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Valberedningens förslag till
kongressen 2020
Motivering till förslaget
Valberedningen har under hösten 2019 och våren 2020 arbetat med att ta fram ett förslag
till ny förbundsstyrelse samt nya revisorer. Vi har genomfört intervjuer med sittande
förbundsstyrelse och revisorer samt alla nominerade personer som har varit aktuella för ett
uppdrag. Samtliga intervjuer har genomförts på ett likartat sätt oavsett vilken position det
har gällt.
I vårt arbete med att ta fram ett förslag till ny förbundsstyrelse och nya revisorer har vi
framförallt strävat efter att det ska gagna förbundet i sin helhet. Vi har i vårt arbete utgått
från de kriterier för föreslagna kandidater som kongressen 2016 beslutat om:
• Föreslagna personer ska ha ett inkluderande synsätt där olika erfarenheter och
kompetenser, oavsett bakgrund, livsvillkor och position på arbetsplatsen, beaktas.
• Ha facklig kunskap och erfarenheter som gynnar förbundet och styrelsens arbete
• Se helheten i förbundet och kunna verka för alla delar inom ST
• Vara bärare av strategiska fackliga frågor och vilja föra ut dem
• Vara bärare av och driva STs ideologi och vision
• Ha förmåga att föra förbundet framåt
• Ha god samarbetsförmåga
• Ha goda ledaregenskaper samt mod och engagemang
• Ha tid för uppdraget
• Ha förmåga att lyssna på både förtroendevaldas synpunkter och se frågor ur ett
medlemsperspektiv
Vårt förslag till förbundsstyrelse ska ses som en helhet, där olika kompentenser
kompletterar och berikar varandra, med ledamöter från olika delar av landet, från olika
yrken och i skiftande åldrar. Framför allt har samtliga föreslagna personer en hög
kompetens som vi menar kommer att gynna vårt förbund under den kommande perioden.
För att kunna verka på förbundsnivå är det oerhört viktigt att tänka strategiskt och
långsiktigt och vi anser att samtliga föreslagna har den förmågan. Vår förhoppning är att
våra kandidater ska ha en god förmåga att använda sina egna erfarenheter på ett sätt som
är bra för just helheten i förbundet.
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Ett oerhört viktigt kriterium för vårt arbete har varit mångfalden. Vi har bland annat sett till
geografisk spridning, könsfördelning, yrkeskategori och åldersfördelning. Med ledamöter
som har olika perspektiv på förbundets verksamhet, ökar möjligheterna till att hitta goda
lösningar, vilket är nödvändigt för att ta Fackförbundet ST vidare mot framtiden. Inom vårt
förbund är ingen för ung eller för gammal, ingen har fel kön, läggning eller ursprung. Vi vet
att mångfald berikar och gör oss framgångsrika. Viktigt är också att kunskap om såväl
myndigheter, bolag och universitet/högskolor finns i förbundsstyrelsen.
Vi har inte tänkt i banor av kvotering. Alla de personer som vi föreslår är föreslagna utifrån
sina individuella egenskaper, som vi är övertygade om att de utvecklar förbundsstyrelsen
framåt. Det är mycket viktigt att vi blickar framåt och säkrar kompetensen för framtiden. Vi
har därför föreslagit personer som står för föryngring och förnyelse av styrelsen.
Vårt förslag utmanar och berikar arbetet i förbundsstyrelsen för att därigenom skapa
förutsättningar för Fackförbundet ST att växa i såväl visioner, styrka och medlemsantal.

Valberedningen föreslår:
att kongressen beslutar i enlighet med förslag
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse och revisorer
Förbundsstyrelsen
Presidium
Ordförande

Britta Lejon

Förste vice ordförande

Peter Lennartsson, Flygledningen

Andre vice ordförande

Mikael Sandberg, Arbetsförmedlingen

Ordinarie ledamöter (i bokstavsordning)
Anneli Gårdbäck

Centrala studiestödsnämnden

Björn Andersson

Kriminalvården

Doris Philip

Spårtrafiken

Esmaeil Salehi

Länsstyrelserna

EvaLena Moser

Universitet och högskolor

Linda Söderman

Skatteverket

Linus Olsson

Migrationsverket

Thomas Åding

Försäkringskassan

Tom Johnson

Polisen

Ersättare i ersättarordning
1. Ida Sjögren

Swedavia

2. Siv Norlin

Försäkringskassan

3. Daniel Granath

Statens tjänstepensionsverk (Valkorpen)

4. Per-Åke Alenius

PostNord

5. Pär Renberg

Polisen

6. Kristofer Dahlgren

Pensionsmyndigheten

Förbundets revisorer
Ordinarie revisorer
Alena Barzngi

Migrationsverket

Patrik Sjöstedt

Försäkringskassan
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Revisorsersättare i ersättarordning
1. Jeanette Väfors

Lantmäteriet

2. Cecilia Carlberg

Polisen

Valberedningen står eniga till sitt förslag

Robert Lang
Sammankallande valberedningen1

Avsagt sig uppdrag
Av nuvarande ordinarie i förbundsstyrelsen har följande avsagt sig fortsatt uppdrag:
Per Sunneborn, Åsa Elisabeth Hole, Sanna Norblad, Karin Svenning, Nina GustafssonÅberg, Theresia Dissel och Lena Berntsson
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Valberedningen utgörs av: Anders Tell, Skatteverket, Angelica Hultgren, Polisen, Bo Fröström, PostNord,
Jerk Wiktorsson, Trafikverket, Johan Eklund, Arbetsförmedlingen, Linda Ivung, Migrationsverket, Maria
Persson, Universitet och högskolor, Robert Lang, kultursektorn, Zenita Eriksson, Kriminalvården
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Nominerade men ej föreslagna
Person som blivit nominerad till en post/ett uppdrag, men inte föreslagits av
valberedningen, kan på kongressens första dag bli återaktualiserad och föreslagen som
motkandidat till valberedningens förslag. Om en person är föreslagen som ordförande,
är denne valbar på alla andra positioner i förbundsstyrelsen.
Följande har nominerats som ordförande men inte föreslagits
Tom Johnson
Polisen (föreslagen som ordinarie ledamot)
Följande har nominerats som förste vice ordförande men inte föreslagits
Thomas Åding
Försäkringskassan (föreslagen som ordinarie ledamot)
Följande har nominerats som andre vice ordförande men inte föreslagits
Tom Johnson
Polisen (föreslagen som ordinarie ledamot)
Peter Lennartsson
Flygledningen (föreslagen som förste vice ordförande)
Thomas Åding
Försäkringskassan (föreslagen som ordinarie ledamot)
Linda Söderman
Skatteverket (föreslagen som ordinarie ledamot)
Följande har nominerats som ordinarie ledamot men inte föreslagits
Anna Forslund
Kultursektorn
Anna Maria Andersson
Statens servicecenter
Annika Berggren
Länsstyrelserna
Fredrik Andersson
Arbetsförmedlingen (avsagt sig nominering)
Fredrik Bergman
Migrationsverket
Jan Karlsson
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Jeanette Norman
Lantmäteriet
Maria Persson
Universitet och högskolor (avsagt sig nominering)
Melanie Hedlund Bjersten
Regeringskansliet
Mikaela Kronholm Lundgren Spårtrafiken
Per Sunneborn
Kriminalvården
Sanna Norblad
Migrationsverket
Thord Jansson
Statens institutionsstyrelse
Tony Moros
Spårtrafiken
Una Modig
Länsstyrelserna
Veronica Wetterhag
Sveriges domstolar
Följande har nominerats som ersättare med inte föreslagits
Karin Svenning
Polisen (avsagt sig nominering)
Linus Olsson
Migrationsverket (föreslagen som ordinarie ledamot)
Maria Arveheim
Skatteverket (avsagt sig nominering)
Nina Gustafsson-Åberg
Regeringskansliet (avsagt sig nominering)
Seva Budak
Rättsmedicinalverket
Theresia Dissel
PostNord (avsagt sig nominering)
Åsa Johansson
Arbetsförmedlingen
Följande har nominerats som ordinarie revisor men inte föreslagits
Cajsa Pierrou
Sveriges domstolar
Jeanette Väfors
Länsstyrelserna (föreslagen som revisorsersättare)
Nils-Owe Nilsson
Skatteverket
Följande har nominerats som revisorsersättare men inte föreslagits
Viola Jigmyr
Statens institutionsstyrelse
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Bilaga 1. Valordning
Hur valen går till regleras i förbundets stadgar § 22.
Följande valordning skall tillämpas vid kongressen:
1. Förbundsstämman utser förbundets valberedning.
2. Valberedningen skall bestå av nio ledamöter och fem ersättare. Ersättarna inträder i
den
ordning de valts. Förbundsstämman utser ordförande.
3. Avdelningarna har rätt att senast sex veckor före förbundsstämman till
förbundsstyrelsen
lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
4. Avdelningarna har rätt att senast tre månader före kongressen till valberedningen
nominera kandidater till förtroendeuppdrag i förbundet.
5. Nominering till:
a) förbundsordförande
b) första vice ordförande
c) andra vice ordförande
d) ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen
e) ersättare i förbundsstyrelsen
gäller även som nominering till uppdrag längre ned i uppräkningen.
Nominering till
a) revisor
b) ersättare för revisor
gäller även som nominering till uppdrag längre ned i uppräkningen.
6. Valberedningen bereder valen och framlägger förslag. Härvid skall valberedningen
eftersträva en representativ fördelning av förtroendeuppdragen mellan kvinnor och
män,
samt främja mångfalden.
7. Valberedningens förslag samt uppgift om vilka kandidater som nominerats men inte
tagits
med i förslaget skall tillställas kongressens ledamöter senast tre veckor före
kongressen.
8. Vid kongressen genomförs valen på följande sätt:
a) Kongressens ledamöter nominerar eventuella motkandidater till de av
valberedningen
föreslagna innan första dagens kongressförhandlingar är avslutade.
b) Möjliga att nominera är endast personer som finns med bland de som tidigare
nominerats
av avdelning enligt punkterna 4 och 5 ovan och/eller valberedningen föreslagit (samma
rangordning gäller som enligt punkt 5 ovan)
c) När kongressen går till val meddelar valberedningens föredragande vilka
motkandidater
till de av valberedningen föreslagna som nominerats under kongressen enligt punkt
a). Sådan motkandidat skall, för att kunna väljas, på nytt föreslås av kongressledamot.

8

