Val av revisorer
a)  ordinarie revisorer för två år
b)  suppleanter för ett år
c)  sammankallande revisor

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

18 Val till kongressen
a) val av suppleanter för tre år

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

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

sammankallande
b)  suppleanter för ett år

21 Mötets avslutande
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Förslag till arbetsordning
Unionen Stockholms regionråd den 9 april 2019. 

Regionrådets genomförande
Vi behandlar varje fråga under respektive punkt på dagordningen. Efter  
eventuell föredragning lämnas ordet fritt. Ordet begärs till mötesordförande 
via särskild e-postadress (gäller inte ordningsfråga, då bryts talarordningen). 
Alla inlägg görs antingen från talarstolen eller via mikrofon, och ska inledas 
med namn och ev klubb. Vi har ingen tidsbegränsning av inläggen, men det  
är fritt att föreslå tidsbegränsning. 

Permission
Ombud som inte har tillfälle att närvara vid viss del av mötesförhandlingarna 
ska meddela frånvaro och återkomst skriftligen till mötesordföranden (detta 
för att röstlängden ska kunna justeras).

Yrkanden och förslag till beslut
Alla ombud kan lägga yrkanden och förslag till beslut under respektive punkt. 
Såväl yrkanden som förslag till beslut begärs via e-post till mötesordföranden.  

Beslut
Beslut fattas i den ordning som anges i stadgarna. Beslut fattas i första hand 
genom acklamation (muntlig omröstning). Votering eller rösträkning kan 
begäras. Vid röstning har varje ombud en röst. Endast framställda yrkanden tas 
upp till proposition.

Reservation
Reservation ska anmälas i samband med beslutet för den dagordningspunkten 
och protokollföras. Reservation ska vara skriftlig och undertecknad av samtliga 
som stödjer reservationen och ska lämnas till mötesordföranden innan mötets 
avslutande. 

Valordning
Val sker i enlighet med Unionens stadgar. Nominering av valberedning görs 
på plats på mötet, och lämnas då till regionrådsutskottet för valberedning. Till 
övriga val är enbart de som är nominerade i förväg eller föreslagna av valbered-
ningen valbara. Nominerade som inte är föreslagna av valberedningen måste 
föreslås igen på mötet för att kunna väljas. Vid val gäller att den som erhåller 
mer än hälften av de avgivna godkända rösterna är vald. Uppnås inte detta sker 
omval mellan de kandidater som fått högst röstetal. Högst två kandidater får 
kvarstå för varje återstående mandat. Vid lika röstetal avgör lotten. 
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Val av mötesfunktionärer
Regionrådet är ett stort möte med många medlemmar från hela Stockholm. 
För att mötet ska fungera smidigt och demokratiskt väljs ett antal så kallade 
mötesfunktionärer.

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

Följande val kommer att göras:
• Ordförande för mötet

• Sekreterare för mötet

• Två justerare som tillsammans med mötesordförande kommer att justera

protokollet

• Rösträknare

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

Ett utskott som behandlar övriga frågeställningar utses vid behov.

Mötesfunktionärer föreslås på plats vid mötets start. Du som är region- 
rådsombud, fundera gärna i förväg på om du vill ställa upp som mötes- 
funktionär, eller om du vet någon annan deltagare du vill föreslå.
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Motioner till regionrådet
Inkomna motioner som regionrådet ska behandla och besluta om. Varje motion 
presenteras tillsammans med regionstyrelsens svar och förslag till beslut.  

Motionär
Agnieszka Dymkowska  
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 1 
Unionen ska införa en obligatorisk tjänstepension som arbetsgivare skulle 
vara tvungna att betala för Unionens medlemmar!

Kommentar: jobbar sedan 16 år tillbaka på utländsk företag som inte har 
plikt att betala det. 

Skillnad mot vårt kontor i Danmark är att alla får det, då fackförbundet är 
mkt starkare där och kämpade för de!

Tog upp den frågan samt många andra med er tex.om löneskillnader på  
samma kontor och position (ca 30%!) men även det förgäves.... synd att ni 
har så lite makt mot utländska företag....och gör ingenting att ändra på det :(

Regionstyrelsens svar på motion 1 
Det som motionären tar upp; att alla Unionens medlemmar är berättigade 
till en pension som går att leva på är en viktig och angelägen fråga. 

Den avtalade tjänstepensionen regleras i framförhandlade kollektivavtal. 
Kollektivavtal är grunden i den framgångsrika svenska modellen där regler 
förts in i kollektivavtal och inte lag. För att ha tillgång till en tjänstepension 
måste därför medlemmarna arbeta på ett företag med kollektivavtal.  
Unionen saknar möjlighet att kräva att kollektivavtalslösa företag även ska 
ha en tjänstepension. Reglering av deras pension görs via det offentliga och 
är den allmänna pensionen. Men regionstyrelsen håller med motionärens 
intention att den allmänna pensionen är för låg. Därför verkar Unionen på 
flera olika nivåer för att den ska höjas. Men framförallt så verkar Unionen för 
att alla företag ska omfattas av kollektivavtal. Att alla Unionens medlemmar 
omfattas av kollektivavtal är som nämnts grunden i den svenska modellen 
och ett av Unionens långsiktiga mål. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet 

Att  motionen ska vara besvarad
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Motionär
Cornel Ungureanu 
Medlem Unionen Stockholm

Motion 2 
Hello,  I believe the union have the power to change the situation of Ryanair 
employees in Sweden, will be nice more in force to realize and cover us by 
your laws.

Regionstyrelsens svar på motion 2
Regionkontoret har arbetat i dialog med medlemmar på Ryanair sedan 
hösten 2017 utifrån deras arbetssituation. Målet med arbetet har varit att 
öka organisationsgraden och att få bättre arbetsförhållanden för de anställda 
genom att Ryanair tecknar kollektivavtal. Genom att fler blir medlemmar så 
ökar Unionens möjligheter att verka för att kollektivavtal tecknas. 

Under hösten 2018 har medlemmarna med hjälp av regionkontoret bildat 
klubb vilket ytterligare är ett steg för att visa det lokala engagemanget och 
vikten av att villkoren för de anställda tas till vara. 

Unionens regionkontor och centrala verksamhet är involverad i att det inletts 
avtalsförhandlingar med Ryanair med sikte att ett kollektivavtal ska tecknas. 
Detta är ett pågående arbete just nu.

Regionstyrelsen anser att det pågående arbetet ska fortsätta då det genom  
det kan nå resultat.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet 

Att  motionen ska vara besvarad
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Motionär

Kalle Dramstad och Unionenklubben vid IOGT-NTP rörelsen

Motion 3: Tjänstepension även för  
dom under 25 
I kollektivavtalet finns regler för tjänstepension reglerat i ett tilläggsavtal som 
heter ”Pensionsavtal (ITP) Arbetsgivaralliansen – PTK”. Där står det att alla 
anställda 18-65 har rätt till ITP sjukpension men att endast anställda mellan 
25-65 har rätt till ITP ålderspension (ITP 1). Såvitt motionären vet har ingen 
av arbetsgivarna för klubbens anställda något separat avtal om ålderspension 
för personer yngre än 25. 

ITP1 ålderspension utgör 4,5 procent av lönen vilket motsvarar ungefär 
1000-1500 kr extra per månad för en person med en månadslön på 20 000- 
30 000. Detta skapar en situation där personer som är 23 eller 24 får en 
betydligt sämre ersättning för sitt arbete än den som är 25, även om de skulle 
utföra samma arbete lika länge och lika bra som en 25-åring. 

Med tanke på trenden av allt lägre statliga pensionsåtagandet för framtida 
generationer tycks åldersgränsen extra ologiskt. Det finns heller inget som 
tyder på att yngre skulle lyckas egenhändigt förhandla till sig 4,5 procent 
tjänstepension utanför ITP eller högre lön som kompensation. Detta då få 
arbetsgivare känner till åldersgränsen och ännu färre unga arbetstagare vet 
om att de inte omfattas av ålderspensionen vid anställningstillfället. 

Med anledning av det ovanstående yrkar motionären: 

Att  IOGT-NTO-rörelsens Unionen-klubb verkar för att åldersgränsen   
 för ålderspension (ITP 1) för anställda på arbetsplatsen tas bort eller  
 åtminstone sänks till 18 år. 

Att  Unionen verkar för att åldersgränsen för ålderspension (ITP 1) i   
 Pensionsavtal (ITP) Arbetsgivaralliansen – PTK tas bort eller  
 åtminstone sänks till 18 år. 

Styrelsen för Unionenklubben vid IOGT-NTO-rörelsens kansli har beslutat 
att bifalla motionen 

Årsmötet för Unionenklubben vid IOGT-NTO-rörelsens kansli biföll  
motionen, beslutade att lägga till att-sats 2 samt vidarebefordra motionen  
till Unionen centralt.

Regionstyrelsens svar på motion 3
ITP-planen har funnits sedan 1960. Under denna tid har ett nytt avtal för-
handlats fram endast en gång. Det var 2006 då parterna förhandlade fram 
ITP-1. I samband med detta så sänktes även inträdesåldern från 28 år till 
25 år. Mindre justeringar har även gjorts under denna tid. Förslaget med en 
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ännu lägre inträdesålder är att betrakta som en omförhandling av avtalet 
snarare än en mindre justering. 

Unionen har nyligen efter långa förhandlingar drivit igenom s.k. flex- 
pension inom majoriteten av Unionens avtalsområden som ett sätt att  
säkerställa bättre pensioner för våra medlemmar. Flexpension innebär bl.a. 
högre avsättningar till ITP pensionen än den avtalade och detta system är 
under utbyggnad. 

Alla kollektivavtalade tjänstepensioner utom den statliga (PA16) har inträdes- 
ålder 25 år för intjänande av pension. Att ytterligare sänka inträdesåldern för 
ITP innebär nya förhandlingar mellan PTK och Svenskt Näringsliv.  
Då det innebär en avsevärt högre kostnad för arbetsgivarsidan och Unionen 
nyligen drivit igenom Flexpension så känns förutsättningarna att även få 
igenom sänkt inträdesålder i dagsläget små.  

Om ett enskilt företag önskar sänka inträdesåldern för intjänande av pension 
under den kollektivavtalade åldern så finns alltid möjligheten till lokalt avtal. 
Här föreligger dock administrativa problem hos Collectum. Deras rutiner 
medger i dag inte möjligheten att öppna ett ITP-1-sparande för de under 25 
år. Om däremot företaget tillämpar s.k. livsarbetstidspremie (LP-premie) så 
går denna att fylla på med de nivåer som gäller för ITP-1 ålderspension eller 
annan nivå om så önskas. LP-premien gäller oavsett ålder och finns inom 
flertalet avtalsområden.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att motionen ska avslås
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Motionär
Stefan Qvickström 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 4: Arbetsgivaravgiften är  
löntagarens
I flera år har det cirkulerat många felaktigheter om Sveriges skattesats och 
skeva jämförelser mellan Sverige och andra länders välfärdssystem. Ofta 
är man otroligt otydlig i att av de normala 31,42% i arbetsgivaravgift så är 
enbart dryga 10% skatt och resten är saker som förhandlats mellan fack och 
arbetsgivare. Poängen är att om ex vis arbetsgivaravgiften därför försvinner 
så borde det betyda att ca 20% borde gå till arbetstagaren som lön och inte 
tillfalla arbetsgivaren då följden antagligen skulle bli lägre pension och högre 
välfärdskostnader / lägre bidrag.

För att förtydliga detta skulle jag föreslå

att Unionen gör en informationsvideo om vilka delar av välfärden som   
 betalas av arbetsgivaravgiften samt visar det historiska perspektivet   
 där arbetstagare har givit upp löneutrymme eller andra förmåner för  
 att arbetsgivaravgiften skulle komma på plats. Videon ska vara i ett   
 format och en längd som passar sig att spridas via sociala medier.

För ytterligare spridning och tyngd föreslår jag

att  Videon görs tillsammans med LO.

Regionstyrelsens svar på motion 4
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att infor-
mera och skapa förståelse för den svenska modellen. 

Information och dialog om svenska modellen är en del av de fackliga utbild-
ningar som förtroendevalda kan delta vid bla via Unionen Stockholm. Ett 
sätt som frågan lyfts i utbildning är genom filmen som TCO tog fram 2014 
– ”Like a swede”. Filmen illustrerar just att arbetstagare gjort ”uppoffringar” 
historiskt för att vi idag ska ha den modellen i Sverige som innebär att det 
är arbetsmarknadens parter som gemensamt tar ansvar för förhållandena på 
svensk arbetsmarknad.

Filmen har också blivit uppmärksammad genom olika priser som 100- 
wattaren, ett silver på Spinn-galan 2014 och ett diplom på Guldägget 2015. 

Regionstyrelsen anser att filmen som TCO tagit fram är bra och ska fortsätta 
att användas samt anser att frågan ska speglas ur perspektivet hela svenska 
modellen och inte genom specifikt perspektiv arbetsgivaravgift. 
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Samt anser regionstyrelsen att frågan om att ta fram nytt informations- 
material i frågan bäst hanteras av förbundet och rekommenderar därför att 
motionen skickas vidare till kongressen.

Regionstyrelsens medskick är att om nytt informationsmaterial ska tas fram 
och marknadsföras ska det vara i samarbete med TCO. 

Unionen följer även TCOs inriktining och använder kanal för att sprida  
material via Unionen opinion (unionenopinion.se).

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionens första att-sats ska vara besvarad

Att  avslå motionens andra att-sats
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Motionär
Erik W Hallonstén 
Ordförande Unionenklubben vid Finansförbundet

Antagen av Unionenklubben vid Finansförbundet vid dess årsmöte  
den 20 februari 2018

Motion 5: En flexiblare inkomstförsäkring
Bakgrund:

Ett fackförbunds medlemserbjudande är brett och byggs på flera parametrar. 
Vi måste alltid identifiera vad våra presumtiva medlemmar mest kan ha behov 
av, och utifrån dess unika situation försöka värva dem. För vissa är det trygg-
heten av att ha ett stort förbund i ryggen som är viktigt, för andra är det ett 
ideologiskt ställningstagande, och för somliga är tillgång till ett gott försäk-
ringspaket det som gör att de tar steget och blir medlemmar. I det sistnämnda 
är Unionen långt i från det ledande förbundet vad gäller inkomstförsäkringen, 
och vissa akademikerförbund erbjuder idag en bättre lösning än vad vi som 
förbund kan erbjuda. 

För den presumtiva medlem som tycker inkomstförsäkringen är det viktiga 
kan detta också fälla avgörandet när hen står i valet och kvalet att välja för-
bund. Exempelvis erbjuder SSRs en total ersättningstid på 300 dagar, 140 i 
grundförsäkringen och 160 i tilläggsförsäkringen. Detta kan jämföras med 
Unionens inkomstsförsäkring, som ger totalt endast 200 dagar, 150 i grund- 
försäkring och 50 i tilläggsförsäkringen. 

Unionen som Sveriges största fackförbund borde kunna erbjuda ett ytterligare 
steg/nivå av tilläggsförsäkring, som tar höjd för de som önskar en längre 
ersättningsperiod. Detta skulle bredda vårt medlemserbjudande, och även 
matcha de erbjudande som akademikerförbunden har.  

 Jag/vi yrkar att:

 Det för Unionens medlemmar tas fram ett erbjudande av ytterligare 
  en nivå/steg på inkomstförsäkringens tilläggsförsäkring, som matchar  
 det erbjudande som finns hos de rivaliserande akademikerförbunden  
 gällande antalet ersättningsdagar.

 Unionen region Stockholm får i uppgift att driva frågan om reforme- 
 ring av inkomstförsäkringen i enlighet med motionens intention vid  
 Unionens kongress 2019.
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Regionstyrelsens svar på motion 5
Unionens försäkringserbjudande är en vital del av medlemserbjudandet.  
Detta ska viktas mot beslut fattade av kongressen om att Unionen ska minska 
sitt kapitalutnyttjande – ökade kostnader behöver finansieras.

Inkomstförsäkringen är redan en väldigt uppskattat del av medlemskapet 
och Unionens utmaning ligger i att Unionens karriär- och utvecklingstjänster 
ska få samma kännedom och nyttjande som inkomstförsäkringen.

Regionstyrelsen anser att Unionens inkomstförsäkringserbjudande inte bör 
tillåtas ta en större andel av medlemsintäkterna än vad som redan sker på 
bekostnad av förbundets verksamhet

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avslå motionen
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Motionär
Systembolagets personalförening Unionen (SPF Unionen)

Motion 6 
Unionen har en förkärlek att dela ut diverse saker med logotypen på, för-
modligen i syfte att varumärket ska synas. Vi får känslan att de i stället ofta 
hamnar i papperskorgen. Vi funderar på vilka material som använts och hur 
de påverkar människa och miljö? Under vilka förhållanden arbetar de som 
tillverkar prylarna? Ett fackförbund måste så klart vara ett föredöme när det 
gäller att säkerställa arbetsvillkoren i sin egen leverantörskedja. Har Unionen 
följt upp om dessa saker verklige ger avsedd nytta? Hur stor är medlems- 
nyttan per krona? Får vi i slutänden ett bättre kollektivavtal. Blir man mer 
benägen att gå med i facket om man ser en plastgaffel, cerat eller cykelsadels-
skydd som det står Unionen på?

Nu när konsumtionshets, nedskräpning, plast och prylar börjar ifrågasättas 
mer och mer är risken är att Unionens varumärke börjar förknippas med 
skräp. Vi tycker inte att Unionen ska producera sopor utan de få saker som 
kanske behövs bör vara tillverkade på ett hållbart sätt. Inga saker som man 
inte vet är tillverkade miljömässigt och socialt acceptabelt sätt ska köpas in 
eller delas ut i Unionens namn.

Därför föreslår jag:

-att  Unionen slutar sprida onödiga och miljövidriga saker omkring sig.

- att  Unionen ser till att ha koll på sina egna leverantörskedjor - det vill   
 säga kan redovisa var och hur sakerna är tillverkade.

- att  Unionen säkerställer att de saker man eventuellt behöver är till- 
 verkade på ett hållbart cirkulärt sätt.

Ibland kan man bli extra glad över en motion sådan som denna. Vi kommer 
därmed att skicka den till bland annat Unionens regionråd i Stockholm, där 
vi kan påverka Unionen i frågan och därmed så kommer motionen upp på 
Kongressen eller Förbundsrådet.

Föreningsstyrelsen föreslår

- att bifalla motionen

Regionstyrelsens svar på motion 6
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att Unionen 
tar sitt ansvar i klimatfrågan. Det innebär då givetvis även att säkerställa att 
hantering av profilprodukter görs på ett hållbart sätt. 

Motionären lyfter att Unionen ska säkerställa sina leverantörskedjor, vilket 
är en del i Unionens miljöarbete genom att inköps- och leverantörsdel har 
valts ut som ett av Unionens prioriterade områden. Därför ställs höga krav 
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på att leverantörer har ett miljöanpassat synsätt och att de varor/tjänster som 
levereras i största möjliga mån är miljögodkända och tillverkade av åter-
vinningsbart materiel. Miljöcertifiering eller liknande hos leverantörer är 
meriterande. Leverantör som Unionen Stockholm använder idag är väldigt 
noga med fairtrade.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionens första att-sats ska beaktas

Att  motionens andra- och tredje att-sats ska vara besvarad

Att  motionen skickas vidare till kongressen som regionens egen motion
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Motionär
Carl Waldenfeldt 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 7: Minska arbetsgivarnas möjlighet 
till kontinuerligt uttag av övertidstimmar
Övertid är någonting man ska kunna ta till vid särskilda arbetstoppar. Det ska 
inte vara någonting som blir en kontinuerlig övertid och återkommande åtgärd 
för arbetsgivaren. I genomsnitt arbetar svenskarna uppemot en extra arbetsdag 
per vecka i övertid. Det visar siffror från SCB som sammanställts av Unionen. 
De flesta får ingen övertidsersättning för detta, utan det ska tas ut i komple-
dighet eller semester som ska beviljas av arbetsgivaren. Detta medför en ökad 
stress på arbetstagaren då gränserna mellan arbetsliv och fritid suddas ut.  
Unionen rapporterade nyligen om kraftigt ökande antal långtidssjukskriv-
ningar bland tjänstemän i privat sektor och då framför allt bland kvinnor mitt 
i livet. Arbetsmiljöverkets krav på arbetsgivarna vad gäller den psykosociala 
arbetsmiljön har skärpts men problemen kvarstår, arbetsgivare använder  
kontinuerligt övertidsuttag som ett verktyg i den ordinarie verksamheten. 

Att  Unionen verkar politiskt för att Arbetsmiljöverket utför arbetsplats- 
 besök med fokus på arbetstid. 

Att  Unionen verkar för att minska övertidsuttagen, ex att fördyra och  
 försvåra att övertidsuttag sker kontinuerligt. 

Att  Unionen verkar för att där lokala avtal förekommer som ”byter  
 övertidsersättning mot semester” utvärderas och omförhandlas till   
 fördel för arbetstagaren. 

Regionstyrelsens svar på motion 7
Som en följd av att regeringen i sin arbetsmiljöstrategi pekar på att det behövs 
insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har Arbets-
miljöverket påbörjat en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå  
mellan 2017–2020. 2019 anger Arbetsmiljöverket att nära 2000 inspektioner 
kommer ske för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Bland annat  
kommer Arbetsmiljöverket att granska arbetsplatser där det är vanligt med 
tillgänglighet utanför arbetstiden. 

Medlemmarnas balans i arbetslivet och en välfungerande organisatorisk och 
social arbetsmiljö är ett ämne som Unionen fortsatt kommer att lyfta både i 
opinion och i politikerträffar, även med relevanta aktörer såsom Arbetsmiljö-
verket samt med- och motparter. 

Motionären tar upp en väldigt viktig fråga. Balans i livet är en av Unionens 
hjärtefrågor och förbundet arbetar därför aktivt för att minska förekomsten av 
ohälsosamma, oförutsägbara, oregelbundna och osociala arbetstider (det som 
oftast ryms i begreppet ”gränslöst arbetsliv”). 
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Därför är Unionen pådrivande i syfte att åstadkomma följande politiska för-
ändringar:

• Att resurserna till Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöforskningen för arbetet 
med tjänstemännens psykosociala arbetsmiljö ökar. 

• Att ett nationellt centrum startas för att driva på och sprida resultatet från 
arbetsmiljöforskning och utveckling – nyligen startade myndigheten för arbets-
miljökunskap – Mynak. 

• Att det tydliggörs i Arbetsmiljöverkets uppdrag att arbetstidsfrågan är en 
arbetsmiljöfråga.

För våra medlemmar gör Unionen bland annat: 

• Opinionsbildar om balans mellan arbete och fritid för att öka kännedomen 
om det gränslösa arbetslivet.

• Ger råd och stöd gällande stress, arbetstider och andra arbetsmiljöfrågor 
inom våra arbetsmiljöombud som samverkar med arbetsgivarna på arbets- 
platserna.

I avtalsrörelsen arbetar Unionen för:

• Bra förutsättningar för flexibelt arbete med en rimlig arbetsbelastning.

• Stärkta sanktionsmöjligheter mot arbetsgivare som inte följer lag och avtal 
inom arbetsmiljöområdet.

• Stärkta skrivningar kring bortförhandlad övertidsersättning.

Vad gäller den konkreta frågan om att minska arbetsgivarens möjligheter till 
kontinuerligt uttag av övertidstimmar är det viktigt att ha i åtanke att övertid 
får, enligt arbetstidslagen och våra tjänstemannaavtal, beordras endast om  
något oförutsett inträffat. Övertid får alltså inte användas för att klara den  
planerade verksamheten.

Att fördyra övertid innebär att tillgängligt löneutrymme omfördelas och i första 
hand används för att höja övertidsersättningar. Detta gör det mer fördelaktigt 
att arbeta övertid och motverkar sannolikt motionärens syfte. Denna åtgärd 
bör därför inte genomföras utan motverkandet bör ske genom informations- 
insatser.

De parter som förfogar över individuella avtal om byte av ersättning för över-
tidsarbete från ersättning per övertidstimme mot en ersättning allt-i-ett är de 
parter som ingått avtalet. Sättet detta kan påverkas på är genom skrivningar 
i de centrala kollektivavtalen, och prioriteringarna i dessa avtal fastställs av 
branschdelegationerna efter behandling på förbundsrådet för avtalsfrågor. 
Frågan om denna reglering bör alltså hanteras i insamlingsfasen till kommande 
avtal, och/eller motion till avtalsförbundsrådet 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionens första att-sats ska vara besvarad

Att  motionens andra och tredje att-sats ska avslås
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Motionär
Carl Waldenfeldt 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 8: Rätt till minst 30 dagars  
semester
Privatanställda tjänstemän har som regel rätt till 25 dagars semester. Statligt 
anställda har 28 semesterdagar till och med 29 års ålder, 31 dagar från det att 
de har fyllt 30 år, och 35 dagar från det att de har fyllt 40 år. (Statligt anställda 
kan dessutom spara upp till 35 semesterdagar, medan semesterlagen sätter en 
gräns vid 25 sparade semesterdagar.) Kommun- och landstingsanställda,  
exempelvis undersköterskor, har till en början 25 dagars semester. Från 40 
års ålder har de 31 dagar, från 50 års ålder 32 dagar. För privatanställda  
tjänstemän är 25 dagars semester grundregel. Men individuella uppgörelser 
om fler dagar än så, till exempel 28 eller 30 dagar, är inte ovanliga bland 
tjänstemän i chefsställning. Längre semester är i en del fall en kompensation 
för att den anställda inte får en särskild ersättning för övertidsarbete i våra 
avtal som oftast inte lönar sig. Varför ska vi privatanställda tjänstemän nöja 
oss med endast 25 dagars semester? 

Att  Unionen verkar för rätten till minst 30 dagars semester införs i våra   
 kollektivavtal. 

Att  Unionen verkar för att i framtida avtalsrörelser arbeta mot en för- 
 längning från dagens avtalade semesterdagar till minst 30 dagars   
 semester. 

Att  Unionen driver politiskt att införa 30 dagars semester i semesterlagen. 

Regionstyrelsens svar på motion 8
Som motionären lyfter så regleras antal semesterdagar i lag och inte i kol-
lektivavtal. Unionen arbetar för att medlemmarna ska ha så bra villkor som 
möjligt genom kollektivavtal och bildar opinion i frågor som är viktiga för 
medlemmarna. På EU-nivå är det beslutat att alla ska ha rätt till 4 veckors 
lagstadgad semester och därutöver är det upp till varje med- och motpart att 
förhandla. Olika arbetstagare har olika önskemål om flexibilitet och balans  
i arbetslivet. Att kunna få sammanhängande återhämtning är en fråga  
Unionen driver. Vilka frågor som ska regleras i Unionens kollektivavtal  
förhandlas mellan parterna vid varje avtalsrörelse.

Regionstyrelsen uppmanar därför motionären att skicka motionen till ett 
förbundsråd för avtalsfrågor som är det forum inom Unionen där medlem-
marna hanterar frågor kopplat till avtalsrörelsen. Regionstyrelsen uppmanar 
även motionären att lyfta frågan vid de regionala avtalskonferenserna som 
regionen arrangerar.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionens första- och andra att-sats ska vara besvarade

Att  bifalla motionens tredje att-sats 
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Motionär
Carl Waldenfeldt 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 9: Bättre kontroll/uppföljning av 
att kollektivavtal följs på arbetsplatserna 
Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller 
en arbetsgivare och fackliga organisationer. Avtalet styr bland annat löner, 
försäkringar, förmåner och arbetstid för de anställda. När ett kollektivavtal 
är skrivet är det den fackliga organisation och arbetsgivaren som ska se till 
att avtalet följs. Idag får vi läsa i media och höra av vänner och bekanta om 
kollektivavtal som inte följs av arbetsgivaren. Det är ett stort problem att inte 
fackförbunden kontrollerar att kollektivavtalen efterföljs, utan förlitar sig på 
arbetstagarna. Som arbetstagare har alla inte tillgång till att läsa eller förstå 
sitt kollektivavtal. Som fackansluten kan man få ut sitt kollektivavtal, om 
man så begär det från sitt fackförbund. En kontroll från fackförbundet kan 
var tex arbetsplatsbesök eller enkät till medlemmarna om hur kollektiv- 
avtalet följs. Om inte kollektivavtalen följs av arbetsgivaren och ingen vet om 
detta? Arbetsgivaren kanske gör det omedvetet och arbetstagarna vet inte 
om vad som gäller. Detta underminerar kollektivavtalen och fackförbundens 
trovärdighet. Kollektivavtalet är en av det viktigaste avtal vi har. 

Att Unionen verkar för att kollektivavtal efterföljs från arbetsgivaren. 

Att Unionen verkar för att kontrollera att kollektivavtal efterföljs från   
 arbetsgivaren. 

Att Unionen verkar för införandet av enkät eller liknande som ställer   
 frågor om kollektivavtalet till arbetstagarna på sin arbetsplats och   
 redovisar resultat till medlemmarna. 

Att Unionen verkar politiskt för att upplysa om värdet med kollektivavtal. 

Regionstyrelsens svar på motion 9
Regionstyrelsen håller med motionären om att det är viktigt att kollektiv-
avtalen följs samt att Unionen har en viktig uppgift i att skapa förståelse för 
kollektivavtalen. I den frågan har även de lokalt förtroendevalda en viktig 
roll genom att verka för att förhandlingsordningen upprätthålls. Unionen 
arbetar för att de förtroendevalda ska känna stort stöd från förbundet för att 
kunna utöva sitt uppdrag på arbetsplatsen på bästa sätt. I det arbetet är det 
viktigt att Unionen tillvaratar medlemmarnas intresse genom att arbeta för 
att säkerställa att kollektivavtalen följs och att det vidtas åtgärder om så inte 
är fallet.

Ett tidigare initiativ ”facketförändras” fick stort genomslag med opinions-
bildning om kollektivavtalets värde i kronor och ören där fokus var ”what’s 
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in it for me”. TCO-förbunden arbetade aktivt med kollektivavtalsambassa-
dörer (förtroendevalda) som spred information och konkretiserade värdet. 
Regionstyrelsen håller med om att det är bra att fler får kunskap om den 
svenska partsmodellen via sociala medier, många seminarier och samtal med 
företag, civilsamhället och politiker.

För närvarande arbetar Unionen Stockholm med att bilda opinion via den 
så kallade kollektivavtalsraketen där ombudsmän, chefer och andra från 
regionen synliggör kollektivavtalets värde utanför arbetsplatser, i mötesrum 
och via sociala medier. Några exempel kan följas via hashtag ”din okända 
tillgång” som också tidigare har använts via TCO-förbunden. Vi jobbar även 
med att hitta nya ambassadörer (företag med kollektivavtal) som sprider in-
formation om vikten av kollektivavtal och hur det även är bra för ett företags 
varumärke. Ett exempel är gemensamt seminarium med PR-Byrån Reform 
Society som har kollektivavtal och fackklubb.

För att öka möjligheterna att nå ut med information om kollektivavtalet till 
rätt person i lokala Unionenklubbar har regionstyrelsen motionerat till kon-
gressen om att möjliggöra för klubbarna att välja kollektivavtalsombud på 
årsmötet, en person som då kan ha fokus på hur kollektivavtalet följs på den 
enskilda arbetsplatsen och påtala eventuella brister lokalt och centralt. 

Regionstyrelsen uppmanar motionären att skicka motionen till ett förbunds-
råd för avtalsfrågor som är det forum inom Unionen där medlemmarna 
hanterar frågor kopplat till avtalsrörelsen. Regionstyrelsen uppmanar även 
motionären att lyfta frågan vid de regionala avtalskonferenserna som regio-
nen arrangerar.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet 

Att motionen ska vara besvarad
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Motionär
Carl Waldenfeldt 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 10: Bättre information vid byte av 
försäkringsgivare för Unionens person-
försäkringar 
Inför bytet av försäkringsgivare för Unionens personförsäkringar 2018 så  
fick det nya försäkringsbolaget i uppgift att upplysa vilka ändringar och 
skillnader de nya försäkringarna skulle ha mot de gamla försäkringarna. 
Detta är ett moraliskt dåligt hanterande av Unionen då endast en part, det 
nya försäkringsbolaget fick informera om skillnaderna på försäkringarna till 
medlemmarna. Vi är medlemmar i ett fackförbund (Unionen bör veta vad 
det innebär) och inte i en säljande organisation. 

Att innan nästa byte av försäkringsgivare ska Unionen eller oberoende 
  part granskar de olika personförsäkringarnas innehåll och redovisar  
 ett opartiskt resultat mellan de nya och de gamla personförsäkring-  
 arna med fokus på mervärde för medlemmarna i Unionen. 

Regionstyrelsens svar på motion 10
Behov av ny upphandling av personförsäkringar uppkom på grund av att 
Folksam valde att införliva Förenade Liv. 

Unionen genomförde då en upphandling där Förbundsstyrelsen har fått  
ta del av Unionens granskning av de olika offerterna samt att förbunds- 
styrelsen har beslutat om val av bolag. Unionen är gruppföreträdare rörande 
personförsäkringarna och har en gemensam kommitté med Bliwa där  
Unionen tar del av hur Bliwa presenterar sitt erbjudande och kommunicerar 
med medlemmarna.

Information om försäkringarna, både om försäkringarna och varför byte av 
försäkringsbolag, har presenterats på unionen.se. Dock är det av stor vikt att 
försäkringsinformation kommer från försäkringsbolaget.

Utifrån den process som Unionen tagit fram och presenterat för förbunds-
styrelsen bör motionen anses besvarad. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att motionen är besvarad
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Motionär
Arne Jungelin och Unionenklubben vid Synskadades Riksförbund

Motionen antogs av Unionenklubben vid Synskadades Riksförbunds årsmöte 
den 20 februari 2019. 

Motion 11: Frivillig kollektiv jurist- 
försäkring för medlemmar i Unionen
Med en frivillig kollektiv juristförsäkring kan Union skapa en tryggare  
tillvaro för sina medlemmar både kopplat till arbetslivet och privat. 

Många är vi som har erfarenhet av misslyckade avtal, jobbiga skilsmässor 
utan skriftliga överenskommelser, tvister med banker, affärsidkare med mera 
som i slutändan har förlorats i domstol eller blivit mycket dyrt att lösa ut sig 
ifrån för den enskilde. Det juridiska stöd som ofta finns med i hemförsäk-
ringarna täcker inte upp de flesta vardagliga juridiska spörsmål och behov  
av rådgivning. 

Att anlita en jurist för tex ett samboavtal går ofta på flera tusen kronor och 
då är det inget avancerat dokument, men det är ett hållbart juridiskt doku-
ment. Den rabatt som man eventuellt kan få av hemförsäkringsbolag eller 
medlemskap i facket för juridiskrådgivning ger oftast bara några hundra- 
lappar i rabatt. Många juridiska spörsmål måste dessutom diskuteras mellan 
medlemmen och juristen för att bli bra i slutändan och därmed så kan inte 
internet tjänster som tillexempel Jurist24 ge hela denna spännvidd på det 
juridiska stödet.

Med en frivillig juristförsäkring kan vi medlemmar få professionellt hjälp 
med juridiska handlingar som testamenten, samboavtal, hantverkarkontrakt, 
äktenskapsförord. Juridisk rådgivning inom områden som; köprätt, familje-
rätt, Id-stöld och fast egendom för att nämna några exempel. Dessutom är 
en del av de juridiska frågorna visserligen av personlig karaktär men har en 
direkt koppling till arbetslivet som tillexempel ett indraget körkort.

Dessutom är många av Unionens medlemmar anställda vid en handikapp- 
organisation och av de anställda har en hel del en egen funktionsnedsättning 
och kan ha behov att driva juridiska processer och få rådgivning inom  
sociallagstiftningen. Till detta kan även stöd inför och under domstolsför-
handlingar läggas till. En sådan lösning skulle för dessa medlemsgrupper  
i Unionen verkligen bli ett mervärde att vara fackligt ansluten i Unionen. 
Även här så kan det finnas kopplingar till att kunna arbeta tillexempel  
indragen färdtjänsttillstånd eller rätt till assistens i samband med arbetet. 

Med en ganska ringa kostnad i månaden, i storleksordningen 30-60 kr, får 
Unionsmedlemmen en försäkring som verkligen ger medlemsvärde och 
trygghet i vardagen.

Svenska Elektrikerförbundet (SEF) har under perioden 2011 till 2013 haft en 
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frivillig juristförsäkring som då kostade 38 kr i månaden. Försäkringen har 
tecknats av många medlemmar och uppskattats. Nu har Elektrikerförbundet 
tagit nästa steg och erbjuder nu försäkringen att ingå i medlemsavgiften.  
Flera av LO:s fackförbund har följt efter och erbjuder en juridisk försäkring.

Unionen som har en betydligt större medlemsstock än tillexempel SEF har 
ett betydligt större underlag och därmed lättare att få fram bra pris och  
villkor för en frivillig juristförsäkring.

Jag hemställer:

Att Unionklubben vid Synskadades Riksförbund tar motion som sin och  
 sänder den till Regionsrådet,

Att Unionklubben vid Synskadades Riksförbund försöker att få flera   
 klubbar inom handikapporganisationerna att anta motion som sin,

Att Regionrådet antar motionen som sin och sänder den till kongressen,

Att kongressen ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan att   
 erbjuda medlemmarna en frivillig  kollektiv juristförsäkring i  
 enlighet med motionens intentioner.

Regionstyrelsens svar på motion 11
Motionären föreslår i sak att Unionen ska utreda frågan om tecknade av 
en frivillig rättsskyddsförsäkring samt att efter vidtagen utredning teckna 
avtal om aktuell försäkring. Som skäl för förslaget lyfter motionären fram de 
stora kostnader som uppstår för medlemmar vid anlitande av juridisk hjälp i 
privatlivet. Möjligheten att för en relativt låg kostnad erhålla rätt till juridisk 
hjälp i vardagen ger medlemsvärde och trygghet enligt motionären. 

Unionen delar motionärens uppfattning om att behov av juridisk hjälp kan 
finnas i frågor som typiskt sett inte hör samman med arbetslivet och därmed 
inte är fackliga frågor. Med anledning här av har Unionen sedan 2015 ett 
samarbete med Avtal 24. 

Avtal 24 är en juristbyrå där man på nätet eller via telefon kan få juridisk 
avtalshjälp till ett mycket förmånligt pris. Det finns även rättsskydd i den 
hemförsäkring som medlemmar i Unionen har möjlighet att teckna på  
förmånliga villkor genom Unionens avtal med If. 

Unionen anser att de medlemserbjudanden som idag finns i tillräcklig ut-
sträckning tillgodoser medlemmarnas behov av juridisk rådgivning i annat 
än fackliga frågor. Detta genom befintligt erbjudande såsom Avtal 24 och 
möjligheten till tecknande av hemförsäkring med rättsskydd. Att därutöver 
utvidga försäkringsskyddet till frågor som ligger utanför arbetslivet kan  
Unionen inte se att det finns skäl för. 

Mot bakgrund av ovan görs bedömningen att det inte föreligger något behov 
av att vidta utredning i frågan. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet 

att  avslå motionen
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Motionär
Unionenklubben vid Sandvik i Västberga

Motion 12
Inledning:

Vi upplever att Unionens medlemmar tappar mark i förhållande till IF  
Metalls på vår arbetsplats, ”det Röda avtalet”.

Problemet är att i IFMs avtal så räknas all lön från föregående år in i potten 
vid lönerevisionen. Detta innebär att den totala lönepotten blir förhållande-
vis större, än för Unionens medlemmar.

I vårt företag & i detta exempel så är IF Metalls avtal värt 0,2 % mer än  
Unionens avtal år 1 vid en rörlig lön på 10 %. Så IFMs lönepott blir alltså 
månadlön + rörlig lön + eventuellt andra tillägg = >2,2%, medan en  
Unionare får 2,0 %. Detta avstånd växer exponentiellt och efter 10 år har 
IFMs lön stigit med över 2 % mer än för en Unionare, bara på denna  
beräkningskillnad och tolkning av lönesumman.

Det som gör problemet än värre är att Unionens avtal praktiserar principen 
1,5 % för revision + 0,5 % i struktur. En medelpresterande Unionare kan 
förvänta sig att få ut 1,5 % i revision och Metallaren 2,0 %. En Unionare  
förväntas alltså betala för att en kollega kommit in på fel lön eller halkat efter 
av ovan nämnda skäl.

Summerar man upp detta så kan Metallaren se fram emot att ha fått ut ca: 
150,000 kr mer under en 10 års period än Unionaren, vid samma nominella 
avtal. Detta anser vi som klubb vara helt oacceptabelt.

Det går inte för oss på lokal nivå att försvara varför de flesta av vår medlemmar 
får 1,5 % när Unionen i media säger att avtalet är värt 2,0 % exkl flexpension.

Nivåerna som framförhandlas är på lokal nivå taket och inte golvet. Löne- 
avtalet efterlevs inte & det spelar ingen roll hur lönsamt företaget än må vara, 
så får vi ändå inte ut mer än avtalsnivån.

Klubbarna får inte ut mer än avtalet & några tusendels %.

Nivåerna i det centrala avtalet måste upp på en högre nivå. Även direktörerna 
måste ta samhällsansvar inte bara löntagarna. Och på direktörsnivå finns det 
pengar, det kan vi försäkra, alltså finns det mer pengar för löntagarna också 
att fördela.

Se programmet Dokument inifrån avsnitt ”Lönesänkarna” där Rune  
Andersson tackar löntagarna för de låga löneökningarna sedan 1990-talet.
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Motion:

Vi föreslår:

Att Unionen tar bort strukturpotten och lägger allt på revisionen och   
 därmed göra arbetsgivarna ansvariga för att korrigera strukturella fel  
 i lönesättningen.

Att  Unionen ser till att avtalen ”på riktigt” blir lika mycket värda, dvs   
 tydliggöra att lönesumman = all lön föregående år & skall ligga till   
 grund för revisionen. Beskattningbar inkomst kan vara ett förslag,   
 det skatteverket betraktar som inkomst av tjänst kan vara en lämplig  
 definition.

Att  Unionen vässar tänderna i avtalsrörelsen. Alla klubbar har verkat för  
 Unionens tillväxt de senaste åren, så nu är det dags för förbundet att  
 använda denna kraft i avtalsrörelsen 2020. Det är dags att leverera   
 något tillbaka.

Att  Unionen agerar för att få upp fördelningsfrågan i samhällsdebatten.   
 Fördelningen mellan arbete och kapital. Bolagsdirektörernas girig- 
 het måste någon börja tala om, även om Unionen i sig är politiskt   
 obunden. Detta är fackens roll, vem ska annars försvara löntagarnas   
 intressen.

Regionstyrelsens svar på motion 12
Unionen arbetar för att få till så bra villkor i kollektivavtalen som möjligt för 
medlemmarna. 

I avtalen ingår flera olika delar, löneavtalet är en del av kollektivavtalet. 
Avtal tecknas även utifrån förutsättningar och avtalskrav inom branschen 
och eftersom det ser olika ut i olika branscher på arbetsmarknaden ser även 
avtalen olika ut. 

Regionstyrelsen har svårt att yttra sig över denna motion då den innehåller 
en del uppgifter som inte överensstämmer med Unionens centrala avtal, tex 
finns inte strukturpott i de centrala avtalen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att motionen ska vara besvarad
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Motionär
Swante Holm 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 13: Försvara arbetsrätten
Politiker och arbetsgivare vill försvaga LAS till meningslöshet. Vad följer sen 
av avskaffande av arbetsrätt och att ge arbetsgivarna en starkare ställning. 
Det är syftet med att vilja förändra LAS, ett politiskt syfte, inte utifrån faktiska 
problem Vi måste mobilisera våra medlemmar till försvar av arbetsrätten och 
LAS.

De framsteg som fackföreningsrörelsen kämpat sig till riskerar att försvinna 
ytterligare. En process som påbörjats. Nu måste vi kämpa emot och sätta ner 
foten för att försvara löntagarnas rätt. Annars kommer vi att bli ett land med 
bara arbetsgivarnas rätt.

Politiker och arbetsgivare menar att LAS är omodern. Att utvecklingen från 
1970-talet gör att lagen inte längre fungerar. Givetvis finns det saker som 
borde förändras i LAS. En sådan är till exempel att anställningsskyddet kan 
sättas ur spel vid företagsöverlåtelser där de anställda vid nästa överlåtelse 
av samma företag efter en ny upphandling kan förlora sin anställning utan 
att vare sig turordning eller företrädesrätt gäller. På 70-talet var inte dagens 
outsourcing eller upprepade upphandlingar av verksamhet aktuella. I en 
nyligen avkunnad AD-dom (AD 2018-35) försvann kollektivavtalets rätt till 
längre uppsägningstid för äldre anställa med lång anställningstid vid en  
företagsöverlåtelse. Vi upplever också nya anställningsformer där man  
rundar LAS som t ex så kallade behovsanställningar. LAS måste förstärkas 
och inte försvagas i många fall.

Det har inte gjorts några analyser av varför LAS skulle behöva ändras enligt 
politikernas förslag och inte heller vad konsekvenserna av dessa ändringar 
kommer att bli. Det är inte bara turordningen som man vill slopa. Några 
centrala företrädare för arbetsgivarna har också sagt att kravet på saklig 
grund ska tas bort. (Bl a Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson i  
nyhetsbrev 2019-02-21) Det vill säga att arbetsgivarnas godtycke ska gälla. 
Det finns inga garantier att arbetsgivarna gör kloka val om de fritt får välja 
vilka som ska få vara kvar. Det blir stor risk för att ”besvärliga” skyddsombud 
eller aktiva fackföreningsföreträdare får gå. Eller anställda med sjukdom eller 
kvinnor med småbarn eller äldre. Diskriminering kan inte hävdas eftersom 
arbetsgivarna inte behöver motivera sitt urval. Vi minns att det vid infö-
randet av undantaget av två vid max tio anställda så var det många gånger 
gravida och kvinnor med småbarn som drabbades.

I regeringen Löfvens regeringsförklaring sägs det: ”Svensk arbetsmarknad 
ska präglas av trygghet och flexibilitet. Arbetsrätten ska anpassas efter dagens 
arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan parterna 
upprätthålls. Företagen ges större möjligheter att ställa om och den enskilde 
arbetstagaren skyddas mot godtyckliga uppsägningar. 
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Om arbetsmarknadens parter inte kommer överens genomförs en lagänd-
ring som tydligt utökar undantagen från turordningsreglerna.” I punkt 20 
i överenskommelsen mellan S, C, L och MP sägs också ”…… Lagen om 
anställningsskydd ska ändras genom tydligt utökade undantag från turord-
ningsreglerna …..”

I ovan nämnda nyhetsbrev från Svenskt Näringsliv vill arbetsgivarna gå ännu 
längre. Man önskar ” Ett i grunden reformerat anställningsskydd. Begreppet 
saklig grund såväl som andra delar i Las förändras. En översyn enbart av 
turordningsreglerna är inte tillräckligt”

Enligt en artikel på SR:s hemsida 2019-01-17 citeras TCOs samhällspolitiske 
chef Samuel Engblom ”Vi utvecklar ju arbetsrätten hela tiden i kollektiv- 
avtalen. Problemet med det här upplägget är att vi tvingas förhandla om ett 
problem som politiken har bestämt finns, inte ett problem som vi själva har 
identifierat och definierat,”

I samma artikel citeras Teknikföretagens Anders Weihe ” Ja, vi kommer dra 
igång förhandlingar. Risken är att trycket är för lågt på fackföreningsrörelsen 
för att de ska kunna göra ordentliga förändringar.” 

Vad är då problemet. Vi vet att vi som facklig organisation förhandlar  
ansvarsfullt och med hänsyn till företagets överlevnadsmöjligheter vid ned-
skärningar av arbetsstyrkan. Vilket ju också är en del av omställningsavtalen. 
Sen kan vi ha olika åsikter och om vad som är bäst och får då förhandla oss 
fram till en lösning. En möjlighet som inte finns kvar om turordningsreglerna 
försvinner. Men i praktiken fungerar det i dag. Enligt den undersökning som 
Svenskt Näringsliv och PTK gjorde gemensamt 2011 visar det sig att det inte 
är några större problem att komma överens när driftsinskränkningar måste 
göras. Bl a svarade 82 % av de tillfrågade företagen där man gjort uppsäg-
ningar att de var nöjda med turordningsförhandlingarna. I realiteten finns 
inte de problem man anger.

Det är inte heller så att arbetsgivaren alltid är bättre på att bedöma kompe-
tens och kompetensbehov. Enligt reglerna ska kompetens och skicklighet 
gälla vid tillsättande av statliga tjänster. För att säkerställa det finns Statens 
överklagandenämnd. De som anser sig mer kompetenta än den som fått 
tjänsten kan överklaga till nämnden. På senare tid har nämndens beslut inte 
alltid följts. I AD 2018-24 förlorade Polisförbundet trots att Polismyndig-
heten inte följt överklagandenämnden beslut om vem av de sökande som 
faktiskt var klart mest kompetent. Det finns även andra myndigheter där 
man gått emot eller kringgått beslut av Statens överklagandenämnd och inte 
gett tjänsten till de mest kompetenta.

I AD 2019-2 tycks det som att arbetsdomstolen vid en uppsägning av per-
sonliga skäl lägger större vikt vid arbetsgivarens beskrivning av arbets- 
tagarens sociala tillkortakommanden än till den faktiska förmågan att  
kunna sköta det arbete som han haft under lång tid.

Uppenbarligen är kunskapen låg hos politiker om betydelsen och den faktiska 
innebörden av anställningstryggheten. Arbetsgivarna och vissa politiker 
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har byggt upp en osann bild av att LAS bara är problem för arbetsgivarna. 
Fackföreningsrörelsen måste stå emot de politiska påtryckningarna. Vi måste 
använda den fackliga styrka vi fortfarande har kvar för att mobilisera försvar 
för arbetsrätten.

Jag föreslår regionrådet besluta att uppdra till regionstyrelsen

att på olika sätt – externt och internt – sprida information om LAS  
 betydelse och konsekvenserna av föreslagna förändringar

Regionstyrelsens svar på motion 13
Regionstyrelsen delar motionärens åsikt om vikten av att informera om lagen 
om anställningsskydds innebörd och konsekvenserna av förändringar.

Unionens ställningstagande i frågan framgår tydligt i framtaget budskaps- 
dokument – utdrag;

”Den statliga utredning som föreslås i den sakpolitiska överenskommelsen 
är obalanserad och olyckligt formulerad. Att ändra i LAS enligt uppgörelsens 
formulering kan få stora konsekvenser för dagens välfungerande partsmodell.

Vi måste hela tiden arbeta med att utveckla det som reglerar arbetsmarknaden 
och är därför alltid redo att ta vår del av ansvaret och förhandla med arbets-
givarna. Vår utgångspunkt är att stärka anställningstryggheten för Unionens 
medlemmar och konkurrenskraft för företagen. 

Kollektivavtalet är ett effektivt sätt att reglera saker på arbetsmarknaden 
som bygger på att fack och arbetsgivare självständigt hittar balansen i olika 
sakfrågor”.

Unionens förbundsordförande har lyft frågan om januariöverenskommelsen 
 i olika sammanhang och säger bla att ”vi från Unionen är oroade över den 
skeva balansen mellan arbetsgivare och arbetstagares intressen som skriv-
ningarna i överenskommelsen innebär. Trycket måste vara lika stort på 
arbetsgivare som på arbetstagare att komma överens genom avtal.”

Regionstyrelsen ser att frågan om konsekvenserna av januariöverens- 
kommelsen bör lyftas i flera sammanhang.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att bifalla motionen 
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Motionär
Alfonso Ramirez 
Medlem i Unionen Stockholm

Motion 14: Politisk generalstrejk mot  
förbudet av politiska strejker!
LAGFÖRSLAGET OM STREJKRÄTTEN SOM REGERINGEN BEREDER 
innebär att politiska strejker blir otillåtna i Sverige. Detta har Arbetsdom-
stolen pepåkat i sitt remissyttrande till regeringen. Att politiska strejker blir 
otillåtna enligt lagen är inte mindre skandalöst bara för att det möjligen är 
oavsiktligt av regeringen. Mot denna tillbakavandring hundratalet år i den 
svenska historien måste fackföreningsrörelsen kraftfullt slå tillbaka. Dagens 
Sverige — världens fredligaste land (i konfliktdagar per capita räknat) — 
kommer från en historia med världsrekord i strejkdagar på 1920-talet.

Att en regering i Sverige producerar ett utredningsförslag som avses leda 
fram till en proposition av en lag som förbjuder politiska strejker måste få  
ett vederbörligt svar från hela Sveriges fackföreningsrörelse:

V Politisk generalstrejk mot förbjudandet av politiska strejker.

Jag föreslår att Unionen i region Stockholm beslutar att uttala

att  Unionen med de andra tretton TCO-förbunden och så många  
 fackföreningar som möjligt genomför en politisk generalstrejk mot   
 lagförslaget om att förbjuda politiska strejker

att  Unionen som lämplig dag för ett utbrytande av en sådan politisk   
 generalstrejk bör föreslå dagen efter helgdagen första maj i kungl.   
 Majt.:s almanacka

att  strejken bör fortsätta så länge att den aldrig blir olaglig

Regionstyrelsens svar på motion 14
En liknande att-sats i en kongressmotion är besvarad av regionstyrelsen och 
regionstyrelsen ser att samma svar är tillämpbart på denna motion: Unionens 
åsikt är att det är viktigt hålla rågången mellan parternas ansvar och riksda-
gens ansvar. Unionen driver sina medlemmars intressen i förhandlingar med 
motparter – om nödvändigt med en konflikt om resultat inte kan uppnås på 
annat sätt - och genom påverkan på politiker och andra beslutsfattare. Det är 
viktigt att Unionens ståndpunkt i lagstiftningsfrågor och argument för respek-
tive mot en viss lagstiftning är väl känd i riksdagen, men om riksdagen trots 
det stiftar lagar som strider mot våra medlemmars intressen sker ansvars-
utkrävandet för det i allmänna val och inte genom en konflikt som drabbar 
arbetsgivarna och i förlängningen oss själva som arbetstagare. Våra argument 
är i sig tunga nog för den signal utöver detta som en politisk strejk skulle ge, 
vilket enligt regionstyrelsens uppfattning inte motiverar en sådan.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avslå motionen
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Motioner till förbunds- 
rådet
Inkomna motioner till förbundsrådet 17–18 juni, samt förbundsstyrelsens svar 
och förslag till beslut. Dessa motioner ska behandlas på förbundsrådet, men 
regionrådet kan göra medskick genom att tycka till om förbundsstyrelsens 
förslag till beslut.  

Motionär
Nicklas Ramhöj 
Göteborg

Motion: Nej till inskränkningar i strejk- 
rätten
Som medlem i förbundet blir jag besviken när jag läser att Unionen inte  
tydligare tar avstånd från regeringens förslag om att försvaga konflikträtten. 
Det är min mening att ett sådant ställningstagande riskerar att skada lön- 
tagarkollektivets ställning på arbetsmarknaden på bl.a följande sätt.

Genom att sticka ut som ett av mycket få LO- och TCO-förbund som inte tar 
avstånd från utredningen skapar vi en splittrad bild av fackföreningsrörelsen. 
I stället bör vi stå enade mot en oroväckande utveckling där nu inte bara 
borgliga partier öppnar upp för att inskränka strejkrätten.

Genom att inte ta avstånd från att utreda inskränkningar i strejkrätten ger 
vi en bild av att vi menar att det är Hamnarbetarförbundet som är proble-
met i Göteborgs hamn när det i själva verket är arbetsgivaren som står för 
den överväldigande delen av stridsåtgärder, en vecka strejk mot sex veckors 
lockout.

Jag önskar:  
att 1)  instanser under förbundsrådet mandat tar tydligt avstånd från alla   
 lagändringar som riskerar att försvaga löntagarkollektivets 
  rättigheter på arbetsmarknaden.

att 2)  förbundsrådet ställer sig bakom motionen som sin egen då den 
 behandlas av Kongressen.

Relevant instans ges i uppdrag att föra in motionens intention enligt ovan i 
styrande dokument.
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Förbundsstyrelsens yttrande:
Unionen ska tillvarata och främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska, 
sociala och yrkesmässiga intressen på alla nivåer. Möjligheten för anställda 
att organisera sig, förhandla gemensamt och genom sin fackliga organisation 
träffa avtal är helt grundläggande. Unionen står naturligtvis upp för dessa 
rättigheter. De förutsätter också möjlighet till stridsåtgärder. De grundläg-
gande reglerna ska långsiktigt ge så goda och stabila förutsättningar som 
möjligt för förbundets arbete och tjänstemännens villkor.  

När det gäller möjligheten till stridsåtgärder i arbetslivet i Sverige så har det 
under lång tid debatterats och arbetsgivarorganisationer har fört en högljudd 
retorik. Politiska partier har också från tid till annan fört fram förslag om 
långtgående inskränkningar. Regeringen tillsatte 2017 en utredning i syfte att 
överväga förslag till vissa inskränkningar i rätten till stridsåtgärder. Under 
utredningstiden framfördes förslag som var svåra för parterna att bedöma 
innebörd av och med eventuellt långtgående effekter. Parterna har i enlighet 
med den svenska modellen fört självständiga diskussioner och lyckats enas 
om möjliga ändringar i medbestämmandelagens regler om stridsåtgärder. 
TCO, SACO, LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt överlämnat försla-
get och det finns alltså en bred facklig enighet och partsgemensamma förut-
sättningar för långsiktig stabilitet.

Om förslaget i sig kan sägas att det innebär att tvister om tolkning av gällande 
avtal eller lag ska prövas i domstol och att en stridsåtgärd ska ha föregåtts av 
förhandlingar och inte får ha annat syfte än att träffa kollektivavtal. Unionen 
och övriga fackliga organisationer inom TCO, SACO och LO tillämpar redan 
idag dessa principer.  

Unionen värnar den svenska modellen, den partsgemensamma dialogen 
och kollektivavtalen. I det fackliga arbetet hanterar vi en förhandlingsmodell 
där vi väger intressen mot varandra för att skapa de långsiktigt bästa förut-
sättningarna för fackligt arbete och  tjänstemännens villkor. Att generellt ta 
avstånd från förändringar ger inte framgångsrikt de bästa förutsättningarna 
för långsiktigt hållbara och bra lösningar för tjänstemännen utan det kräver 
en helhetssyn. Unionen har försvarat och kommer försvara medlemmarnas 
intressen, inte minst rätten att organisera sig, förhandla gemensamt och  
träffa kollektivavtal och i samband med det kunna vidta stridsåtgärder. 

Förbundsrådet föreslås besluta 

att  anse motionen besvarad 
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Motioner till kongressen
Inkomna motioner till kongressen 2019, samt regionstyrelsens svar och förslag 
till yttrande. Dessa motioner ska behandlas på kongressen, men regionrådet 
ska yttra sig om respektive motion.  

Motionär
Anders Månsson 
Facklig ordförande hos SOS Barnbyar, Stockholm

Förtroendevalda ges reducerad  
medlemsavgift hos Unionen 
Syfte: Att tillföra långsiktigt engagemang och värde för den förtroendevald.

Motivering: Som ordförande eller ledamot i en lokal fackklubb kräver att 
man tar på sig ett stort ansvar gentemot Unionen på individnivå. Unionen 
förväntar sig att en förtroendevalda ska värva nya medlemmar till Unionen 
och ta ett stort ansvar gentemot sin arbetsgivare, utan ersättning. Samtidigt 
förväntas vi betala samma medlemsavgift som alla medlemmar i Unionen. 
Idag betalar en förtroendevald och medlem samma medlemsavgift: i snitt 
225 kr/månad (2700 kr/år) i medlemsavgift hos Unionen. Det bör finnas ett 
belöningssystem för förtroendevald, utöver det som medlemmar får.

Att ge förtroendevalda reducerat medlemsavgift skulle ge följande fördelar:

Öka engagemanget och motivera befintliga förtroendevalda. Förenkla att 
värva nya förtroendevalda till sin fackklubb. Uppmanar till ett längre engage-
mang som förtroendevald. Många bostadsrättsföreningar betalar ersättning 
till sin styrelse idag. Ger en tydlig signal om att arbetet som förtroendevald 
värdesätts av Unionen. 

Att  förtroendevald ges reducerat medlemsavgift hos Unionen

Regionstyrelsens svar på motion Förtroendevalda ges reducerad 
medlemsavgift hos Unionen
Belastningen på förtroendevalda i klubbar varierar i hög grad, och den kan 
också variera kraftigt mellan olika klubbar. Inte bara klubbens storlek spelar 
in, utan också relationen till arbetsgivaren och karaktären på arbetsgivarens 
verksamhet utifrån ett MBL- och arbetsmiljöperspektiv.

Det finns redan idag möjlighet att arvodera förtroendevalda, och det är då 
lämpligast att de som väljer och i efterhand utkräver ansvar också är de som 
tar beslut om ifall ett uppdrag ska arvoderas, och i så fall med hur mycket. 
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Regionstyrelsens åsikt är att arvodering av lokalt förtroendevalda ska beslu-
tas av lokala medlemsmöten/årsmöten, arvodering av regionalt förtroende- 
valda av regionens årsmöte och nationella förtroendevalda av förbundets 
kongress.

Motionären nämner också att bostadsrättsstyrelser ofta betalar ersättning till 
sin styrelse. Det stämmer, och det är då årsmötet i bostadsrättsföreningen 
som beslutar om arvodet.

Regionstyrelsen anser alltså att förtroendevalda bör kunna arvoderas, men 
att det ska hanteras på ett annat sätt än vad motionären föreslår.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att motionen ska anses vara besvarad
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Motionär
Lars Löfgren 
Stockholm

Öppenhet och transparens 
Transparens och öppenhet är det absolut viktigaste åtgärderna mot olika  
typer av korruption. Att en medlemssorganisation inte redovisar rese- 
kostnader och resepolicy offentligt är bedrövligt och unket. Att gömma  
sig bakom ”integritet” är bara sorgligt

Såväl policys som resekostnader och resepresentationskostnader skall vara 
offentliga och tillgängliga för alla.

att resepolicy, representationspolicys skall vara offentliga och  
 tillgängliga för alla, såväl medlemmar som press.

Regionstyrelsens svar på motion Öppenhet och transparens
Regionstyrelsen har lagt en liknande motion, se Unionen – ett transparant 
förbund med kloka och genomtänkta policies.

Transparens är mycket viktigt, men när det gäller kostnader för enskilda 
arbetstagare och förtroendevalda är det enligt regionstyrelsens uppfattning 
rimligt att revisorerna kontrollerar att riktlinjer följts i varje enskilt fall.  
Däremot ska ju policies vara väl kända av alla inom och utom förbundet, 
annars är det ju inte möjligt för t ex förtroendevalda på olika nivåer att följa 
dem. Det kan finnas känsliga delar som gäller säkerheten för anställda och 
förtroendevalda. Sådana delar bör läggas utanför själva policyn, med en  
tydlig hänvisning i policyn. Vidare resonemang återfinns i motion Unionen 
– ett transparent förbund med kloka och genomtänkta policies.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen
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Motionär
Ibrahim 
Stockholm

Hotell upp till 4-stjärnig enkelrum
Vid resor som omfattar styrelsen/kongressen/medarbetare ska bara bokas på 
3-4 stjärniga hotell enkel rum.

Inga sviter/jacuzzi osv.

Regionstyrelsens svar på motion Hotell upp till 4-stjärniga enkelrum
Unionens resepolicy innebär restriktioner för bokning av dyrare hotell.  
I många fall har Unionen, tack vare medlemsantalet, lyckats förhandla  
om lägre priser även på större rum.
Av Unionens resepolicy framgår det att man ska boka den resa som ger den 
lägsta totalkostnaden (inkl resa, hotell, taxi, ev. parkering, traktamente,  
förlorad arbetstid etc) när du jämför de olika alternativen. Den lägsta total-
kostnaden för resan ska vara vägledande för ditt val av biljetter. Det betyder 
att den billigaste ekonomiklassbiljetten ska väljas.

Det viktiga är att förbundets resor bokas med respekt för medlemmarnas 
pengar, och att syftet med varje resa är tydligt – medlemmarna förväntas 
ställa krav på att anställda och förtroendevalda deltar i sammanhang där  
det är viktigt för Unionens medlemmar att Unionen deltar.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att motionen ska avstyrkas
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Motionär 
Ulla Brunö 
Stockholm

Stoppa rabatt på flygresor och  
semesterboende i utlandet
Jag är nöjd med mitt medlemskap i Unionen och tycker det är bra att man 
har olika förmåner som medlem som t.ex. rabatt på hotell i Sverige, hem-
larm, tidningar mm. Men jag blev allt annat än glad när jag i ett nummer 
av Kollega såg att vi medlemmar kunna få 25 % rabatt på inrikes flygresor i 
sommar. Dessutom ser jag att man kan få rabatt på semesterboende i Italien.

Rapport efter rapport konstaterar att vi omgående måste minska vårt utsläpp 
av växthusgaser om vi ska håller den globala temperaturhöjningen under 2 
grader. Om inte vi lyckas stoppa den globala uppvärmningen blir följderna 
bland annat höjda havsnivåer, översvämningar, stormar och andra typer 
av extremväder. Tendenser som vi redan nu ser här i Sverige. Ett förändrat 
klimat som redan i dag hotar såväl livsmedelsproduktion som livsmiljöer för 
båda människor och djur. 

Om vi ska lyckas måste alla aktörer i samhället, lokalt och globalt hjälpas åt. 
Som privatpersoner måste vi till exempel minska våra resor med flyg dras-
tiskt. 

Kanske kan vi få rabatt på tåget i stället?

Unionen är en viktig samhällsaktör med många medlemmar och har där-
med stora möjlighet att hjälpa till med att nå Sveriges klimatmål: Att Sverige 
senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
Jag vill gärna veta mera om hur Unionen ser på sin roll när det gäller att 
stoppa klimatförändringen.

Att  Unionen inte ska ge förmåner för medlemmar på resor med flyg,   
 boende i utlandet och annat som uppmuntrar till flygresor. 

Regionstyrelsens svar på motion Stoppa rabatt på flygresor och 
semesterboende i utlandet
Det är viktigt att förbundet bidrar till ett hållbart samhälle, då detta är en 
förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Regionstyrelsen håller med motio-
nären om att rabatter och förbundets agerande i övrigt inte ska bidra till 
negativa klimateffekter, och om detta inte kan undvikas att dessa minimeras. 
Motionären föreslår även rabatt på SJ vilket regionstyrelsen ser som ett bra 
förslag. 



 45

Hur erbjudanden rent praktiskt utformas, och vilka företag och organisa-
tioner som kan ge rabatt på för Unionen fördelaktiga villkor bör överlåtas 
till förbundet att avgöra från fall till fall, med beaktande av de synpunkter 
motionären framför.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen ska anses vara beaktad

Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Kollektivavtalsombud
Fackförbund har många viktiga uppgifter. Bland de viktigaste uppgifterna - 
kanske den enskilt viktigaste - är att teckna kollektivavtal med bra innehåll, 
och säkerställa en hög  kollektivtäckningsgrad.

Bra kollektivavtal är viktigt för alla i Unionen, från den enskilde medlemmen 
via klubben och till förbundsstyrelsen. Det är därför viktigt med välfunge-
rande rutiner, kloka förtroendevalda och ett bra stöd från anställdaorganisa-
tionen.

Detta avspeglas naturligtvis inte i klubbarnas verksamhet annat än då det 
hettar till i en förhandling. Det kan göra att klubbarna i sitt arbete inte ägnar 
kollektivavtalsarbetet många tankar. Därmed är det säkerligen också många 
lokalt förtroendevalda med intresse för arbetslivets villkor och förhandlingar 
som aldrig blir påtänkta för ett uppdrag som ledamot i en branschdelegation.

För att få in detta i klubbarnas tankevärld vore det bra om frågan på något 
sätt kunde aktualiseras årligen. När klubbarna har årsmöte väljs naturligtvis 
ledamöter och suppleanter, och i stadgarna påminns klubbarna också om 
möjligheten att välja likabehandlingsombud (i §5.8 mom 2).

Detta moment bör utökas så att också kollektivavtalsombud kan väljas på 
samma sätt.

Härigenom får valberedningar och förbundet i övrigt kännedom om vilka på 
klubbnivå som har ett intresse åt detta håll, och som kan vara en målgrupp 
för information och utbildning, och som kan ge värdefull input från sin 
klubb. Det kan också vara ett sätt att enkelt hitta rätt förtroendevald om man 
i samband med avtalsförhandlingar behöver ställa en fråga från delegatio-
nens sida.  Momentet skulle därmed få lydelsen

”Vid årsmötet kan även t ex följande val förekomma eller delegeras till styrelsen

 - kollektivavtalsombud

 - likabehandlingsombud”
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Vi anser därför 

att  §5.8 mom 2 utökas med ”- kollektivavtalsombud”

Vi anser därför  

att  Unionens förtroendevalda-register utökas med denna roll.

Regionstyrelsens svar på motion Kollektivavtalsombud
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen 

Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Motion om dubbelarbete under  
kongresser och förbundsråd
Enligt Unionens stadgar ska granskningsutskottet på förbundsrådet till-  
eller avstyrka ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

Enligt Unionens stadgar ska förbundets revisorer på förbundsrådet till-  
eller avstyrka ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

Enligt Unionens stadgar ska förbundsrådet till- eller avstyrka ansvarsfrihet 
för Förbundsstyrelsen.

Enligt Unionens stadgar ska granskningsutskottet på kongressen till-  
eller avstyrka ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

Enligt Unionens stadgar ska förbundets revisorer på kongressen till-  
eller avstyrka ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

Enligt Unionens stadgar ska sedan kongressombuden besluta i frågan.

Förbundets revisorer arbetar löpande under kongressperioden med att  
granska Förbundsstyrelsens förvaltning, och vidtar de åtgärder de anser  
vara nödvändiga för en betryggande revision. Om någon medlem enskilt 
eller i grupp ser anledning att fästa revisorernas uppmärksamhet på någon 
fråga där Förbundsstyrelsens förvaltning eventuellt kan anses ha brustit har 
dessa medlemmar möjlighet att tillskriva revisorerna när som helst under 
kongressperioden för att lyfta frågan. Revisorerna kan sedan de uppmärk-
sammats på en fråga välja att vidta de åtgärder de anser nödvändiga för att  
utreda om förvaltningen har brustit. Någon tidspress finns inte.
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Granskningsutskotten börjar sitt arbete ett par timmar in på förbundsrådets 
respektive kongressens möte. Utskottet avslutar sitt arbete innan val etc  
genomförs på förbundsråd och kongress, och arbetet bedrivs parallellt med 
att förbundsrådet respektive kongressen pågår.  Hur arbetet ska utföras är 
inte reglerat, enbart att anmärkningar ska behandlas. Anmärkningar kan 
lämnas in av ombud på förbundsrådet respektive kongressen, och utskottet 
har alltså en synnerligen begränsad tid på sig för sitt uppdrag.

Ovanstående procedurer innebär dubbelarbete – två olika instanser har att 
föreslå till- eller avstyrkan: En instans efter ett omsorgsfullt arbete under lång 
tid, och den andra instansen efter ett omsorgsfullt arbete under mycket hård 
tidspress och i kombination med ombuds frånvaro från den demokratiska 
debatten och/eller utebliven sömn, samt utan direkt tillgång till förbundets 
dokumentation.

Unionen ska vara en effektiv och kostnadseffektiv organisation. De eventu-
ella frågetecken som kan upplevas i förvaltningen ska utredas på ett seriöst 
sätt. Med anledning av det föreslår vi:

Att  §7.4 Mom 1 ges följande lydelse: ”Förbundsrådet ska tillsätta ett   
 beredningsutskott med uppgift att bereda frågor som rådet remitte-  
 rat. Förbundsrådet kan även utse ytterligare  utskott för årsmötet.   
 Antal ledamöter fastställs av förbundsrådet som väljer ordförande   
 och ledamöter.”   

Att  §8.3 Mom 1 ges följande lydelse: ”Kongressen tillsätter ekonomi-  
 utskott samt ett eller flera beredningsutskott och fastställer antalet   
 ledamöter i dessa.”

Att  ev följdändringar (referenser till granskningsutskott) i stadgarna   
 genomförs

Att  Unionens revisorer ges i uppdrag att löpande ta mot information om  
 frågor där medlemmar enskilt eller i grupp har sett anledning att   
 lyfta frågor till revisorernas övervägande som kan beröra   
 Förbundsstyrelsens förvaltning

Att  Unionens revisorer ges i uppdrag att på lämpligt sätt låter tillkännage  
 lämplig kontaktväg för sådan information.

Regionstyrelsens svar på motion Motion om dubbelarbete under 
kongresser och förbundsråd
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen 
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Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Motion transparens
Unionen är en mycket stor medlemstyrd organisation, vilket kräver en hel 
del ifråga om transparens och delaktighet.

För närvarande kan man som medlem eller förtroendevald känna sig exklu-
derad från viss information. Ett exempel på det är att regionala förtroende-
valda inom regionerna inte kan se den så kallade Insidan. Som medlem vet 
man inte vad regionstyrelser eller förbundsstyrelse gör. Man vet inte att det 
finns organ som inte är demokratiskt tillsatta, inte heller vilka som är anställ-
da på förbundet (utan att gå omvägen kring Twitter etc), med mer.

En större transparens skulle ge en större delaktighet men även ett större 
ägandeskap av sitt förtroendeuppdrag - vilket skulle kunna göra oss till det 
starka och kaxiga fack som vi vill vara.

Förslag till beslut:

Att  vi nu på kongressen eller på ett förbundsråd har en vägledande dis-  
 kussion om hur vi kan utveckla och förbättra transparensen och   
 öppenheten inom Unionen.

Regionstyrelsens svar på motion Motion transparens
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att tillstyrka motionen 
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Motionär
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Val av regionombud för medlemmar  
utan klubb
Möjlighet att delta och göra sin röst hörd är grundläggande i en demokratisk 
organisation som Unionen. Val av regionrådsombud sker vid klubbarnas  
årsmöten för de som är klubbanslutna, och arbetslösa, studerande samt 
egenföretagare kallas till ett medlemsmöte som arrangeras av regionen.

Av Unionens medlemmar är det nästan hälften som inte tillhör någon klubb, 
dessa uppmanas arrangera ett eget medlemsmöte på sin arbetsplats för att 
välja ombud. För att kunna genomföra ett sådant möte måste en medlem 
själv kalla till ett möte, ta hjälp av Unionen för att få ut information till  
övriga medlemmar på arbetsplatsen, samt sätta sig in i den formalia som 
krävs för att genomföra mötet.

Processen som krävs för att välja regionrådsombud på en arbetsplats utan 
klubb är ett hinder för att medlemmarna på ett lätt sätt skall kunna göra sin 
röst hörd. För att underlätta deltagandet i den demokratiska processen före-
slår vi att regionen skall kalla medlemmar utan klubb till medlemsmöte för 
att välja regionombudsråd.

Vi föreslår att Unionens stadga §5.4 Regionråd Mom 3 ändras enligt följande

Nuvarande lydelse: ”av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlems-
möte” 

Ändras till: ”av medlemmar på andra arbetsplatser genom medlemsmöte 
som regionen ska kalla till”

Vi yrkar på

Att  kongressen beslutar om stadgeändring i §5.4 Regionråd Mom 3  
 enligt förslag.

Regionstyrelsens svar på motion Val av regionombud för  
medlemmar utan klubb
Regionstyrelsen har lagt en liknande motion, se ”Stadgemotion § 5.4” och 
delar motionärens uppfattning om att även medlemmar på arbetsplatser där 
det inte finns klubb eller arbetsplatsombud ska kallas till medlemsmöte som 
regionen kallar till i syfte att välja ombud till regionrådet. Detta görs redan 
idag av region Stockholm.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet 

Att  tillstyrka motionen 
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Motionär
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Organisera egenföretagare
Egenföretagare har funnits inom förbundet sedan 90-talet. Nu är det en väl 
etablerad medlemsform inom förbundet som verkar för att hjälpa medlem-
mar med försäkringar, rådgivning, nätverk och driver lobbyverksamhet i 
socialförsäkringsfrågor och annan lagstiftning.

Många egenföretagare som förnärvarande finns utanför Unionens verksam-
hetsområde vill gärna bli Egenföretagarmedlemmar i Unionen. Förbund 
inom deras egna verksamhetsområden har inte uppmärksammat plattform-
sekonomin lika mycket och har därför inte denna typ av medlemskap.

Unionen bör ta en diskussion med andra förbund och skapa möjlighet för 
egenföretagare inom andra verksamhetsområden att bli Egenföretagar- 
medlemmar i Unionen så länge förbundet inom deras verksamhetsområde 
inte erbjuder denna typ av medlemskap.

Vi yrkar på

Att  kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över och ta en   
 diskussion med andra förbund för att erbjuda Unionens Egenföreta-  
 garmedlemskap till egenföretagare inom verksamhetsområden  
 vars förbund saknar denna typ av medlemskap.

Regionstyrelsens svar på motion Organisera egenföretagare
Unionen organiserar egenföretagare inom Unionens branscher på samma 
sätt som vi organiserar yrkesverksamma medlemmar i olika branscher medan 
andra fackförbund har andra branscher inom sina avtalsområden. 

Vi ser positivt på förslag om att öka tvärfackliga samarbeten på konkret nivå. 
Via NyföretagarCentrum kan exempelvis egenföretagare inom alla möjliga 
branscher få rådgivning och ha en mötesplats. 

Att påbörja en diskussion med andra förbund om att öppna medlemskapet 
för egenföretagare utanför vårt branschområde skapar också förväntningar 
och förvirring kring vilka som kan vara medlemmar i Unionen. Samt så 
anser regionstyrelsen att Unionens kompetens i första hand avser privat- 
anställda tjänstemän.

Unionen fortsätter däremot att driva frågan om plattformsekonomi gente-
mot samhällets olika aktörer och politiken. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka motionen
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Motionär
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Nätverk för egenföretagare
Inom Unionen finns 10 000 egenföretagarmedlemmar som jobbar inom 
olika branscher, gemensamt är att de driver företag.

Unionen har till uppgift att förena medlemmar samt tillvarata och främja 
deras yrkesmässiga intressen.

Kompetensutveckling är viktigt, och det handlar även om att inspireras och 
utbyta erfarenheter. För egenföretagare är kompetensutveckling viktig både 
vad gäller branschen och driva företaget. Regionerna bör därför inrätta nät-
verk för egenföretagare, i syfte att låta egenföretagarna inspireras och utbyta 
erfarenheter för att utvecklas som företagare.

Vi yrkar på

Att  kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att verka för att nätverk för  
 egenföretagare inrättas i alla regioner.

Regionstyrelsens svar på motion Nätverk för egenföretagare
Regionstyrelsen anser att det finns bra möjligheter för att skapa nätverk för 
egenföretagare idag och inom region Stockholm erbjuds flera aktiviteter där 
nätverk kan bildas tex genom de kurser för egenföretagare som möjliggör 
både nätverkande och kompetensutveckling. 

Unionen samarbetar med NyföretagarCentrum centralt och regionalt.

NyföretagarCentrum bistår de egenföretagare som finns bla med stöd i form 
av IT-system, rådgivningsverktyg, trycksaker, kampanjer. De erbjuder även 
nätverkande och vidareutbildning av rådgivare och kvalitetssäkrar verksam-
heten genom certifiering av enskilda NyföretagarCentrum och diplomering 
av rådgivare, vilket garanterar att de har kunskaper inom flera områden som 
rör företagande. Unionen är med och stöder NyföretagarCentrum och har en 
informationskanal via deras nyhetsbrev och styrelser. 

Unionen deltar också på större företagsmässor där vi tillsammans med andra 
företag som erbjuder förmåner till Unionens egenföretagarmedlemmar. Vi har 
flera möjligheter för synlighet och informationsspridning om egenföretagare.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen ska anses vara besvarad
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Motionär
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Klubblös = Klubbfri?
Varje år innan januari månads utgång inbjuds/kallas medlemmar som inte 
har någon klubb på arbetsplatsen till medlemsmöte för val av ombud till 
Regionrådet. Detta möte brukar beskrivas som det ”klubblösa mötet”.

Det är väl känt att dessa möten inte är så välbesökta som de borde vara 
med tanke på att nästan 60 procent av förbundets medlemmar tillhör  
denna grupp.

Demokratiskt sett är detta ett problem för förbundet. Det skall tilläggas att 
förbundet gör stora ansträngningar för att skapa klubbar.

Detta möte skulle behöva mera nytänkande och omtanke från förbundet 
för att se till att flera av Unionens medlemmar kommer på detta möte.

Till gruppen klubblösa tillhör även Egenföretagarmedlemmarna i förbundet. 
Egenföretagare kan per definition aldrig skapa en klubb på sin arbetsplats. 
De känner sig utanför när det fokuseras på klubbar i förbundet.

Namnet klubblös används i många fall i dagligt tal och i en del fall i inbju-
dan till dessa möten. Vi anser att användandet av namnet ’klubblös’ verkar 
exkluderande mot gruppen utan klubbmedlemskap vid kallelser, tilltal 
m.m. De behöver känna sig välkomna och inkluderande istället.

Vi yrkar på

Att  kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se över och ta fram  
 förslag på hur regionerna ska stödjas inför de icke klubbanslutnas  
 medlemsmöten.

Att  kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att ta fram och se till att  
 attraktivare språkbruk används för dessa medlemmar.

Regionstyrelsens svar på motion Klubblös=Klubbfri?
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning om att ett annat uttryck 
än ”klubblös” ska användas, både i skrift vid tex inbjudningar samt även 
under möten.

Region Stockholms har arbetat för att inte använda detta uttryck och  
kommer fortsätta att utveckla medlemsmötet för val av ombud till region-
rådet.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen ska anses vara besvarad
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Motionär
Hans Fryklund 
Stockholm

Intressepolitik för egenföretagare
Inom Unionen finns 10 000 egenföretagarmedlemmar och i takt med att 
arbetsmarknaden förändras alltmer så ökar antalet egenföretagare som har 
begränsat socialt skyddsnät.

Unionen värnar om jämställdhet och jämlikhet, samt medlemmarnas sociala 
och ekonomiska intressen. För egenföretagare är en av utmaningarna i 
vardagen tillgången till socialförsäkringar, så som VAB (ersättning för vård 
av barn) och sjukersättning, vilka baseras på SGI-beräkningar (sjukpenning-
grundande inkomst). Villkoren för socialförsäkringar skiljer även mellan 
egenföretagare beroende på företagsform. Detta är ett exempel på frågor som 
behöver lyftas för att få till en politiska beslut som leder till förändring.

Förbundet behöver avsätta mer resurser för politisk påverkan med inriktning 
på egenföretagare för att värna om egenföretagarmedlemmarnas intressen.

Vi yrkar på

Att  kongressen uppdrar åt förbundsstyrelsen att öka resurserna för  
 politisk påverkan med inriktning på egenföretagare.

Regionstyrelsens svar på motion Intressepolitik för egenföretagare
Unionens politik för egenföretagare drivs aktivt på förbundsnivå och finns 
även att använda på regional nivå i samarbete med NyföretagarCentrum.  
I årets upplaga av Järvaveckan kommer Unionen via region Stockholm, att 
arbeta närmare NyföretagarCentrum Järva för att skapa debatt och synlig- 
göra frågor som berör egenföretagare. 

Regionstyrelsen anser att frågan är utanför Unionens kompetensområde och 
anser därför inte att det är rimligt att styra över resurser till berört område.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka motionen
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Motionär 
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Införande av rådgörande referensgrupp 
för egenföretagare
Arbetsmarknaden är under förändring med anledning av plattformseko-
nomin och antalet egenföretagare ökar. Det är viktigt att Unionen bevakar 
frågor som rör egenföretagare och säkerställer Egenföretagarmedlemmarnas 
demokratiska inflytande.

Vi önskar att en rådgörande referensgrupp för egenföretagare inrättas i  
Förbundet som bevakar och kan vara remissinstans för egenföretagarfrågor.

Vi föreslår att rådet skall bestå av 5-7 av Unionens Egenföretagarmedlemmar, 
som på bästa möjliga sätt representerar olika branscher och regioner.  
Lämpligt är att centrala valberedningen får i uppgift att utse ledamöter till 
Förbundet för beslut.

Detta råd är en vidareutveckling av den redan befintliga Samverkansgruppen 
för egenföretagare, syftet med rådet är att säkerställa långsiktigt hållbart  
bejakande av egenföretagares intressen.

Vi yrkar på

 kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa ett råd för   
 egenföretagare under kommande mandatperiod.

Regionstyrelsens svar på motion Inför rådgörande referensgrupp för 
egenföretagare
Regionstyrelsen anser att befintliga organ för att driva medlemmars gemen-
samma intressen utanför företagsklubbar/arbetsmiljöombud/arbetsplats- 
ombud – dvs samverkansgrupper och allmänna klubbar – är fullt tillräckliga 
utan att tillföra en ny samarbetsform. Om nationella valberedningen ska ges 
i uppdrag att förbereda val till en sådan måste det regleras hur, och vem som 
har beslutanderätten samt former i övrigt om godtycke ska undvikas. Då 
inrättandet och villkor för samverkansgrupp är reglerad i stadgar och anvis-
ningar skulle ett råd av skisserat slag också behöva stadgeregleras. Det kan 
enligt regionstyrelsens uppfattning ifrågasättas om den föreslagna åtgärden 
skulle innebära någon förbättring jämfört med dagens nationella samver-
kansgrupp.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka motionen
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Motionär
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Information till de som vill starta eget
Det finns flera aktörer som ger råd till de som vill starta egna företag, dock 
finns det brist på information om hur socialförsäkringsskyddet förändras för 
individen som skall starta företag. Det finns stora skillnader för individen 
beroende på vilken företagsform som väljs och om företagandet kombineras 
med anställning (sk. Kombinatörer).

Yrkesverksamma medlemmar, studerandemedlemmar och potentiella  
medlemmar som funderar på att starta företag bör få information om vad 
olika företagsformer innebär och hur den sociala tryggheten påverkas bero-
ende på vilka val som görs i uppstarten i företaget samt vad det innebär att 
vara egenföretagare.

Unionen bör ta fram informationsmaterial som riktar sig till personer som 
funderar på att starta företag, där den sociala tryggheten lyfts och vad Egen-
företagarmedlemskapet kan tillföra egenföretagare.

Det finns också potential för Unionen Egenföretagare att tillsammans med 
andra aktörer så som Skatteverket, Försäkringskassan, Bolagsverket och  
Nyföretagarcentrum ta fram informationsmaterial och informationsträffar.

Vi yrkar på

 kongressen ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att ta fram  
 informationsmaterial och genomföra informationsträffar för poten-  
 tiella egenföretagare.

Regionstyrelsens svar på motion Information till de som vill starta eget
I dagsläget samarbetar Unionen Egenföretagare med NyföretagarCentrum, 
Försäkringskassan, Folksam och Skatteverket och ger information när en  
vill starta eget. Även regionens försäkringsinformatörer håller informations- 
träffar för egenföretagarmedlemmar.

I samband med Företagarmässan och andra mötesplatser samverkar Unio-
nen Egenföretagare regionalt med aktörer som kan ge värdefull information 
till egenföretagare.

Medlemmar får ”Min Firma” och det digitala nyhetsbrevet skickas ut 10 
gånger per år. Även där finns det information som är riktad mot nya och 
befintliga medlemmar. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen ska anses vara besvarad
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Motionär 
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Hållbar värvningsstrategi av Egenföre- 
tagarmedlemmar
Arbetsmarknaden är under förändring i samband med plattformsekonomin 
och antalet egenföretagare ökar. Unionen bör fortsätta vara en ledande kraft  
i frågor rörande plattformsekonomin och det finns stor potential för Unionen 
att öka antalet Egenföretagarmedlemmar.

Egenföretagarmedlemskapet skall löpande vidareutvecklas för att ge mer- 
värde för medlemmarna i den föränderliga arbetsmarknaden.

För att Unionen skall kunna öka antalet medlemmar krävs en hållbar värv-
ningsstrategi där alla regioner jobbar aktivt med värvning.

Vi yrkar på

 kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att ta fram en hållbar  
 värvningsstrategi av Egenföretagarmedlemmar.

 kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillföra mer resurser till  
 aktivt arbete med vidareutveckling av Egenföretagarmedlemskapet.

 kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att tillföra resurser till   
 aktivt arbete med värvning av Egenföretagarmedlemmar.

Regionstyrelsens svar på motion Hållbar värvningsstrategi av  
Egenföretagarmedlemmar
Varje ny medlem i Unionen Egenföretagare slussas in i välkomstprocessen. 
Oavsett om de är helt nya i Unionen eller om det kommer från ett yrkes- 
verksamt medlemskap eller studerandemedlemskap.

Unionen Egenföretagare arbetar utifrån en marknadsförings- och värvnings-
strategi som varit en stark bidragande orsak till att antalet medlemmar ökat 
från knappt 3 000 till nära 10 000 medlemmar. Nu pågår ett arbete med över-
syn och utveckling av en ny strategi. 

Unionen Egenföretagares antal värvade medlemmar per år som andel av det 
totala antalet egenföretagarmedlemmar är 2,5 gånger högre än motsvarande 
siffra för yrkesverksamma medlemmar.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionens första att-sats ska anses vara besvarad

Att  avstyrka andra och tredje att-satsen
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Motionär 
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

Facklig utbildning på lika villkor
Samverkansgruppen för egenföretagare har som en av de högsta priorite-
terna att få fler medlemmar engagerade och ta på sig förtroendeuppdrag i 
förbundet.

Det har nu gett positiv effekt, men det blir problem när nya förtroendevalda 
som är egenföretagare önskar gå facklig utbildning. I dagsläget bestämmer 
regionen, Regionstyrelsen, huruvida egenföretagare som är förtroendevalda 
får möjlighet att gå fackliga utbildningar.

I många fall är det frågan om angående ersättning för förlorad arbetsinkomst 
som dyker upp som ett problem. Många av kurserna är F-märkta och de 
förtroendevaldas arbetsgivare betalar lönen under utbildningen. Men om 
förbundet skall lyckas få egenföretagare att engagera sig och bli förtroende-
valda och gå facklig utbildning på lika villkor så måste förbundet stå för den 
ersättningen.

Vi yrkar på

 kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att se till att förtroende- 
 valda egenföretagare får ersättning i samma omfattning som andra   
 förtroendevalda med anställning när de går utbildningar.

Regionstyrelsens svar på motion Facklig utbildning på lika villkor
Utifrån tolkning av motionen kan regionstyrelsen inte se i vilka fall en 
utbildning som omfattas av förtroendemannalagen kan vara aktuell för en 
egenföretagarmedlem. Däremot kan egenföretagare vara förtroendevald 
inom förbundet på regional och nationell nivå, tex som regionrådsombud. 
Då omfattas egenföretagarmedlem av samma rätt till ersättning som övriga 
regionrådsombud som deltar på regionrådet och får ersättning från regionen 
efter redovisad förlorad inkomst.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen ska anses vara besvarad
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Motionär
Hans Fryklund 
Christina Andersson, Öst; Björn Ehlin, Skaraborg/Väst; Birgitta Holmlund, 
Uppland; Johanna Nilsson, Stockholm; Ann Stigenberg, Gävleborg; Johan 
Svälas, Dalarna 
Stockholm

30 dagars betaltid till egenföretagare
Egenföretagare hamnar ofta i underläge mot större företag, där större företag 
kräver att få 90 dagar eller mer på sig att betala fakturor som egenföretagare 
skickar. Detta innebär att det dröjer länge innan en egenföretagare får betalt 
för nedlagt arbete och riskerar att få likviditetsproblem.

Regeringen försökte åtgärda problemet 2013 med en ny lagstiftning som fast-
ställde att det är 30 dagars betaltid som gäller mellan företag – så vida inget 
annat avtalats. Storföretagen utnyttjar ofta lagens möjligheter till ”frivilliga” 
överenskommelser och många egenföretagare vittnar om hur maktlösa de 
känner sig inför krav på 60, 90 dagar eller ännu längre betaltid.

30 dagars betaltid minskar pressen på mindre företag som levererar till stor-
företag och tvingas vänta på pengarna, ibland tre månader eller mer.

Vi yrkar på

 kongressen uppdrar åt Förbundsstyrelsen att driva frågan om att   
 begränsa möjligheten till längre betalningstid är 30 dagar till  
 egenföretagare.

Regionstyrelsens svar på motion 30 dagars betaltid till egen- 
företagare
Regionstyrelsen anser inte att detta är en fråga som bör vara prioriterad 
inom Unionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka motionen
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Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Motion angående Unionens internatio-
nella arbete
Internationellt arbete blir allt viktigare för Unionen och ska kunna utföras 
med sjysta villkor både för Unionens anställda och dess förtroendevalda. 
Idag finns de få möjligheter för förtroendevalda att bedriva internationellt 
fackligt arbete. I stora koncerner kan det fungera om arbetsgivaren ser  
mellan fingrarna med den fackliga tiden eller att förtroendevalda använder 
sitt bolagsstyrelsemandat för dessa frågor.

Våra Unionenanställda måste kunna resa och agera internationellt och som 
en sammanhållen och väl koordinerad grupp. Frågan om ”Union Busting” 
har varit uppe på kongressen 2015, men det saknas fortfarande ett samman-
hållet grepp och väl utvecklade riktlinjer för hur information om detta och 
åtgärder emot detta ska fungera.

Vi yrkar på

Att  Unionens anställda ska kunna agera på den internationella arenan   
 och stötta förtroendevalda med en resepolicy som ger rimliga villkor  
 och möjliggör ett fungerande familjeliv för våra anställda

Att  Unionen tar ett samlat grepp om ”Union Busting” och ser till att   
 informera förtroendevalda och ökar kunskapsnivån internt inom   
 förbundet

Att  Unionen utreder vilka åtgärder som skulle kunna ge våra förtroende- 
 valda fler möjligheter att agera för att stödja facklig verksamhet   
 utanför Sveriges gränser

Regionstyrelsens svar på motion Motion angående Unionens  
internationella arbete
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att tillstyrka motionen
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Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Motion angående en nationell  
samverkansgrupp med inriktning på  
internationella frågor
Idag är det svårt att som medlem och som lokal fackligt förtroendevald hitta 
vad man  kan göra om man brinner för internationella frågor och  vill att det 
fackliga arbetet ska handla om solidaritet med även övriga världen. Det görs 
mycket när man sitter i Förbundsstyrelsen men om man är på lokalnivå så 
finns det inte mycket och då är det lätt att man hittar kanaler utanför Unio-
nen. Union To Union och TCO Stockholms Café Världen är värdefulla och 
bra - men Unionen som Sveriges största fackförbund borde kunna erbjuda 
internationellt intresserade medlemmar möjligheter att utöva sitt engage-
mang inom förbundet.

En lämplig organisation för detta kan vara en samverkansgrupp på nationell 
nivå, som görs väl känd inom förbundet. 

Därför yrkar regionstyrelsen Stockholm på 

Att  förbundet inrättar en nationell samverkansgrupp som är inriktad på  
 Unionens internationella arbete 

Regionstyrelsens svar på motion Motion angående en nationell  
samverkansgrupp med inriktning på internationella frågor
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att tillstyrka motionen
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Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Motion om klimat, Agenda 2030 och  
Unionen
För många människor är klimatfrågorna viktiga. Vi har personer som är på 
väg ut i arbetslivet som säger att dom inte kommer att arbeta på företag som 
inte tar klimatfrågan seriöst. Då är det också självklart att vi som fackför-
bund även tar dessa frågor med det allvar och seriositet som frågorna kräver. 
Klimatfrågorna är viktiga inte bara av dessa skäl utan också av rent över- 
levnadsskäl.

FN:s generalförsamling antog 2015 Agenda 2030 för en hållbar utveckling. 
Världens länder har förbundit sig att gemensamt uppnå en miljömässig, eko-
nomisk och socialt hållbar utveckling till år 2030. Med 17 mål som syftar till 
att utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för 
alla, samt skydda vår planet och dess naturresurser. År 2016 hade 70 procent 
av svenska storbolag börjat rapportera enligt FN:s Agenda 2030.

Vi tycker att Unionen agerar för långsamt på detta område både internt med 
att arbeta med miljöfrågor samt externt som en viktig samhällskraft.

Därför yrkar vi på

Att  man lyfter in klimatfrågan och Agenda 2030 i Unionens arbete,   
 framtida och nutida

Att  Unionen som organisation redovisar sin egen miljöpåverkan

Att  Unionen inte enbart fokuserar på de Agenda 2030 mål som ligger   
 inom ”vårt område” som facklig organisering utan även tänker hur   
 vi ska jobba för att minska miljöpåverkan i ett samhällsperspektiv

Regionstyrelsens svar på motion Motion om klimat, agenda 2030 
och Unionen
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen
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Motionär
Tomas Eisner, Jeanette Granlund och Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Stadgemotion § 5.4
Enligt Unionens stadgar, § 5.4 moment 3 så skall,  när klubblösa medlemmar 
skall utse ombud för Regionrådet så skall regionen kalla till möten på res-
pektive arbetsplats för att medlemmar på dessa arbetsplatser ska kunna välja 
sina ombud till Regionrådet.

Det finns [i Stockholm] över 60 000 medlemmar på runt 15 000 arbetsplatser 
så det är mer eller mindre omöjligt att kunna administrera dessa kallelser 
och samtidigt för medlemmarna att veta vilka andra medlemmar det finns 
på respektive företag.

För att underlätta för klubblösa medlemmar att kunna utöva sin demo- 
kratiska rätt att välja ombud till Regionrådet föreslår vi att i stället för att  
medlemsmöten ska hållas på respektive arbetsplats att regionen får ansvar att 
kalla till ett centralt möte där alla klubblösa medlemmar från olika företag 
får chans att träffas och för respektive företag välja representanter till Region-
rådet. De företag som då finns representerade på detta möte får då möjlighet 
att rösta fram delegater enligt moment 4 i §5.4.

Unionen måste sträva efter att underlätta för klubblösa att kunna utöva sin 
demokratiska rätt så därför föreslår vi:

Att  § 5.4 moment 3, punkt 3 formuleras om till att lyda: 

 o för övriga medlemmar på medlemsmöte som regionen ska kalla   
 till, hålla mötet samt administrera utfallen av valen

Regionstyrelsens svar på motion Stadgemotion § 5.4
Regionstyrelsen har valt att stå bakom denna motion, yttrandet framgår av 
motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen
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Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm 

Unionen – ett transparant förbund med 
kloka och genomtänkta policies
Unionen har ett antal policies som tydliggör vad som gäller för anställda och 
förtroendevalda. Unionen är ett medlemsstyrt förbund, och det gör det extra 
viktigt med att verksamheten bedrivs transparent. Det gäller också vilka  
förhållningsregler anställda och förtroendevalda har att hålla sig till. En policy 
som medlemmar önskar ha prövade t ex genom förbundets motionshan-
tering måste vara tillgängliga, likaså måste förtroendevalda på klubbar och 
regioner ha god kännedom om Unionens alla policies för att kunna förhålla 
sig till dem.

I december 2018 uppstod ett drev mot Unionens dåvarande resepolicy. 
Enligt kvällspressen har Unionen initialt vägrat lämna ut policyn. Detta 
tycks inte stämma, men för att förebygga framtida drev anser regionstyrelsen 
Stockholm att när förbundsstyrelsen avser besluta om en ny policy ska den 
förankras i regionstyrelserna. Efter beslut om antagande är fattat av för-
bundsstyrelsen ska den tillhandahållas för förtroendevalda, andra medlem-
mar och allmänhet på Unionen.se

En policy ska ha ett genomtänkt innehåll som kan försvaras och som vi inte 
behöver skämmas för. Det gör att transparensen inte borde medföra några 
problem, utan tvärtom förebygger problem.

Det finns goda skäl att inte offentliggöra säkerhetsrelaterade detaljer t ex i 
samband med anställdas och förtroendevaldas resor. Detta är inget hinder 
för transparens då sådana detaljer lämpligen läggs i en bilaga till policyn. 
Bilagan ska då innehålla enbart säkerhetsrelaterade detaljer. Den publiceras 
inte.  Det kan förekomma avsnitt i andra nu gällande policies som kan tänkas 
skada förbundet, anställda och/eller förtroendevalda om de blir kända. Dessa 
avsnitt behandlas då på samma sätt, dvs texten flyttas till en bilaga namngi-
ven i policyn och beslutas tillsammans med policyn - men publiceras inte.

Regionstyrelsen i Unionen Stockholm föreslår därför kongressen besluta

Att  Unionens policies ska förankras i Unionens regionstyrelser innan de  
 antas

Att  Unionens policies (utan bilagor som rör säkerhetsrelaterade detaljer)  
 ska publiceras på unionen.se efter förbundsstyrelsens beslut om   
 antagande av respektive policy.
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Regionstyrelsens svar på motion Unionen – ett transparent förbund 
med kloka och genomtänkta policies
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen

Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

CSR Corporate Social Responsibility,  
inte bara en företagsangelägenhet
CSR-Corporate Social Responsibility, företagens nyvaknade intresse för en 
hållbar utveckling och socialt ansvar har tagit rejäl fart de senaste åren. Dock 
saknas det en tydlig koppling till Unionens arbete på lokal nivå. CSR avdel-
ningar växer upp och deras arbete behöver i dagsläget inte ske i samråd med 
lokala Unionenklubbar. Olika företagsinitiativ lanseras som sträcker sig långt 
in på våra områden. Att ha en verksamhet inom företag som så tydligt verkar 
inom vår gemensamma sfär skapar osäkerhet lokalt.

CSR avdelningar på våra företag arbetar ofta med att ta fram policies och 
riktlinjer för arbetsplatser och hur de ska hantera sociala faktorer och facklig 
anslutning globalt utanför Sverige. Denna verksamhet sker ibland i samarbete 
med HR, vår naturliga samarbetspartner, eller helt skiljt ifrån företagens HR 
avdelningar. Vi ser en risk att CSR avdelningar lever ett eget liv inom före- 
tagen och att de, ibland med konsulthjälp, enbart blir ett verktyg för att före-
tag vill putsa upp sin image inom områden som är vår kärnverksamhet.

Vi yrkar på

Att  det CSR arbete som bedrivs på företagsnivå ska ske i samverkan med  
 de anställda och deras fackliga organisationer

Att  det för fackliga företrädare i Europeiska Företagsråd ges möjlighet   
 att utbilda sig i CSR frågor

Att  för deltagande i CSR arbete på företag ska det utgå facklig tid och att  
 det ges möjlighet till utbildning i CSR frågor

Regionstyrelsens svar på motion CSR Corporate Social Responsibility, 
inte bara en företagsangelägenhet
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen
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Motionär
Regionstyrelsen Stockholm 
Stockholm

Gör tillgänglighet och användbarhet till 
en arbetsmiljöfråga
Personer med funktionshinder har en högre arbetslöshet jämfört med  
befolkningen i övrigt, oavsett konjunkturläge. Det handlar ofta om negativa 
attityder hos arbetsgivare, som ibland tittar på personers svårigheter istället 
för kompetens. Faktum är att företag och organisationer många gånger går 
miste om kompetens då man väljer bort personer med funktionsnedsättning 
i anställningsförfaranden. FNs konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning säger i Artikel 27 att vi ska skydda rätten till rättvisa 
och gynnsamma arbetsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighet är en viktig inkluderingsfråga och kan uppnås med Universell 
utformning på arbetsplatserna. Tillgängligheten ökar möjligheten att anställa 
personer ur en bredare krets, vilket är en garant för mångfald som gör att 
företaget/organisationen når nya idéer och nya kunder. 

(Mer om Universell utformning går bland annat att läsa om på mfd.se  
(myndigheten för delaktighet) och dhr.se (DHR))

För en starkare och mer inkluderande arbetsmarknad behöver Unionen 
arbeta för:

att  vi får arbetsgivare att sträva efter att garantera tillgänglighet och   
 användbarhet på arbetsplatsen. 

att  vi arbetar med Universell utformning som en arbetsmiljöfråga

att  vi arbetar för att i likabehandlingsplaner och eller mångfaldspolicys   
 stärka funktionshinderperspektivet genom att belysa frågan om till-  
 gänglighet och användbarhet. 

Regionstyrelsens svar på motion Gör tillgänglighet och använd- 
barhet till en arbetsmiljöfråga
Regionstyrelsens egen motion, yttrandet framgår av motionen.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen
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Motionär
Unionenklubben SVT 
Stockholm

Kraven för inkomstförsäkringen bör vara 
samma som för A-kassan
I dagens arbetsliv är det många som är visstidsanställda. Många tror att det 
bara är ungdomar som är utsatta för kortare anställningar, men så är inte 
fallet. 

En annan felaktig uppfattning är att de flesta visstidsanställda har en lön 
som ligger under A-kassetaket och att de därför inte skulle vara berättigade 
till Inkomstförsäkringen. Vi upplever att så inte alls är fallet utan att man 
lönemässigt ofta kommer upp över A-kassans tak. Problemet är att kvalifice-
ringskravet och återkvalificeringskravet (för att få en ny ersättningsperiod) 
i inkomstförsäkringen inte är anpassade efter hur arbetslivet ser ut i dag, 
utan bygger på att medlemmen fått sluta från en relativt trygg och långvarig 
anställning.

Vi menar att inkomstförsäkringen är omodern och att den dessutom ex-
kluderar en av de grupper på arbetsmarknaden som behöver den bäst: de 
visstidsanställda. Inkomstförsäkringen skulle behöva moderniseras. Därför 
föreslår vi att kvalificeringskrav och återkvalificeringskulle blir de samma 
som A-kassans. 

Inkomstförsäkringens kvalificeringskrav för ersättning är idag INTE  
desamma som A-kassans:

Kvalificeringskrav för ersättning från A-kassan/inkomstförsäkringen

A-kassan Inkomstförsäkringen

Du skall ha förvärvsarbetat minst:

6 månader med minst 80 timmar per kalender-
månad 

eller 

minst 480 timmar under en sammanhängande 
tid av 6 kalendermånader och utfört arbete 
under minst 50 timmar under var och en av 
dessa månader.

Du skall ha förvärvsarbetat minst:

12 månader med minst 80 timmar per kalender-
månad under de senaste 18 månaderna 

och

att den sista arbetsperioden ska ha varat minst 
en kalendermånad och att den försäkrade 
arbetat minst 80 timmar under denna period.

Du måste ha varit medlem i a-kassan minst 12 
månader innan du blir arbetslös

Du måste ha varit medlem i a-kassan minst 12 
månader innan du blir arbetslös

Att arbetslöshetsersättning utbetalas av 
a-kassan

Haft en lön över ersättningstaket i a-kassan  
(25 025:-)
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Inkomstförsäkringens återkvalificeringskrav för ersättning är INTE desamma 
som A-kassans. 

Återkvalificeringskrav för ersättning från A-kassan/inkomstförsäkringen

Bortsett från att det i dagsläget är krångliga regler så finns det flera svårig- 
heter som gör att visstidsanställda får väldigt svårt att kvalificera och åter-
kvalificera sig till inkomstförsäkringen. 

Inkomstförsäkringen är den del av medlemserbjudandet som medlemmar 
lyfter som främsta argument att vara medlem i facket, vilket också visar  
sig bland våra visstidsanställda som ifrågasätter varför de ska vara med i 
Unionen och dessutom vara med och betala till en inkomstförsäkring som 
de själva inte kan dra nytta av? 

Problemen i kvalificeringskraven består bland annat av:

- ”att den sista arbetsperioden varat minst en kalendermånad och att den 
försäkrade arbetat minst 80 timmar”. 

I detta kvalificeringskrav finns två svårigheter

• Du kan ha arbetat 11,5 månader i streck eller i perioder, men om den sista 
arbetsperioden inte är en hel månad utan till exempel 3 veckor, så har du inte 
uppfyllt kravet trots att du arbetat mer än 12 månader

• Om du inte arbetar en hel kalendermånad utan till exempel från 15 mars 
till 16 april,  är det inte en hel kalendermånad och du har inte uppfyllt kravet.

• Viktigt att tänka på är också att om du har arbetat mer än 12 månader  
och uppfyllt kvalifikationskravet så måste du dra igång hela arbetslöshets-
proceduren även om du vet att du har ett nytt kontrakt som börjar en vecka 
senare, om det nya kontraktet är under en kalendermånad. 

A-kassan Inkomstförsäkringen

Du skall ha förvärvsarbetat minst:

6 månader med minst 80 timmar per kalender-
månad 

eller 

minst 480 timmar under en sammanhängande 
tid av 6 kalendermånader och utfört arbete 
under minst 50 timmar under var och en av 
dessa månader.

Förvärvsarbetat minst 12 månader efter den 
senaste ersättningsperioden

och

förvärvsarbetat minst 80 timmar per kalender- 
månad i 12 månader i följd samt ej uppburit 
arbetslöshetsersättning.
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- När du kommer till återkvalificeringskravet blir det ännu svårare. Då räcker 
det inte med 12 månader under en 18 månaders period som vid kvalifice-
ringskravet, utan du skall ha arbetat minst 80 timmar per kalendermånad 
under 12 månader i följd. Det innebär att om du arbetar höst och vår med 
uppehåll under sommaren, till exempel 20 juni till 10 augusti, så kommer du 
aldrig att återkvalificera dig då du inte klarar av tolvmånaderskravet. 

- Vid återkvalificering måste du jobba minst 80 timmar (ca 50%) per månad. 
Problemet är att de inte får ta ut a-kassa för resterande tid upp till heltid, 
eftersom den som uppbär stöd från a-kassa per automatik blir diskvalificerad 
för inkomstförsäkring. 

På förra kongressen kom det in i det ekonomiska programmet att en utred-
ning skulle göras för att säkerställa att visstidsanställda inte blev missgynnade 
i inkomstförsäkringen. Denna utredning är gjord och förbundsstyrelsen har 
därefter fattat ett beslut att inte göra någon ändring.

Vår uppfattning är att den utredningen inte syftade till att hitta villkors- 
ändringar för att underlätta för våra visstidsanställda medlemmar att kunna 
utnyttja inkomstförsäkringen. Istället fokuserade den på vilka kostnader det 
skulle medföra att rätta till försäkringen så att den blir användbar också för 
medlemmar med osäkra anställningsformer. 

Naturligtvis kom utredningen fram till att det skulle medföra ökade kostnader 
vilket är lätt att säga nej till, däremot inte hur många ytterligare medlemmar 
som skulle kunna omfattas och vad som skulle behöva göras. 

En rättvis försäkring kan innebära något sämre villkor för idag gynnade 
medlemmar, men en försäkring lika värdefull för alla medlemmar är bättre 
än att ha en jättebra försäkring öppen i första hand för dom som inte behöver 
den och med en tröskel som snuddar taket för en stor medlemskategori. En 
ny utredning med bättre direktiv är därför nödvändig.

Vi yrkar därför:

Att  det tillsätts en utredning som har som syfte att anpassa reglerna så   
 långt det är möjligt efter a-kassans regler, både vad gäller   
 kvalificeringskravet och återkvalificeringskravet.

Att  förbundet säkerställer att visstidsanställda inte missgynnas av kvali-  
 ficerings- och återkvalificeringskraven i inkomstförsäkringen 

Att  ta bort ” att den sista arbetsperioden varat minst en kalendermånad   
 och att den försäkrade arbetat minst 80 timmar under denna period.” 
 ur kvalificeringskraven.

Om att-satsen ovan gällande ”sista arbetsperioden” inte bifalles eller beaktas, 
ändra ifrån kalendermånad till månad i kvalificeringskravet.

Att  ta bort kravet att inte uppbära A-kassa under återkvalificeringstiden. 
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Regionstyrelsens svar på motion Kraven för inkomstförsäkringen bör 
vara samma som för A-kassan
Regionstyrelsen delar uppfattningen att a-kassans och inkomstförsäkringens 
regler ska harmoniseras och ser positivt på att en utredning i frågan görs. På 
så sätt bör de tre sista att-satserna hanteras i en sådan utredning.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionens första och andra att-sats

Att  motionens tredje, fjärde och femte att-satsen anses vara besvarad

Motionär
Unionenklubbarna på public service (SVT, SR, UR och Radiotjänst) 
Stockholm

Klimatkompensering för Unionens resor
I spåret av medias granskning av Unionens resor och framtagande av en ny 
resepolicy tycker vi att Unionen också skall tänka på att klimatkompensera 
resorna.

Som Sveriges största fackförbund är det viktigt att vi tar vårt klimatansvar.

Därför yrkar vi på:

Att  Unionen klimatkompenserar sina resor

Regionstyrelsens svar på motion Klimatkompensering för Unionens 
resor
Regionstyrelsen delar motionärens åsikt om att Unionen ska ta sitt klimat- 
ansvar och har lagt motion på samma tema, se motion ”Motion om klimat, 
Agenda 2030 och Unionen”. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  tillstyrka motionen



 70

Motionär
Gun Karlsson 
Maria Fornemo 
Stockholm

Vegetarisk mat som standard på  
Unionens större sammankomster
Motion till Unionens kongress 2019

Motion om vegetarisk mat som standard på Unionens större sammankomster

Klimatfrågan är en av världens just nu största utmaningar. När vi ser hur 
skogsbränder och stormar ökar till följd av klimatförändringar på grund av 
vårt sätt att leva, kan vi inte bara titta på. Alla måste hjälpas åt att arbeta för 
ett bra klimat. Också Unionens förtroendevalda.

Ett sätt att ta ansvar är att i större utsträckning välja vegetarisk mat istället för 
kött, då vegetariskt orsakar mindre påfrestningar på miljön.

Vi yrkar därför att:

 • Unionen vid större sammankomster som kongresser och förbunds- 
 råd bjuder vegetariska rätter som standard, och att kötträtter endast   
 serveras som specialkost till dem som särskilt beställer det. Om fisk-  
 och skaldjursrätter serveras ska de vara miljömärkta.

Maria Fornemo och Gun Karlsson

Unionenklubben SVT

Regionstyrelsens svar på motion Vegetarisk mat som standard på 
Unionens större sammankomster
Regionstyrelsen delar motionärens åsikt om att Unionen bör bidra i klimat- 
arbetet. Unionen arbetar utifrån miljöcertifiering där bland annat upphand-
lingar av konferensanläggningar och leverantörer är en del i arbetet. Frågan 
bör dock även tas i ett större perspektiv som bland annat innebär att hänsyn 
tas till ekologiskt och närproducerat. Regionstyrelsen anser därför att frågan 
om vegetarisk kost inte ska hanteras för sig utan bör tas i ett större perspektiv 
inom ramen för klimatarbetet.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka motionen
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Motionär
Alfonso Ramirez 
Stockholm

Karensavdrag som inte nollar inarbetad 
lön för insjuknandedagen
Årsskiftet 2018/19 ändrades karensdagen i sjukförsäkringen till ett karens- 
avdrag. Med detta uppstår nya orättvisor när andra åtgärdas. Karensavdraget 
är alltid en femtedels veckolön för insjuknandedagen.

Den nya orättvisan drabbar den som insjuknar en arbetsdag som är påbörjad. 
Hela den inarbetade arbetslönen för en arbetsdag som avbryts med insjuk-
nande. För den heltidsarbetande som till exempel arbetar sex timmar och  
avbryter arbetsdagen med insjuknande får i stället för som tidigare två tim-
mars karensdag nu karensavdrag med en hel daglön (d.v.s. 1/5 veckolön).

Detta kommer aldrig att upplevas som »rättvisare« av dem som drabbas.  
Det enda rättvisa är att avskaffa karensen i sjukförsäkringen. Det skulle  
gynna både de som arbetar långa arbetspass och alla andra som jobbar  
5–7 dagar per vecka. Men innan det blir möjligt att få karensen i sjukförsäk-
ringen helt avskaffad bör fackföreningsrörelsen åtgärda den nya orättvisan 
(nollad inarbetad lön) genom att på arbetsplatserna förhandla fram att

* karensavdraget maximeras till första hela sjukfrånvarodag från arbetet eller 
att

* karensavdraget aldrig nollar inarbetad lön på insjuknandedagen.

Detta bör facken genomdriva i lokala förhandlingar om det inte går att  
genomföra i centrala kollektivavtal. På arbetsplatser där detta inte genomförs 
kommer annars problem uppstå med att anställda myglar bort karens (som 
infaller på påbörjade arbetspass) som annan frånvaro än sjukdito (skjuta upp 
insjuknandet en dag).

att  Unionen genom förhandlingar verkar för att karensavdraget vid   
 sjukdom som inträffar på delvis arbetat arbetspass inte nollar 
 inarbetad lön på insjuknandedagen

Regionstyrelsens svar på motion Karensavdrag som inte nollar inar-
betad lön för insjunknandedagen
Avdragen som gäller från 1 januari 2019 innebär att arbetstagare med kon-
centrerad arbetstid kan förlora en relativt stor del av inkomsten om karens-
dag infaller under en dag med ett långt arbetspass. På motsvarande sett blir 
inkomstförlusten mindre om man hade ett kort arbetspass inplanerat eller 
om frånvaron inte var så omfattande under karensdagen. 

Motionären yrkar delvis på att karensavdraget aldrig nollar inarbetad lön 
på insjuknandedagen och det gör inte karensavdraget i det nya lagförslaget 
heller. Det är en summa pengar som dras från arbetsdagen. 
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Unionen har i olika sammanhang ställt sig positiv till införandet av ett karens- 
avdrag istället för karensdagen. Däremot har Unionen yttrat sig om att sjuk-
lönelagen (SjLL) till stora delar är tvingande och Unionens kollektivavtal är 
utformade utifrån den. 

Unionen anser att för respektive avtalsområde behöver nu:

-Avtal om sjuklön de första dagarna analyseras

-Frågan tas upp i berörda branschdelegationer

-Diskussion med motpart förberedas och samordning med ev. medparter 
göras.

-Diskussion och förhandling med motpart genomföras

Unionens remissyttrande Ds 2017:18: Karensavdrag- en mer rättvis har före- 
slagit att karensavdraget föreslås uppgå till 20 procent av en genomsnittlig 
veckoersättning av sjuklön. Huvudskälet till förslaget om karensavdrag är 
att det nuvarande regelverket får till följd att försäkrade med koncentrerad 
arbetstid erhåller ett relativt högre avdrag om karensdagen infaller under en 
dag med ett långt arbetspass. 

Unionens bedömning är att den föreslagna lagändringen i sjuklönelagen är 
acceptabel för tjänstemannakollektivet i stort. Det innebär i och för sig att 
en tjänsteman som har en veckoarbetstid om 40 timmar och som arbetar 
regelmässigt måndag till fredag får ett högre karensavdrag för det fall denne 
insjuknar under en pågående arbetsdag. 

Regionstyrelsen föreslår regionrådet 

Att  motionen anses vara besvarad

Motionär
Alfonso Ramirez 
Stockholm

Försvara strejkrätten!
Det lagförslag för inskränkning av strejkrätten som regeringen sannolikt 
kommer att lägga fram för riksdagen i år, medför stora risker för fack- 
föreningsrörelsen.

Det finns flera delar i lagförslaget som är allvarliga. Förbudet mot strids- 
åtgärder i enskilda rättstvister, som medför en avväpning mot arbetsgivare 
som använder sig av uppsägningar av fackliga företrädare som påtrycknings-
medel vid konflikter, hade varit nog för att säga nej. Lagförslaget ger också 
arbetsgivaren utökade möjligheter att kasta in fredspliktsinvändningar, vilket 
kan försena och försvåra konfliktåtgärders genomförande.

Allvarligast är dock att lagförslaget öppnar upp för avtalsshoppning. I situa-
tioner där arbetsgivaren redan tecknat ett kollektivavtal förbjuder lagförslaget 
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nämligen en avtalslös facklig organisation att vidta konfliktåtgärder om dessa 
syftar till att kräva att det avtal man själva slåss för också i någon mån ska 
tillämpas.

Tillsammans med den övriga inskränkningen av den fria stridsrätten ger 
detta ett kraftfullt incitament till arbetsgivare att börja tvista på det andra 
tecknade avtalets tillämplighet. Om arbetsgivaren vinner en sådan tillämp-
ningstvist står den fackliga organisation som valts bort utan någon möjlighet 
att försvara sig: Detta eftersom den nya lagen begränsar den fackliga orga-
nisationen till att endast vidta stridsåtgärder för ett nytt kollektivavtal – som 
arbetsgivaren alltså inte behöver tillämpa. 

De fackliga centralorganisationerna borde aldrig ha ställt sig bakom nuva-
rande lagförslag. I förlängningen är den fria stridsrätten alla fackliga orga-
nisationers yttersta skydd mot att bli bortvalda som avtalspart — mot att 
utsättas för avtalsshoppning.

att  Unionen drar sig ur den nuvarande överenskommelsen om att stödja  
 den föreslagna inskränkningen av strejkrätten, och istället uttalar sitt  
 tydliga motstånd mot lagförslaget.

att  Unionen driver ställningstagandet i TCO-styrelsen, och mobiliserar   
 medlemmarna till försvar för strejkrätten.

Regionstyrelsens svar på motion Försvara strejkrätten!
Regionstyrelsen vill lyfta vikten av svenska modellen – att en överenskom-
melse eller avtal givetvis försöka nås genom förhandling innan frågan om 
strejk kan komma på tal. Samt vikten av att stå upp för ingångna avtal.  
Regionstyrelsen anser att Unionen självklart ska uttala sitt motstånd mot 
lagförslag som försvagar svenska modellen.

Regionstyrelsen anser att då första att-satsen innebär ett krav på att lämna en 
överenskommelse (som gjorts i syfte att minimera skadeverkningarna av en 
mycket olycklig situation) kan att-satsen inte tillstyrkas.

Vad gäller andra att-satsen tolkar regionstyrelsen att det handlar om sista 
stycket i motionstexten. Något ”nuvarande lagförslag” finns inte att ta  
ställning till.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka motionen
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Motionär
Alfonso Ramirez 
Stockholm

Inga undantag i turordningsreglerna!
De rödgröna regeringspartiernas uppgörelse med Centern och Liberalerna 
om att åstadkomma en lagändring som medför »tydligt utökade undantag 
från turordningsreglerna« innebär ett direkt angrepp på fackföreningsrörelsen. 
Ytterligare undantag från turordningsreglerna — oavsett hur omfattande 
— slår direkt mot den fackliga organisationens möjlighet att försvara sina 
medlemmar.

När företag vill göra avvikelser från turordningsreglerna handlar det ofta i 
praktiken om att de vill göra sig av med äldre anställda, ofta trotjänare, de 
som blivit slitna/skadade, eller de som anses besvärliga på något sätt, t.ex. 
fackliga aktivister och personer som vet sin rätt och håller på den.

I övertalighetsförhandlingar är turordningsreglerna det enda verksamma 
lagstöd som en fackförening har att kunna sätta emot. Dagens lag är för-
handlingsbar och den fackliga organisationen kan gå med på avsteg från 
reglerna i utbyte mot eftergifter från arbetsgivaren. Genom att hävda »först 
in, sist ut« kan den fackliga organisationen också avvisa dåliga bud, fördyra 
uppsägningar och få arbetsgivaren att söka andra lösningar.

Undantag från turordningsreglerna leder till en maktförskjutning också på 
våra arbetsplatser. När arbetsgivaren får makten att bestämma själv skapas 
otrygghet bland de anställda. När ingen kan vara säker på att få behålla sin 
anställning vågar arbetskamraterna inte längre hålla på sin rätt. Detta skapar 
tysta arbetsplatser och leder till minskat fackligt engagemang.

Att förhandla fram kompromisser som försvagar fackföreningsrörelsen är att 
gå över en gräns. Försvagade turordningsregler kan inte kompenseras med 
»utökade möjligheter till livslångt lärande« eller förbättrad a-kassa. Sådant 
hjälper inte i kampen för trygghet i förhållande till det ökade trycket på våra 
arbetsplatser (som orsakar stressjukdomar, olyckor och utslagning).

Mot bakgrund av att regeringen nu, med hot om lagstiftning, vill att »par-
terna ska ta ansvar« vill jag i denna motion vara tydlig: vår fackförening har 
inte vårt mandat att godta förhandlingslösningar som innebär försvagade 
turordningsregler. I stället för ytterligare kompromisser som försvagar den 
fackliga styrkan med argument om »det mindre onda« vill vi se en kraftfull 
mobilisering av medlemmarna för att ta kampen mot klåfingriga politiker 
som angriper oss.

att  Unionen motsätter sig varje överenskommelse mellan parterna som   
 försvagar turordningsreglerna

att  Unionen inleder en kampanj på arbetsplatserna till försvar för de   
 fackliga rättigheterna som tydligt åskådliggör hur detta är kopplat   
 till allas trygghet och arbetsmiljö
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att  Unionen inom TCO och gentemot övriga fackliga centralorganisa-  
 tioner driver frågan om en politisk generalstrejk (eller flera) för att   
 sätta press på varje regering som försöker försvaga turordnings- 
 reglerna.

Regionstyrelsens svar på motion Inga undantag i turordningsreglerna!
Regionstyrelsen delar motionärens uppfattning om vikten av att LAS inte 
försämras.

Dock är varje förhandling unik och vad som kan uppnås måste vägas mot 
vad som kan förloras. Turordningsreglerna är en viktig del av LAS men inte 
den enda viktiga delen. Vad som ger större eller mindre trygghet för våra 
medlemmar och förtroendevalda i ett framtida hypotetisk förhandlingsbud 
jämfört med dagens läge är inte enkelt att avgöra, och det kan variera från 
person till person och arbetsplats till arbetsplats. Det finns redan idag stora 
möjligheter att agera inom LAS ramar på ett vidrigt sätt mot förtroendevalda 
och medlemmar. Ett förbud mot försvagningar är på så sätt ett förbud där 
man i efterhand inte kan avgöra om det följts eller brutits, givet att någon 
som helst förändring sker. Och att ställa Unionen vid sidan av påverkan  
genom en förhandlingsvägran är inte en lämplig väg att tillvarata våra  
medlemmars intresse.

Unionens åsikt är att det är viktigt hålla rågången mellan parternas ansvar 
och riksdagens ansvar. Unionen driver sina medlemmars intressen i för-
handlingar med motparter – om nödvändigt med en konflikt om resultat 
inte kan uppnås på annat sätt - och genom påverkan på politiker och andra 
beslutsfattare. Det är viktigt att Unionens ståndpunkt i lagstiftningsfrågor 
och argument för respektive mot en viss lagstiftning är väl känd i riksdagen, 
men om riksdagen trots det stiftar lagar som strider mot våra medlemmars 
intressen sker ansvarsutkrävandet för det i allmänna val och inte genom  
en konflikt som drabbar arbetsgivarna och i förlängningen oss själva som  
arbetstagare. tagare. Våra argument är i sig tunga nog för den signal utöver 
detta som en politisk strejk skulle ge, vilket enligt regionstyrelsens uppfattning 
inte motiverar en sådan.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  avstyrka första att-satsen

Att  tillstyrka andra att-satsen

Att  avstyrka tredje att-satsen
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Motionär
Jojo Stenberg, RFSL Stockholm (Stockholm) 
Margrét Rós Sigurjónsdóttir, Naturskyddsföreningen, kommunikationsav-
delningen (Stockholm) 
Hanna Kulin, UX-design, Doberman 
Felicia Edholm, Väg & Mark, Sweco Civil (Sundsvall) 
Maria Sundblom Ressaissi, Folkbildningsrådet (Stockholm) 
Tomas Agnemo, jämställdhetsrådgivare, Programavdelningen, Plan Sverige 
Frida Heilert, studerandemedlem, Örebro universitet 
David Andréas, creative/art director, Grey Gothenburg (Göteborg) 
Sara Carlehed, marknadsavdelningen, Smarteyes (Malmö) 
Annika Kumlin, Svartådalens Bygdeutveckling (Vallsjöbo) 
Kristina Wendel, Sigma ITC (Malmö) 
Martina Söderhielm, Werners Gourmetservice (Varnhhem) 
Ann de Jonge, studerandemedlem (Nyköping) 
Veronica Tigerberg, Drivhuset 
Frida Bergström, La Leia (Malmö) 
Kristina Keyzer, Uppsala Naturskyddsförening 
Lena Wistrand, Studiefrämjandet Sörmland 
Lisa Lundgren, Stim 
Ida Heldius, studerandemedlem (Göteborg) 
Eva Postrup, Natur & Kultur (Stockholm) 
Maria Wedar, Natur & Kultur (Stockholm) 
Rasmus Malm, nationella enheten, RFSU:s förbundskansli (Stockholm) 
Åsa Enervik, RFSU (Stockholm) 
Ingrid Rogblad, Studiefrämjandet Stockholms län 
Kristin Corneliusson, Siemens Industry Software 
Åsa Sohlgren, arbetssökande medlem (Stockholm) 
Elin Engkvist, Sales & Marketing, WirelessCar 
Therese Kronkvist, Kvalitetsavdelningen, IKEA Food Services 
Madeleine Kalin, operation manager, Apegroup (Stockholm) 
Linda Sahlin Egeberg, studerandemedlem (Göteborg) 
Helena Fornstedt, Institutionen för teknikvetenskaper, Uppsala universitet 
(Uppsala)

Unionen är den ledande gröna kraften!
”När omvärlden förändras vill Unionen leda utvecklingen med nytänkande 
och mod. Det är nämligen just där som facket för det moderna arbetslivet 
hör hemma. (...) Unionen ska bidra till ett hållbart samhälle. (...) Vår roll 
som påverkansorganisation är betydelsefull och vi behöver ta ett stort ansvar 
för det avtryck vi gör.” 

Martin Linder, Unionens hållbarhetsredovisning 2017
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Bakgrund

Sverige står, liksom resten av världen, inför ”snabba, långtgående föränd-
ringar utan motstycke i alla delar av samhället”, som det står i FN:s senaste 
klimatrapport.  Detta för att vi ska lyckas hejda den globala upphettningen 
vid 1.5 grader – innan planetens livsuppehållande system börjar kollapsa 
med katastrofala konsekvenser för både människor och övrigt liv på jorden. 

Att ställa om är inte ett val – det kommer vi att behöva göra oavsett. Det vi 
kan välja är huruvida vi ska göra det på ett planerat sätt som låter oss värna 
om vår välfärd och livskvalitet, eller förbli oförberedda och rädda det som 
räddas kan längre fram.

Unionens medlemmar finns i kritiska branscher 

Kursändringen mot ett fossilfritt samhälle kräver innovation och stora sats-
ningar på energi, industri, byggnader, transporter och städer. Vad innebär 
det för Unionens medlemmar? Vilken kompetens behövs, vilka yrkesgrupper 
behöver få tillgång till omskolning och var måste det investeras i teknikskifte? 

Unionen har en avgörande roll i att ge trygghet och stöd till sina medlemmar 
i denna omställning. En stor del av Unionens över 660 000 medlemmar jobbar 
inom sektorer som är centrala för att styra in oss på en säkrare väg. 

•  Industri och teknik, den största sektorn inom Unionen, behöver intensi-
fiera sitt arbete med utveckla klimatsmarta lösningar på alla områden och 
skulle kunna ta täten inom detta globalt.

•  Livsmedelsföretagen behöver ha beredskap för torka och vattenbrist – samt 
bidra till proteinskifte, levande mark och hav och större nationell självför-
sörjning.

•  Handeln behöver ställa om från slit-och-släng-konsumtion till mer cirku-
lära affärsmodeller; lån, byten, reparationer och delande. (En rapport från 
Romklubben i fjol uppskattade antalet nya jobb i Sverige till 100 000 om vi 
går över till en cirkulär ekonomi.)

•  Skogsindustrin har ansvar för skogen, som är avgörande för att rena  
atmosfären från utsläpp och hem för många av Sveriges hotade arter. 

•  Tjänstemännen inom transportsektorn står inför utmaningen att ta fram 
en modern, fossilfri infrastruktur.

Företagen möter nya krav och behöver en kunnig motpart

De flesta av de företag som Unionen har kollektivavtal med vet eller börjar 
förstå att klimat- och miljöanpassning är en fråga om ekonomisk överlevnad. 
Inte minst är det kunderna som ställer krav. Företagen behöver en facklig 
motpart som är kunnig och drivande i ekonomisk, social och ekologisk håll-
barhet. Så här säger några av dem:

”Hållbarhet är … en förutsättning för hela vår verksamhet.” (ÅF) 

”Vi ska göra allt vi kan för att minska vår och våra leverantörers miljö- 
påverkan genom alla led i produktionen. Vårt övergripande mål är att ICAs 
verksamhet ska vara klimatneutral 2020.” (ICA)
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...Vi vidtar åtgärder för att minska energianvändningen och utsläppen av 
växthusgaser och fortsätter satsningen på koldioxidsnåla energiformer i våra 
anläggningar, kontor och längs hela värdekedjan.” (ABB) 

Hot mot klimat och miljö oroar mest

Den globala uppvärmningen och miljöförstöringen är idag de frågor som 
svenskarna, inklusive Unionens medlemmar, oroar sig allra mest för. Det är 
inte bara tillgången till mat och rent vatten som hotas – redan i en två grader 
varmare värld kan polarisarna smälta och stora delar av Sverige väntas hamna 
under havsytan. Världshälsoorganisationen har pekat ut klimatförstöringen 
som ”det största hotet mot global hälsa i det tjugonde århundradet”. 
Mängden konflikter och krig om exempelvis mat, vatten och mark väntas 
öka och mångdubbelt fler människor än idag kommer att vara på flykt. Som 
en stor samhällsaktör med omtänksamhet som ledord bör Unionen ta hotet 
mot miljontals människors liv, säkerhet och hälsa samt massutrotningen av 
arter på allvar.

Inte minst efterfrågas konkret handling av unga och högskoleutbildade,  
vilket vi exempelvis kunnat se i upprop från franska och svenska studenter 
där de meddelar att de kommer att välja bort arbetsgivare som inte aktivt 
deltar i klimatomställningen.

Ur ett jämställdhetsperspektiv så är en större andel kvinnor djupt engagerade 
 på det här området. En organisation som värderar kvinnors arbete och 
åsikter lika högt som mäns behöver behandla klimat- och miljöfrågorna som 
riktig facklig politik, inte som en isolerad fråga som hamnar längst ner på 
agendan medan viktigare frågor avhandlas.

Fackliga föregångare agerar redan

För Världsfacket är det självklart att ta sig an klimat- och miljöfrågorna. 
Det har inrättat ett Just Transition Centre för att se till att omställningen av 
arbetslivet blir rättvis och att löntagare inte förlorar vare sig jobb eller social 
trygghet.  De vill starta nationella processer för en rättvis omställning i bety-
dande ekonomier, varav Sverige är en.

I Kanada är facket väldigt involverade i klimatomställningen. Landets näst 
största fackliga centralorganisation, NUPGE, har tillsammans med miljö- 
rörelsen och universiteten deltagit i forskningsprogrammet Adapting Cana-
dian Work and Workplaces. De har bland annat skapat en internationell  
databas med exempel på gröna kollektivavtal, inte bara från Kanada utan 
också från Europa, USA och Australien. Även Europafackets forsknings- 
institut ETUI har bidragit till projektet. De gröna avtalen ställer krav på 
minskade utsläpp och miljöpåverkan och är tänkta att inspirera och användas 
av andra fackföreningar.

Vid Paristoppmötet slog Världs- och Europafacken fast att rika länder måste 
ta större ansvar för klimatet och att jobb och försörjning behöver säkras för 
dem vars yrken kommer att drabbas av omställningen.
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I Sverige har Vision varit tidigt ute. ”Det är lokalt man kan åstadkomma 
konkreta förändringar som får effekt på klimatet. Det är fullt naturligt för  
oss att kliva in på den här arenan”, sa t ex Karl Lundberg, biträdande för-
handlingschef. Även HRF har ett grönt avtal med Visita.

Vad Unionen bör göra för att vara den ledande gröna kraften 

Som Sveriges största fackförbund har Unionen en viktig roll att fylla i arbetet 
för en hållbar ekonomi och ett hållbart samhälle.

Vi yrkar därför att:

 Unionen inrättar gröna avtal på alla områden.

  Unionens samtliga anställda och förtroendevalda får utbildning i   
 hur de kan arbeta med omställningen till ekologisk hållbarhet.

 Unionen inför gröna arbetsmiljöombud som bevakar arbetsgivarens  
 miljöarbete

 Unionen utreder klimatkrisens och omställningens påverkan på   
 arbetsmarknaden och tar fram en politik för hur utmaningarna 
  ska mötas.

 Unionen sätter mätbara mål för varje år för att ytterligare minska sin  
 egen miljö- och klimatpåverkan och bli en klimatneutral aktör till år  
 2023.

Regionstyrelsens svar på motion Unionen är den ledande gröna 
kraften!
Regionstyrelsen delar motionärens åsikt om vikten av att även Unionen är 
med i arbetet för ett hållbart samhälle och bidrar till i klimatfrågor. Region-
styrelsen har lagt motion på samma tema och vill vara med/är med i arbetet 
kring hur Unionen ska bidra på bästa sätt.

Regionstyrelsen föreslår regionrådet

Att  motionen ska anses vara beaktad
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Arvoden 
På regionrådet 2018 fattades beslut om att arvodena till region- 
styrelsen och revisorerna ska följa prisbasbeloppets utveckling.  
Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr.  

Regionstyrelsen   

Årsarvode

Ordförande 0,4 pbb = 18 600 kr

Vice ordförande 0,3 pbb = 13 950 kr 

Ordinarie ledamot 0,2 pbb = 9 300 kr 

Suppleant 0,2 pbb = 9 300 kr 

Ungdomsombud 0,2 pbb = 9 300 kr

Mötesarvode

Arvoden utbetalas med 500 kr per bevistat protokollfört regionstyrelse- 
sammanträde. För att årsarvode ska utbetalas krävs minst 50 % närvaro.  

Revisorer

Årsarvode

Sammankallande 0.07 pbb = 3 255 kr

Ordinarie 0.06 pbb = 2 790 kr 

Suppleant 0.06 pbb = 2 790 kr 

Mötesarvode

Arvoden utbetalas med 500 kr per bevistat protokollfört regionstyrelse- 
sammanträde. För att årsarvode ska utbetalas krävs minst 50 % närvaro.



 81

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

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

Vi har i den mån det varit möjligt också tagit hänsyn till åldersstrukturen i 
styrelsen samt även sett till könsfördelningen. Vårt förslag grundar sig på en 
styrelse där ledamöterna delar Unionens värdegrund och vi är övertygade om 
att det finns goda förutsättningar för ett framgångsrikt styrelsearbete.

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

På följande sidor presenterar valberedningen också förslag till revisorer, 
ombud till förbundsråd och kongress. Förslag till a-kassans stämma finns på 
sidan 9. 

Unionen Stockholms valberedning
Ordinarie    
Ylva Eriksson, sammankallande Manpower AB
Louis Hagströmer  SGH
Eva Landqvist  Ericsson AB 
Roger Sandman  Systembolaget AB
Lena Vejhammar (tom 7/2 2019) Telia Sverige AB 

Suppleanter
1. Annica Pettersson  Lärarförbundet
2. Tiina Declercq  Apoteket AB
3. Jonas Kemi  Keolis Sverige AB
4. Adam Rydström  Cuebid
5. Kristina Björk (t o m 21/12 2018) SAS Kabin
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Val av regionstyrelse
Regionstyrelsen är Unionen Stockholms högsta företrädare och leder  
Unionens arbete i regionen. Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och 
företräder regionen i förbundet. De ansvarar för att Unionens övergripande 
mål bryts ner och anpassas till vad Unionen i Stockholm ska åstadkomma  
under året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Styrelsen består 
av ordförande, ordinarie ledamöter, suppleanter och ungdomsombud.  
Suppleanterna och ungdomsombuden har yttrande- och förslagsrätt, men inte 
rösträtt. Ungdomsombuden tillvaratar unga medlemmars intressen i styrelsen. 

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

Valberedningens förslag
Ordförande

Maria Nilsson, Systembolaget AB – omval 2 år 
Jag är klubbordförande för vår riksklubb vilket innebär att 
jag i stort sett arbetar heltid fackligt. Jag sitter även som 
ordförande för regionstyrelsen i Stockholm, där jag bidrar 
med mitt engagemang, att jag ser personer och är villig att ge 
folk ansvar. Jag vill att så många som möjligt ska känna sig 
delaktiga i det vi gör. Inte bara styrelsen utan så många som 

möjligt. Det som engagerar mig mest är allas lika värde, att man inte ska be-
handlas olika beroende på vem man är. Och att vi tryggar den svenska model-
len, men också arbetar för att den ska kunna fungera i 2000-talet. Sedan är det 
också viktigt att få till vårt förbund så vi kan lägga energin på rätt saker.  
Även nominerad som ordinarie och suppleant 

Ordinarie ledamöter
Rose-Marie Bard, Systembolaget AB chefssektion – nyval 
2 år 
Idag är jag suppleant i Unionen Stockholms regionstyrelse, 
ordförande i Systembolagets personalförenings chefssektion, 
sammankallande i valberedningen i SPF Unionens riksklubb, 
sekreterare i Södra Norrö tomtägare intresseförening samt 
ombud på Unionens förbundsråd, kongress och a-kasse-

stämma. Jag tror på gränsöverskridande samarbete i gemensamma frågor 
som genom enträget arbete kan ge en positiv förändring. Jag brinner för vår 
arbetsmiljö, som är oerhört viktig för att vi ska må bra, men också för att vi 
ska kunna hålla ett helt arbetsliv.  
Även nominerad som suppleant
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Kristin Cederby Fransson, Coor Service Management AB 
– fyllnadsval 1 år 
Jag sitter i styrelsen för min arbetsplats riksklubb och sedan 
2018 även i regionstyrelsen. Jag är en föreningsmänniska 
sen barnsben och har tidigare haft förtroendeuppdrag 
ibland annat Svenska Kyrkans Unga, Stockholm Pride och 
Friluftsfrämjandet. Jag är en åsiktsstark person som alltid 

försöker se saker ur olika perspektiv. Jag tror på att engagemang föder enga-
gemang, och att det är viktigt att ha en organisation som syns och hörs, alltid 
med våra medlemmars intresse i fokus. Rätten till ett tryggt, utvecklande och 
jämlikt arbetsliv är vad som driver mig i mitt arbete. Jag tror på vikten av 
representation och att alla får en chans att göra sina röster hörda. 
Även nominerad som suppleant och ungdomsombud

Håkan Nilsson, DHL Freight AB – omval 2 år 
Jag är ordförande i DHL’s lokala klubb i Stockholm, huvud-
arbetsmiljöombud, vice ordförande i DHL’s verkställande 
utskott och arbetstagarrepresentant i bolagsstyrelsen. Jag 
sitter som ordinarie ledamot i Unionen Stockholms region-
styrelse. Jag har jobbat över 37 år på DHL/ASG varav nästan 
15 år på olika chefspositioner, vilket jag har haft stor nytta 

av i det fackliga arbetet. Jag brinner för mitt fackliga arbete och känner glädje 
när jag kan hjälpa mina kolleger. Jag är bra på att ha ett helikopterperspektiv. 
Det som engagerar mig mest är organisatorisk och social arbetsmiljö. Det är 
viktigt att människor mår bra på sitt arbete. Och att ha en bra balans mellan 
arbete och fritid.

Robin Olofsson, Hennes & Mauritz GBC AB – nyval 2 år 
Jag är idag suppleant i regionstyrelsen och ledamot i klubb-
styrelsen på H&M där jag tidigare var vice ordförande. Är 
ledamot i H&M´s europeiska företagsråd (EWC) och sitter 
i styrgruppen för Unionens EWC-grupp, är kongressombud 
samt med i Unionens IT-referensgrupp. I regionstyrelsen 
försöker jag bidra med mitt engagemang och mina erfaren-

heter. Det som engagerar mig är att få fler arbetsplatser med kollektivavtal 
och lokal facklig organisering, schyssta villkor på svenska företag både i 
Sverige och ute i världen, vi behöver föregå med gott exempel!

Annika Salomonsson, Ericsson AB – nyval 2 år 
Jag är ordförande för Unionen Ericsson Kista och suppleant 
i regionstyrelsen. I regionstyrelsen vill jag fortsätta arbeta 
för att försvara LAS och svenska modellen. Frågor som 
engagerar mig mest är arbetsrätt och balans i livet. 
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Theres Sysimetsä, Backa – initiativet för en skola fri från 
sexuella kränkningar – omval 2 år  
Jag är ordinarie ledamot i regionstyrelsen sen drygt 10 år 
och sitter i Unionens förbundsstyrelse. Utöver det är jag 
ordförande för Geek Girl Meetup, sitter i Svenska Scouter-
nas styrelse och är aktiv i flera andra föreningar. I region-
styrelsen bidrar jag med strategi och verksamhetsutveck-

lingstänk. Jag gillar att knyta ihop det arbetsplatsnära medlemsperspektivet 
med det som händer i den fackliga rörelsen i sin helhet. För mig är det viktigt 
att ha fokus på individens roll och nytta av vara med i facket; alla Unionen-
medlemmar ska känna att just deras medlemskap gör skillnad. Sen har jag 
personligen alltid varit engagerad för och jobbat mycket med tillgänglighet, 
jämställdhet och mångfald så frågor kopplade till det får alltid mitt hjärta att 
bulta extra hårt.  
Även nominerad som ordförande och suppleant

Karin Åberg, Ericsson AB – omval 2 år 
Jag är ordförande för de anställdas representanter i Erics-
sons EWC och ledamot i Samorganisationen för Unionen-
klubbarna på Ericsson. Ordförande i Unionens bransch-
organisation Industri-Teknik och delegation. Jag brinner 
för demokratifrågorna, att alla medlemmar ska kunna vara 
med och påverka. Jag vill utveckla våra kollektivavtal så  

att vi anställda kan vara med och besluta om villkor på vår arbetsplats. Jag 
vill också att vi anställda ska vara en part att räkna med på arbetsmarknaden 
med makt och inflytande. Unionen Stockholm har en stor del medlemmar 
utan avtal och klubb. Jag vill att vi fortsätter arbeta för att fler av våra  
medlemmar omfattas av kollektivavtal och tillhör en klubb.

Suppleanter
1. Claes Tullbrink, Stim – nyval 1 år 
Jag sitter i regionstyrelsen och är kongress- och förbunds-
rådsombud. Utanför Unionen arbetar jag för en vägsam-
fällighetsförening, en sommarstugeförening och i min 
bostadsrättsförening. En styrka jag har är att formulera 
texter och snabbt ta ut kärnan i en lång text, och analysera 
såväl text som statistiska uppgifter. Är lite ”siffertuggare” 

men också stadge-nörd. Jag kan dessutom bidra med kunskaper bakåt i tiden 
då styrelsen till mycket stora delar är förnyad. De frågor som engagerar mig 
mest är Unionens demokrati (i synnerhet för alla våra klubblösa medlemmar), 
och jämlikhet. Även på dessa områden kan jag bidra! 
Även nominerad ordförande och ordinarie
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2. Mikaela Sundin, Fältbiologerna – nyval 1 år 
Jag har arbetat länge för olika föreningar inom kultur, miljö 
och politik samt som föreningsrådgivare på Sveriges största 
ungdomsorganisation. Mycket erfarenhet av verksamhets- 
utveckling inom ideella organisationer, arbetskultur, politiska 
program och idéutveckling. Tidigare fackklubbsordförande. 
Idag i styrelsen för en teater, ett museum m.m. I region- 

styrelsen kan jag bidra med energi och bra möteskultur, mina kunskaper  
inom jämlikhetsarbete, aktivism, gräsrotsengagemang och ungas engagemang 
samt mitt nätverk och förståelse för bredden av organisationer inom ideell  
sektor. Jag brinner för innovation på ledningsnivå, peppade fackklubbar, balans  
mellan fritid och arbete, plattformar för erfarenhetsutbyte, feministiskt ledar-
skap och planetens framtid. 
Även nominerad som ordinarie

3. Klas Wallin, Keolis Sverige AB – nyval 1 år 
Jag är ordförande för Unionens riksklubb Keolis Sverige AB 
samt aktiv i Unionens EWC-nätverk. Jag har en bred kun-
skap och bakgrund inom den fackliga sfären och god förstå-
else för kollektivavtalsfrågor och arbetslagsmässiga frågor. 
Dom frågor som engagerar mig mest i dagens läge är arbets-
tidsfrågor och kollektivavtalsfrågor. 

Även nominerad som ordinarie och ungdomsombud

4. Fredrik Sjöholm, Enterprise Services Sweden AB – nyval 1 år 
Jag sitter som ordförande på Unionens Riksklubb på Enter- 
prise services sedan 2017. Innan det vice ordförande i 
HPE-klubben. Är kassör i min sons innebandyklubb och 
även engagerad i Sveriges veteranförbund fredsbaskrarna.  
Jag har väldigt stor förhandlingsvana samt vet hur stora 
amerikanska företag fattar beslut och agerar. Detta tycker jag 

vore en stor tillgång att ha i regionstyrelsen. De frågor som engagerar mig mest 
är jämställdhet/likabehandling samt att vi sätter medlemmarna först. Ett stort 
engagemang för rättvisa är vad som driver mig. Det är orsaken bakom att jag 
gjort FN-tjänst 2 gånger. 
Även nominerad som ordförande och ordinarie

5. Sara Shafaei, M.J Restauranger AB – nyval 1 år 
Jag arbetar som restaurangchef. Idag är jag förtroendevald 
som tjänsteman och har jobbat inom liknande uppdrag tidi-
gare inom arbetsplatsen samt inom olika studentföreningar. 
Jag kan bidra med starkt intresse och bred kunskap inom 
olika arbetsfält. Jag brinner för arbetsrätt, fackliga frågor och 
kollektivavtal. Jag har insett att detta inte enbart är viktigt 

inom politiska instanser men också genom att vara med och bidra inom olika 
organisationer så som Unionen och det är dit jag sökt mig för att kunna vara 
med och bidra till förändring. Jag studerar idag som statsvetare, jag ser fram 
emot att i framtiden kunna arbeta för Unionen och ser detta som ett sätt att 
påbörja min resa hos er. 
Även nominerad som ordförande och ordinarie 
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Ungdomsombud
Frida Söderberg, AFS Interkulturell Utbildning – nyval 1 år 
I min ungdom engagerade jag mig i två idrottsföreningar 
och på senare år har jag suttit som ordförande och ledamot 
i en mindre biståndsförening. Jag ser fram emot att bidra 
med kunskap om ett ungdomsperspektiv i regionstyrelsen. 
För mig är arbetsrätt som helhet en viktig fråga, i synner-
het för unga som är nya på arbetsmarknaden. Jag upplever 

att man som ny i arbetslivet inte alltid vet vad man har för rättigheter och 
skyldigheter på en arbetsplats. Den fråga som engagerar mig mest är därför 
att visa på vikten av fackliga frågor och öppna ögonen på unga människor 
som är nya på arbetsmarknaden. Kunskap leder till makt att förändra både 
sin egen och andras situation! 
Även nominerad som ordinarie

Josefine Larsson, Qlok Uppsala AB – nyval 1 år 
Jag arbetar med utbildning i olika former. Jag sitter också i 
styrelsen för en kursgård. Tidigare har jag varit ordförande 
för Scouterna och sekreterare i IOGT-NTO:s förbundssty-
relse. Jag har också suttit i styrelsen för Nykterhetsrörelsens 
Scoutförbund och arbetat som generalsekreterare för 
Rädda Barnens Ungdomsförbund. I regionstyrelsen tror 

jag att jag kan bidra med erfarenheter från civilsamhället, där många anställda 
är medlemmar i Unionen. Frågor om jämställdhet, jämlikhet och mångfald, 
kommunikation, digitalisering och ledarskap engagerar mig mycket. 
Även nominerad som ordinarie och suppleant

Övriga nominerade till regionstyrelsen
Ibrahim Al-Hassany, arbetslös  
Nominerad som suppleant 
Idag har jag inte något förtroendeuppdrag, men jag har 
erfarenhet från Jusek och Örebros universitet som stu-
dentrepresentant. I regionstyrelsen kommer jag att bidra 
med en annorlunda synpunkt eftersom jag har en utländsk 
bakgrund, olika tänkesätt och ny energi. Jag kommer att 

lyfta fram och påminna om grundvärderingar som gäller alla medarbetare 
i Sverige. Jag tycker om frågor som handlar om digitaliseringen i samhället 
och hur det påverkar svenska samhället, medlemmarnas rätt i EU samt att 
förbättra medlemmarnas hälsa.

Susanne Björkman, Vårdförbundet Direkt 
Nominerad som ordinarie 
Jag är ledamot i vår klubbstyrelse och huvudskyddsombud 
för Vårdförbundets anställda. Jag har en lång facklig erfa-
renhet från Vårdförbundet som ledamot i avdelningssty-
relsen i Stockholm samt som sektionsordförande för 3600 
medlemmar i flera år. Jag brinner för rättvisa och demokrati 

och våra rättigheter i arbetslivet.
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Mattias Gissler, Ahlsell Sverige AB 
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Jag är ordförande i Fackklubben Ahlsell Sverige Stockholm 
och ledamot Unionen VU Ahlsell Sv. Tidigare ledamot i ett 
par olika klubbstyrelser, fotbollstränare, arbetsplatsombud 
och sekreterare i BRF-styrelse. I regionstyrelsen kan jag 
bidra med ett  starkt engagemang och en stor vilja att verka 

för ett rättvisare arbetsliv. Det skall vara kul att arbeta! Jag brinner för demo-
krati, förtroende och jämlikhet. 

Anna-Lena Holsteryd, Martin & Servera AB 
Nominerad som ordinarie 
Jag är klubbordförande, huvudarbetsmiljöombud, arbets-
tagarrepresentant, förhandlare och regionombudsman. Jag 
har suttit i Tyresögymnastikens styrelse, där jag satt som 
inköpsansvarig. Jag har även suttit med i Vega Villa fören-
ingsstyrelsen som ledamot. I regionstyrelsen vill jag tillföra 

mitt brinnande intresse och engagemang för mångfald och HBTQ-frågor. 
Det som engagerar mig mest är förbättringsarbete/samverkan med våra för-
troendevalda ambassadörer ute på arbetsplatserna och utbildningar.

Magnus Hultgren, Refinitiv  
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Då vi inte har någon företagsklubb har jag engagerat mig i 
en av Unionens Allmänna klubbar där jag sedan många år 
är ordförande. Har tidigare suttit i Unionens region- 
styrelse, deltagit i kongresser mm. Har flera förtroende-
uppdrag för Svenska kyrkan och i kommunalpolitiken. Jag 

har arbetat i 30 år på företag som saknar arbetsplatsklubb. Jag är inte ensam, 
en stor del av Unionens medlemmar finns på arbetsplatser utan klubb. Med 
min erfarenhet från dessa arbetsplatser kan jag vara en röst så att även dessa 
medlemmar kan få sin röst hörd i regionstyrelsen. Det är det jag brinner för; 
att alla medlemmar får samma möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, på sin 
arbetsplats och inom Unionen.  

Zahra Kafash-Hoshyar, Octapharma AB 
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Presentation saknas. 
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Andreas Ljungman, NBV (Nykterhetsrörelsens Bild-
ningsverksamhet) 
Nominerad som ordinarie 
Jag sitter som kassör i NBV Unionen riks och som kassör 
i föreningen IOGT-NTO Vildvuxen. Suppleant i IOGT-
NTOs Stockholm distrikts byggnadsförening. Har tidigare 
suttit med i olika styrelser i musikföreningar. I region- 

styrelsen kan jag bidra med min erfarenhet från många olika föreningar  
och föreningsuppdrag men även en hel del livserfarenhet. Den fråga som 
engagerar mig mest är alla människors lika värde.

Helen Neuss, Atea Sverige AB 
Nominerad som ordinarie 
Jag har gedigen kunskap och erfarenhet av fackligt arbete. 
I begynnelsen Facklig-politiska Aftonskolan på ABF. De 
senaste 15 åren olika fackliga uppdrag, t ex ordförande i 
Unionens H&M-klubb och delegat i Unionens Delegation 
Handel. I regionstyrelsen kan jag bidra med ett öppet och 

positivt synsätt, lösningsorienterad med en stark vilja att vara delaktig i 
förbättringsarbete, i en föränderlig tid där det gäller att hänga med och hålla 
sig uppdaterad. Det som engagerar mig mest är människors möjlighet till en 
värdig vardag, sund balans mellan arbete och fritid, bra arbetsvillkor, skälig 
lön, möjlighet till utveckling och respektfullt bemötande. Och självklar till-
gång till adekvat fackligt stöd vid behov.

Johanna Nilsson, egenföretagare Pausera 
Nominerad som suppleant 
Jag är egenföretagare. Jag coachar, utbildar och föreläser 
och hjälper ledare och arbetsgrupper samla kraft till mer. 
Har tidigare varit skyddsombud inom kriminalvården och 
aktiv inom Handels i min ungdom. Är med i Unionens 
samverkans/styrgrupp för egenföretagare. I regionstyrelsen 

kan jag bidra med energi, tydlighet, framåtanda. Koppla samman det lilla 
med det stora, fånga röda tråden i frågor. Visionärstänk. Frågor som enga-
gerar mig mest är framtidens arbetsmarknad. Att engagera fler unga i facklig 
verksamhet. Hälsorelaterade områden. Bidra till mer interaktion medlemmar 
emellan – skapa delaktighet.

Lars-Erik Näsman, Vattenfall AB 
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Jag är kassör i Unionen i Vattenfall och ordförande i en av 
ca 12 sektioner. Har haft båda uppdragen drygt 10 år nu. 
Eftersom vi är en riksklubb kan jag bidra med de erfaren-
heterna  i regionstyrelsen. Det som engagerar mig mest är 
framförallt att behålla och förbättra de villkor som vi har 

idag, det är en mycket viktig fråga tycker jag.
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Lennart Rönnholm, Bisnode Sverige AB 
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Jag är för närvarande ordförande för Unionenklubben på 
Bisnode som har 300 medlemmar. Jag sitter också med i 
Unionens delegation Tjänster och Media. Vidare är jag ak-
tiv på fritiden i Fmck (Frivilliga motorcykelkåren) och har 
där haft flera olika förtroendeuppdrag i som bl.a ord- 

förande. Jag har även suttit med i styrelsen för samfällighetsföreningen där 
jag bodde tidigare. I regionstyrelsen tror jag att min bakgrund som klubb- 
ordförande kan komma väl till pass, och att mina erfarenheter inom frivillig-
försvaret kan berika gruppdynamiken. Frågor om rättvisa ligger mig varmt 
om hjärtat, jag gillar principen att tillsammans är vi starka.

Maria Cardaba Sehlstedt, IKEA 
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Jag är arbetsplatsombud och arbetsmiljöombud, och har 
varit ordförande i Handelsklubben på IKEA Barkarby, samt 
är ledamot i min bostadsrättsförening. Jag är en problem-
lösare som har högt driv och är en god lyssnare. Mina 
erfarenheter inom det fackliga arbetet och vilja att bidra till 

Unionens utveckling kommer att vara ett vinnande koncept. Jag brinner för 
arbetsmiljöfrågor och att säkra ett gott samarbete med arbetsgivaren för att 
kunna driva fackliga frågor.

Emelin Shabo, arbetslös 
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Just nu är jag mellan jobb sedan december. Har varit  
projektledare för implementering av processverktyg.  
Tidigare var jag arbetsmiljöombud. Nu sitter jag i styrelsen 
för Studieförbundet Bilda Öst samt Psoriasisföreningen i 
Stockholms län. Har många års erfarenhet av förenings- 

och organisationsliv för barn och ungdomar på alla nivåer. Har arbetat med 
uppstart, struktur, effektivisering mm. Min hjärtefråga är arbetsmiljö och att 
människor ska må bra på arbetet och samtidigt utvecklas. Vet vad utbrändhet 
innebär och hur man kan få bukt med det på arbetsplatsen, speciellt med 
de förnyade reglerna från Arbetsmiljöverket. Frågor som engagerar mig är 
stress och utbrändhet samt coaching och utveckling. 

Maria Shomari, OSM Aviation Sweden AB  
Nominerad som ordförande, ordinarie och suppleant 
Jag är klubbordförande sedan 2015. Jag har med mig 
erfarenhet från bemanningsbranschen och flygbranschen 
sedan drygt 14 år och kännedom om våra mycket specifika 
avtalskonstruktioner, arbetsvillkor och arbetsförhållanden. 
Eftersom att jag arbetar på ett företag som har anställda i 

flera olika länder och med olika villkor och avtal, så ser jag vikten av att vara 
organiserad och hur viktigt det är att vi stöttar de som inte har lyckats få till 
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vettiga villkor eller kollektivavtal än, i alla branscher. Det är även en utma-
ning för oss att vara konkurrenskraftiga mot de som har sämre villkor, och 
försöka behålla arbeten i Sverige när det kan vara billigare för en arbetsgivare 
att anställa i ett annat land.

Arvid Venngren, Blendow Group  
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Jag är ordförande i min bostadsrättsförening och fullmäktige- 
ledamot i branschorganisationen Bostadsrätterna där jag 
även sitter i valberedningen. Tidigare har jag varit politiskt 
och fackligt aktiv sedan tidiga tonåren och har suttit i kom-
munfullmäktige. Har dessutom startat och drivit en idrotts-
förening och en intresseförening. Jag har en väldigt bred 

yrkeserfarenhet från många olika sektorer och lång erfarenhet av fackligt/
politiskt arbete samtidigt som jag är visionär och samarbetsinriktad. Rättvi-
sefrågor och jämlikhetsfrågor ligger mig varmt om hjärtat och jag tycker att 
Unionen bör fokusera mer på det politiska påverkansarbetet genom att verka 
proaktivt.

Sandra Vestergren, SAS Ground Handling Services  
Nominerad som ordinarie och suppleant 
Jag är ledamot i SAS terminals styrelse. Erfarenhet från 
tidigare är att jag var med att starta upp Unionenklubben 
på BMA för flygbolag BRA. Var ordförande för klubben.Jag 
tror att jag kan bidra med en del i regionstyrelsen. Lyfta upp 
viktiga frågor som rör våra arbetsplatser och arbets- 

miljön vi befinner oss i runt omkring oss. De frågor som engagerar mig  
mest är arbetsmiljö och den psykosociala delen. 

Avsagt sig uppdrag i regionstyrelsen
Tashmina Berdini, Academic Work Consulting AB
Karin Hillman, CTL Mitt, Nobina Sverige
Martin Johansson, SGH
Christian Rudenäs, Veolia Nordic AB
 

Kvarstår i regionstyrelsen 
Carl Bjelksjö, Scouterna
Tidiane Diao, Reumatikerförbundet
Peter Ferm, Electrolux IT Solutions AB
Kristina Hovlid, Lärarförbundet
Maria Nassikas, Sveriges Television AB
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Val av revisorer
Revisorerna granskar regionstyrelsens verksamhet och föreslår regionrådet 
att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet, vilket innebär att bedöma om  
styrelsen handlat enligt stadgarna och i medlemmarnas intresse under året.

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

Valberedningens förslag
Ordinarie
Lennart Rönnholm, Bisnode Sverige AB* Nyval 2 år

Suppleanter
Susanne Björkman, Vårdförbundet** Nyval 1 år
Mats Fredriksson, Lärarnas a-kassa Omval 1 år

Övriga nominerade        Nominerad som
Mattias Gissler, Ahlsell Sverige AB  Ordinarie och suppleant
Ibrahim Al-Hassany, arbetslös   Ordinarie och suppleant
Christian Rudenäs, Veolia Nordic AB  Ordinarie 
Ludmila Stefankova, Insamlingsstiftelse  Suppleant 
Kvinna till Kvinna
Claes Tullbrink, Stim   Suppleant

Kvarstår
Peter Gjuraj, SAS  Kvarstår 1 år

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

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

Valberedningens förslag
Ordinarie (väljs på 1 år)
Agneta Ahlström*  Telia Sverige AB 
Rose-Marie Bard*  Systembolaget AB chefssektion
Tashmina Berdini*  Academic Work Consulting
Carl Bjelksjö*  Scouterna 
Tiina Declercq  Apoteket AB 
Ylva Eriksson*  Manpower AB 
Peter Ferm  Electrolux IT Solutions AB  
Kristin Cederby Fransson*  Coor Service Management AB
Hans Fryklund  Qualita AB  
Peter Gjuraj*  SAS 
Louis Hagströmer*  SGH 
Kristina Hovlid*  Lärarförbundet 
Yvonne Ingle*  Manpower AB 
Arja Kovin*  Telia Sverige AB 
Josefine Larsson*  Qlok Uppsala AB 
Cecilia van der Meulen*  SGH 
Håkan Nilsson*  DHL Freight AB 
Maria Nilsson*  Systembolaget AB  
Tommy Nilsson*  SAS 
Robin Olofsson  Hennes & Mauritz GBC AB
Christian Rudenäs  Veolia Nordic AB 
Lennart Rönnholm  Bisnode Sverige AB 
Fredrik Sjöholm*  Enterprise Services Sweden 
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Claes Tullbrink  Stim   
Klas Wallin*  Keolis Sverige AB 
Karin Åberg  Ericsson AB 

Suppleanter
1. Annica Pettersson  Lärarförbundet 
2. Adam Rydström  Cuebid   
3. Rainer Nyberg**  SAS 
4. Hans Vejhammar**  Telia Sverige AB 
5. Mats Holmberg**  Lärarförbundet 
6. Roger Sandman  Systembolaget AB 
7. Eva Landqvist  Ericsson AB 
8. Sara Shafaei  M.J Restauranger AB 
9. Niclas Granström**  SAS 
10. Zahra Kafash Hoshyar**  Octapharma AB 
11. Viktoria Svensson  SAS kabin 
12. Raouf Habib**  SGH 
13. Henrik Axell  Lärarförbundet 
14. Emelin Shabo**  Arbetslös 
15. Peter Sjöström**  SGH 
16. Krister Berlin  Ericsson AB 
17. Lena Vejhammar  Telia Sverige AB 
18. Mattias Gissler  Ahlsell Sverige AB 
19. Sandra Vestergren**  SGH 
20. Veronica Ljushammar**   Telia Sverige AB 
21. Ibrahim Al-Hassany**  Arbetslös 
22. Johanna Nilsson  Pausera 
23. Arvid Venngren**  Blendow Group 
24. Helene Bohné Strauss**   Telia Sverige AB 
25. Johanna Källström**   SAS 
26. Jonas Kemi  Keolis Sverige AB  

Övriga nominerade Nominerad som
Susanne Björkman, Vårdförbundet Ordinarie
Margareta Dahl, Lärarförbundet Avsagt sig uppdraget
Ilmo Lehto, SAS  Ordinarie och suppleant
Andreas Ljungman, Studieförbundet NBV Ordinarie
Helene Neuss, Atea Sverige AB Ordinarie
Suzanne Ranta, SAS  Ordinarie och suppleant
Maria Shomari, Osm Aviation Avsagt sig uppdraget
Frida Söderberg, AFS Interkulturell Utbildning Avsagt sig uppdraget

*) även nominerad som suppleant 
**) även nominerad som ordinarie
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Val av kongressombud
Region Stockholm har 52 kongressombud som representerar regionen på 
Unionens kongress. Regionens ordinarie kongressombud valdes på region- 
rådet 2018 men det saknades några suppleanter. I vår region behöver vi  
därför välja ytterligare suppleanter till kongressen 2019. 

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

Valberedningens förslag

Suppleanter
16. Annica Pettersson  Lärarförbundet
17. Fredrik Sjöholm  Enterprise Services Sweden AB 
18. Christian Rudenäs  Veolia Nordic AB
19. Magnus Hultgren  Refinitiv
20. Johanna Nilsson  Pausera
21. Maria Shomari  Osm Aviation
22. Zahra Kafash-Hoshyar  Octapharma AB
23. Arvid Venngren  Blendow Group
24. Helene Neuss  Atea Sverige AB
25. Mattias Gissler  Ahlsell Sverige AB
26. Sara Shafaei  M.J Restauranger AB
27. Ibrahim Al-Hassany  Arbetslös
28. Andreas Ljungholm  Systembolaget AB
29. Henrik Axell  Lärarförbundet
30. Johanna Källström  SAS
31. Helena Bohné Strauss  Telia Sverige AB
32. Margareta Dahl  Lärarförbundet
33. Veronica Ljushammar  Telia Sverige AB
34. Jeanette Fahlman  Lärarförbundet
35. Ludmila Stefankova  Insamlingsstiftelsen Kvinna  
  till Kvinna
36. Emelin Shabo  Arbetslös
37. Rosa Buiza Brus  O Kavli AB
38. Johan Phalberg  Post Nord Strålfors
39. Ellen Vesterlund  Ragn-Sells AB
40. Maria Cardaba Sehlstedt  IKEA
41. Johanna Stangenberg  Ragn-Sells AB
42. Petra Mansour  KLM mark
43. Christer Sandberg  Schibsted Sales and Inventory
44. Karin Waldén Egholt  Bygdegårdarnas Riksförbund
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45. Thomas Kraatz  Tuifly Nordic mark
46. Rikard Milde  Coor Service Management AB
47. Viktoria Svensson  SAS kabin
48. Robin Dohlk  Casino Cosmopol AB
49. Camilla Svanström  Dell AB
50. Sandra Vestergren  SGH
51. Josefin Larsson  Qlok Uppsala AB
52. Yvonne Ingle  Manpower AB

Övriga nominerade
Tashmina Berdini, Academic Work Consulting Avsagt sig uppdraget
Andreas Ljungman, Studieförbundet NBV Avsagt sig uppdraget 
Frida Söderberg, AFS Interkulturell Utbildning Avsagt sig uppdraget

Kvarstår 
Ordinarie som kvarstår från 2018
Agneta Ahlström  Telia Sverige AB
Rose-Marie Bard  Systembolaget AB chefssektion
Gorges Barkho  Octapharma AB
Linnea Berg  Teleperformance Nordic AB
Magnus Bergström  Randstad AB
Krister Berlin  Ericsson AB
Carl Bjelksjö  Scouterna
Tiina Declercq   Apoteket AB
Tidiane Diao   Reumatikerförbundet
Ronnie Edin   EVRY Card Services AB
Kim Ericsson   IBM Svenska AB
Ylva Eriksson   Manpower AB
Mehrdad Mehrdadian Fard   IBM Svenska AB
Peter Ferm   Electrolux IT Solutions AB
Kristin Cederby Fransson   Coor Service Management AB
Hans Fryklund   Qualita AB
Niclas Granström   SAS
Raouf Habib   SGH
Louis Hagströmer   SGH
Michael Hall   Telia Sverige AB
Linus Hermansson   IBM Svenska AB
Mats Holmberg   Lärarförbundet
Kristina Hovlid   Lärarförbundet
Maria Karlsson   Ericsson AB
Jonas Kemi   Keolis Sverige AB
Arja Kovin   Telia Sverige AB
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Cecilia van der Meulen   SGH
Maria Nassikas  Sveriges Television AB
Håkan Nilsson  DHL Freight AB
Maria Nilsson  Systembolaget AB
Tommy Nilsson  SAS
Rainer Nyberg  SAS
Niclas Nyqvist  ISS Facility Services AB
Robin Olofsson  Hennes & Mauritz GBC AB
Joakim Rinnert  IBM Svenska AB
Alexandra Rosenqvist  Hennes & Mauritz GBC AB
Adam Rydström  Cuebid
Lennart Rönnholm  Bisnode Sverige AB
Shahla Safari  SPF – Seniorerna Sthlms distrikt
Annika Salomonsson  Ericsson AB
Roger Sandman  Systembolaget AB
Swapna Sharma  Ericsson AB
Anna Sjöberg  Ericsson AB
Pamela Sundin  Ellevio AB
Benny Tjäder   Ericsson AB
Claes Tullbrink  Stim
Evelyn Tusach  Randstad Sweden Group AB
Klas Wallin  Keolis Sverige AB
Hans Vejhammar  Telia Sverige AB
Lena Vejhammar  Telia Sverige AB
Torun Vikström   Red Bee Media Media
Karin Åberg   Ericsson AB

Suppleanter som kvarstår från 2018
1. Peter Sjöström  SGH
2. Peter Gjuraj  SAS
3. Tomas Eisner  Amadeus Scandinavia AB
4. Stefan Gustavsson  Ericsson AB
5. Henrik Almén  Sveriges Elevkårer
6. Nicole Ivanyi Sandberg  SAS
7. Håkan Ljungqvist  Nynas AB 
8. Jeanette Granlund  Amadeus Scandinavia AB
9. Pedro Cutillas  Arista Networks Sweden AB
10. Suzanne Ranta  SAS
11. Emma Toft  Fairtrade Sverige AB
12. Anastacia Antoniadou  SAS
13. Eva Landqvist  Ericsson AB
14. Ilso Abreu  SMD Logistics AB
15. Eva-Lotta Sanfridsson  Jakobs Douwe Egberts S.E AB
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Val av valberedning
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

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

Befintlig valberedning
Sammankallande
Ylva Eriksson Manpower AB    I tur att avgå

Ordinarie ledamöter
Louis Hagströmer SGH  I tur att avgå
Eva Landqvist Ericsson AB  Kvarstår 1 år
Roger Sandman Systembolaget AB Kvarstår 1 år
Vakant   Fyllnadsval 1 år 

Suppleanter
1. Annica Pettersson Lärarförbundet  I tur att avgå
2. Tiina Declercq Apoteket CW Scheele I tur att avgå
3. Jonas Kemi Keolis Sverige AB  I tur att avgå
4. Adam Rydström Cuebid  I tur att avgå
5. Vakant 

Avsagt sig uppdrag under mandatperioden
Lena Vejhammar Telia Sverige AB   Fr o m 7/2 -19
Kristina Björk SAS   Fr o m 21/12 -18 
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Ordlista
Årsmöten, oavsett vilken förening som håller dem, har ett väldigt speciellt 
språk. Det kan kännas formellt, med högtravande formuleringar och när-
mast obegripliga frågeställningar. Därför har vi tagit fram en liten ordlista, 
som översätter årsmötesspråk till vanligt vardagstal. Bra verktyg både för dig 
som är nyvald som ombud och för dig som varit med ett tag men som inte 
vågat fråga vad allt egentligen betyder. Lycka till!

Regionråd Unionens regionala årsmöte.

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

Jag förklarar mötet öppnat. Nu börjar vi!

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

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

Någon däremot? Är det nån som inte håller med? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mötet ajourneras. Nu tar vi en liten paus.

Votering! Nähedu! Jag vill att ni räknar rösterna!

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

Motion Inskickat förslag 

Jag ställer motionerna mot varandra Nu ska ni få välja vilket av de här två förslagen 
ni tror mest på
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Jag ställer motionen bifall mot avslag Nu får ni säga ja eller nej till det här förslaget 

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

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

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

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

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

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

Yrkanden Förslag som lämnas in under mötets gång

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

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

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

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

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

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

Jag vill avstyrka motionen Jag gillar inte det här förslaget och ställer mig inte 
bakom det
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Fullmakt för ersättare
Gäller för Unionen Stockholms regionråd (årsmötet) den 9 april 2019.

Ombud som är valda på klubbens årsmöte eller övrigt medlemsmöte och 
får förhinder att delta kan sända ersättare till regionrådet. Ersättare utses av 
klubbstyrelsen i de fall det finns klubb på arbetsplatsen. Fullmakt ska fyllas 
i, intygas av klubbstyrelsen och tas med till regionrådet för att ersättaren ska 
kunna få sitt röstkort. 

I de fall klubb saknas på jobbet, kontakta regionkontoret via e-post  
sandra.persson@unionen.se så hjälper vi dig.  

Namn på ersättare

Namn på den som ska ersättas

Arbetsplats/klubb

Intygas av                                          Uppdrag

Underskrift och datum  
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Tack för din medverkan!


