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Unionen Smålands  
regionråd 2018
Regionrådet är Unionen Smålands årsmöte och äger rum nästa gång 24–25 april 2018. 
Här möts valda ombud för att bland annat utse regionstyrelse, revisorer, ombud till 
kongress och a-kassans stämma. 

Du som väljs till regionrådsombud kommer att få mer specifik information 
och en kallelse när mötet närmar sig. Det är viktigt att du kommer, eftersom 
det är här du och de andra medlemsvalda representanterna väljer vilka som 
ska leda Unionen Småland.

Praktisk information och kallelse
Tid och plats: 24–25 april 2018, Växjö konserthus.

För vem: du som väljs till regionrådsombud av medlemmarna på din klubb 
eller arbetsplats. Du som inte har arbetsplats eller klubb kan väljas som  
ombud på ett särskilt möte i januari/februari 2018.

Frågor om regionrådet kan skickas till: smaland@unionen.se. 

Frågor om nominering besvaras av: Birgitta Petersson,  
birgitta.petersson@ikea.com.
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Så här påverkar du  
Unionen
Välj ombud
Du som har en Unionenklubb på arbetsplatsen väljer regionrådsombud på klubbens 
årsmöte*. Ju fler medlemmar ni är på jobbet, desto fler ombud har ni rätt att skicka. 

Du som inte har en Unionenklubb på arbetsplatsen kan välja ombud till regionrådet på 
ett medlemsmöte. 

Om ni har ett arbetsplatsombud på din arbetsplats är det vanligtvis hen som kallar till 
medlemsmöte. En eller flera medlemmar kan också ta initiativ och kalla till ett med-
lemsmöte på arbetsplatsen för att välja regionrådsombud.

Om du är studerandemedlem, egenföretagare eller arbetssökande kallas du till ett sär-
skilt möte** där ni kan välja ombud till regionrådet i april bland dem som närvarar.

Datum
* Klubbens årsmöte ska hållas senast 28 februari 2018. Det finns beskrivet i Unionens 
stadgar. 

**Har du ingen klubb på jobbet väljer du regionrådsombud på ett möte i januari/febru-
ari 2018.

Nominera
Alla medlemmar, enskilt eller i grupp, har rätt att nominera. Vem som helst kan nomi-
neras (föreslås) till de olika uppdragen förutsatt att personen är yrkesverksam medlem, 
egenföretagarmedlem eller studerandemedlem i Småland. Pensionärsmedlemmar kan 
inte nomineras. Längre fram i det här dokumentet kan du se vilka förtroendeuppdrag 
du kan nominera till. Glöm inte att fråga den du vill nominera om hen vill ta uppdra-
get! Nominera direkt på Unionens webb (sök på ”nominera Småland”) eller via mejl 
till: birgitta.petersson@ikea.com.

Du kan nominera från och med november 2017 till och med 31 januari 2018. 

På blanketten på sidan 49 i det här dokumentet kan du nominera till valberedningen. 
Till den kan du nominera ända fram till regionrådet har öppnat.

Motionera
Det fina med en medlemsdriven organisation är att alla medlemmar har möjlighet att 
påverka. Det gör du till exempel genom att skicka in motioner (förslag). En motion är 
ett förslag vad Unionen ska tycka, tänka eller åstadkomma. Motionen tas sedan upp 
på regionens årsmöte. Tips på hur du skriver en bra motion finns på Unionens webb-
sida (sök på ”motion”). Motioner skickas till: smaland@unionen.se. Sista datum för att 
skicka in motioner är 28 februari 2018.
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Från nominering till regionråd 
Alla medlemmar kan nominera (före-
slå) personer till de olika uppdragen, 
till exempel styrelseordförande, 
ledamot, revisor med flera. 

Så fungerar demokratin 
i Unionen

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

Senast 14 dagar före årsmötet 
skickas alla inkomna motioner 
tillsammans med regionstyrel-
sens yttrande till regionråds-
ombuden.

På regionrådet debatterar ombuden de 
motioner som inkommit och beslutar om 
alla motioner. Ombuden tar även del av 
valberedningens förslag till förtroende-
valda och väljer sedan sina företrädare 
som ska leda regionen kommande verk-
samhetsår. Ombuden väljer även en ny 
valberedning som ska ta fram förslag till 
förtroendevalda till nästa års regionråd.

Inför regionrådet skickas 
valberedningens förslag ut 
till alla regionrådsombud

Valberedningen tar emot 
alla nomineringar och jobbar 
med att ta fram ett förslag. 
Valberedningen pratar med 
kandidater för att bilda sig 
en uppfattning om alla som 
blivit nominerade.

Från motion till regionråd
Alla medlemmar kan skicka in  
motioner (förslag). Dessa  
diskuteras och beslutas på  
regionrådet.
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Du väljer vem som  
leder Unionen Småland
Regionstyrelsen är Unionen Smålands högsta företrädare och leder Unio-
nens arbete i regionen. De ansvarar för att Unionens övergripande mål bryts 
ner och anpassas till vad Unionen i Småland och på Öland ska åstadkomma 
under året. Styrelsen följer sedan upp regionens verksamhet. Ungdoms- 
ombud tillvaratar unga Unionen-medlemmars intressen i regionstyrelsen.

Styrelsen ansvarar för regionens demokrati och företräder regionen i för-
bundet. Förutom regionstyrelse kan du också välja revisorer, valberedning, 
ungdomsombud i regionstyrelsen, kongressombud, förbundsrådsombud och 
ombud till a-kassan. Känner du till någon som passar för att representera 
Unionen Smålands drygt 40 000 medlemmar i frågor som rör arbetslivet? 
Välkommen att nominera!

Träff med 
småländska 

riksdagsleda-
möter

Framtagandet 
av rapporten 

Attraktivt 
Småland

Medlemsföre-
läsningar med 
Sofia Rasmus-
sen och Olof 

Röhlander

Familjedag i 
Astrid Lind-
grens värld

Två ordfö-
randekonfe-

renser i Växjö Här är några  
exempel på aktiviteter 

under 2017
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Val av ombud till 
A-kassans stämma
På Unionen Smålands a-kassemöte väljer du vilka ombud som ska föra din 
talan på Unionens rikstäckande A-kassestämma*. De valda ombuden träf-
fas sedan på stämman för att bland annat välja ledamöter till styrelsen och 
fastställa budget. 

Nedan ser du vilka som valdes som ombud vid förra A-kassemötet. Mandat-
tiden är ett år, vilket innebär att alla ombud (tre ordinarie och tre supplean-
ter) står i tur att avgå. 

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

Ordinarie i tur att avgå
Anette Eriksson CGI Sverige AB
Anders Kroon Ikea AB
Marita Holkko Schenker AB

Suppleanter i tur att avgå
1. Magnus Engvall Hall Media AB
2. Daniel Landin Ikea AB
3. Mikaela Carlsson Telia Sverige AB 

Förslag till dagordning 
Val till a-kassans stämma
1. Mötets öppnande
2. Upprop
3. Mötets behöriga kallande
4. Fastställande av dagordning och arbetsordning
5. Val av funktionärer för a-kassans möte
 a. Ordförande
 b. Sekreterare
 c. Justerare
 d. Rösträknare
6. Information från a-kassan
7. Val av ombud till a-kassan
 a. Ordinarie
 b. Suppleanter
8. Avslut
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Valberedningens förslag A-kassan

Uppdrag Namn Företag Mandatperiod

Ombud Anette Eriksson CGI, Oskarshamn 2019 omval

Anders Kroon Ikea AB, Älmhult 2019 omval
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping 2019 omval

Suppleanter Magnus Engvall Hall Media, Jönköping 2019 omval

Daniel Landin Ikea AB, Älmhult 2019 omval
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn 2019 nyval

Nominerade
Ombud Anette Eriksson CGI, Oskarshamn

Anders Kroon Ikea AB, Älmhult
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping

Suppleanter Magnus Engvall Hall Media, Jönköping

Daniel Landin Ikea AB, Älmhult
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn
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Förslag till dagordning  
för regionrådet
1. Mötets öppnande

2. Upprop av regionombud

3. Regionrådets stadgeenliga kallande

4. Fastställande av dagordning

5. Val av 
- ordförande för mötet 
- sekreterare 
- två justerare som tillsammans med mötesordförande justerar protokol-
let 
- två rösträknare 
- beredningsutskott

6. Motioner till regionstyrelsen under året

7. Motioner och förslag till regionrådet

8. Motioner till förbundsrådets årsmöte

9. Arvoden

10. Klubbanslag

11. Regionstyrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning (bilaga)

12. Revisorernas granskningsrapport

13. Ansvarsfrihet för regionstyrelsen

14. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter för dessa (idag 
elva ordinarie, fyra suppleanter och ett ungdomsombud)

15. Val av  
- 5 regionstyrelseledamöter för två år  
- 4 regionstyrelsesuppleanter för ett år att inträda i den ordning som 
bestäms vid valet 
- 1 ungdomsombud för ett år 
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- 1 revisor för två år 
- 2 revisorsuppleanter för ett år 
- 10 ombud till förbundsrådet för ett år 
- 10 suppleanter till förbundsrådet för ett år 
- 20 ombud till kongress fyra år 
- 20 suppleanter till kongress fyra år

16. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen och eventuella supple-
anter för dessa (idag sex ordinarie)

17. Val av 
- ledamöter i valberedningen för två år, varav en sammankallande 
- eventuella suppleanter för ett år

18. Mötets avslutande
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Val av mötesfunktio-
närer
Vid varje möte väljs ett antal funktioner nödvändiga för det aktuella 
årsmötet. Det handlar om mötesordförande, mötessekreterare, justerare 
av protokollet, rösträknare och ett beredningsutskott. Det sistnämnda 
har som uppgift att ta emot nomineringar till och ta fram ett förslag till 
ny valberedning. Nomineringar till Unionen Smålands valberedning kan 
lämnas till beredningsutskottet under mötestiden.

Valberedningens förslag mötesfunktio- 
närer

Uppdrag Namn
Ordförande Inger Rutensköld
Sekreterare Karolina Ekstrand
Justerare Susan Macaulay

Carola Davidsson
Rösträknare Susan Macaulay

Carola Davidsson

Beredningsutskott Kenneth Philipsson
Inka Rask
Susanne Håkansson
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Motioner till region- 
styrelsen under 2017
Det har under året inkommit fem motioner till regionstyrelsen. Dessa har 
behandlats enligt stadgarna och svar har skickats till motionärerna. Dessa 
redovisas här nedan.

Maria Sagner
Elisabeth Edwinsson
Yvonne Westerlund
Caroline Johansson Sader
Caroline Johansson
Therese Mattsson
Suzan Nydén
Emma Rex
Medlemmar i Unionenklubben Annonsbolaget Hallpressen

1. Aktiviteter för medlemmar
Unionen anordnar med jämna mellanrum rabatterade familjeaktiviteter för
medlemmarna och deras familjer, vilket upplevs mycket positivt.
Dessa aktiviteter är mestadels inriktade på barnfamiljer (Astrid Lindgrens 
Värld, High Chaparral m.m.) Eftersom vi är många medlemmar som inte 
har barn alternativt har vuxna barn som är utflyttade vore det roligt om det 
några gånger per år kunde ordnas något erbjudande för oss. Dessa aktiviteter 
kan vara t.ex. rabatt på hotellövernattningar, rabatterade teater-/evenemang-
biljetter, weekendresor m.m.

Vi föreslår Regionstyrelsen i Unionen Småland därför:
• att se över möjligheten att anordna rabatterade aktiviteter för alla med-

lemsgrupper.
• att varje år anordna aktiviteter som passar alla medlemmar.
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Hanterades på Regionstyrelsens (RS)-möte 2017-05-23
RS beslut:
Styrelsens samlade uppfattning är att motionärens intentioner är mycket bra, 
och bör tillgodoses i någon form. Medlemsaktiviteter i Unionen Småland är 
ständigt en aktuell fråga. Regionstyrelsen tillsammans med regionkontoret 
försöker alltid att hitta aktiviteter som passar alla medlemsgrupper. Vi har 
intressanta föreläsningar, idrottevenemang, familjedag, m.m
Vi beslutade enhälligt under mötet att skicka motionen vidare till vår verk-
samhetsplanering (VP) för år 2018. Där kommer beslut att fattas om vilka 
aktiviteter för medlemmar som kommer tillämpas under nästkommande 
verksamhetsår.
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Göran Landén

2. Unionens LinkedIn

1. Att Unionen , med hjälp av sitt medlemsregister, skapar ett kompetens- 
register som kan användas både lokalt inom företaget och att söka ex-
ternt. Jag tror att medlemmarna skulle se detta som ett initiativ för ökad 
anställbarhet och ett tecken på att Unionen verkar för att ”Allt kan bli 
bättre”. Medlemmarna skall själva fylla i dokumentet där det skall framgå 
vilka starka sidor man har samt även vilka drivkrafter man innehar. Det 
kunde vara som ett högskoleprov för Unionens medlemmar.

2. Att validering av kunskaper kan bli ett bra led i ovanstående samt en  
inkörsport för komplettande studier/studiehjälpen Unionen har.

3. Att Unionen gör en storsatsning på innovation som kommer bli en 
framtida överlevnadsfråga. Området är komplext men med övning och 
träningsläger (kurser) kan innovationsklimatet förbättras och infrastruk-
turen i företag map nya ideér förbättras. Borde vara en avtalsfråga.

P.s Alla ovanstående punkter borde vara en självklarhet för ett framgångsrikt 
företag, men det slarvas väldigt mkt med detta. Ifall Unionen tar ledning i 
arbetet så kommer det ge ett offensivt intryck i kampen om medlemmar och 
speciellt högskolestudenter. D.s

Hanterades på Regionstyrelsens (RS)-möte 2017-05-23
RS beslut:
RS anser att detta är en fråga som kongressen beslutar om och inget vi kan 
besluta om i RS. RS tar en diskussion med motionären inför kongressen 2019 
om vi ska skriva en gemensam motion i denna anda. Med detta anses motio-
nen vara besvarad.
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ÅF Unionen Sydost

3. Semesteruttag i timmar

Bakgrund
Historiskt har anställda inom ÅF haft möjligheten att ta ut semester i tim-
mar. Möjligheten togs bort vid byte från STD till TA. I nuvarande kollektiv-
avtal TA finns ej möjlighet för lokal skrivelse om semesteruttag i timmar.

Förslag
Genom stöd av §2a semesterlagen görs tillägg i §5 TA, Tjänstemannaavtalen.
Att genom skrivning i kollektivavtal möjliggöra semesteruttag i timmar.
Tillägg: Via lokalt avtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts får 
vidare avvikelse göras mellan parter från §3a semesterlagen; semesteruttag i 
timmar.

Motiv
Möjligheten att ta ut semester i timmar var något som uppskattades av  
anställda inom ÅF. Chefer så som medarbetare meddelar från flera håll  
avsaknaden av denna.

Hanterades på Regionstyrelsens (RS) möte 2017-08-29
RS beslut:
RS anser att detta är en fråga som hanteras på ”förbundsråd som hantera 
inriktningsbeslut inför avtalsrörelsen” och inget vi kan besluta om i RS. Vi 
förstår att frågan är angelägen men komplicerad. Vi föreslår motionären att 
skriva en motion till ”Förbundsrådet som hanterar inriktningsbeslut inför 
avtalsrörelsen” som förmodligen kommer hållas våren 2019. Med detta anses 
motionen vara besvarad.
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Unionenklubben ProfilGruppen Extrusions AB

4. Motion om uttag av sparade semester-
dagar

Som det är nu måste man ta ut alla årets semesterdagar innan man kan ta ut 
de äldre sparade dagarna. Detta innebär att om jag i år tänkt ta ut en längre 
ledighet runt exempelvis julhelgen inte kan utnyttja de sparade dagarna inn-
an jag först tagit ut årets 25 dagar. Det innebär att de sparade dagarna skjuts 
längre fram och till slut betalas ut som semesterersättning efter 5 år. 
Jag har inte heller då någon möjlighet att spara nya dagar i år om jag tar ut av 
de äldre sparade dagarna. 
 
Föreslår därför:
 
• att man bara behöver ta ut 20 av årets 25 dagar för att sedan kunna ta ut 

av de sparade dagarna.
• att uttagsordningen av de sparade dagarna gäller som idag, de äldsta 

först.
• att man kan spara dagar samma år som man tar ut äldre sparade dagar. 

Hanterades på Regionstyrelsens (RS) möte 2017-10-18 – 19
RS beslut:
Uttag av sparade semesterdagar regleras i semesterlagen och kan inte beslu-
tas om av RS.
RS föreslår att klubben i första hand tecknar ett lokalt avtal som reglerar 
uttaget av sparade semesterdagar och att motionen också ställs till förbunds-
rådet där den kan hanteras. Med detta anses motionen vara besvarad.
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Motioner till regionrådet
Jonas Weiger, IKEA AB
Peter Almqvist, IKEA of Sweden AB
Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA (riksklubb), Älmhult

1. Motion ang. utbildningar på engelska för 
förtroendevalda
Bakgrund
Bland Unionens 640 000 medlemmar verkar idag c:a 30 000 förtroendevalda med 
olika uppdrag.

Som en följd av en ökad internationalisering, där företag kan ha verksamhet i 
flera länder, väljer man ofta att ha annat språk än svenska som koncernspråk; inte 
sällan engelska. I takt med ökad globalisering har också rörligheten för medarbe-
tarna ökat, där många svenskar idag väljer att arbeta utomlands. Samtidigt får vi 
också allt fler kollegor med annan bakgrund än svensk, både språkligt och kultu-
rellt, på våra arbetsplatser i Sverige. Att Unionen välkomnar mångfald bland de 
förtroendevalda, slås fast redan i våra stadgars första paragraf:

§ 1.1 Förbundets värderingar
Mom 2 Förbundet strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald vid fördelning 
av förtroendeuppdrag. Det betyder att alla medlemmar, med beaktande av § 2, ska 
ha lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och representation i förbundets 
alla demokratiska organ.

Globaliseringen skulle således kunna innebära ett gyllene tillfälle att ta tillvara 
dessa nya medlemsgruppers driv och engagemang även i det fackliga arbetet. För-
hoppningsvis kan dessa kollegor dessutom ta med sig de fackliga lärdomarna när 
de återvänder till sina respektive hemländer, om de arbetar i Sverige endast under 
en begränsad tid. Då kan dessa kollegor även sägas delta i Unionens viktiga arbete 
att sprida kunskap om den svenska partsmodellen.

Problembeskrivning
Idag finns mycket lite av Unionens information på annat språk än svenska. Utan 
möjlighet att förstå det fulla innehållet i vår offert riskerar vi att tappa nya eller 
potentiella medlemmar.
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Att sedan engagera icke-svensktalande medlemmar än djupare och få dem att 
representera sina kollegor som fackliga företrädare, blir näst intill omöjligt. 
Steget från medlemskap till rollen som förtroendevald försvåras främst av att 
våra utbildningar, även de mest grundläggande, idag uteslutande ges på svenska. 
Inte ens Facklig grundkurs eller BAM (Bättre ArbetsMiljö) finns idag att tillgå 
på annat språk. Istället läggs ansvaret över på klubbarna att förklara innebörden 
i såväl uppdrag som lagar och avtal för den blivande förtroendevalde. Detta tar 
mycket tid i anspråk och risken är stor att den engelska, som annars räcker väl 
i det vardagliga arbetet, inte är tillräcklig för att förmedla korrekt information, 
varken innehållsmässigt eller språkligt. 

Yrkande
Att rekrytera fackliga förtroendevalda bland medlemmar med annan bakgrund 
än svensk är enligt oss en framtidsfråga för Unionen – både lokalt och globalt. 
Att försitta möjligheten att utbilda engagerade medlemmar, vars enda kompe-
tensbrist är kunskapsluckor i det svenska språket, är ett resursslöseri och ett 
nederlag i arbetet för mångfald i förtroendemannaleden. 

Vi yrkar därför på
• att Unionen tar fram grundläggande fackliga utbildningar på engelska för 

förtroendevalda.
• att Unionen anordnar kurstillfällen med ovan nämnda utbildningar på eng-

elska för förtroendevalda. 

Regionstyrelsens yttrande motion ang utbildningar på 
engelska för förtroendevalda
Motionen behandlades på styrelsens möte i Älmhult den 16 mars 2018.
 
Styrelsens samlade uppfattning är att motionärernas problembeskrivning är 
mycket bra, och vi ser att det är ett högst aktuellt och viktigt ämne. Att vara 
medlem och förtroendevald i Unionen, med behov av engelska språket har ökat 
iom globaliseringen. Det finns många medlemmar idag med annan bakgrund än 
svensk, som på ett bra sätt ska kunna ta till sig material och utbildningar.
Styrelsen står därför bakom hela motionen. Det är inget vi kan driva eller gör  
något åt regionalt. Som svar på motionen föreslår vi därför i styrelsen att motio-
nen kan skickas i sin helhet till Förbundsstyrelsen.

Regionrådet föreslås besluta:
 
att regionstyrelsen skickar motionen i sin helhet till förbundsstyrelsen och  
 att motionen därmed anses vara besvarad.
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Rosita Riddar Franzon, Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA
Marie Elfström, Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA
Eva Sonesson, Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA

2. Kransdagar
Denna motion har sin grund i att arbetsgivaren fritt tolkar semesterlagen när 
det gäller kransdagar. Konsekvensen blir att arbetstagare har fått löneavdrag 
och/eller avdrag i form av komp eller flextid. Inte minst blir det en diskrimi-
nerande orättvisa mellan de tjänstemän som har 5-dagars arbetsvecka (mån-
dag – fredag) och de som har 7 – dagars vecka (måndag – söndag ), där de 
senare förlorar ekonomiskt och/eller i ledighet

Enligt semesterlagen har en arbetstagare, som regelbundet arbetar lördag 
eller söndag eller båda dessa dagar, vid semesterledighet som omfattar minst 
fem dagar rätt till ledighet motsvarande tid av veckoslut, dels under semes-
terledigheten, dels antingen omedelbart före eller omedelbart efter denna. 
Omfattar semesterledigheten minst nitton dagar har arbetstagaren rätt till 
ledighet motsvarande tid av veckoslut såväl omedelbart före som omedelbart 
efter ledigheten, om inte särskilda skäl talar emot detta. 
Men det framgår inget om hur ersättning/avdrag ska hanteras. Får man 
ledigheten gratis, kan man ta ut komp eller flextid eller ska tiden jobbas igen 
andra dagar? 
Vi anser att det skall framgå hur betalningen ska hanteras för att få en tydlig-
het och rättvisa i semestern.

Därför yrkar vi 

• att Unionen arbetar för att få en ändring till stånd i våra kollektivavtal så 
att ingen anställd ska få löneavdrag för uttag av kransdagar. 

• att motionen skickas vidare till alla berörda branschdelegationer.
• att Unionen arbetar för att få in ett förtydligande i semesterlagen för att 

ingen anställd ska få löneavdrag för uttag av kransdagar.
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Regionstyrelsens yttrande Kransdagar
Regionstyrelsen i Småland vill börja med att tacka Unionenklubben IKEA/
Ikano/Inter IKEA för att det tagit upp problematiken i semesterlagen kring 
det som kalls för kransdagar och hur det påverkar de som inte arbetar inom 
normen för en normal arbetsvecka dvs måndag-fredag.
Styrelsen håller med om att det är en viktig fråga att försöka lösa för alla ur 
en rättvishetssynpunkt för de som jobbar regelbundet på helger. 

Regionrådet föreslås besluta:

att  motionens första att-sats skickas till Unionens Förbundsråd för av-  
 talsfrågor som äger rum våren 2019.
att  motionens andra att-sats skickas till Unionens Förbundsråd för av-  
 talsfrågor 2019 och direkt till kända berörda branschdelegationer.
att  motionen, skickas av motionärerna, till kongressen 2019.
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Daniel Landin, Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA

3. Uppräkning sjukpenninggrundande inkomst 
(SGI) i samband med lönerevision
I samband med att man får föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning och det 
samtidigt genomförs lönerevision finns det i dagsläget en diskriminering gentemot 
den som uppbär föräldrapenning. Denna orättvisa drabbar även långtidssjukskriv-
na.
I statens direktiv till Försäkringskassan står det att den som har föräldrapenning 
har rätten att få sin SGI uppräknad ifrån det datum när ett löneavtal är tecknat. 
Försäkringskassan har valt att tolka detta som att löneavtal är tecknat då den För-
äldralediges lokala löneförhandling är genomförd, alltså inte i samband med att de 
centrala parterna har tecknat avtal. Som i år (läs 2017) när vissa centrala förhand-
lingar har dragit ut på tiden så innebär det att de lokala parterna långt efter att de 
centrala avtalen är klara har hunnit förhandla lönerevisionen lokalt. 

För dem med föräldrapenning kan det innebära att de inte får tillgodogöra sig sin 
löneökning för tiden emellan ny avtalsperiod startar och lokalt löneavtal är för-
handlat. I utfall kan det röra sig om många månader och med det tusentals kronor 
i förlust för den föräldraledige. 
Det finns goda exempel på arbetsgivare som idag betalar den föräldraledige den 
löneökning som de inte retroaktivt kan tillgodogöra sig ifrån Försäkringskassan, 
men detta sker endast på enskilda arbetsgivares egna goda initiativ.

Skyddslagarna för föräldrar på arbetsmarknaden är stark men här brister det! Där-
för yrkar jag på:

• Att Unionen driver opinion med målet att de Statliga direktiven till Försäk-
ringskassan blir att uppräkningen av SGI ska ske ifrån samma datum som ny 
avtalsperiod påbörjas.

• Att Unionen driver opinion med målet att den som uppbär inkomst ifrån 
Försäkringskassan ska retroaktivt få utbetalt den mellanskillnad personen gått 
miste om emellan det att ny avtalsperiod påbörjats och det lokala lönerevision-
en är klar.

• Att Unionens förbundsråd beslutar att i avtalsrörelser få in i våra kollektivavtal 
att den föräldralediges arbetsgivare är skyldig att betala den föräldraledige den 
löneökning som de inte retroaktivt kan tillgodogöra sig ifrån Försäkringskas-
san, så länge de statliga direktiven inte förändrats.

• Att Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA antar motionen och driver den 
som sin egen och sänder den vidare till de Regioner där klubben är verksam.

• Att enskilda Regionråd där Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter IKEA är verk-
samma antar motionen och driver den som sin egen på Unionens Kongress 
och Förbundsråd.
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Regionstyrelsens yttrande Uppräkning sjukpenning-
grundande inkomst (SGI) i samband med lönerevision
Motionen behandlades vid styrelsemötet i Älmhult den 16 mars 2018.
Styrelsen delar motionärens uppfattning och anser att det är en högst angelä-
gen fråga för många medlemmar.
 
Fackligt är vår bestämda uppfattning att det är parterna själva, genom våra 
kollektivavtal, som ska komma överens om löneökningar och övriga villkor 
på Svensk Arbetsmarknad. Det ska inte ske via lagstiftning. Kollektivavtalen 
är det starkaste och det viktigaste verktyget vi har för reallöneökningar och 
förbättrade villkor på arbetsmarknaden.

I de flesta av Unionens kollektivavtal finns en skrivning hur löneökning vid 
varje lönerevision ska hanteras för t.e.x föräldralediga eller långtidssjukskriv-
na.
 
Sådan tjänstemans lön ingår då ej i pottunderlaget.
 
Problemet uppstår när SGI inte hänger med så att när lönen justeras retro- 
aktivt stannar SGI på samma nivå och justeras inte upp förrän från det  
datum det lokala löneavtalet undertecknades. 
 
Regionrådet föreslås besluta:
 
att  motionens två första att-satser formuleras som en motion av Ikea-  
 klubben till kongressen 2019
att  motionens tredje att-sats, av motionären, formuleras som en motion  
 till Unionens förbundsråd 2019.
att  motionens fjärde och femte att-satser anses besvarade
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Motioner till förbunds-
rådet

Motion FR-2018-01
Lajla Dahlsjö, Volvo Group IT

Göteborg

Förmånligt Privatleasingavtal för Unionenmedlemmar
En stor del av Unionens medlemmar arbetar inom bil/lastbilsindustrin inom 
olika varumärken.
Det vore naturligt att ha ett medlemserbjudande kopplat till den industri 
som dominerar Unionen.
Leasingavtal finns i stort sett hos för alla bilmärken. Villkoren skiljer sej 
betydligt beroende på vilket märke man väljer, och vad som ingår i leasing-
priset är inte alltid helt solklart. Det är lätt att bli pålurad funktioner och 
kostnader man inte räknar med.

Bakgrund / Anledning:
Det blir allt vanligare att man leasar en bil istället för att köpa den, beroende 
på att:
• Man har inte råd att köpa en ny bil
• Man har inte möjlighet till tjänstebil
• Tjänstebil är ett dyrt alternativ idag
• Man är inte kreditvärdig på ett avbetalningsköp
• Ingen kontantinsats eller låneskuld, och alla sparpengar finns kvar
• Man är osäker på vad som ska gälla framöver betr miljövänligt bränsle
• Man vill ha en pålitlig bil som inte är äldre än 3 år
• Man pendlar långa sträckor och andrahandsvärdet sjunker för mycket 

vid köp
• Man vill ha ett bekymmersfritt bilägande
• Man vill ha en säker bil, dessa kostar oftast mer än mindre säkra bilar

Jag föreslår 
• Att Unionen förhandlar fram ett förmånligt privatleasingavtal med en 

eller flera biltillverkare för Unionens medlemmar.

Förbundsstyrelsens yttrande 
Alla Unionens medlemsförmåner och tjänster utgår från förbundets värde-
ringar och uppgift att förena och företräda medlemmarna samt att tillvarata 
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och främja fackliga, ekonomiska, sociala och yrkesmässiga intressen på alla 
nivåer. Nya medlemsförmåner ställs i relation till detta, till våra hjärtefrå-
gor och förbundets vision samt från insikter om vad medlemmarna har för 
behov och förväntningar på oss som fackförbund. 

I Unionen finns mandat att fatta beslut om medlemsförmåner och medlems- 
erbjudanden hos förbundsstyrelsen och ytterst kongressen. Förbundsrådet 
fattar som praxis inte beslut i frågor som rör medlemserbjudanden eller på 
annat sätt beslut som påverkar medlemskapet som sådant. 

Under 2018 kommer styrelsen att ha fördjupade diskussioner rörande  
ramarna för medlemserbjudandet och i den diskussionen kommer motio-
nens att-satser och förslag att diskuteras. Utifrån detta är styrelsens förslag 
att motionen anses besvarad.

Förbundsrådet föreslås besluta

att anse motionen besvarad
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Motion FR-2018-02
Marie Torstensson

Småland

Återta LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade) och Tillfällig föräldrapenning (Tfp)
De senaste åren har möjligheten att få rätt till hjälp genom LSS och ersätt-
ning genom Tfp blivit allt svårare p.g.a. att domstolarna tolkar lagstiftningen 
allt hårdare.
Idag vid ansökan om LSS så bedöms barn och vuxna efter samma domar 
t.ex. 4440 -11, vilket avser en vuxen person som får hjälp och tillsyn av om-
sorgen (hemtjänst) i sin kommun. Då vårdnadshavare ansöker för ett barn 
som fortfarande själv kan föra maten till munnen en gång om dagen så blir 
de nekade tillhörighet i personkrets 3. Orsaken är domstolarnas tolkning av 
lagen.

Konsekvensen för den ansökande som inte har rätt till hjälp genom LSS är 
bl.a. att när det i en ansökan om Tillfällig Föräldrar Penning (Tfp) till försäk-
ringskassan har gått 8 kalenderdagar i en följd så blir föräldern nekad Tfp, 
eventuellt förlängt barnbidrag, vårdbidrag mm. I avslagen så hänvisas till 
föräldraansvaret att ta hand om sitt barn, vilket kan göra att barnet inte får 
den hjälp det behöver. Detta riskerar att hela familjen hamnar i ekonomiskt 
utanförskap då den måste välja att avstå tjänsteinkomst för att kunna finnas 
till för sitt barn. Detta försvårar även för skolorna att få tillgång till de resur-
ser som är möjliga via LSS-lagstiftningen.
Även utarbetade rutiner hos landstingen, arbetsförmedling, bostadsstöd, 
assistans, extra stöd i skolan för att få tjänsteinkomst istället för bidrag nekas 
DEN funktionshindrade, dvs barnet, dess vårdnadshavare och vuxna ansö-
kande när det behövs.

Följderna när LSS inte fungerar i samhället är stort för bl.a. arbetsgivare som 
får uttröttade anställda som borde få t.ex. Tfp i stället för egen sjukskrivning, 
företagare som får köpa tjänster i stället för att vara självverksamma, funk-
tionshindrade och anhöriga som inte kan arbeta och få inkomst osv. Jag, 
andra anhöriga och de som egentligen borde få hjälp genom LSS behöver 
Hjälp så att arbetsgivaren vill ha oss kvar som anställda, vi inte hamnar sist 
i lönelistan och inte minst blir ”utlämnade” till våra anhörigas försorg. LSS 
kampen är en del i #MeToo# att få vara ekonomiskt oberoende och att kunna 
vara fortsatt självständig trotts anhörigas eller eget funktionshinder.

Även Tfp för svårt sjuka barn är svårt att få då de i stort sett måste vara 
döende för att det ska beviljas, mitt barn som inte kan ta sig ut själv vid t.ex. 
eldsvåda pga Narkolepsi (alla känslor innebär att han tappar muskelkraften 
och trillar ihop, tex rädsla) nekas vi Tfp för honom utan F-kassan hänvisar 
till föräldraansvaret att ta hand om honom utan ersättning. 
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att Unionen driver frågan om att Socialförsäkringslagarna ska tolkas 
som det var tänkt när lagstiftningen en gång beslöts.

Förbundsstyrelsens yttrande FR2018-02
Motionären lyfter en väldigt viktig fråga. Många brukare, anhöriga och vård-
nadshavare drabbas, när stödinsatser från samhället, genom exempelvis LSS, 
är otillräckliga. Det är djupt olyckligt. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning: att ha vårdbehövande 
barn eller anhöriga ska inte behöva vara ett hinder för ett aktivt deltagande 
på arbetsmarknaden. Dagens system gör dock att många hamnar i kläm och 
inte får de insatser de behöver. För Unionen är ett föräldravänligt arbetsliv 
en prioriterad fråga – alla föräldrar måste ges möjlighet att vara verksamma i 
arbetslivet.

Förbundsstyrelsen tolkar motionärens avsikt med att-satsen, som att Uni-
onen bör driva på för förbättringar vad gäller reglerna för LSS och tillfällig 
föräldrapenning till föräldrar till allvarligt sjuka barn, så att fler får det stöd 
från samhället som de behöver för att kunna kombinera föräldraskap och 
arbetsliv. 

Unionen bedriver påverkansarbete kring flera olika socialförsäkringslagar, 
genom exempelvis remissyttranden och olika former av opinionsbildning.  
I detta arbete kan vi även lyfta den problematik som motionären beskriver. 
Det pågår just nu en stor statlig utredning om LSS och personlig assistans 
– ett arbete som vi följer. Unionen har i allmänhet relativt stora möjligheter 
till inflytande och påverkan i socialförsäkringsfrågor, men det gäller främst i 
de frågor där det finns en tydlig koppling till arbetsmarknaden. I samarbete 
med andra organisationer (t.ex. brukar- och anhörigorganisationer), kan vi 
dock på olika sätt uppmärksamma problemen och driva på för förbättringar 
för brukare, anhöriga och föräldrar till vårdbehövande barn. Förbundsstyrel-
sen föreslår därför att motionen beaktas.

Förbundsrådet föreslås besluta 

att beakta motionen
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Ersättning försäkringskassa
Vi är några på Tieto-klubbeni Karlstad som reagerat över att de som får 
ersättning från Försäkringskassan (t ex föräldrapenning eller sjukpenning) 
drabbas negativt av att de nya lönerna gång på gång är försenade. Det kan 
bero på sena centrala löneavtal och dels på att företaget inte hinner med att 
förhandla lön lokalt.

Ersättning från Försäkringskassan baseras på den inkomst som man har. En-
ligt HR här i Karlstad ska de nya lönerna gälla fr o m 1/4 då centrala avtalet 
skrevs.

Förr i tiden (för kanske 5-6 år sedan) kunde man fylla i datum när man 
uppdaterade inkomst hos Försäkringskassan, och då fick man kompletteran-
de ersättning retroaktivt. Nu har de tagit bort den möjligheten, och den nya 
inkomsten gäller endast fr o m det första ärendet osm man har hos Försäk-
ringskassan efter att den nya lönen är satt (man kan inte bara upp- 
datera inkomsten utan man gör det endast i samband med att man ansöker 
om ersättning). Se svar från Försäkringskassan i kursivt nedan:

Hej!
Tack för ditt mail. Ändring av inkomstuppgifter gör du nästa gång du söker  
någon ersättning t ex tillfällig föräldrapenning (vab) från Försäkringskassan 
och den nya årsinkomsten kommer då att gälla från och med det ärendet. 

Ärenden där ersättning redan betalats ut och avslutats kan man inte få retro- 
aktivt för då Försäkringskassan inte haft kännedom om den nya inkomsten vid 
tillfälle då ansökan gjordes.

Med vänlig hälsning
.....................................................
Försäkringskassan
Avdelningen för Barn och familj

För de flesta handlar det kanske inte om några jättesummor, men om man  
t ex är föräldraledig på heltid mellan april och november så kan det handla 
om förlorade tusenlappar. Och man ska väl inte förlora ersättning som man 
har rätt till pga att företaget inte klarar av att sätta löner i tid? Detta har dess-
utom pågått i flera år.

Motion FR2018-03
Unionenklubben på Tieto i Karlstad

Värmland
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Lösning

Alt 1
Försäkringskassan borde kunna hantera retroaktiva utbetalningar baserade 
på ”sena” löneförhöjningar.

Alt 2
Löneavtalen borde innehålla en lösning så att löntagarna ersätts för den mis-
sade ersättningen av arbetsgivaren. 

att Unionen driver frågan att Försäkringskassan skall hantera retroaktiva 
utbetalningar.
att Unionen driver i nästa avtalsrörelse att mellanskillnaden i ersättning från 
Försäkringskassan ersätts till löntagaren av arbetsgivaren.

Förbundsstyrelsens yttrande FR2018-03
Motionärerna pekar på hur medlemmar kan drabbas när löneavtal inte 
sluts i tid, och de därmed går miste om viss retroaktiv högre ersättning från 
Försäkringskassan. Försäkringskassan kan förvisso betala ut retroaktivt 
högre ersättning under en pågående ersättningsperiod, men då endast från 
det datum som det nya löneavtalet undertecknats. För mellanperioden – det 
vill säga från det datum avtalet gäller ifrån, och fram till dess att det faktiskt 
undertecknades – kan ingen retroaktivt högre ersättning betalas ut.

Vid utdragna löneförhandlingar kan därför den enskilde drabbas ekono-
miskt, vilket motionärerna tydligt redogör för i sin motion. Precis som  
motionärerna skriver så är det motionärernas uppfattning om att det är 
olyckligt att det drabbar den enskilde ekonomiskt. Motionärerna anför två 
olika vägar för att komma tillrätta med problemet. Det ena alternativet går ut 
på att Unionen driver frågan att Försäkringskassan ska hantera retroaktiva 
utbetalningar baserat på ”försenade” löneavtal. det andra alternativet som 
motionärerna föreslår är att Unionen i nästa avtalsrörelse driver att mel-
lanskillnaden i ersättning från Försäkringskassan ersätts till löntagaren av 
arbetsgivaren. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det ena alternativet 
inte behöver utesluta det andra.

Det första alternativet, som handlar om Försäkringskassans hantering, är  
något som Unionen även tidigare identifierat och uppmärksammat i olika 
sammanhang. Försäkringskassans tillämpning bygger på en etablerad lag-
stiftning och praxis. Att få till stånd en ändrad tillämpning av Försäkrings-
kassan är sannolikt svårt. Men Unionen kan ändå påtala problemen som 
motionärerna anför och – då det är lämpligt och möjligt – driva på för en 
förändring. Förbundsstyrelsen föreslår därför att den första att-satsen beak-
tas.
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Vad gäller den andra att-satsen kan det till en början konstateras att det inte 
föreligger några rättsliga hinder att reglera frågan om retroaktiv lön i våra 
kollektivavtal. Att driva det avtalsvägen skulle kunna ses som ett sätt att 
skapa en slags försäkring, i de fall fördröjda avtalsförhandlingar får negativa 
konsekvenser på ersättningen från Försäkringskassan. Frågan har tidigare 
diskuterats inom förbundet. År 2011 motionerades det på samma tema, vil-
ket ledde till att skrivningar kring detta fanns med som krav i avtalsrörelser-
na 2011 och 2012. Förbundsrådet behandlar inför varje avtalsrörelse motio-
ner rörande avtalskrav. Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsrådet 
överlämnar motionens andra att-sats till nästkommande förbundsråd, som 
har att behandla avtalsfrågor.

Förbundsrådet föreslås besluta

att beakta första att-satsen
att förbundsrådet överlämnar den andra att-satsen till nästkommande 
förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor.
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Motion FR2018-04
Kristina Björk

Stockholm

Motion – aktivera samverkan inom TYA mellan Uni-
onen och Svenska Flygbranschen i syfte att stärka 
förtroendevaldas inflytande på arbetsplatsen
TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisatio-
ner i transportsektorn i Sverige. Enligt TYAs hemsida är Unionen och Svens-
ka flygbranschen två av huvudmännen i organisationen.

Ett engagemang i TYA kräver att vi i Unionen organiserar oss i Sverige för 
flygets frågor genom branschrådet TYA; detta skulle stärka Unionens påver-
kansgrad inom transportområdet flyg. Frågor från Unionens internationella 
arbete inom NTF, ETF, ITF samt standardiseringen får en svensk plattform 
för att driva arbetsmiljöfrågor för kabin- och markanställda. Genom riktade 
utbildningar i TYAs regi stärks de förtroendevaldas kompetens vilket på sikt 
ger större inflytande på arbetsplatsen.

Mot denna bakgrund föreslår jag:

• att förbundsrådet bifaller motionen
• att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att aktivera samverkan i TYA
• att starta upp samverkan i ett branschråd inom TYA för kabin- och  

markanställda
• att starta upp riktade utbildningar inom TYA för kabin- och mark- 

anställda

Förbundsstyrelsens yttrande FR2018-04

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom intentionen att stärka förtroendevaldas 
inflytande på arbetsplatsen då det är förbundsstyrelsens uppfattning att sam-
verkan och förtroendevaldas möjlighet till inflytande inom flyget i många fall 
är bristfällig.

TYA är ett partsgemensamt forum där de stora parterna är LO och Trans-
portföretagen. Tjänstemännen är inte fullt ut med i det partsgemensamma 
arbetet och finansierar inte heller TYA. TYAs verksamhet styrs av de  
områden där Transportarbetarförbundet har verksamhet vilket skulle kunna 
innebära en möjlighet för Unionen att driva på ett arbete riktat mot mark-
personal.

Det är oklart om det finns likvärdiga möjligheter för ett branscharbete inom 
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TYA som också omfattar kabinpersonalen. Det är dock angeläget att möjlig-
heten utreds eftersom förbundstyrelsen har fått signaler iom att det kan vara 
svårt för förtroendevalda inom flyget att få andra utbildningar än de som 
arrangeras inom ramen för TYA beviljade.

Förbundsstyrelsen kommer att utreda hur intentionen i motionen kan till- 
godoses på bästa sätt.

Förbundsrådet föreslås besluta 

Att  beakta motionen
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Motion FR2018-05
Regionstyrelsen Värmland

Värmland

Motion angående information om svenska modellen 
till nyanlända
Enligt Migrationsverkets statistik har de senaste tre åren ca 220 000  
nyanlända kommit till Sverige av olika anledningar, de flesta som asylsökan-
de. Det finns ett stort behov att introducera dem till det svenska samhället 
och att lära dem vad den svenska modellen innebär och hur den svenska 
arbetsmarknaden fungerar. Vi kan även vittna att många arbetsgivare har 
svårt att finna kompetent arbetskraft och vi har en stor grupp nyanlända som 
många gånger står långt från arbetsmarknaden. Här kan Unionen göra en 
viktig insats samtidigt som vi har en stor rekryteringspotential av nya med-
lemmar.

Regionkontoret får ofta förfrågningar att vara föreläsare till just nyanlända 
om den svenska modellen under deras SFI-undervisning. Vi konstaterar att 
regionerna inte har resurser att möta upp det stora behovet att ta dessa upp-
drag att introducera den svenska modellen och den svenska arbetsmarkna-
den. Unionen som Sveriges största fackförbund borde ta ett större ansvar att 
informera om den svenska modellen och att vara ett stöd för att vi gemen-
samt får ut de nyanlända på arbetsmarknaden, men resurserna saknas ofta 
för att möta upp antalet förfrågningar.

Vi ser även att många som kommer till Sverige behöver stöd att validera sin 
kompetens, erfarenhet och utbildning. Unionen kan även här vara en hjäl-
pande hand att få igång och informera om vikten om validering och hur det 
kan gå till.

Att regionkontoren tillförs medel för att kunna svara upp mot det stora  
antalet förfrågningar att introducera den svenska modellen och hur det 
svenska arbetslivet fungerar i samband med att nyanlända genomgår SFI-un-
dervisning.

Förbundsstyrelsens yttrande FR2018-05
Regionstyrelsen i Värmland lyfte en väldigt viktig fråga både för närtid, men 
även för framtiden då många av de som kommit till Sverige de senaste åren 
är på eller på väg ut på arbetsmarknaden. Att människor i Sverige oavsett 
vem de är eller var de kommer från får kunskap om arbetsmarknaden och 
partsmodellen är viktig både för Unionen som fackförbund för att organsiera 
målgruppen, men även för individen. Att få kunskap om vilka demokratiska 
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rättigheter och möjligheter som finns för individen själv och tillsammans 
med andra inom facket är grundläggande för att individen ska kunna få 
inflytande över sin arbetssituation och kunna kräva sin rätt.

Unionen är sedan flera år engagerade i ett gemensamt skolinformations-
projekt, Arena Skolinformation, tillsammans med andra fackförbund inom 
alla centralorganisationer. Projektet har varit väldigt framgångsrikt i att öka 
kännedom och kunskap om svenska partsmodellen och arbetsmarknaden 
och en av anledningarna till detta är att förbunden samlat sina resurser för 
att tillsammans åstadkomma så stor skillnad som möjligt. Unionen deltar  
aktivt både i det löpande arbetet, men även i specifika projekt. Unionen 
deltar bland annat mycket aktivt i Arena Skolinformations referensgrupp 
där vi tillsammans med andra fackförbund inom LO, TCO och Saco arbe-
tar med ett utbildningprojekt riktat mot nyanlända. Syftet är att gemensamt 
arbeta fram ett undervisningsmaterial för nyanlända som handlar om svensk 
arbetsmarknad och hur den fungerar. Genom projektet har alla fackförbund 
goda möjligheter att på ett relevant och lättbegripligt sätt redogöra för den 
svenska partsmodellen och fackförbundens roll samt rättigheter och skyldig-
heter på arbetsmarknaden. Materialet kommer att vara på lättläst svenska så 
att fler har möjlighet att ta del av innehållet. Materialet kommer att mark-
nadsföras för att användas i den ordinarie SFI-undervisningen.

På samma sätt arbetar Arena Skolinformation med skolinformationsmaterial 
kring bland annat jämställdhet, arbetsmarknaden, partsmodellen och arbets-
miljö med målgruppen gymnasieelever. Projektet är väldigt framgångsrikt 
och framförallt framgångsrikt för att det använder resurser smart. Att besöka 
en skolklass eller klass i SFI kan vara ett viktigt besök, men det blir på många 
sätt ett besök som avbrott från andra delar av utbildningen. Genom att un-
dervisningsmaterial Unionen varit del av att ta fram används direkt i under-
visningen integrerar vi facket, fackets roll och den svenska partsmodellen i 
kursplanen och det blir en del av utbildningen snarare än ett enskilt besök.

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det på längre sikt innebär en större 
återverkan än enskilda besök inom skolan eller SFI och det är ett mycket mer 
effektivt sätt att använda förbundets personella resurser. Förbundsstyrelsen 
förstår tanken att det personliga mötet skapar en närhet och att det skapar 
intresse hos mottagaren. Förbundsstyrelsen ser samtidigt att arbetet som är 
påbörjat bättre svarar upp mot behovet som finns. Förbundsstyrelsen vill 
dock framhålla att besök vid SFI-undervisning från regionkontor självklart 
kan fortsätta. Det ena utesluter inte det andra. Förbundsstyrelsen föreslår 
därför att förbundsrådet beslutar att anse motionen besvarad.

Förbundsrådet föreslås besluta

att anse motionen besvarad.
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Förslag till arvoden 
2018
Valberedningen lämnar följande förslag till arvoden:

Ordförande i regionsstyrelsen 7 000 kr/år fast arvode oförändrat
Vice ordförande i regionsstyrel-
sen (AU)

4 000 kr/år fast arvode oförändrat

Ledamot i regionstyrelsen* 2 000 kr/år fast arvode oförändrat
Sammanträdesarvode regionsty-
relsen

400 kr/bevistat protokoll-
fört möte

oförändrat

Revisor i regionen 2 000 kr/år fast arvode oförändrat
Valberedning i regionen 400 kr/bevistat protokoll-

fört möte
oförändrat

Reseräkning Enligt bilaga

*) För att ordinarie ledamot och suppleant i regionstyrelsen ska erhålla fullt  
årsarvode gäller att vederbörande deltagit vid minst 70 procent av ordinarie  
sammanträden. Är närvaron mindre utgår arvoden enligt andelen närva-
rande sammanträde. 
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Bilaga: Riktlinjer för restidsersättning för  
förtroendevalda
Rätten till restidsersättning
Rätt till restidsersättning gäller endast ledamot i regionstyrelse, inklusive 
suppleanter och ungdomsombud. 

Förutsättningar för restidsersättning  
Ersättning gäller endast regionala resor som avser uppdrag i egenskap av 
ledamot i regionstyrelsen. Dock ej resa till Regionråd. 

Som restid räknas tid utanför ordinarie arbetstid. 

Varje resa räknas var för sig. (lnnebär exempelvis att 45 min resa till möte 
och 45 min resa efter möte utbetalas ingen ersättning) 

Tid som räknas gäller endast för extra restid. Normal arbetsreseväg räknas ej 
(Om exempelvis någon bor i Norrköping med arbetsplats i Stockholm utgår 
inte restid mellan dessa två orter) 

Restidsersättningens storlek  
Månadslön /240 = ersättning per timma (följer teknikarbetsgivarna KAV)  
Omräknas till schablon snittinkomst medlem (35 700 kr/mån)= 148:-/timma 

Endast heltimmar räknas  
0 – 1 timma = 0 kr  
1 – 2 timmar= 148 kr  
2 – 3 timmar= 296 kr 
(Det vill säga betalning efter heltimmar. Inga avrundningsregler)
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Klubbanslag
Efter årsmötet kan klubben ansöka om klubbanslag från regionen. 
För att få anslaget ska följande handlingar skickas till regionkontoret:

• årsmötesprotokoll
• verksamhetsberättelse
• revisionsberättelse

Klubbanslagets storlek är 40 kronor/medlem. Dock minst 1000 kronor. Start-
bidraget är 1000 kronor.
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Val av regionstyrelse
Här listas de som står i tur att avgå och vilka som sitter kvar i regionstyrelsen 
ett år till. Du kan nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och 
du kan nominera samma person till flera olika poster. 

Ordförande
Anette Eriksson CGI Sverige AB Oskarshamn 2019

Ordinarie ledamöter
Per-Åke Norrby Gnutti Carlo Alvesta   2019
Rose-Mari Modén DHL Freight AB Värnamo  2019
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr Nybro   2019
Per Skoglund Apoteket Kundcentrum Kalmar   2019
Daniel Landin Ikea AB Älmhult   2019
Henrik Vahldiek Atea Logistics AB Växjö   2018
Marie Strandberg Tieto Sweden AB Kalmar   2018
Magnus Engvall Hallpressen AB Jönköping 2018
Anders Kroon Ikea AB Älmhult   2018
Marita Holkko Schenker AB Jönköping 2018

Suppleanter
Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB Lidhult   2018
Anna-Karin  
Cederstrand Karlsson SV Kalmar län Vimmerby 2018
Birgitta Angeland Sykes Kalmar Kalmar   2018
Therése Pettersson Webhelp Nordic Kalmar   2018

Ungdomsombud
Ellinor Karlsson Studerande Ljungby   2018
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Valberedningens förslag regionstyrelse

Uppdrag Namn Företag Mandatperiod

Ordinarie 
ledamot
för två år

Magnus Engvall Hall Media, Jönköping 2020 omval

Marita Holkko Schenker AB, Jönköping 2020 omval

Anders Kroon Ikea AB, Älmhult 2020 omval
Marie Strandberg Tieto Sweden AB, Kalmar 2020 omval
Henrik Vahldiek Atea Logistics AB, Växjö 2020 omval

Suppleant
för ett år

Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB, 

Ljungby

2019 omval

Birgitta Angeland Sykes, Kalmar 2019 omval
Therése Pettersson Webhelp Nordic, Kalmar 2019 omval
Anna-Karin 

Cederstrand 

Karlsson

SV Kalmar län, 

Vimmerby

2019 omval

Ungdoms-
ombud

Ellinor Karlsson studerande, Ljungby 2019 omval

Kvarstående
2019

Anette Eriksson

ordförande

CGI, Oskarshamn

Per-Åke Norrby Gnutti Carlo, Alvesta
Rose-Mari Modén DHL Freight, Värnamo
Stefan Karlsson AB Gustaf Kährs, Nybro
Per Skoglund Apoteket AB, Kalmar
Daniel Landin Ikea AB, Älmhult
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Uppdrag Namn Företag

Övriga nominerade
regionstyrelsen
Ledamot Magnus Engvall Hall Media, Jönköping

Tonny Granberg OKG, Oskarshamn
Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping
Anders Kroon Ikea AB, Älmhult
Marie Strandberg Tieto Sweden AB, Kalmar
Henrik Vahldiek Atea Logistics, Växjö
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn
Peter Bergman Bilprovningen, Jönköping

Suppleant Magnus Engvall Hall Media, Jönköping

Tonny Granberg OKG, Oskarshamn
Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn
Rolf Karlsson Cargotech, Ljungby
Anna-Karin 

Cederstrand Karlsson

SV Kalmar län, 

Vimmerby
Birgitta Angeland Sykes, Kalmar
Therése Pettersson Webhelp Nordic, Kalmar

Ungdomsombud Ellinor Karlsson studerande, Ljungby
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Val av revisorer
Här listas de som står i tur att avgå och vem som sitter kvar ett år till. Du kan 
nominera till alla poster där någon står i tur att avgå och du kan nominera 
samma person till flera olika poster.

Ordinarie
Susanne Håkansson Ikea AB Älmhult 2019
Karin Larsson Systembolaget Huskvarna 2018

Suppleanter
Robert Wahlquist Almi Företagspartner Växjö 2018
Lars-Göran Wiss BWG Homes AB Myresjö 2018

Valberedningens förslag revisorer

Uppdrag Namn Mandatperiod

Revisor Karin Larsson 2020 omval

Susanne Håkansson 2019 kvarstående

Revisor suppleant Lars-Göran Wiss 2019 omval

Karl-Johan Jonsson 2019 nyval

Nominerade
Revisor Karin Larsson

Revisor suppleant Lars-Göran Wiss
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Val av förbunds- 
rådsombud
Varje år har Unionen ett årsmöte, benämnt förbundsråd, där 130 ombud 
från hela landet deltar. På mötet beslutar ombuden om motioner, årsberättel-
se och diskuterar för förbundet aktuella frågor. Förbundsrådet väljer även  
ledamöter till delegationen för förbundsövergripande frågor som arbetar 
med pensionsfrågor och omställningsavtalet genom förhandlings- och sam-
verkansrådet PTK.

Inför en avtalsrörelse har förbundsrådet en särskild funktion då det sätter 
upp mål och riktlinjer inför kommande avtalsförhandlingar. Förbundsrådet 
väljer också vilka som ska sitta i förbundets branschdelegationer*.

Unionen Småland har tio ordinarie ombud och tio suppleanter i förbunds- 
rådet. Alla poster har en mandatperiod på ett år. 

*Branschdelegation utses av förbundsråd som har att behandla avtalsfrågor. 
Branschdelegationer har i uppdrag att föreslå avtalskrav inför avtalsförhand-
lingar om nya kollektivavtal.

Ordinarie i tur att avgå
1. Anette Eriksson CGI Sverige AB
2. Henrik Vahldiek Atea Logistics AB
3. Marita Holkko Schenker AB
4. Anders Kroon Ikea AB
5. Marie Strandberg Tieto Sweden AB
6. Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr
7. Magnus Engvall Hall Media AB
8. Per Skoglund Apoteket Kundtjänst
9. Daniel Landin Ikea AB
10. Rose-Mari Modén DHL Freight (Sweden) AB

Suppleanter i tur att avgå
(i rangordning)
1. Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB
2. Therése Pettersson Webhelp Nordic
3. Ellinor Karlsson Studerande
4. Per-Åke Norrby Gnutti Carlo Sweden AB
5. Susanne Håkansson Ikea AB
6. Per-Åke Johansson Saab Training & Simulation
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7. Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions Manufacturing AB
8. Birgitta Petersson Ikea AB
9. Mikaela Carlsson Telia SverigeAB
10. Birgitta Angeland Sykes Kalmar

Valberedningens förslag förbundsråd

Uppdrag Namn Företag Mandatperiod

Ombud Anette Eriksson CGI, Oskarshamn 2019 omval

Henrik Vahldiek Atea Logistic, Växjö 2019 omval
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping 2019 omval
Anders Kroon Ikea Sverige AB, Älmhult 2019 omva
Marie Strandberg Tieto Sweden, Kalmar 2019 omval
Stefan Karlsson AB Gustaf Kährs, Nybro 2019 omval
Magnus Engvall Hall Media, Jönköping 2019 omval
Per Skoglund Apoteket AB, Kalmar 2019 omval
Daniel Landin Ikea AB, Älmhult 2019 omval
Rose-Mari Modén DHL Freight, Värnamo 2019 omval

Ombud
suppleant

Per-Åke Norrby Gnutti Carlo, Alvesta 2019 omval
Birgitta Angeland Sykes, Kalmar 2019 omval
Rolf Karlsson Cargotech, Ljungby 2019 omval
Therése Pettersson Webhelp Nordic, Kalmar 2019 omval
Anna-Karin 

Cederstrand Karlsson

SV Kalmar län, 

Vimmerby

2019 nyval

Ellinor Karlsson studerande, Ljungby 2019 omval
Susanne Håkansson Ikea AB, Älmhult 2019 omval
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions 

Manufacturing AB, 

Emmaboda

2019 omval

Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn 2019 nyval
Per-Åke Johansson Saab Training & 

Simulation, Huskvarna

2019 omval
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Uppdrag Namn Företag

Övriga nominerade 
förbundsråd
Ombud Magnus Engvall Hall Media, Jönköping

Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn
Birgitta Angeland Sykes, Kalmar
Tonny Granberg OKG, Oskarshamn
Rose-Mari Modén DHL Freight, Värnamo
Anette Eriksson CGI, Oskarshamn
Henrik Vahldiek Atea Logistics, Växjö
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping
Anders Kroon Ikea AB, Älmhult
Marie Strandberg Tieto Sweden, Kalmar
Stefan Karlsson AB Gustaf Kährs, Nybro
Per Skoglund Apoteket AB, Kalmar
Daniel Landin Ikea AB, Älmhult
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn

Ombud suppleant Tonny Granberg OKG, Oskarshamn

Per-Åke Norrby Gnutti Carlo, Alvesta
Rolf Karlsson Cargotech, Ljungby
Therése Pettersson Webhelp Nordic, Kalmar
Birgitta Angeland Sykes, Kalmar
Susanne Håkansson Ikea AB, Älmhult
Per-Åke Johansson Saab Training & 

Simulation, Huskvarna
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions 

Manufacturing AB, 

Emmaboda
Ellinor Karlsson studerande, Ljungby
Mikaela Carlsson Telia AB, Jönköping
Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn
Birgitta Petersson Ikea AB, Älmhult
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn
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Val av kongressombud
Vart fjärde år har Unionen kongress där 260 ombud från hela landet deltar. 
Kongressen är högsta beslutande organ i Unionen och pekar ut förbundets 
inriktning kommande kongressperiod. På kongressen beslutar ombuden om 
motioner, förbundets politiska plattformar, ekonomi, handlingsprogram och 
stadgar. Kongressen väljer också vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen, för-
bundsrevisorer och den nationella valberedningen. Unionen Småland hade 
vid senaste kongressen 20 ordinarie ombud och 19 suppleanter. Alla poster 
har en mandatperiod på fyra år.

I februari 2018 blir det klart om antalet ombud från Unionen Småland för-
ändras.

Ordinarie i tur att avgå
1. Marita Holkko Jönköping
2. Stefan Öberg Habo
3. Anette Eriksson Oskarshamn
4. Per Skoglund Kalmar
5. Magnus Engvall Jönköping
6. Marie Strandberg Kalmar
7. Henrik Vahldiek Växjö
8. Ted Therner Kalmar
9. Rolf Karlsson Lidhult
10. Stefan Karlsson Nybro
11. Jenny Falkenhem Korsberga
12. Pelle Svensson Älmhult
13. Daniel Landin Älmhult
14. Per-Åke Norrby Alvesta
15. Rose-Mari Modén Värnamo
16. Jan-Olov Viklund Oskarshamn
17. Henrik Blomdahl Växjö
18. Michael Tholin Västervik
19. Karin Larsson Huskvarna
20. Carola Davidsson Färjestaden

Suppleanter i tur att avgå
(i rangordning)
1. Fredrik Holgersson Myresjö
2. Håkan Gunnarsson Jönköping
3. Henrik Thoor Huskvarna
4. Per-Åke Johansson Huskvarna
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5. Kent H Engström Figeholm
6. Dardan Drini Kalmar
7. Stefan Myhrberg Oskarshamn
8. Bo Ederström Ljungby
9. Susan MacAulay Älmhult
10. Joel Agnsfeldt Älmhult
11. Mikaela Carlsson Jönköping
12. Johan Thelin Figeholm
13. Kenneth Philipsson Lindås
14. Niklas Grimsrud Figeholm
15. Birgitta Petersson Älmhult
16. Conny Carlzon Tingsryd
17. Ulf Näslund Åseda
18. Ingolf Larsson Ljungby
19. Börje Törnqvist Huskvarna
 

Valberedningens förslag kongress
Uppdrag Namn Företag Mandatperiod

Kongress-
ombud

Anette Eriksson CGI, Oskarshamn 2022 omval
Per-Åke Norrby Gnutti Carlo, Alvesta 2022 omval
Rose-Mari Modén DHL Freight, Värnamo 2022 omval
Stefan Karlsson AB Gustaf Kährs, Nybro 2022 omval
Per Skoglund Apoteket AB, Kalmar 2022 omval
Daniel Landin Ikea AB, Älmhult 2022 omval
Magnus Engvall Hall Media, Jönköping 2022 omval
Michael Tholin 3M, Västervik 2022 omval
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping 2022 omval
Marie Strandberg Tieto Sweden, Kalmar 2022 omval
Henrik Vahldiek Atea Logistics, Växjö 2022 omval
Rolf Karlsson Cargotech, Ljungby 2022 omval
Pelle Svensson Ikea AB, Älmhult 2022 omval
Ellinor Karlsson studerande, Ljungby 2022 nyval
Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn 2022 nyval
Joakim Revelj Bilprovningen, 

Oskarshamn

2022 nyval
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Dardan Drini Hatstore, Kalmar 2022 nyval
Anna-Karin 

Cederstrand Karlsson

SV Kalmar län, 

Vimmerby

2022 nyval

Birgitta Angeland Sykes, Kalmar 2022 nyval
Therése Pettersson Webhelp Nordic, Kalmar 2022 nyval

Kongress-
ombud
suppleant

Anders Kroon Ikea AB, Älmhult 2022 nyval
Anne-Lie Dahl Ikea AB, Älmhult 2022 nyval
Stefan Myhrberg Svania, Oskarshamn 2022 omval
Kenneth Philipsson Xylem Water Solutions 

Manufacturing AB, 

Emmaboda

2022 omval

Paula Carling AB Gustaf Kährs, Nybro 2022 nyval
Susanne Håkansson Ikea AB, Älmhult 2022 nyval
Håkan Gunnarsson Huskvarna AB, 

Huskvarna

2022 omval

Lars-Göran Wiss OBOS Sverige AB, 

Vetlanda

2022 nyval

Tonny Granberg OKG, Oskarshamn 2022 nyval
Per-Åke Johansson Saab Training & 

Simulation, Huskvarna

2022 omval

Susan Macaulay Ikea IMS, Älmhult 2022 omval
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn 2022 omval
Kent Carlsson Saab Training & 

Simulation, Huskvarna

2022 nyval

Jan Åke Hellström Saab Training & 

Simulation, Huskvarna

2022 nyval

Maria Wennberg Profilgruppen, Växjö 2022 nyval
Anders Andersson Sykes, Kalmar 2022 nyval
Marlene Borgengren Sykes, Kalmar 2022 nyval
Helene Krogell Huskvarna AB, 

Huskvarna

2022 nyval

Mikaela Carlsson Telia AB, Jönköping 2022 omval
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Kristin Johansson Fagerhults beslysning, 

Habo

2022 nyval

Nominerade 
kongress
Ombud Magnus Engvall Hall Media, Jönköping

Birgitta Angeland Sykes, Kalmar
Tonny Granberg OKG, Oskarshamn
Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn
Per-Åke Norrby Carlo Gnutti, Alvesta
Rose-Mari Modén DHL Freight, Värnamo
Anette Eriksson CGI, Oskarshamn
Henrik Vahldiek Atea Logistics, Växjö
Marita Holkko Schenker AB, Jönköping
Per Skoglund Apoteket AB, Kalmar
Marie Strandberg Tieto Sweden, Kalmar
Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr, Nybro
Daniel Landin Ikea AB, Älmhult
Rolf Karlsson Cargotech, Ljungby
Pelle Svensson Ikea AB, Älmhult
Therése Pettersson Webhelp Nordic, Kalmar
Anne-Lie Dahl Ikea AB, Älmhult
Anna-Karin 

Cederstrand Karlsson

SV Kalmar län, 

Vimmerby
Ellinor Karlsson studerande, Ljungby
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn

Suppleant Anders Kroon Ikea AB, Älmhult

Tonny Granberg OKG, Oskarshamn
Karl-Johan Johnsson OKG, Oskarshamn
Susanne Håkansson Ikea AB, Älmhult
Susan Macaulay Ikea IMS, Älmhult
Niklas Grimsrud OKG, Oskarshamn
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Presentation  
valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre ledamöter varav en sammankallande. 
Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till de val som regionrådet 
ska göra. Regionchefen utser sekreterare till valberedningen.

Valberedningen har även efter det att nomineringstiden gått ut den 31 janu-
ari rätt att föreslå kandidater. Valberedningen kontaktar de nominerade och 
tar fram förslag som, tillsammans med övriga möteshandlingar, görs till-
gängliga för regionsrådsombuden senast 14 dagar före regionrådet. 

För att ta fram ett förslag på ny valberedning tillsätter regionrådet ett region-
rådsutskott som tar emot och bereder nomineringar till en ny valberedning. 
Den regionala valberedningen som valdes vid förra årets regionråd lägger 
inte fram ett förslag på ny valberedningen men kan ta emot nomineringar 
som sedan lämnas till regionrådsutskottet. Nominering av ledamöter till 
valberedningen kan ske fram till och under årsmötet. Föreslå ledamöter med 
hjälp av blanketten på sidan 49 eller skicka dina nomineringar till:  
birgitta.petersson@ikea.com.

Sammankallande
Birgitta Petersson Ikea AB Älmhult 2018

Ledamöter
Lennart Svensson Invacare Rea AB Diö   2018
Niklas Nyström Ikea AB Växjö   2018 
(Ej tillgänglig för omval)
Per-Åke Johansson Saab Training & Simulation Huskvarna 2019
Anders Andersson Sykes Kalmar Kalmar 2019
Ulf Svensson 
(har slutat) Webhelp Nordic Kalmar 2019
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Nominering till  
valberedningen
Jag/Vi nominerar följande personer till att ingå i Unionen Smålands val- 
beredning:

Namn Företag

.......................................................... ...........................................................

.......................................................... ...........................................................

.......................................................... ...........................................................

.......................................................... ...........................................................

.......................................................... ...........................................................

Personen/Personerna är tillfrågade



50 www.unionen.se



1

Verksamhets- 
berättelse
Unionen Småland

2017



2

2017



3

Innehåll
Demokrati    4

Unionen Smålands styrelse  5

Personal    6

Representation    7

Verksamheten 2017   8

Klubbar     10

Resultaträkning    18

Revisorernas granskningsrapport 19

Slutord     20



4

Demokrati
Regionrådets årsmöte 
Mötet ägde rum i Kalmarsalen i Kalmar den 
19-20 april i en tid med konflikvarsel på flera 
arbetsplatser runt om i Småland. Totalt deltog 
156 personer varav 124 ombud. Dagen inleddes 
av regionstyrelsens ordförande Anette Eriksson, 
som hälsade alla välkomna och presenterade 
de båda dagarnas konferencier John Houdi, 
komiker och trollkarl.

På årsmötet, som leddes av Inger Rutensköld, 
fastställdes arvoden och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
Till ordförande för två år omvaldes Anette 
Eriksson. Fem ledmöter valdes för två år, ett 
ungdomsombud för ett år och fyra suppleanter 
för ett år. På mötet valdes också ombud till 
förbundsråd, revisorer och valberedning. Med 
hjälp av John Houdi presenterade styrelsen sig 
och berättade om vilka frågor som de speciellt 
engagerade sig i. Mikaela Carlsson, Jenny 
Falkenheim och Ted Therner avtackades i 
anslutning till avslutningen.

Årsmötet besöktes av förbundets förste vice 
ordförande Peter Hellberg som föreläste om 
det internationella arbete som bedrivs inom 
Unionen på förbundsnivå. 

Dag två ägnades åt avtalsrörelsen där Anette 
Eriksson och Anders Westholm berättade 
om läget i förhandlingarna. Därefter 
genomfördes gruppdiskussioner kring givna 
frågor. Gästföreläsningar hölls också av Lars 
Jagrén, Unionens fd chefsekonom, numera 
på Svenskt Näringsliv och Elisabeth Thand 
Ringqvist, Svenskt Näringsliv, Kjell Lindström, 
trendspanare, samt av Unionens analytiker Jon 
Tillegård och Tobias Brännemo.

Förbundsråd 
Förbundsråd genomfördes den 29 maj på 
Clarion Hotel Arlanda. Unionen Småland 
representerades av tio ombud. På mötet 
behandlades motioner, val av delegationer, 
samt inriktningsbeslut för avtal 2017. På 
mötet valdes Anette Eriksson in i Delegation 

förbundsövergripande frågor samt Henrik 
Vahldiek till Granskningsutskott.

Dialogforum 
Dialogforum är en mötesplats där 
förbundsstyrelse och representanter för 
regionstyrelserna träffas. Under 2017 hölls fem 
dialogforum. Vid två av dessa tillfällen har 
också regionchef deltagit.

Regionstyrelse 
Styrelsen har under året haft elva protokollförda 
möten. I maj genomfördes en teambuilding 
för den nyvalda styrelsen där fokus var att 
sätta såväl gemensamma som individuella mål. 
Målen följs sedan upp på regionstyrelsemötena. 
Under hösten deltog styrelsen på 
verksamhetsplanering där regionstyrelsens 
verksamhet för 2018 planerades samtidigt som 
personalen från regionkontoret planerade sin 
verksamhet för det kommande året.

Arbetsutskott 
Arbetsutskottet har haft tio protokollförda 
möten. Utskottet har bestått av Anette 
Eriksson ordförande, Henrik Vahldiek, Marie 
Strandberg, Magnus Engvall, regionchef samt 
organisationssekreterare. Arbetsutskottet har 
planerat och förberett regionstyrelsens möten.



5

Unionen Smålands styrelse 2017

Regionstyrelse
Ordförande Anette Eriksson CGI Sverige AB, Oskarshamn
1:a vice ordf Henrik Vahldiek Atea Logistics AB, Växjö
2:e vice ordf Marie Strandberg Tieto Sweden AB, Kalmar
3:e vice ordf Magnus Engvall Hall Media AB, Jönköping
 Ros-Marie Modén DHL Freight AB, Värnamo 
 Marita Holkko DB Schenker AB, Jönköping
 Anders Kroon Ikea AB, Älmhult
 Stefan Karlsson AB Gustaf Kähr, Nybro
 Per Skoglund Apoteket Kundcentrum, Kalmar
 Per-Åke Norrby Gnutto Carlo Sweden AB, Alvesta
 Daniel Landin Ikea AB, Älmhult

Suppleant Rolf Karlsson Cargotec Sweden AB, Lidhult
 Anna-Carin Cederstrand  Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län,  
 Karlsson Vimmerby 
 Birgitta Angeland Sykes Sweden AB, Kalmar
 Therése Pettersson Webhelp Sweden AB, Kalmar
  

Ungdomsombud Ellinor Karlsson Studerande, Ljungby

Revisorer
Ordinarie Susanne Håkansson Ikea AB, Älmhult
 Karin Larsson Systembolaget, Huskvarna
Suppleant Robert Wahlquist Almi Företagspartner Kronoberg AB, Växjö
 Lars-Göran Wiss BWG Homes AB, Myresjö
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Personalen har till uppgift att ge god 
service till medlemmarna vad gäller 
förhandlingar, rådgivning, hålla kurser och 
konferenser med mera.  
Personalens målsättning är att uppfylla 
regionstyrelsens fattade inriktningsmål.

Magnus Sjöholm Regionchef
 

Jönköping
Ann Ljungdahl  Ombudsman
Bahhar Mohammadi Ombudsman anställd  
 under 2017
Bengt Lindquist  Gruppchef slutade  
 under 2017
Elisabeth Milton  Ombudsman/försäkrings- 
 informatör
Jessica Holmquist Ombudsman anställd  
 under 2017
Marie-Ann Johansson  Ombudsman slutade  
 under 2017
Mathias Westerberg  Ombudsman/coach  
 t o m 30/9 -17 Grupp- 
 chef fr o m 1/10 -17
Patrik Ström  Ombudsman
Peter Melin  Ombudsman
Sara Andersson Värvare 
Stefan Öberg Ombudsman
Ted Pellikaan Ombudsman

Växjö
Anders Westholm Gruppchef   
Andreas Damberg  Ombudsman
Ann-Marie Johansson  Ombudsman
Bodil Salomonsson Ekonomi/kursadmi- 
 nistratör
Christina Svensson  Ombudsman/försäkrings-  
 informatör
Jakob Danielsson  Ombudsman
Jessica Sandberg Ombudsman anställd  
 under 2017
Johanna Nilsson  Ombudsman
Marie Sander  Värvare
Marie Zeidlitz Ombudsman
Mark Johansson  Ombudsman

Kalmar
Anna Ekergren Ombudsman
Anne-Lie Simonsson  Ombudsman
Jenny Lesko Bellinger Gruppchef
Karolina Ekstrand Kommunikatör/ 
 opinionsbildare  
Kent Karlsson  Ombudsman
Kerstin Persson  Ombudsman slutade  
 under 2017
Kim Stranne Ombudsman
Maria Loventvos  Ombudsman
Stefan Jolsö Ombudsman anställd  
 under 2017
Åse Ljungberg  Värvare

Personal
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Unionen Smålands regionala 
representation.

Kim Stranne, anställd, jurymedlem i Ung 
Företagsamhet Kalmar län.
 
Peter Melin, anställd, ledamot i styrelsen 
på Företagshälsan i Jönköping. Ledamot i 
Arbetsmarknadsrådet i Gislaved, Gnosjö, 
Värnamo, Vaggeryd i Jönköpings län. 

Magnus Sjöholm, regionchef, ledamot i 
Kompetensforum Södra Småland.

Patrik Ström, anställd, ledamot i styrelsen för 
Jönköping Qom Ut.

Representation
Anna Ekergren, anställd, ordförande i 
styrelsen för Kalmarsund Pride.

Bengt Lindquist, anställd, ledamot i 
Strukturpartnerskapet Småland och Öarna, 
ledamot i NyföretagarCentrum Jönköpings 
styrelse samt ledamot i ledningsgruppen vid 
YH-utbildningen för Redovisningsekonomer 
vid TUC Yrkeshögskola i Jönköping.

Mathias Westerberg, anställd, efterträdde Bengt 
Lindquist som ledamot i ledningsgruppen vid 
YH-utbildningen för Redovisningsekonomer 
vid TUC Yrkeshögskola i Jönköping.
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rehabiliteringsprocesser. 

Vi har även anordnat nätverksträffar för 
arbetsmiljöombud. Årets arbetsmiljökonferens 
med LO för AMO, chefer och förtroendevalda, 
hade fokus på Funktionstillgångar – i stället 
för funktionshinder, första hjälpen vid psykisk 
ohälsa på arbetsplatsen och Vart är du på väg? 
— vill du dit?.   

Kompetens & karriär 
Individcoachning bland förtroendevalda fick 
lite mer fart under 2017. Åtta förtorendevalda 
har coachats vid 16 tillfällen. I övrigt har 
vi bland annat erbjudit sex föreläsningar i 
personlig utveckling, tre föreläsningar hos 
klubbar i samma ämne och en föreläsning vid en 
nätverksträff.  

Medlemsvärvning 
Under veckorna 6 och 38 hade vi så kallade 
Unionenveckor. Under dessa veckor besökte 
vi 312 företag. Vi arbetade extra mycket för 

att nå ut till våra medlemmar 
och ickemedlemmar. Vi ordnade 
aktiviteter och föreläsningar. 
Dessa veckor är mycket 
uppskattade av både personal och 
medlemmar. Kraften vi får av att 
få träffa så många medlemmar är 
enorm.

Säljsektionen på förbundskontoret fortsatte 
arbetet med att ringa upp presumtiva 
medlemmar och rekrytera dem. Tipsen 
får de från anställda, förtroendevalda och 
medlemmar via unionen.se och e-post.

Värvning är ett prioriterat område och vi 
försöker få in det i allt vi gör. Vi har under året 
lagt extra fokus på att värva medlemmar med 
högskoleexamen. Unionen Student fortsätter 
att vara en framgångssaga och vi kunde hälsa 
1208 nya studentmedlemmar välkomna till 
Unionen. Dessutom uppdaterades under året 
415 studentmedlemskap till yrkesverksamma 
medlemskap i Småland.

Utbildning 
Intresset för de fackliga utbildningar som ges i 
Unionen Smålands regi var fortsatt stort under 
2017. Sammanlagt har de fackliga kurserna i 
Småland haft 222 deltagare. Nästan 70 personer 
gick Facklig grundkurs och intresset för Bättre 
arbetsmiljö, BAM, har också varit stort. Av de sex 
kurser för arbetsplatsombud, APO, som erbjudits 
fick fyra ställas in.

Förhandlingar 
Under året har 1 188 förhandlingar genomförts 
fördelat på 930 MBL-förhandlingar, 179 
rättstvister och 79 intressetvister. Under 
året har också 60 hängavtal tecknats och 
ett antal arbetsgivare har gått med i ett 
arbetsgivarförbund.

Försäkringsinformation 
Under året har vi planerat och genomfört 39 
informationsträffar i regionen. 948 personer har 
deltagit. Utöver detta har vi blivit inbjudna till 
36 arbetsplatser, där det deltagit 749 personer. 
Vi har haft övrig kontakt med 
391 personer. Totalt har 2 088 
personer fått pensions- och/eller 
försäkringsinformation under 
2017 vilket motsvarar 6 procent 
av medlemmarna i Småland.

Arbetsmiljö 
Vi har främst gjort arbetsmiljöbesök på 
arbetsplatser med arbetsmiljöombud, för att 
kunna stödja dem i sin roll, samt informera 
om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). På 
de arbetsplatser som inte har arbetsmiljöombud 
har syftet varit att utse sådana och få igång 
samverkan enligt SAM. Vi har gjort 118 
arbetsmiljöbesök och utsett 131 nya AMO. 
Vi har handlagt 79 arbetsmiljöärenden, till 
exempel rehabiliteringsärenden, skyddsronder 
och begäran om åtgärd 6:6 A AML. Vi har 
genomfört utbildningar i OSA på klubbar och 
företag. Vi har varit till stöd för medlemmar 
och förtroendevalda via rådgivning och i 

Verksamheten 2017
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Medlemsantal 31/12 2016: 43 814    
(varav yrkesverksamma samt    
egenföretagarmedlemmar 37 348

Medlemsantal 31/12 2017: 44 080    
(varav yrkesverksamma samt    
egenföretagarmedlemmar 37 228) 

Utvalda Målgrupper 
Fokus inom Unionen Chef är att stärka och 
utveckla våra chefsmedlemmar i arbetsgivarfrågor 
i Småland. Under 2017 erbjöds totalt sju 
chefsutbildningar. ”Chefsliv-On Tour” med 
Magnus Hedberg som föreläsare, blev mycket 
uppskattad av cheferna då han besökte två orter i 
region Småland.

Egenföretagare har möjlighet att vara 
medlemmar i Unionen Egenföretagare.  
I Småland har vi 470 egenföretagare som är 
medlemmar. Unionen Småland har partnerskap 
med Nyföretagarcentrum i Kalmar, Växjö 
och Jönköping. Vi är även partner till Ung 
Företagsamhet i Kronoberg. Vi har under 
2017 deltagit vid mässor samt arrangerat 
egna föreläsningar med relevanta ämnen för 
medlemsgruppen. 

I media 
Under 2017 har Unionen Smålands egna 
mediearbete genererat 70 införanden i tidningar, 
radio och tv. 38 av dessa var på Unionen 
Smålands eget initiativ. Medial medverkan är 
viktigt och prioriterat av Unionen Småland.

Antal deltagare på aktiviteter
Arbetsmiljökonferens LO/Unionen   111

Aktiviteter för chefer   179

Försäkringsinformation  948

Familjedag i Astrid Lindgrens Värld 4 632

Föreläsningar med Sofia Rasmussen  271

Föreläsningar med Olof Röhlander   960

Grupputveckling för klubbstyrelser (GUKS) 28

Gemensamma årsmöten  46

Kurs för Arbetsplatsombud (APO) 13

Nätverksträffar för förtroendevalda, 22 st 289

Regionråd    156

13 fackliga utbildningar  222
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Klubbar – Klubbförteckning
Klubbar med säte i regionen
Under året har det bildats 5 nya klubbar i Unionen Småland och 10 klubbar har upplösts. Den sista 
december 2017 var antalet klubbar i regionen 271. Totalt har Unionen Småland 565 arbetsplats- 
ombud. 

Klubb Klubbordförande Antal Medl- 
  ombud antal 
  regionråd 31/12-17

Jönköpings län
Ahlsell Sverige AB , Jönköping Göran Karlsson 2 34
Anza Unionen-klubb Martin Dahlgren 2 36
AP & T Presses AB Magnus Karlsson 2 27
AQ Enclosures Syst. AB Bernt Wikstrand 2 12
Arla Färskvaror AB Pia Persson 2 23
Attends Healthcare AB Marie-Louise Skoglund 3 58
Attends Unionen säljarklubb Marie-Louise Skoglund 2 11
Atteviks Lastvagnar AB Mia Mattsson 4 108
Axfood SSC, Jönköping Ann-Katrin Alnervik 3 55
Bilprovningen 182 F Peter Bergman 3 78
Brenderup AB  Unionenklubb Jan Gunnar Daniel Nordberg 2 29
Bring Cargo International Unionen-
klubb

Emma Andersson 2 19

Bruzaholms Bruk AB Susanne Ahlstedt 2 13
Burseryds Bruk  AB Ylva Samuelsson 2 15
CGI Sverige AB Unionenklubb Peter Mellqvist 2 17
Claes Nybergs Bil ABs Unionen-klubb Milad Mohammadian 2 49
Damella AB Hjördis Rehnström 2 7
DHL, Jönköping Siw Sandahl Andersson 2 45
Draka Kabel, Sverige AB Kristian Svensson 2 28
Eksjöhus AB Peter Waerme 2 43
El-Björn AB Unionenklubben Joi Elebo 2 31
Erikshjälpen, Holsbybrunn Lars Ola Olsson 2 40
Etac Sverige AB Siv Ingeborg Viktorsson 2 10
Ewes Stålfjäder AB Maria Andersson 2 20
Expedit AB Chrisopfer Andersson 2 30
Fagerhults Belysning AB Kristin Johansson 4 159
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Flexator AB Stefan Stjern 2 13
Flintab AB Jan Bjarneberg 3 59
Gislaved Folie AB Ronald Krantz 2 29
Gislaved Gummi AB Nicklas Westerholm 2 30
Gunnebo Troax AB Mikko Karppinen 3 58
Hags Aneby AB Tommy Franzén 3 51
Hedbergs Mek. AB Henrik Pettersson 2 6
Herber Engineering AB Yvonne Carlsson 2 14
Hestra Inredningar AB Göran Gullberg 2 24
Holsby Metall AB Tomas Westring 2 8
Holsbyverken AB Joakim Källström 2 12
HSB:s Göta Siv Gustavsson 2 44
Husqvarna AB Helen Krogell 7 433
Husqvarna Constr.Prod.Sw. AB Håkan Gunnarsson 2 21
Inspecta Sweden AB Lars-Åke Andersson 2 18
Inwido Försäljning AB Helge Lindberg 3 60
Isaberg Rapid AB Peter Johansson 2 35
Jeld-Wen i Forserums Unionen-klubb Patric Ahlberg 3 93
Kapsch Unionenklubb Claes Markström 2 42
KEMET Electronics Thord Jonasson 2 14
Kitron Jönköping Unionenklubb Dan Josefsson 3 62
Knowit Jönköping Jimmy Sjöstrand 2 25
Kongsberg Automotive AB Ulf Matzon 4 136
Leiab Unionenklubb Fredrik Adolfsson 2 17
Lesjöfors Banddetaljer AB Stefan Svensson 2 8

Länsnykterhetsförbundens Unionen-
klubben

Håkan Eriksson 2 5

Metsä Tissue AB Pia Berglund 2 32
Mirro/Pelly Johannes Langer 2 11
Munksjö Paper AB Stefan Lantos 2 38
NBV Jönköpings län Unionklubben 
sydost

Åsa Brodén 2 39

Norma Sweden AB Maria Wutkowska 2 22
OBOS Sverige AB koncernens Unio-
nen-klubb

Lars-Göran Wiss 4 199

Paul Hall AB, Unionenklubben Jonny Sandstedt 2 13
Portsystem 2000 Catharina Hillerström 2 18
Powel, Unionenklubb Max Stålarm 2 32
Presservice Ljungby AB Stefan Gustafsson 2 5
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Proton Engineering Krahner Caritha Bardh 2 13
Rapid Granulator AB Anders Lorentzson 2 40
Recticel AB Yvonne Närhi 2 39
ROL Axamo Agneta Persson 2 30
Rol Ergo AB Thomas Helmerson 2 28
RPC Superfos Sweden Unionenklubb Göran Tenvert 2 22
Saab AB Kent Karlsson 3 88
Saab Training Systems AB Per-Åke Johansson 4 138
Sapa Unionenklubb Håkan Ekstrand 5 222
SB Seating Fredrik Svahn 2 30
SCA Pack. Sweden AB Rickard Andersson 3 76
Scandinavian Photo Unionenklubb Tom Hedin 2 22
Schenker, Jönköping Marita Holkko 3 98
Schenker, Värnamo Maria Sjölin Bergman 3 52
SE bolagens Unionenklubb Mikael Hjelmland 2 11
Sew-Eurodrive AB Patrik Damberg 2 43
Sherwin-Williams Bellö/Nässjö, Union-
enklubben

Ida Lindau, Anders Sakari 3 61

Smålandsidrotten, Jönköping Patric Eriksson 2 37
Smålandsstenars Mek Verk Karin Ivarsson 2 9
SOS Alarm AB, Jönköping Malin Kronmarker 2 33
Stora Enso Pack. AB Christer Fransson 2 39
Studieförbundet Vuxenskolan Jönkö-
pings län, Unio

Bodil Nordgren 2 26

Sweco System Nässjö Dennis Ignell 2 13
Swedese Möbler AB Tomas Söderberg 2 13
Swerea Swecast AB Patrik Svanängen 2 12
T-Emballage, Vetlanda Krister Löfqvist 2 41
Tenzo Unionenklubb Sandra Frylén 2 10
Tidningsretur i Nyköping AB, Union-
enklubben

Ingela Rademacher 2 6

Tjänstemannaklubben NorDan AB Bor Ulf Ygemar 2 18
Trelleborg Automotive Forsheda AB, K 
Hillblom

Carina Haglund 2 40

Trelleborg Buildning System AB Ulla Kristina Bertilsson 2 17
Trelleborg Forsheda Carina Haglund 2 18
Trivselhus i Vetlanda AB Anette Gudmundsson 3 60
Unionen Sweco i Jönköping Björn Jägerlund 2 41
Unionenklubb  Anticimex AB Emelie Lagerström 2 16
Unionenklubb 3M Svenska AB Marcus Ekblad 3 68
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Unionenklubb Annonsbolaget Hall-
pressen AB

Magnus Engvall 3 97

Unionenklubb Beslag o Metall Helen Björkdal 2 31
Unionenklubb Cyklop Teknik Magnus Karlsson 2 8
Unionenklubb DHL Freight i Värnamo Rose-Mari Moden 2 11
Unionenklubb DSV Road AB Kamilla Persson 3 58
Unionenklubb Edströms Maskin AB Elisabeth Carleheim 2 40
Unionenklubb ESBE AB Henrik Lindfors 2 37
Unionenklubb Fameco AB Tommy Westman 2 33
Unionenklubb Garo Linus Nilsson 2 45
Unionenklubb HARTMANN Rullande ordförandepost 2 10
Unionenklubb Hilding Anders Sweden 
AB

Linus Johansson 2 10

Unionenklubb Kabe Anneli Dahl 2 50
Unionenklubb Kinnarps Eva Härdstedt 2 34
Unionenklubb PMC Cylinders AB Lars Kinderbäck 2 39
Unionenklubb PMC Swedrive AB Dan Qvarfordt 2 19
Unionenklubb Prototal Leif-Waldemar Norman 2 25
Unionen-klubb Skruf snus Claes Löfgren 2 28
Unionenklubb Stenbergs Magnus Karlsson 2 42
Unionenklubb Uppåkra Mek. Björn Svensson 2 19
Waggeryd Cell AB Rose-Marie Lilja 2 7
Virkesmätningsföreningen Christer Somvall 2 35
VSM Sverige AB Lars Gunnar Gustafsson 2 25
WSP Jönköping Åke Solfeldt 2 31
Power International Marcus Wegestrand nystar-

tad

Kalmar län

ABB Figeholm AB Johan Josefsson 2 20
ACE Energi & Klimat AB Birger Olsson 3 65
Ankarsrum Motors AB Anders Persson 2 18
Anticimex, Unionenklubben Kristian Andersson 2 31
Arenco AB Tommy Nilsson 2 15
Arla Foods Boo Forsberg 2 22
Axalta Powder Coatings Systems Nordic 
AB

Andreas Lindberg 2 28

Barometern, Kalmar Marian Andersson 2 42
Be-Ge Personbilar/Lastbilar Viktor Persson 2 21
Berg & Co AB Robert Elgan 2 8
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Bombardier Transportion Sweden, Uni-
onenklubben

Simon Petersson 2 8

Bong Ljungdahl/AB - 2 0
Bygghemma Sverige AB Jenny Svensson 2 39
Cementa AB Unionen Degerhamn Ulf Erik Lennart Göransson 2 16
Destination Gotland Unionenklubb Ann-Kristin Enström 2 12
Emmaboda Glas AB Teija Karlsson 2 22
Glamox Luxo Lighting AB Anne-Charlotte Cederberg 2 16
Guldfågeln AB Alternerande 2 48
Holmgrens Bil Kalmar, Unionenklubb Tim Danielsson 2 9
Ikea Industry Hultsfred AB, Unionen-
klubb

Cecilia Stridell 2 44

KLS Ugglarps AB Mats Engelholm 2 28
Konica Minolta Kalmar Unionenklubb Alternerar 2 20
Kähr AB Gustaf Mikael Rosén 3 79
Ljunghäll AB Metallfabrik James Mattsson 3 78
Mekka Traffic AB i Kalmar Unionen-
klubb

Emil Lejonqvist 2 31

Mönsterås Metall Unionenklubben Torbjörn Udden 2 9
Norba AB Fredrik Hermansson 2 14
Nordenföret. i Kalmar AB Margita Blomdahl 3 80
OKG Aktiebolag Tonny Granberg 8 506
Pentronic AB Michael Steiner 2 20
Plannja AB Andreas Hjalmarsson 2 35
Recticel AB Mariana Josefsson 2 5
Riksbyggen Emma Johannesson 3 51
Saab Barracuda AB - 2 28
Saft AB Johan Wibjer 2 40
Scania CV AB Johanna Landbergh 4 194
Schenker, Nybro Leif Jonsson 2 10
Slipnaxos AB Unionenklubb Michael Tholin 2 36
Smurfit Munksjö Pack. AB Ulf Sigfridsson 2 21
Spring Systems AB Ola Karlsson 2 10
Sykes Sweden AB Birgitta Angeland 4 162
Södra Cell Mönsterås Håkan Olsson 2 49
Tietoklubben i Kalmar Marie Strandberg 3 75
Unionen KaOs vid CGI Anette Eriksson 2 31
Unionenklubb Atlas Copco CTO Kalmar Christer Bergquist 2 36
Unionenklubb Stena Stål AB Nybro Peter Eliasson 2 15
Unionenklubb Ugglan Anne-Lie Selg 4 135
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Unionenklubben i Gunnebo Nina Reinikainen 2 40
Unionenklubben SV Kalmar län Anna-Karin Cederstrand 

Karlsson
2 9

Vitec klubben Kalmar Marcus Nilsson 2 45
WSP Systems Per Åke Magnusson 2 32
V-TAB AB Unionenklubben Camilla Fagerström 2 29
Västervik Framåt AB, Unionenklubben Nina Nilsson 2 11
Västerviks-Tidningen, Unionenklubben Eeva Laine 2 4
Xylem Water Solutions Manufacturing 
AB Emmaboda

Kenneth Philipsson 5 210

Yaskawa Nordic AB Johan Myrén 3 67
Åbro Bryggeri AB Susanne Rinaldo 3 73
ÅF Unionen Sydost Tomas Ekvall 4 141
Överums Bruk AB Unionenklubb Leif Söderlund 2 29

Kronobergs län

Abetong AB Mikael Thuresson 2 32
Abstracta AB, Unionenklubben Johan Petersson 2 24
Almi Företagspartner Pontus Sanneus 2 10
Andritz Växjö Unionenklubb Camilla Olofsson 2 27
Anebyhusgruppen Michael Newman 2 47
ATEA Logistics AB Henrik Vahldiek 4 126
Atea Sverige AB Lena Hansson 3 81
Bluegarden PA-Konsult - 4 102
Borox International AB, Unionenklub-
ben

Klas-Erik Svensson 2 8

Delta Energ.Syst.Sweden AB Göran Johansson 2 9
DHL Freight CS, Arabygatan Mari Ekman 4 100
Electrolux Unionenklubb Ljungby Ingolf Widing 4 162
Emballator Lagan Plast AB Sandra Hilma Jensen 2 32
Emballator Växjöplast AB Anna Hammarstedt 2 12
Enertech  AB Anny Osbäck 3 70
GE Power Sweden AB Unionenklubb - 3 78
Getinge Disinf. AB Daniel Mihailov 3 65
Gnutti Carlo Sweden AB Per-Åke Norrby 2 32
HOLTAB AB Fredrik Israelsson 2 29
HRM Software Unionenklubb Carl Cipranic 2 36
ICA Huset, Växjö - 2 24
InfoCare CS AB - 3 70
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Inspecta Sweden - 2 22
Invacare Rea  AB Lennart Svensson 2 37
Inwido Lenhovda Unionenklubb Kenneth Johansson 2 28
IST Unionenklubb Mattias Melin 3 85
Jitech AB, Unionenklubb Anette Gurmark 2 17
Liljas Bil, Unionenklubb Leena Lind 3 84
LRF konsult Ljungby, Älmhult Katarina Svensson 2 6
Nelson Garden AB Birgitta Karlsson 2 20
Orrefors Kosta Boda AB Ingela Weidner 2 27
Orthex Sweden AB Henry Schieber 2 31
Postnord TPL AB Ljungby Unionen-
klubb

Christian Andersson 2 32

Profilgruppen AB Maria Wennberg 3 56
Saab AB, Växjö Anders Hjorth 6 327
Samhall Reg.V-ö, Unionenklubb Ilona Szöcs 4 118
Schunk Nordiska AB Lennart Lövkvist 2 10
Sensus Småland-Öland Susanne Falkenberg 2 15
Smurfit Kappa Sverige AB Sonya Carlsson 2 26
Smålands-klubben Unionen Mark Johansson 2 32
Smålandspostens Unionenklubb Helene Smyth 2 38
SOS Alarm AB,Växjö - 2 33
Stanley Security Sverige AB Håkan Löfqvist 2 15
Staples Sweden, Växjö Klubben Malin Andersson 2 22
Stena Aluminium AB Klas Lundgren 2 25
Strålfors AB Torgny Karlsson 4 129
SwePart Transm. AB Karolina Årdh 3 51
Tecnau AB Peter Möllby 2 20
Trensums Food AB Alf Blåder 2 33
Unionen Nobia Svenska Kök AB Erika Ek 2 23
Unionenklubb Anticimex Elvis Gahnström 2 18
Unionenklubb Inwido Försäljning Växjö Robert Wernersson 2 46
Unionenklubb Konecranes Lifttrucks AB Pernilla Borgström 3 72
Unionenklubb Ljungby Maskin Mattias Andersson 2 22
Unionenklubb Markaryds Metall Arma-
tur AB

Dan Kagg 2 11

Unionenklubb Office IT-Partner Anders Hugosson 2 34
Unionenklubb Sauer-Danfoss AB Johan Karlsson 2 20
Unionenklubb Smurfit Kappa Lagamill - 2 9

Unionenklubb SV Kronoberg Johan Mellander 2 8
Unionenklubben Condesign Ljungby Patrik Nilsson 2 10
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Förutom dessa klubbar har riksklubbar med medlemmar i Småland rätt att utse ombud. Medlem-
mar på arbetsplats med arbetsplatsombud har rätt att utse minst ett ombud.

Antal medlemmar i tjänstemannaklubbar inklusive riksklubbar 14 578

Summa medlemmar      44 080 (varav yrkesverk- 
        samma samt egenföreta- 
        gare 37 228)

Unionenklubben IKEA/Ikano/Inter 
IKEA

Susanne Håkansson 37 3488

Unionenklubben Norcospectra AB Erik Daniel Petersson 2 25
Unionenklubben Rottne Fredrik Boström 2 37
Wexiödisk AB Niclas Morstedt 2 32
Vida Unionenklubben Peter Skoog 2 44
Volvo CE Braås Johan Ask 4 137
WSP Växjö Markus Hagelberg 2 30
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Resultaträkning för 2017
103 Unionen Småland  (TSEK)  
  
 
 
Rörelsens intäkter  
        2017  2016
  Anslag      35858  35347
  Övriga intäkter     929  1622
Summa intäkter       36787  36969
  
  
Rörelsens kostnader  
  
Verksamhetskostnader  
  En starkare kraft     -3254  -3060
  Ett bättre medlemskap    -1674  -1725
  Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad -402  -281
  En utvecklande organisation   -3344  -3360
Summa verksamhetskostnader     -8674  -8426

  Personalkostnader    -24719  -24158
  Baskostnader     -3022  -2578
  

Summa kostnader      36415  35162
  
Årets resultat       372  1807
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Revisorernas granskningsrapport
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Slutord
Verksamhetsåret började med att vi tecknade treårsavtal på Unionens flesta avtals- 
områden. Efter två oroliga år så kan det nu bli lite lugn och ro på svensk arbets-
marknad. Tiden har istället för en ny avtalsrörelse ägnats åt att implementera de 
nya avtalen och att även implementera flexpension på Almegas avtalsområden. 

Annars är det ett bedrägligt lugn där klimatet på arbetsplatserna hårdnat och 
det ställs högre och högre krav på prestation. Med val i antågande har det också 
börjat blåsa arbetsgivarvänliga vindar och det är allt viktigare att vi medlemmar 
och förtroendevalda vill och vågar sätta ner foten och se till att våra kollektivavtal 
efterlevs och anställningstryggheten inte försämras. Kompetensutveckling är allt 
viktigare och att få tillräcklig utveckling för att hålla sig anställningsbar är både en 
rättighet och en skyldighet.

Styrelsen har under året tagit fram en Smålandsrapport som vi kallar ”Attraktivt 
Småland – Framtidens hållbara region” och belyser nuläget inom fem viktiga  
områden: sysselsättning/kompetensförsörjning, bostäder, infrastruktur, digitalise-
ring och energiförsörjning. Vi har presenterat rapporten för våra riksdagspolitiker 
och kommer att fortsätta påverka regionens utveckling så att Småland och Öland 
blir en region där vi både kan utbilda oss, bo, arbeta och utvecklas i.

Styrelsens fokus just nu ligger annars på Unionens kommande kongress där vi ska 
staka ut hur Unionen ska förbli det moderna och relevanta fack vi är idag även 
2023.

Annars fortsätter Unionens Smålands satsning på förtroendevalda och medlem-
mar. Vi vill öka nöjdheten men också bygga starka medlemmar och förtroende-
valda som står upp för kollektivavtal och våra rättigheter. Många nya utbildningar 
erbjuds och många klubb- och företagsbesök har genomförts runt om i hela regio-
nen. Våra ombudsmän är närvarande, kunniga och bara ett samtal bort. 

Vi kan med stolthet konstatera att verksamheten har nått sina mål även i år och 
alltid sätter medlemmens bästa i fokus.

Regionstyrelsen vill tacka medlemmar, förtroendevalda och anställda för det enga-
gemang och det arbete som utförts under det gångna året.

Unionen Smålands regionstyrelse
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UNIONEN är Sveriges största fackförbund med 650 000  
medlemmar. Vår vision är att skapa trygghet, framgång och 
glädje i arbetslivet.

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