
Bli ledamot i en  
branschdelegation

Utveckla villkoren för din





Som ledamot i en branschdelegation har du en av de viktigaste funktio-
nerna i Unionens avtalsrörelse. Det är ett ansvarsfullt och roligt uppdrag 
som ger dig chansen att vara med och påverka hur Unionens kollektivavtal 
utvecklas, och samtidigt bidra till förbundets framgång.

Fakta om branschdelegationerna
 y Branschdelegationernas viktigaste uppgift är att säkra 

att Unionen är en medlemsstyrd och väl förankrad orga-
nisation under avtalsrörelsen. Som ledamot represente-
rar och driver du din branschs frågor i arbetet – inför, 
under och efter avtalsrörelsen.

 y Unionen har idag 13 branschdelegationer. De består av 3 
till 13 ledamöter. I varje delegation deltar också en för-
bundsstyrelseledamot. Delegationerna har tillsammans 
ansvar för Unionens cirka 100 avtalsområden. Varje 
delegation ansvarar för mellan 2 och 14 avtalsområden.

 y Inför varje avtalsrörelse beslutar förbundsrådet om 
antalet branschdelegationer och hur de ska vara sam-
mansatta. Vid nästa förbundsrådsmöte den 8-9 juni 2015 
väljer förbundsrådet nya delegationer och ledamöter till 
den kommande avtalsrörelsen.

 y Branschdelegationerna är förhandlingsdelegationer för 
Unionens förhandlingar med de arbetsgivarförbund 
som finns inom respektive delegations ansvarsområde. 

 y Det konkreta förhandlingsarbetet med motparten sköts 
av en förhandlingsledare och/eller avtalsansvarig om-
budsman.

 y När delegationen sammanträder leds arbetet av en dele-
gationsordförande som utses inom delegationen.



De två viktigaste uppgifterna
 y FÖRESLÅ kRav för de olika avtalen inom branschdele-

gationen.

 y Ta STäLLning till det nya framförhandlade centrala 
avtalet, och sedan rekommendera förbundsstyrelsen att 
anta eller förkasta det.

nominering
Alla medlemmar, förtroendevalda och regionstyrelser i 
Unionen kan nominera ledamöter till branschdelegatio-
nerna på unionen.se fram till och med den 10 mars 2015. 
Tänk på att den nominerade ska vara tillfrågad. 

Din roll i delegationen
Som delegationsledamot representerar du medlemmarna 
och garanterar att deras frågor drivs i avtalsförhand-
lingarna. Samtidigt tillför du delegationen värdefulla 
erfarenheter. Du ansvarar för alla avtalsområden inom 
delegationen. Du representerar alltså inte enbart ditt eget 
avtalsområde och medlemmarna på din arbetsplats. De 
flesta ledamöterna är aktiva i sina klubbar och vet hur avta-
len tillämpas i praktiken.

Som ledamot arbetar du aktivt med delegationens förank-
ringsarbete när avtalsspecifika krav tas fram. Det innebär 
att avtalskraven ska vara förankrade hos medlemmarna på 
avtalsområdet.

Delegationens förhandlingsresultat påverkar även kom-
mande förhandlingsresultat i andra delegationer. Därför 
behöver du och övriga ledamöter i branschdelegationen ta 
hänsyn till både de enskilda avtalsområdena och helheten 
i arbetet.



viktiga frågor som måste få ta tid
Det tar tid att ta fram bra avtalskrav. Argument som vid 
första anblicken verkar hålla kanske inte gör det efter en 
stunds diskussion. De beslut som fattas i delegationen 
behöver vara väl avvägda eftersom de påverkar vardagen 
för tusentals medlemmar. Just därför måste också arbe-
tet med avtalsrörelsen få ta tid för att resultatet ska bli det 
bästa möjliga för medlemmarna.

Det är svårt att säga i förväg hur lång tid delegationernas 
arbete under 2015/2016 kommer att ta. Tidsåtgången kan 
variera mellan delegationerna. De nyvalda delegationerna 
ansvarar för sina avtalsområdens eventuella övriga för-
handlingar med arbetsgivarförbunden om nya centrala 
avtal. Som en del av förberedelserna tillkommer en del 
arbete med att läsa in material. Under själva förhandlings-
arbetet är det vanligt att datumen för möten bestäms med 
kort varsel utifrån aktuella förutsättningar. Målet är att all-
tid ha så god framförhållning som möjligt.

Utbildning
Som nyvald ledamot får du förutsättningar och utbildning 
för att utföra ditt uppdrag. Utbildningen omfattar dels de 
avtalsområden som ingår i branschdelegationen och dels 
omvärldsfaktorer som påverkar avtalsförhandlingarna, till 
exempel den ekonomiska utvecklingen.

Ersättning
Förtroendemannalagen ger dig rätt till ledighet med löne-
avdrag. Unionen ersätter alla löneavdrag som uppstår till 
följd av uppdraget, även kostnader för resor och uppehälle. 
Du får också ett arvode per möte samt traktamente.



Mandatperiod
Mandattiden för en ledamot i en branschdelegation bör-
jar vid det förbundsrådsmöte som behandlar avtalsfrågor. 
Under 2015 hålls detta förbundsråd 8-9 juni. Mandattiden 
varar ända fram till nästa förbundsrådsmöte som behand-
lar avtalsfrågor. 

Om en ledamot vill avsluta sitt uppdrag kan förbunds-
styrelsen välja en annan ledamot för att fylla platsen i en 
branschdelegation. Om det behövs kan förbundsstyrel-
sen också genom val ändra sammansättningen mellan 
branschdelegationer. 

Sammanfattning

Du
 y föreslås till uppdraget av din klubb, ditt arbetsplats- 

ombud, din region eller av en medlem.

 y utses av förbundsrådet.

 y väljs för kommande avtalsperiod (avtalsperiodens 
längd kan variera).

 y är med och utformar avtalskraven.

 y representerar alla medlemmarna inom din delegations 
ansvarsområde.

 y rekommenderar förbundsstyrelsen att godta eller avslå 
ett avtalsförslag.

 y kan ge förbundsstyrelsen råd vid eventuella konflikt- 
åtgärder.





Ring Unionen  
0770-870 870
Vi svarar på alla dina frågor om villkoren  
i arbetslivet och förmånerna i medlemskapet. 

På vår hemsida hittar du information om det  
mesta som rör ditt arbetsliv. Välkommen in  
på unionen.se.
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Olof Palmes gata 17, 105 32 Stockholm

VI FINNS I: Borlänge, Borås, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Linköping, Luleå, 
Malmö, Norrköping, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Södertälje, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Visby, Västerås, 
Växjö, Örebro 


