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LEDARE

Ett bättre (arbets)liv
för föräldrar och
kollegor

S

»Det är inte bara

småbarnsföräldrar
som gagnas
av det flexibla
arbetslivet, de
flesta kan ha
nytta av att
kunna gå hem
tidigare ibland.«

kolan ringer. Min 7-åring har kräkts. Jag måste komma direkt.
Och jag vet, precis som alla andra föräldrar, att kräks innebär
48-timmars karantän hemma. Och i morgon ska jag hålla en
viktig presentation inför ledningsgruppen.
Att jobba heltid och samtidigt vara förälder är för många en stor
utmaning. Hämtning och lämning, barnomsorgen stängd på grund av
planeringsdag. Och precis när man tror att man har kontroll på planeringen dyker lössen och vinterkräksjukan upp.
Det borde inte komma som någon överraskning att de allra flesta blir
föräldrar någon gång i livet. Att skaffa barn är snarare norm än något
som avviker. Trots det är det för många tjänstemän en stor utmaning att
kombinera familjelivet med arbetslivet.
Men det finns arbetsplatser som har förstått att det lönar sig att underlätta arbetsdagen för småbarnsföräldrar. För att lyfta fram riktigt goda
exempel och för att inspirera andra företag delar vi på Unionen ut priset
Guldnappen. Priset är ett av tre jämställdhetspris och just Guldnappen
delar vi ut till årets mest föräldravänliga arbetsplats. Priset har funnits
i 15 år och i år fick hygienföretaget Essity priset just för att de möjliggör
en bättre balans mellan privat- och arbetsliv för småbarnsföräldrar.
Och egentligen är det ju ganska enkelt. Flexibla arbetstider, rutiner
för plötslig frånvaro, möjlighet att arbeta hemifrån om barnen blir sjuka
och att lägga möten på tider som möjliggör att föräldrar kan hämta
och lämna barn i rimlig tid. Och, som Essitys HR-chef poängterade
när företaget fick priset, det är inte bara småbarnsföräldrar som gagnas
av det flexibla arbetslivet, de flesta kan ha nytta av att kunna gå hem
tidigare ibland.
För oss på Unionen och våra medlemmar är ett föräldravänligt arbetsliv
viktigt. Vi vill ha ett arbetsliv där alla har samma rätt till bra lön, utveckling och karriär. Och ju fler arbetsplatser som tänker föräldravänligt,
desto större möjlighet för ett mer jämställt arbetsliv. Ett arbetsliv där lite
kräks inte är en katastrof.
Och till dig som redan nu börjar fundera på om det finns en risk
att vinterkräksjukan ska slå till och förstöra din planering nästa vecka:
Säsongen för vinterkräksjuka drar igång så smått redan i december, men
den riktiga toppen nås inte förrän kring sportlovsveckorna i februari, så
du kan andas ut. I alla fall för tillfället.

Marina Åman
2:e vice ordförande
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Digitala verktyg
Har du spanat in Mitt Uppdrag
på unionen.se? Här kan du till
exempel administrera klubbens
medlemmar, rapportera in nya
löner och skapa en egen webbplats. Som förtroendevald kan du
hitta stöd, verktyg och nyheter
– anpassade efter just ditt
förtroendeuppdrag. Läs mer om
digitala satsningar i intervjun med
vår nya kanslichef på sidan sju.

Nu finns blanketter
och dokument digitalt
A-cirkulär är dokument med
information om lag och avtal
samt rutiner och förhållningssätt
i förhandlingsverksamheten.
Tidigare har dokumenten skickats ut via post, men nu kommer
du åt alla aktuella a-cirkulär när
du loggar in på Mitt Uppdrag, på
unionen.se

Nytt datum för
förbundsrådet 2020
Förbundsstyrelsen har ändrat
datum för förbundsrådet, eftersom det krockar med IndustriALLs kongress. Nytt datum för
förbundsrådet 2020 är 1–2 juni.
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Vinnarna av Unionens
jämställdhetspris
Genom att lyfta fram företag som jobbar aktivt med jämställdhet kan fler
inspireras och åstadkomma förändring för en bättre arbetsmarknad för
både män och kvinnor. Här är årets vinnare.
– I ett jämställt arbetsliv har alla samma
självklara rätt till bra lön, utveckling och
karriär. Därför lyfter vi fram arbetsgivare
som jobbar aktivt med jämställdhet i
praktiken, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.
Hälsobolaget Essity får priset Guldnappen. De gör det möjligt för småbarnsföräldrar att ha flexibla arbetstider.
– Detta är ett erkännande på att vårt
arbete med jämställdhetsfrågor syns i
organisationen och att det vi gör är bra,
säger Åsa Gidsäter Roos, HR-chef på
Essity.
CGI Sverige får priset Guldstegen.
De prisas för att i en mansdominerad
IT-bransch jobba aktivt för att skapa jämställda karriärmöjligheter. Sedan några
år tillbaka sitter lika många kvinnor som
män i den svenska ledningsgruppen. Med
hjälp av mentorskap och nätverkande får
kvinnliga medarbetare stöd för att fler ska
vilja ta steget och satsa på sin karriär.
– Vi satsar på att skapa en arbetsmiljö

som ska vara välkomnande för alla, oavsett kön, livssituation, ursprung och ålder,
säger Pär Fors, vd på CGI.
Sensus Västra Sverige får priset
Guldpengen. Deras aktiva arbete med
lönekartläggning har lett till att de inte
har några som helst skillnader mellan
könen i lön.
– Vårt arbete med lönekartläggningarna har hjälpt oss att identifiera skillnader i
lön, och det är med stor glädje vi tar emot
ett pris för det arbete vi gör, säger Anders
Warg, enhetschef, Sensus Västra Sverige.

Unionens jämställdhetspris
I 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen till Sveriges mest föräldravänliga
företag. I år breddas det till ett jämställdhetspris med tre kategorier.
Guldnappen – för ett föräldravänligt
arbetsliv
Guldstegen – för jämn könsfördelning
bland chefer
Guldpengen – för jämställda löner

Vecka 6 2019

Lönen i fokus under
Unionenveckan
I februari är det Unionenvecka.
Temat kretsar kring lönefrågan och
hur Unionen levererar tjänster och
förmåner i både medlemskapet och
kollektivavtalet som hjälper dig få
gladare lönebesked.
”Unionenveckorna” är två gånger per år:
vecka 6 och vecka 38. Då kraftsamlar hela
förbundet för att synas på arbetsplatserna
och prata jobbfrågor och medlemskap.
Vi värvar medlemmar och träffar de som
redan är med, arrangerar olika aktiviteter
till exempel ”skrivbordsbesök” och syns i
marknadsföring – allt för att berätta att vi
finns, vad vi gör och varför man ska vara
medlem. Alla klubbar och ombud har en
nyckelroll för att spridningen ska bli så
stor som möjligt. Förra Unionenveckan
var det nästan tusen klubbar och ombud
som beställde material och genomförde
aktiviteter på arbetsplatserna.
Vecka 6 är temat lön. En viktig jobbfråga,
inte bara för att lönen betalar räkningarna
utan också för att den fungerar som en bekräftelse på att ens arbete uppskattas och

värderas. Att få stöd i lönefrågor är därför
ett viktigt skäl för många att vara med i
Unionen, inte minst i den prioriterade
gruppen högskoleutbildade.
Under Unionenveckan kommer vi
marknadsföra några av de förmåner och
tjänster som hjälper dig att förbereda dig
för ditt lönesamtal. Till exempel Unionens
Lönerator med statistik som ger dig bättre
koll på löneläget och den personliga
lönecoachningen som du som medlem
numera kan boka på unionen.se.
Med vårt kollektivavtal på arbetsplatsen
får du ju dessutom ännu bättre förutsättningar i form av rätt till årlig lönerevision,
tydliga lönekriterier och pengar avsatta till
löneökningar så att förhandlingarna inte
behöver börja på noll. Att nästa avtals
rörelse närmar sig kommer också märkas i
samband med Unionenveckan.

Häng med på Unionentåget
Ett sätt att synas och värva under Unionenveckan (och resten av året) är att genomföra ”skrivbordsbesök” eller ”Unionentåg”
som det också kallas ibland. Gå runt på
arbetsplatsen, från rum till rum eller skrivbord till skrivbord, och prata jobbfrågor och
medlemskap.

Unionenpåsar med värvningsmaterial
Beställ färdigpackade värvningspåsar med exklusivt
kampanjmaterial för Unionenveckan. Påsarna innehåller material kring hur Unionen bidrar till gladare
lönebesked, tips inför lönesamtalet och ett specialnummer av tidningen Kollega. Möjlighet finns även
att beställa ett ”löne-fika-kit” för den som vill ha ett
kort möte och prata lön på arbetsplatsen. Alla ombud får ett mejl när materialbeställningen öppnar!

Under Unionenveckan kraftsamlar både
anställda och förtroendevalda för att synas
ute på arbetsplatserna och värva medlemmar
genom olika slags aktiviteter.
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Att vara representant i styrelsen är en merit
som bäddar för styrelseposter i andra bolag.

Enklare att logga in
Äntligen kan du logga in med
BankID även på Klubbwebb,
Grupprum, Medlemsadmin och
Demokratiwebben. Förhopp
ningsvis kommer det att bli
enklare och smidigare att
använda tjänsterna samt att
minska inloggningsproblem.

Vi hjälper dig med
årsmötet
Årsmötet ska hållas senast den
28 februari. Inför detta finns det
en del saker som är bra att tänka
på – som att boka lokal, prata
med valberedningen om man har
en sådan, och skicka ut kallelse
till medlemmarna. När du loggar
in på unionen.se kommer du till
Mitt Uppdrag och kan läsa mer.
Årshjulet hjälper dig som sitter i
klubb med vad du ska göra, när,
och hur.

Du kan alltid nå oss
Vi hjälper dig gärna om du har
frågor. Ring 0770-870 870. Som
förtroendevald är du prioriterad.
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De anställda behövs i bolagsstyrelsen
I Sverige har medarbetarna en unik
chans att vara med och påverka arbetet
i företagen. Personalen på alla aktiebolag
med kollektivavtal och minst 25 anställda
har rätt att utse representanter till bolagsstyrelsen. Med representanter i styrelsen
är det lättare att förankra och genomföra
beslut. Ändå gapar de flesta av arbetstagarnas stolar tomma. Här går de anställda miste om en möjlighet att påverka.
Även om uppdraget inte är fackligt är
det fackklubbarna som utser arbetstagar

representanter. Nu är det dags att leta reda
på någon/några som:
• Har civilkurage och vågar stå för sin åsikt
• Känner till företaget, kan uttrycka sig och
är intresserad av ekonomi och juridik
• Har erfarenhet av fackligt arbete
Den som blir vald får lära sig styrelsearbete
från grunden. Samverkansorganisationen
PTK erbjuder olika utbildningar på uppdrag
av Unionen: ptk.se/kurser-och-aktiviteter

Nominera och
skicka in motioner
Datum att hålla reda på:

Vart fjärde år samlas Unionens kongress
och i oktober 2019 är det dags igen. Innan
dess kommer även ett avtalsförbundsråd
gå av stapeln i juni. Förberedelserna har
startat och du kan nu skicka in motioner
och nominera – både till kongressen och
till förbundsrådet.
Till förbundsrådet kan du både skicka
in vanliga motioner till årsmötet samt avtalsmotioner, om sådant du vill förändra
och förbättra i avtalen. Du kan även
nominera till branschdelegationer
(läs mer på sid 8–9).

31 december 2018 – sista dag att lämna
motion till förbundsrådets årsmöte
31 januari 2019 – sista dag att lämna
motion till kongress (Motioner från region
och yttranden från regionstyrelsen skickas
senast den 2 maj)
17 april 2019 – sista dag att lämna avtalsmotion till förbundsrådet
30 november–10 mars 2019 – nominera till
val på förbundsrådet
31 mars–31 maj 2019 – nominera till val på
kongressen
17–18 juni 2019 – förbundsråd, Stockholm
6–11 oktober 2019 – kongress, Malmö
Har du frågor om kongressen eller
förbundsrådet vänd dig till:
ledningssekretariatet@unionen.se

KANSLICHEFEN

”Vi satsar på
att öka antalet
klubbar”
Therese Svanström är ny kanslichef
på Unionen. Hon kommer att arbeta
för att nya förtroendevalda ska få en
riktigt bra introduktion. Hon utlovar
även mycket skratt på jobbet.

I

somras började Therese Svanström
som kanslichef på Unionen. Hon är
stolt och glad över sitt nya uppdrag och
hon ser fram emot att fortsätta utveckla
verksamheten tillsammans med alla förtroendevalda och anställda.
Frågan som står högst upp på dagordningen nästa år är styrelsens uppdrag
att öka det lokala inflytandet på arbetsplatsen.
– En av hörnstenarna i den svenska
modellen är den fackliga styrkan, säger
Therese Svanström och ser nöjd ut.
– De två viktigaste grundpelarna i
arbetet är en hög organisationsgrad samt
många och starka lokala företrädare på
arbetsplatserna. 2019 kommer vi fokusera
extra mycket på alla förtroendevalda,
säger hon.

Unionen satsar till exempel på bättre
digitala verktyg, som ”Mitt uppdrag” på
hemsidan, verktyg för medlemsadministration och klubbwebben.
– Det är också viktigt att nya förtroendevalda ska få en bra introduktion och
att vi har en kontinuerlig dialog med alla
förtroendevalda.

»2019 kommer vi fokusera extra mycket på
Unionens alla förtroendevalda. Vi satsar till
exempel på bättre digitala verktyg.«
– Vi satsar också på att öka antalet
klubbar, eftersom vi vet att det i dagsläget är det bästa sättet att säkra det lokala
inflytandet på arbetsplatsen. Arbetsgivarens inställning till fackligt arbete är en
avgörande faktor både för att förtroende
valda ska kunna agera i uppdraget och
för att bilda klubbar. Därför arbetar vi för
att arbetsgivarna ska se alla fördelar med
fackligt arbete, berättar hon.
Therese gillar att ha kul på jobbet och det
är något hon tror hon verkligen kommer
ha här på Unionen.

– Unionen är en fantastisk arbetsplats.
Så många människor med kunskap, vilja
och engagemang att bidra till ett bättre
arbetsliv, både bland förtroendevalda och
anställda, säger hon.
– Min erfarenhet är att om vi skrattar
tillsammans, både åt det som går bra,
men också vågar skratta åt våra misstag,
så får vi ett mer tillåtande klimat som
gynnar arbetet med goda resultat. Och
goda resultat gör jobbet roligt och skapar
stolthet. Så ni kommer nog inte undan
ett och annat gapskratt från mig, avslutar
Therese och ler stort.
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AVTAL

Branschdelegation
– ryggraden
i avtalsarbetet
Är du intresserad av att utveckla villkoren för din
anställning? Vill du påverka hur många privatanställ
da har det på jobbet? Ta chansen att nominera dig
själv till någon av Unionens branschdelegationer!

V

ill du vara med där det händer, vågar du säga vad du
tycker och är bra på att lyfta blicken samtidigt som
du inte är rädd för att grotta ner dig i detaljer?
Just nu finns möjlighet att nominera dig själv eller en kollega
till någon av Unionens 13 branschdelegationer. En delegation
ansvarar för ett visst antal kollektivavtal och har i uppgift
att branschanpassa övergripande behov och önskemål som
kommer in från Unionens medlemmar i en avtalsrörelse.
Det är i delegationen krav och motkrav från arbetsgivarsidan
sedan stöts och blöts, det är här man vänder på alla stenar
och tillsammans med förhandlingsledaren diskuterar sig
fram till olika förslag och till sist rekommenderar förbundsstyrelsen att ett kollektivavtal ska antas.
Ta chansen att vara med och påverka arbetslivet
både för dig själv och andra till det bättre!
Gå in på demokrati.unionen.se för att läsa mer och det är
även här du hittar formuläret för att nominera.
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UNIONENS BRANSCHDELEGATIONER I AVTALS
Almega Förbunden

Almega Tjänster & Media

Förhandlar med Bemannings
företagen, Almega Samhall
förbundet och Almega
Tjänsteförbunden avseende
Fastighetsarbetsgivarna,
Lagring & Distribution, Spel,
Säkerhetsföretag, Utbildningsföretagen och
Utveckling &
Tjänster.

Förhandlar med Almega Tjänsteföretagen (Tjänstemän, Revision & Konsult och Callcenter),
Medieföretagen (Tjänstemän,
Tidningsföretag och Public Service) och Svensk Scenkonst.

Almega Hälsa
Förhandlar med Vårdföretagarna och Almega Tjänsteförbunden avseende Apotek.

Almega IT, Tekniktjänster
och Telekom
Förhandlar med IT- och Telekomföretagen och med Almega
Tjänsteförbunden avseende
Svenska Teknik och Design
företagen.

Bygg, Energi
och Fastigheter
Förhandlar med Energiföretagens Arbetsgivareförening,
Sveriges Byggindustrier,
Föreningen Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen,
Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Plåt & Ventföretagen,
VVS-Företagen och Fastigo.

Handel & Visita
Förhandlar med Svensk Handel
(tjänstemän inom handel, detalj
handel, Systembolaget och
apotek), Visita och Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening.

Industri Arbio
Förhandlar med Trä- och
Möbelföretagen, Grafiska Före
tagens Förbund och Skogsoch Lantarbetsgivareförbundet
(Djursjukvård, Husdjursföreningar, Golfklubbar, Jordbruk,
Trädgård, Skogssektionen och
Virkesmätning).

RÖRELSEN
Industri
Industriarbetsgivarna
Förhandlar med Industriarbetsgivarna (Gruvor,
Massa & Papper,
Sågverk, Stål- och
Metall och SVEMEK)
och Byggnads
ämnesförbundet.

Industri
Innovation & Kemi
och Livs
Förhandlar med Livsmedels
företagen och Innovations- och
Kemiindustrierna.

Industri Teknik
Förhandlar med Teknikarbetsgivarna, Tekniktjänstearbetsgivarna och Sveriges Textil &
Modeföretag (TEKO).

Kabin
Förhandlar med Svenska
Flygbranschen avseende
kabinanställda.

Organisationer
Förhandlar med
Arbetsgivaralliansen
(Branschavtal idrott,
Hockeyspelare,
Fotbollsspelare
och idéburna
organisationer),
med Arbetsgivarföreningen KFO
(Ideella organisationer, Industriföretag
och Tjänsteföretag) samt med
Idea – Arbetsgivarförbundet för
ideella organisationer.

Transport
Förhandlar med Biltrafikens
Arbetsgivareförbund, Sveriges
Bussföretag, Motor- och Petroleumbranschens Arbetsgivare
förbund, Svenska Flygbranschen (ej kabinavtal), Sjöfartens
Arbetsgivareförbund, Sveriges
Hamnar samt Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).

Rapport från

AVTAL

Tro det eller ej men nu är det inte långt kvar till jul. För mig
har hösten rusat förbi och präglats av en känsla av att
arbete pågår!
Den politiska situationen i Sverige efter valet, där vi inte
haft en ny regering på plats, har påverkat oss på flera sätt.
Bland annat gällande det viktiga arbetet med etablerings
anställningar som syftar till att fler nyanlända och långtidsarbetslösa ska få jobb och etablera sig på arbetsmarknaden. Grunden för etableringsjobben vilar på att det blir en
trepartsuppgörelse mellan fackförbund, arbetsgivarorganisationer och staten. Läs mer om lösningen och håll dig
uppdaterad genom att gå in på unionenopinion.se
Vi vill även fortsätta prata omställning, bättre förutsättningar för yrkesverksamma att kompetensutvecklas och
ansvarsfördelning. Här behöver ett gemensamt ansvar tas
av arbetsmarknadens parter parallellt med politiska reformer
av exempelvis studiemedelssystemet. Att främja ett livslångt lärande är en nödvändighet på en arbetsmarknad som
präglas av digitalisering, automatisering och globalisering
och något Unionen kommer jobba för på flera fronter. Frågor
kopplade till ett utvecklande arbetsliv tar vi bland annat med
oss in i kommande avtalsrörelse.
På andra sidan årsskiftet och under våren 2019 är det
dags för dig och övriga medlemmar att vara med och påverka vad Unionen ska lyfta och driva i avtalsrörelsen 2020.
Ta tillfället i akt genom att prata och diskutera avtalsfrågor
på din arbetsplats och uppmuntra gärna fler medlemmar
att gå på de regionala avtalskonferenserna som hålls i mars
och april. Det kommer även finnas möjlighet att tycka till
och göra sin röst hörd på unionen.se. På varje avtalsområde – stora som små – bygger vår framgång på det tryck
vi skapar i förhandlingarna, genom hur relevanta vi och våra
krav uppfattas, våra argument, vårt engagemang och vår
gemensamma styrka.
Det är våra 13 branschdelegationer som har i uppgift att
omvandla behov och önskemål på övergripande nivå till
branschspecifika krav, ett arbete du kan läsa mer om här
intill. Se också till att titta på filmen som både belyser arbetet
och där du får veta vilken typ av person valberedningen letar
efter, titta på unionen.se/fortroendevald

Niklas Hjert
Förhandlingschef Unionen
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KLUBBLIV

Delat ordförandeskap
perfekt lösning på Atria
Det var kärleken till siffror och mat som gjorde att Johanna Sjösten hamnade på
Atria Sweden, ett stort livsmedelsföretag med varumärken som Sibylla, Lithells
och Lönneberga i sin portfölj. Väl där blev hon snart en av två engagerade klubb
ordförande som inte minst värnar om den psykosociala arbetsmiljön.
Text: Martina Nyhlin

J

ohanna Sjösten på Atria i
Sköllersta, runt två mil söder
om Örebro, tog egentligen på
sig klubbordförandeuppdraget
tillsammans med sin kollega för
att ingen annan ville. Nu är hon
väldigt nöjd med beslutet.
– Så här i efterhand ångrar jag inte att
jag började engagera mig, det är otroligt
roligt och givande, säger hon.
Som ekonom hade Johanna Sjösten
egentligen kunnat arbeta i vilken bransch
som helst, men det blev i korvindustrin
som hon hamnade. Hon studerade
ekonomi vid Örebro universitet och fick
sommarjobb på Atria i Sköllersta 2002.
Det ledde till tillsvidareanställning och
nu jobbar hon på ekonomiavdelningen.

företaget, särskilt eftersom arbetsgivaren
valt att inte alltid nyanställa när personal
slutat, vilket ökat arbetsbördan för andra.
Stress i fokus

Tidigare har man på företaget mest uppmärksammat den fysiska arbetsmiljön,
eftersom många av de anställda i Livs
(Livsmedelsarbetareförbundet) har haft
sina största arbetsmiljöproblem där. Men
Johanna Sjösten och hennes klubbkol-

här är ett problem man måste jobba med
på företaget.
– Vi har nu fått igenom att alla tjänstemän på vår arbetsplats har möjlighet att
genomgå en hälsokontroll, där man tittar
både på fysiska och psykiska faktorer,
säger Johanna Sjösten.
Annat de jobbat med är att se till att
chefskapet på företaget verkligen fungerar. Alltså att cheferna inte bara finns ”på
pappret” utan verkligen är med i arbetet

»Stress har blivit vanligare på företaget.
Klubben har jobbat hårt för den psykosociala
arbetsmiljön.«

Siffror och mat visade vägen

– Jag har alltid älskat siffror, och jag
tycker om mat, så jag trivs bra här, säger
hon.
Johanna började som kassör i klubben
2016 och efter ett halvår gick dåvarande
ordföranden i pension. Men ingen var
intresserad av att ensam ta över posten.
– Lösningen blev att vi delade ordförandeposten på två, säger Johanna
Sjösten.
Det klubben jobbat hårt för sedan hon
tillträdde är den psykosociala arbetsmiljön. Stress har blivit vanligare på
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legor har velat visa på hur viktig även den
psykiska arbetsmiljön är.
– Det är klart att den fysiska arbetsmiljön är viktig, man ska inte bli skadad
på jobbet. Men har man en stressig och
osund arbetsmiljö leder det till psykosociala arbetsmiljöproblem och det är inte
bra för företaget i slutändan, säger hon.
Fungerande chefskap

Och arbetsgivaren har lyssnat på vad
facket haft att säga. Johanna Sjösten
tycker att de fått upp ögonen för att det

och ser medarbetarnas välmående och de
problem som finns och har förmågan och
de verktyg som krävs för att handla därefter. Man har även jobbat för att förbättra
fackets möjlighet till medbestämmande
tidigt i förändringsprocesser.
Till den som är tveksam inför att
jobba fackligt som förtroendevald vill
Johanna säga att det är ett uppdrag som
ger mycket tillbaka.
– Man lär sig hela tiden, genom utbildningar, i det dagliga fackliga arbetet och
genom att sitta i förhandlingar, säger hon.

800 MEDARBETARE
I SJU FABRIKER
Atria Sweden är ett livsmedelsföretag med
varumärken som Sibylla, Ridderheims,
Pastejköket, Lönneberga, Lithells, Lagerbergs
kyckling och TZAY. Företaget har 800 med
arbetare i sju fabriker. Man har också fyra
affärsenheter som jobbar med marknadsföring
och försäljning samt restauranger och storkök.
Av cirka 75 tjänstemän på Atria i Sköllersta är
ungefär 50 Unionen-anslutna.
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Ny
medlemsförmån!

Dags för lönesamtal? Eller ska du på
du behöver. Boka en tid och bli uppringd för ett
anställningsintervju och lämna löneanspråk?
personligt samtal med utgångspunkt från din
Oavsett om du söker en ny tjänst och vill
situation och dina ambitioner.
vässa dina argument eller du känner att din
Boka tid på
lön egentligen borde vara högre ger Unionens
unionen.se/lonecoachning
lönecoachning dig de verktyg och den stöttning

Boka personlig
lönecoachning!

Alvin Ramnarian och
Khadijah Legrier skördar
fackliga framgångar på
H&M i New York.

UTBLICK

Fackligt framsteg
på H&M i New York
I den svenska klädjättens New York-butiker är ovanligt många medlemmar i facket.
Allt fler medarbetare har insett fördelarna med att vara ansluten. Men fortfarande
saknas det klubbar på många av klädkedjans drygt 500 arbetsplatser i USA.
Text: Bengt Rolfer Foto: Ben Townsend

P

å H&M:s butiker i New
York är de anställda
med i facket och har
kollektivavtal. Facket har
regelbundna kvartalsmöten med ledningen
och kan löpande ta upp klagomål från de
anställda.
– Det kan vi tacka det globala ramUNIONEN | HETLUFT | 14

avtalet för, säger fackordföranden Alvin
Ramnarian.
Khadijah Legrier som har sålt kläder
åt H&M i tolv år vittnar om att det
skett stora förändringar sedan facket
fick tillträde till arbetsplatsen. Men hon
tycker att det kan bli ännu bättre. Trots att
ramavtalet mellan H&M och den globala
federationen UNI har funnits i många

år saknas det fortfarande fackklubbar på
flertalet av klädkedjans drygt 500 arbetsplatser i USA. Men Alvin Ramnarian är
optimist och menar att snöbollen nu satts
i rullning. Manhattan var först, nyligen
följde Long Island efter. Och sedan?
– Det här är en pågående process.
Många chefer vet inte ens att det finns
ett avtal, vi måste sätta mer press på dem

så att de lever upp till det, säger Alvin
Ramnarian.

Genombrott i New York

Alvin är ordförande i lokalavdelningen för
fackförbundet RWDSU. Att genombrottet kom här på Manhattan där H&M har
flera butiker och drygt tusen anställda kan
bland annat förklaras med att New York
är en mer fackföreningsvänlig delstat än
resten av landet. Men det var också ett
resultat av lokalavdelningens sätt att driva
kampanj.
– Vi gick runt till butikerna morgon
och kväll, berättade om fördelarna med
att vara med i facket och frågade vad som
var viktigt för dem, berättar Alvin.
– Det var en okonventionell kampanj.
På de här arbetsplatserna är många tillfälligt anställda, de kommer och går och
är inte så intresserade av pensioner och
hälsofrågor. De ville hellre prata om att få
förutsägbara arbetsscheman, arbetsmiljö,
karriärvägar och familjepusslet.

H&M har flera
hundra arbetsplatser runt om
i USA men få
städer är så fackföreningsvänliga
som New York.

Trygghet och förbättrad arbetsmiljö

Nästa steg var att facket begärde förhandlingar och efter ett år var avtalet på plats.
Den största skillnaden mellan förr och nu
gäller anställningstrygghet och arbetsmiljö.
– Finns det inget avtal kan du bli
avskedad utan skäl. Det går inte längre.
Det är det första vi lär ut, att du har en
egen talan och någon att vända dig till när
något händer. Det gör att du inte behöver
oroa dig och kan gå lite mer avslappnad
till jobbet, säger Alvin.
När det gäller arbetsmiljön pekar han
på flera förbättringar, både vad gäller utrustning och rapporteringsrutiner. H&Mkollegan Khadijah Legrier, förtroendevald
på en av butikerna, håller med.
– Ta till exempel stegarna, de är verkligen höga i våra butiker. Men en sådan sak
som stegsäkerhet hörde man aldrig talas
om förr, säger hon.
Khadijah tillägger att facket nu har en
självklar roll på arbetsplatsen.
– Förut kände många det som att de
bedrog företaget när de kontaktade facket,
men så är det inte längre.
När det gäller löner har H&M tidigare
legat några dollar över konkurrenterna,
men skillnaden har minskat sedan delstaten New Yorks minimilön höjdes till
13 dollar i timmen 2018. Khadijah har 15

»Finns det inget avtal kan du bli avskedad utan

skäl. Det går inte längre. Det är det första vi lär
ut, att du har en egen talan och någon att vända
dig till när något händer. «

dollar efter 12 års anställning.
– Jag tycker att H&M har blivit mer
vinstdrivet på senare tid. De skulle kunna
betala mer. Å andra sidan – i och med att
vi har ett avtal vet vi att vi i alla fall kommer att få någon slags höjning.
Vad skulle du vilja ändra på här?
– Jag tycker att ledningen borde lyssna
mer på sina anställda. Vi har goda idéer.
Det är vi som är företagets ansikte utåt och
träffar kunderna och vi vet vad som fungerar och inte fungerar, säger Khadijah.

Attitydskillnad mellan USA och Europa

Det vanligaste sättet att få till avtal i USA
är att organisera en omröstning bland de
anställda om de vill bli företrädda av en
fackförening. Då krävs att en majoritet
röstar ja. Att man i det här fallet kunde

välja ett annat tillvägagångssätt beror både
på att det fanns ett ramavtal i botten, men
också på företagsledningens inställning.
Enligt David Mertz, vice ordförande i
RWDSU, är det stor attitydskillnad mellan
amerikanska företag och de som har sin
bas i Europa.
– Både H&M och den spanska klädkedjan Zara, där vi också har träffat avtal,
har en helt annan syn på facklig verksamhet än de flesta amerikanska företag.
Att vi lyckats beror till stor del på
att företagens globala chefer har sänt ut
starka signaler om att respektera facket.
En lokal amerikansk chef skulle knappast
våga göra det, för då skulle han bli betraktad som ”idioten som släppte in facket”
och aldrig kunna få ett nytt jobb efteråt,
säger David Mertz.
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UTBLICK

Svenska H&M-facket
vill göra mer globalt
Alexandra Rosenqvist är ordförande för Unionenklubben på H&M i Stockholm.
Hon gillar att H&M håller hög profil vad gäller hållbarhet och mänskliga rättigheter
men tycker att företaget kan anstränga sig mer och bli ännu bättre.
Text: Bengt Rolfer Bild: Johan Strindberg

H

&M har över 16 000 anställda i drygt 500 butiker
i USA, men det hör till
undantagen att personalen
är med i facket och omfattas
av kollektivavtal.
Jerry Strömberg på H&M:s globala
HR-avdelning anser ändå att företaget
lever upp till det som står i ramavtalet om
rätten för alla anställda att vara fackligt
organiserade om de vill.
– Det står vi för till
100 procent, säger han.
Företaget har nyligen
gått ut med en intern
”labour relations policy” till alla chefer och
Jerry Strömberg
anställda för att förklara

intentionerna med ramavtalet och företagets inställning till social dialog.
– Vi har gjort det tydligare vad vi
som företag står för. Policyn ska göra det
lättare för våra lokala chefer att förstå sin
roll och kunna leva upp till organisationsfriheten. Vad vi vill är att våra anställda
själva ska få välja, säger Jerry Strömberg.
Alexandra Rosenqvist, klubbordförande för Unionenklubben på H&M i Stockholm, uppskattar att H&M har en hög
profil när det gäller mänskliga rättigheter
och hållbarhet, men tycker att företaget
borde göra mer, till exempel i USA.
– Om man verkligen vill leva upp till
vad avtalet säger om fackliga rättigheter
borde man också avsätta resurser till det.
Annars blir det här bara något som företa-

get använder i PR-syfte.
– Det är dags att göra ett omtag med
det globala ramavtalet och koppla det till
konkreta åtaganden för att exempelvis öka
den fackliga anslutningsgraden, säger hon.
H&M har två globala ramavtal, ett med
UNI för butiksdelen och ett med IndustriALL för produktionsdelen. Alexandra
Rosenqvist tror att det avtal som gäller
fabrikerna fungerar bättre. Samtidigt
påpekar hon att möjligheterna att göra
fackliga framsteg är beroende av hur
förutsättningarna ser ut i enskilda länder
och inte minst de lokala butikschefernas
syn på dessa frågor. Hon nämner Nya
Zeeland som ett gott exempel där facket
och ledningen redan inför etableringen
hade upprättat goda relationer.

GLOBALA RAMAVTAL
• Ett globalt ramavtal tecknas
mellan ett multinationellt
företag och en global facklig
federation som UNI eller
IndustriALL. Avtalet reglerar
frågor som till exempel rätten att
bilda fackföreningar och sluta
kollektivavtal, arbetsmiljö med
mera. Ett ramavtal betyder just
att det utgör en ram och ska
kompletteras med nationella och
lokala kollektivavtal.
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• Det finns inga sanktionsmöjligheter om företag inte lever
upp till ramavtalet. Däremot
finns risken att företaget får
dåligt rykte. På motsvarande
sätt kan företag som aktivt
efterlever avtalets intentioner
uppnå goda effekter, inte minst
genom minskade risker för
konflikter.

• Totalt finns det ett hundratal
globala ramavtal. Flera av
dem har slutits med svenska
storföretag. Ett exempel är det
globala ramavtalet mellan H&M
och UNI. Det ska säkerställa
och stödja de anställdas
rättigheter på koncernens alla
arbetsplatser i världen. Avtalet
syftar till att tydliggöra H&M:s
policy inom områdena
mänskliga rättigheter, fack

föreningsfrihet, rätten till
kollektivavtalsförhandlingar,
förbud mot barnarbete, förbud
mot tvångsarbete och alla
former av diskriminering. I
avtalet uttalar H&M stöd för
FN:s Global Compact, OECD:s
riktlinjer för multinationella
företag och ILO:s fundamentala
principer.

»Om man verkligen

vill leva upp till vad
avtalet säger om
fackliga rättigheter
borde man också
avsätta resurser.
Annars blir det bara
något som används i
PR-syfte.«
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REPORTAGE

Rullande ledarskap
i högteknologisk
kartongfabrik
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Hans Holmén var tidigare ordförande för Unionenklubben
på BillerudKorsnäs, men kände att han inte orkade med.
I stället införde klubben ett sorts rullande ledarskap, med
Hans som förhandlingsansvarig.
Text: Martina Nyhlin Bild: Kicki Nilsson

D

et som började som ett
sätt att försöka rädda
klubben, ledde till att
alla i styrelsen blev
väldigt engagerade i det
fackliga arbetet, säger

Hans Holmén.
Hans Holmén började sin karriär,
redan efter åttonde klass på Frövifors
Bruk, som i dag heter BillerudKorsnäs.
Hela 48 år har gått sedan han
satte sin fot på fabriksgolvet
första gången. I dessa dagar
när många byter jobb vart
femte år tillhör Hans Holmén
en ovanligare sort. Men att
han stannat länge är ett

exempel på hur det går när en arbetsgivare låter sina anställda växa.

Från remdrift till komplex automatik
– Det har alltid känts bra att jobba här.
Det har hela tiden kommit nya arbetsuppgifter och ny teknik och min arbetsgivare har satsat på mig med extern- och
internutbildningar och nya uppdrag, så
jag har haft möjlighet att utvecklas på
jobbet, säger han.
BillerudKorsnäs tillverkar förpackningskartong och vätskekartong som säljs
på rullar eller ark för att sedan förädlas
till förpackningar för mat och dryck.
Ungefär var femte av världens mjölkkartonger kommer från kartong som har har
tillverkats här. Hans Holmén är
idag automationstekniker på
sulfatfabriken i Frövi, en halvtimme nordost om Örebro.
– När jag började här
hade vi fyra pappersmaskiner som styrdes med
regulatorer och remdrift.

Nu är vi en gigantisk kartongfabrik, en
högteknologisk industri, det är en enorm
utveckling! säger han.
Sin fackliga karriär började Hans
Holmén i Pappers, men han bytte till
Unionen i och med att han fick en
tjänstemannaroll efter vidareutbildning.
När klubbens ordförande gick i pension
2008 gick Hans Holmén in och tog över
ordförandeskapet.
– Men det tog för mycket tid. Företaget
säger att man ska ”ta den tid som krävs”
för det fackliga uppdraget, men ingen tar
ju hand om det andra jobbet, jag tyckte
inte det fungerade, säger han.

Styrelsen allt mer involverad
Så 2009 bestämde sig klubben, som
har cirka 130 medlemmar, för att ha en
ordförandelös styrelse. Hans Holmén blev
förhandlingsansvarig, hans kollega Rolf
Carlsson blev sekreterare och i övrigt har
man delat upp styrelsearbetet så de sju
ledamötena har en månad var då de har
hand om MBL och annan information.
– När den som är månadsansvarig får
ett ärende skickas det runt till hela styrelsen. När vi kommit överens svarar den
månadsansvarige till arbetsgivaren eller
medlemmen. Om det är riktigt personliga
ärenden blir det dock jag och Rolf Carlsson som tar förhandlingen, säger Hans
Holmén.
Det här har gjort att styrelsen blivit
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mer och mer involverad i alla frågor och
Hans Holmén får mer tid till sitt vanliga
arbete.
– Jag upplevde först att arbetsgivaren
inte tyckte om detta, de ville ha en enda
person att förhandla med. Men nu fungerar det bra och vi har arbetat så här i nio
år! Våra medlemmar är också nöjda med
vårt arbetssätt, säger Hans Holmén.

Svårersatt kompetens en utmaning

Frövifors bruk har en historia med flera
uppköp och det tuffaste arbetsklimatet
hade man 2006 när Korsnäs (Kinnevik)
kom in i bilden.
– När Korsnäs köpte oss var det ganska tufft klimat mellan oss och arbetsgivaren. Då var det många förhandlingar
om samordningsvinster som innebar
personalminskningar för oss, men det
har svängt nu, säger Hans Holmén som
understryker att det är helt andra personalfrågor som dominerar idag.
– Nu när jag träffar klubbens medlemmar i fabriken så upplever jag att det
finns en stor oro för att mycket kompetens kommer att försvinna när flera av
oss lite äldre kommer att gå i pension.
Kompetensen som vi äldre har är inte så
lätt att ersätta. Men nu är det andra frågor
vi får hantera, ofta omorganisationer som
skapar otydlighet innan det faller på plats,
säger han.

»Nu när jag träffar klubbens medlemmar i

fabriken så upplever jag att det finns en stor oro
för att mycket kompetens kommer att försvinna
när flera av oss kommer att gå i pension.«
I Frövi/Rockhammar norr om Örebro
produceras förpackningskartong
och vätskekartong.

Styrelsen jobbar också mycket med att
få ny personal att ansluta sig till Unionen.
– Vi läste någonstans att den vanligaste
anledningen till att man inte ansluter sig

till facket är att man inte fått frågan om
man vill bli medlem, så vi är väldigt noga
med att fråga de nya, och då går de oftast
med, säger Hans Holmén.

FÖRPACKNINGSFÖRETAG
• BillerudKorsnäs har en ganska
komplex bolagshistoria. Pappersbruket
Frövifors bruk grundades i Lindesbergs
kommun redan 1889. 85 år senare, 1974,
köpte Assi upp Frövifors för att sedan,
1994, byta namn till AssiDomän. 2006
köpte Korsnäs (Kinnevik) AssiDomän.
2012 slogs Billerud och Korsnäs samman
och året därpå, 2013, sålde Kinnevik
samtliga sina aktier i BillerudKorsnäs.

Hans Holmén är automationstekniker. Till
hans fackliga uppdrag hör att vara ledamot, förhandlingsansvarig och ombud för
Unionens medlemmar i regionen.
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• BillerudKorsnäs har förutom Frövi
även produktionsanläggningar i Grums,
Skärblacka, Karlsborg, Gävle, Jakobstad
i Finland samt Beetham utanför
Manchester. Anläggningen i Frövi/
Rockhammar har 650 anställda och av
dem är 130 med i Unionen.

”Engagerande
samtal där jag fick
tips och verktyg om
hur jag ska hantera
mitt lönesamtal.
Lönecoachen var bra
och trevlig!”

UNIONEN ERBJUDER

Citat från medlem

”Jag fick så bra
hjälp. Jag visste inte
vilket stöd jag kunde
förvänta mig av
Unionen men jag är
jättenöjd!”
Citat från medlem

”Jag fick en bra
magkänsla efter
samtalet. Bra och
korrekt information och ett trevligt
bemötande.”
Citat från medlem

Lönecoachning
- en ny efterfrågad tjänst!

Sedan mars 2018 erbjuder Unionen personlig lönecoach
ning. Nu har nästan 2 000 medlemmar använt sig av tjäns
ten. Tjänsten är unik för Unionen och saknas hos konkurren
ter inom fackföreningsvärlden.

I

dagsläget jobbar två lönecoacher på
heltid med bokade samtal. Ytterligare
tre personer jobbar deltid för att kunna
erbjuda bokningsbara tider både på dagoch kvällstid.
– En uppföljning visar att över 90
procent är nöjda eller mycket nöjda med
sitt lönecoachningssamtal, säger Emma
Grimsby som är ansvarig för samordning
av coachningen.

Utgår från medlemmens situation

Lönecoachningen är en individuell tjänst
som utgår från medlemmens situation.

Det kan handla om ett helt nytt jobb eller
att det bara är dags för årets lönesamtal.
Lönecoachningen är en tjänst som tagits
fram efter önskemål från Unionens
medlemmar om personlig rådgivning i lönefrågor. Det ger möjlighet att prata med
någon som är neutral i situationer där det
kan vara känsligt och svårt att prata om
lönefrågor. Att samtala med vänner kan
vara känsligt eftersom de är partiska. Det
kan också kännas svårt att diskutera lön
med kollegor på samma arbetsplats.
– Många jämför sig med sina kollegor
och använder det som ett argument för

• Boka en tid och vi ringer upp dig
för personlig lönecoachning med
utgångspunkt i din situation och dina
ambitioner.
• Beräkna en tidsgång på 15 minuter
för att få de verktyg du behöver utifrån
din situation.
• Tjänsten innefattar lönerådgivning
och även rådgivning kring ingångslön
om det är aktuellt.
• Tillgängliga tider erbjuds måndag–
fredag 09:00–19:00 (facklig rådgivning
öppet 09:00–17:00).
• Kräver medlemskap i Unionen
(oavsett medlemsform).
• Boka så många tillfällen som du
behöver.
• Boka via hemsidan:
unionen.se/medlemskapet/
unionens-lonecoachning

högre lön. Det vi gör i lönecoachningen är
att fokusera på den enskildes arbetsuppgifter, ansvarsområden och prestation under
året. Vi hjälper dem även att lyfta fram
goda exempel utöver sin arbetsprestation
så att lönesamtalet kan bli mer konstruktivt, säger Agnes Blom, lönecoach.

Det lönar sig att vara förberedd

I samtalet tas lönestatistik upp men det
är inte själva kärnan utan ett stödverktyg
tillsammans med medlemmens förutsättningar och de faktiska förhållandena på
arbetsplatsen. Det kan även vara aktuellt
att ta upp andra villkor såsom tjänstepension och semesterdagar under samtalet.
Flera medlemmar har hört av sig efter sin
lönecoachning och berättat om hur stor
nytta de haft av den.
– Nu i höst har tjänsten blivit väldigt
efterfrågad, säger Astrid Vall, lönecoach.
Astrid och Agnes är överens om att de
allra roligaste samtalen är när medlemmen pratat 95 procent av tiden men ändå
ger feedback kring hur skönt det var att få
bolla och tackar för alla goda råd.
– Vi är glada att vi kan ge medlemmarna verktyg för att kunna formulera sig
under sitt samtal, säger Agnes Blom.
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KURSER

Kompetens ger kraft!
Unionens kurser ger den kompetensutveckling som är så viktig
för att du ska vara trygg och stark i din roll. Samtidigt fungerar
kurserna som en bra mötesplats för gemenskap och inspiration.
Just nu erbjuder vi bland annat grundkursen Bättre arbetsmiljö
(BAM) och Facklig grundkurs för förtroendevalda på engelska.
In
English

In
English

Bättre arbetsmiljö
grundkurs (BAM) på engelska

Facklig grundkurs för
förtroendevalda på engelska

Kursdatum: 5–7 mars 2019, Stockholm
Kunskap och inspiration för dig som
är ny i rollen som arbetsmiljöombud.
Detta är kursen i arbetsmiljö som alla
arbetsmiljöombud/skyddsombud bör
gå. Kursen ger dig metoder att arbeta
systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på
din arbetsplats. Den vänder sig även till
dig som är chef med arbetsmiljöansvar.

Kursdatum: 5–7 mars 2019, Stockholm
Kursen hjälper dig att komma igång
med ditt uppdrag och innehåller de
grundkunskaper du behöver för att gå
Unionens övriga kurser. En kunskapsbas
som alla förtroendevalda bör ha.

Europasamarbetets
möjligheter – facket och EUvalet TCO Fackliga Akademi
Kursdatum: 22 februari–4 juni 2019, Webb,
Bryssel och Stockholm
Europaparlamentsvalet är den 26
maj 2019. Där fattas beslut som ofta
berör svensk arbetsmarknad. I kursen
får deltagarna följa EU-valet från en
facklig synvinkel, både i Bryssel och på
hemmaplan. TCO Fackliga Akademi
håller i kursen.

Corporate Social
Responsibility (CSR)
grundkurs – i samarbete med
Luleå tekniska Universitet
Kursdatum: 21 januari–9 juni 2019. Webbbaserad kurs utan fysiska sammankomster
Intresset för hur företag jobbar med socialt ansvarstagande och hållbarhet ökar.
Grundkursen i Corporate Social Responsibility motsvarar 7,5 högskolepoäng och
ger dig en genomgång av grunderna i hur
man skapar ett lyckat CSR-arbete. Studiefarten är på 25 procent.

Du hittar kurserna på unionen.se/kurser och unionen.se/kurser-och-aktiviteter
Apply for the courses here: unionen.se/kurser-och-aktiviteter

Marcus Bristell är verksamhetsutvecklare
på Unionens förtroendevaldsektion.
Varför är kompetensutveckling så viktigt för förtroendevalda?
– Utgångspunkten är att du på bästa sätt ska kunna ge det
stöd som medlemmarna behöver och då krävs det att du
känner dig trygg och stark i din roll som förtroendevald. Att
gå någon av de kurser som Unionen erbjuder, om till exempel
lönekartläggning eller hur lönearbetet fungerar, är viktigt om
du ska vara med i löneförhandlingar med arbetsgivaren. Men
våra kurser är också en bra mötesplats där förtroendevalda
kan träffas, inspirera varandra, utbyta erfarenheter och hitta
gemenskap.
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GRUNDKURSER
• Facklig grundkurs för förtroendevalda
• Facklig introduktion för arbetsplatsombud
• Hur säljer vi vår idé – för dig som är
förtroendevald
• Nycklar i framgångsrik kommunikation
• Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i
arbetsmiljö
• Med rätt att vara olika
• Inspiration för lokala valberedare
• Coachande förhållningssätt – för dig som
förtroendevald
• Kurs för nya regionstyrelseledamöter
• Valberedare på regional nivå

FORTSÄTTNINGSKURSER
• Arbetsmiljöperspektiv vid förhandling
• Aktivt lönearbete
• Lönekartläggning
• Omorganisation MBL/LAS i praktiken
• Träningsläger för förhandlare
• Bättre psykosocial arbetsmiljö

FÖRDJUPNINGSKURSER
• Arbetslivets juridik 15 hp
– i samarbete med TCO Fackliga
Akademi
• Arbetsmiljö i nya tider 7,5 hp
– i samarbete med TCO Fackliga
Akademi
• Samhällsekonomi, lönebildning och fackliga
utmaningar 7,5 hp – i samarbete med TCO
Fackliga Akademi
• Europasamarbetets möjligheter
– Facket och EU-valet –i samarbete
med TCO Fackliga Akademi
• Unionens ledarskapsprogram för
förtroendevalda – i samarbete med Mercuri
International

WEBBKURSER
• Facklig grundkurs på webben
• Facklig introduktion för
arbetsplatsombud på webben
• Bättre lönearbete
• Lönekartläggning och analys
• Öppna arbetsplatsen –webbseminarieserie
i tre delar om facket och mänskliga rättigheter

ÖVRIGT
• Mentorskapsprogram för förtroendevalda
Flera av kurserna är F-märkta. Det innebär
att du som förtroendevald får gå kurs med
bibehållen lön. Läs mer här:
unionen.se/rad-och-stod/f-markt-kurs
UNIONEN | HETLUFT | 23

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ
Postoperatör Mailworld 431 19 Mölndal

Fel på adressen?

Logga in och ändra på unionen.se eller ring Unionen på 0770-870 870 Returadress: 105 32 STOCKHOLM

ÅRETS
Nominera

JOBBHJÄLTAR 2019
Vad har blivit bättre på din arbetsplats? Varje år delar
Unionen ut pris till fackligt engagerade som har gjort
särskilt stor skillnad på sin arbetsplats. De som lägger ner själ och hjärta i frågor som gör din arbetsdag
eller dina arbetsvillkor bättre. Vem har utmärkt sig
på ditt jobb?

ÅRETS ELDSJÄL delas ut till en engagerad förtroendevald som
outtröttligt gör ett fackligt arbete utöver det vanliga, dag efter
dag. Vem tycker du ska vinna i år?
ÅRETS NYTÄNKARE är inte rädd för att ifrågasätta gammal
praxis, tänka större och driva igenom innovativa idéer.
Vem tycker du ska vinna i år?
ÅRETS UPPSTICKARE går till den som är ny i rollen och på
kort tid har nått viktig framgång i en facklig fråga.
Vem tycker du ska vinna i år?
Nominera på unionen.se/arets-jobbhjaltar
senast den 12 mars 2019.

