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Föredragningslista (punkt 2, bilaga §17:1) 
Ärende Vem Tid (se 

ramschema) 

Förslag Beslut 

1. Öppnande JS    

2. Fastställande av 

föredragningslistan 

JS    

3. Lägesrunda 

4. Val av mötessekreterare 

5. Val av justerare 

JS 

JS 

JS 

JS 

   

6. Personalfripunkt FN    

7. Rapporter 

a) Föregående protokoll och 
beslutsuppföljning 

b) Ordföranderapport Filip 
c) Ordföranderapport Jane 
d) Kassörsrapport Johan 
e) GS Rapport 
f) UNF till Fler 
g) UNF organiserar sig 
h) UNF Påverkar 
i) Rapport från AU 
j) Bildningsrapport 
k) Popbox 
l) Rosa Villan 
m) Övriga Arbetsplansmål 
n) Verksamhetsrapport 
o) UNF:s domedagsberg 
p) Medlemsanalys 
q) Ekonomisk rapport 

 

JS 

DB 
 
FN 
JS 
JF 
SS 
FN 
JF 
EH 
EH 
ST 
SS 
JF 
FN 
SS 
SS 
SS 
SS/JF 
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8. Diskussionsärenden 

a) Arbetsplan 
b) Förbundsstyrelsens 

prioriteringar 
c) Klimatengagemang 
d) Verksamhetsberättelsen 

JS 

 

   

9. Beslutsärenden 

a) Avsättning av pengar för 
nationellt läger 

b) Förslag på arbetsordning 
c) Kongressutskott - ombud 
d) Drogpolitiskt program 
e) Policy för eget kapital 
f) Bildningssystem 
g) Kongressutskott  
h) Stadgerevidering 
i) UNF:s principer 
j) Debatter med alla valda 

partier 
k) Mat för alla 
l) Kampfonden 
m) Sex timmars arbetsdag 
n) Ny Utmärkelse: Pionjären 
o) Gotlands sak är vår! 
 

FN 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

10. Övriga frågor 

11. Nästa möte 

12. Avslutning 

JS 

JS 

JS 
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Ordföranderapport Filip Nyman (punkt 7b, 
bilaga § 17:2) 
Perioden 25/1 - 5/3 2021 

 

Rapport 

Den här perioden har varit en av de längsta hittills. Med tre arbetande helger i rad och mängder 

av möten ihop med arbetsdagar med både kongress, domedagsberg och drogpolitik så känns det i 

alla fall bra i magen och jag hoppas att resultatet kommer att visa sig. Det har varit några 

funderingar om vad jag ska prioritera och om jag fick bestämma så skulle jag prioritera allt. 

Utöver detta så mår jag bra och har ändå kunnat få in lite vila mellan helgerna och veckorna. Jag 

tror att våren kommer bli lång men det kommer bli bra ändå. 

 

Drogpolitik 

Under den här perioden har det främst drogpolitiska varit att revidera det drogpolitiska 

programmet som nu till FS-mötet är klart för allmänhetens ögon. Jag är otroligt nöjd med 

arbetet som har gjorts och gruppen som har letts av Ellen har gjort ett otroligt jobb det senaste 

året. Ellen har också lett planeringen och gjort det väldigt bra. Det som har varit den stora 

pucken med programmet den här perioden har varit att korrläsa, källhänvisa och skriva rent. Det 

tar mycket mer tid än vad en tror men vår gemensamma insats kommer att löna sig till slut. 

 

Eftersom att jag också sitter i Narkotikapolitiskt center så har det även varit ett styrgruppsmöte 

och lite diskussioner med de övriga som sitter i gruppen och den stora diskussionen handlade om 

den senaste debatten om narkotika i SVT-möter. Det dyker alltid upp olika perspektiv men det 

verkar som att vi alla i styrgruppen håller med om att något ska förändras.  

 

Rent politiskt så har det inte funnits så mycket att hoppa på nu i början på året. Politiken har sitt 

fokus på covid-19 och så kommer det nog att bli ett tag till framöver. Nu till sen vår kommer vi 

att dra igång en kampanj med ett tydligt politiskt budskap som ska sträcka sig över sommaren 

och just nu håller vi på att fila på vad det ska vara.  

 

 

Fadderuppdrag 

Mina uppdrag mot mina distrikt står sig fast och det handlar fortfarande om att peppa till att 
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göra verksamhet och att bolla idéer. Jag tycker att båda mina distriktsordföranden gör framsteg 

men pandemin sänker nog deras moral till att göra saker. På agendan är det att rodda med deras 

arbetshelger och distriktsårsmöten som kommer nu i vår.  

Vi har även haft lite fadderteam-möte och det är alltid att skönt att se hur det går för våra distrikt 

lite mer close by, speciellt de som inte har en verksamhetsutvecklare.  

Kopplat till alla årsmöten så har vi börjat ta in eldsjälsnomineringar och det är väldigt roligt att 

se att våra ideella nominerar och att motiveringarna får en att bli varm i kroppen. 

 

Domedagsberget 

Jag, Jane, Jonas och Samuel fortsätter arbetet med UNF:s domedagsberg eller uppdrag. Vi har 

stött och blött och vi tror att vi börjar komma fram till något bra, inför passet på 

kongressförfesten har vi planerat och gjort en FAQ, implementeringsplan och PowerPoint. På 

själva passet under kongressförfesten dök det upp några funderingar och medskick ifrån de som 

deltog. Det är lätt att bli blind när man har kollat på något så är nya perspektiv och för att vi ska 

komma framåt så behövs det.  

 

Rekrytering av ny Generalsekreterare 

Nu har arbetet med att anställa en ny generalsekreterare verkligen börjat. Jag, Johan och Jane har 

bestämt oss för att använda en extern person som ska hjälpa till med arbetet framåt. Vi har fått 

ihop en bra kravprofil och innan handlingsstoppet kommer vi också att ha fått ut en annons för 

tjänsten. Det är inte ofta en styrelse får uppdraget att anställa en ny GS och nu ska vi se till att det 

blir så bra som möjligt för både förbundsstyrelsen med först och främst för UNF! 

 

Kongressen 2021 

Sedan vi beslutade att kongressen ska bli digital så har gruppen legat i. Kallelsen är utskickad och 

information till distrikten börjar stadigt att rulla ut. Vi har utsett Linus Henriksson och Mikaela 

Fläderblom till förhandlingsansvariga och jag tror att det kommer bli kanon. Fokuset ljust nu är 

att få till personer som kan fixa med tekniken på plats men även mötessystemen och vi har några 

leads jag ska gå på. Förutom det är det bara att fortsätta pumpa ut pepp och information så ska 

nog allt gå bra! 
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Övrigt 

Några grejer som också är på gång är skrivandet av verksamhetsberättelsen för 2020 och det har 

tagit lite energi men det går framåt. Ni kommer att få ett utkast till FS-mötet. 

 

 

Upp till kamp! 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Västerås, 2021-03-05 
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Ordföranderapport Jane Segerblom (punkt 
7c, bilaga § 17:3) 
Gäller period:01/08/2021-03/10/2021 

 

Rapport  

Under perioden som har varit har varit en intensiv period med kongresshandlingsskrivande och 

en hel del möten. Nu börjar det sakta men säkert närma sig slut tampen innan det är dags för 

kongress igen. Nu börjar även distriktsårsmötes och arbetshelgsperioden komma igång på 

riktigt.  

Efter förra rapporten började arbetet inför sista distriktsordförandenätverket med den här 

omgången ordföranden och en fadderhelg för att förbereda faddrarna inför distriktsårsmötena 

och arbetshelgerna. Sedan dess har det varit möten på möten inbokade i veckorna. Jag har 

arbetat med den nya arbetsplanen, domedagsberget, VU-systemet, en handling kopplat till 

#nykterfrizons ärenden, fadderteamsmöten, faddermöten, kongressförfest listan kan göras 

oändlig känns det som. 

Jag ser framemot att få börja arbeta igenom våra kongresshandlingar på riktigt och jag ser 

framemot den här perioden. Även fast det här är den intensivaste och kanske den perioden som 

känns mest utdragen och lång ser jag ändå framemot arbetet som ligger framför oss.  

 

 

Extraordinära insatser   

• Fadderteamsmöten  

• Faddergruppsmöte 

• Rekryteringsmöten inför tillsättning av ny GS 

• DO-nätverk  

• Fadderdag 

• Arbetsplansmöten  

• Domedagsbergsmöten  

• Avstämningsmöten med mina fadderdistrikt 

• Kongressförfest 

• Avstämningsmöten med mål och fokusområdesgruppen  
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Framåt  

Nu är det dags för det sista innan kongress och det är viktigt att även fast det har känts som ett 

tungt år får vi inte tappa kämpar glöden!  

 

” Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort 

Nelson Mandela 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten  

 
Jane Segerblom  
jane.segerblom@unf.se, 076-836 05 85 
Mullsjö, 2021-03-08 
 
 
 
Ps. Avslutar årets första handling med ett quote som jag lät vara den inledande texten för årets bullet 

journal för att beskriva hur jag vill att detta året ska bli. 

 

  

mailto:jane.segerblom@unf.se
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Förbundskassörsrapport (punkt 7d, bilaga § 
17:4) 
Rapport  

Då har vi inte många månader kvar på vår mandatperiod och vilken resa vi har gjort, här 

kommer den näst sista rapporten från mig den här mandatperioden i alla fall. Tänk vad snabbt 

dessa år har gått samtidigt som de har gått långsamt och vad märkligt allt varit men en större 

resumé kommer till nästa FS-möte.  

De senaste månaderna har mycket skett och här kommer några av sakerna: 

• Utbildning i Visma för ett distrikt som tidigare inte använt detta bokföringssystem, 

• Kongressplanering 

• Deltagit på fadderhelg 

• Haft möten med projektgruppen för Rosa villan 

• Haft en digital DK helg 

• Vi har påbörjat rekryteringen av en ny generalsekreterare 

• Stöttat distrikt i bokslutsarbetet 

• Fadderarbete med både handlingsstöttning och DÅM-planering 

• Utbetalning av distriktsbidrag 

• Hållit pass på kongressförfesten 

• Haft AU-möte 

• POPBOX 

• Hjälpt till med planering av UNF:aren 

• DK-avstämning 

• Revidering av stadgar 

• Påbörjat ett projekt kring stödfunktion vid bidrag 
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Framåt  

Efter FS-mötet kommer vi troligen ha många nya DK:ar vilket kommer innebära en del 

stöttning i starten och även hjälp med arbetshelger och DK-nätverk med introduktion till DK-

rollen. Min plan är att lägga fokus för att få distrikten att ha en bra budgetuppföljning och även 

lansera stödfunktionen för bidrag. 

Slutord  

Nu kör vi hårt sista tiden på denna mandatperiod innan det är dags att ta nya tag! 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att notera rapporten 

Johan Fridlund 

Östersund 2021-03-06 
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GS-rapport för FS 210319-21 (punkt 7e, 
bilaga § 17:5) 
Kära FS,  

 

Årets andra GS-rapporter skrivs med den poppiga känslan av att 1000 medlemmar registrerats 

för 2021, och då har det bara gått dryga 2,5 månader. Nu gäller det att hålla i och hålla ut. Inte 

bara gällande pandemin utan också vårt arbete med att välkomna tillbaka medlemmar, värva och 

aktivera nya medlemmar.  

 

Årets andra GS-rapport kompletteras av flertalet enskilda rapporter som är inskickade till mötet.  

 

Ekonomi 

Till det här mötet finns en längre rapport kring utfallet av ekonomin för 2020. Därför berörs 

inte ekonomin för 2020 i den här rapporten. Vad gäller det ekonomiska utfallet av 2021 kan vi i 

nuläget säga att inget större hunnit hända. Det fasta löpande kostnaderna håller sig inom 

budgetramen. Något som kommer påverka våra löpande kostnader är att regeringen beslutat om 

att sänka arbetsgivaravgiften för unga mellan 18-23 med 11,69% och gäller fram till sista mars 

2023. Då vi har medarbetare inom det spannet kommer det i viss mån att synas gällande våra 

personalkostnader.  

 

Det som också är ekonomirelaterat som är värt att lyfta är att vi från och med den 1 april i år 

övertar ansvaret kring vår ekonomiredovisning. Under våren har det pågått en upphandling av 

ekonomisystem där vi valt att gå vidare med Fortnox som bokföringssystem och Centsoft som 

faktura- och attesteringsprogram. Vi genomför just nu övergången, utbildning och förberedelser 

för att göra processen så bra som möjligt.  

 

Vad gäller de medel vi fick 2020 för vårt kamratstödsarbete så är vår rapportering inlämnad till 

Socialstyrelsen och vi förväntas betala tillbaka dryg 110 000kr som vi inte hann nyttja under 

projekttiden.  
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Ansökningar 

Socialstyrelsen – Verksamhetsbidrag 

Vi har fått beviljat 600 000kr i verksamhetsbidrag för 2021. En minskning på 100 000kr från 

föregående år. Det framkommer ej varför vi fått mindre anslag tyvärr. Inget särskilt område i vår 

ansökan har avslagits utan vi får istället revidera områdena utifrån den beslutade summan.   

 

MUCF – organisationsbidrag 

Vi har fått beviljat 2 157 480 kr i organisationsbidrag. Det är i linje med den totala summa vi fick 

förra året efter att vi tilldelats det utökade stödet som regeringen beslutat om.  

  

Personalorganisation 

Pandemin som pågått en längre tid har ställt höga krav på omställning inom UNF. Det har gjorts 

och görs många insatser av såväl ideella och anställda. Riktningen har varit att vi ställer inte in, 

vi ställer om vårt arbete. Det finns dock en brytpunkt när vi måste agera utöver den egna 

innovationskraften och möta nuläget och framtiden med realism och mod. Bedömningen är att 

vi är vid den tidpunkten. Därför krävs vissa särskilda åtgärder och prioriteringar under 2021 

kopplat till vad vår personalorganisation lägger sin tid på.  Min målsättning är att vi ska nyttja 

våra tidsresurser på ett ännu bättre sätt utifrån den påverkan pandemin och engagemanget i 

UNF har på våra arbetsuppgifter i nuläget. Därför ser vi nu över hur arbetstiden i distrikten 

nyttjas och kommer fokusera en del av personalens tid på fler bredare arbetsuppgifter av 

utvecklingskaraktär och som gagnar hela landet. Hur vår arbetsledning kommer utvecklas 

kommer förbundsstyrelsen få utskickat till sig under våren.  

 

Inom själva personalgruppen så har inga större förändringar skett som inte varit aviserade. Vi 

har äntligen vår controller på plats. Vår ordinarie chefredaktör för Motdrag kommer börja igen 

på 50% i maj och sen fullt ut tillbaka i juni och framåt. Vår vikarierande chefredaktör kommer 

fortsätta under maj på 50% och sedan 25% i juni för att runda av och lämna över arbetet.  
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Våra personalsamlingar under året kommer att se lite annorlunda ut än tidigare år. I april 

genomför vi en helt digital samling. I maj hoppas vi kunna genomföra en hybridsamling där vi 

ses i mindre grupper runt om i landet. I augusti siktar vi på en fysisk samling och i november blir 

det helt digitalt. Detta kan såklart förändras beroende på hur pandemin utvecklas.  

 

Vi har under februari satsat lite särskilt på att utbilda våra verksamhetsutvecklare och faddrar i 

arbetsplansmaterialet vi har. I samband med att vi kommer börja mäta vår verksamhet och sätta 

mål på ett annorlunda sätt kommer det ställas högre krav att uppdragsgivningen i distrikt utgår 

från en genomarbetad arbetsplan i distriktet.   

 

I december stod det klart med ett nytt löneavtal för 2020-2023 inom vårt kollektivavtalsområde. 

Vi har i början på mars därför genomfört en löneförhandling med Unionen och fördelat ut den 

lönepotten som är satt. Nästa tillfälle för lönerevision sker i april 2023.  

 

Arbetet med att se över vår arbetsmiljö under pandemin fortsätter genom månadsvisa 

”coronaenkäter”, då många av våra medarbetare jobbar hemifrån i stor utsträckning. Vi kommer 

snart skicka ut den årliga enkäten för att undersöka den organisatoriska- och sociala 

arbetsmiljön. Utöver det har djupdyker vi även i upplevd arbetskultur på arbetsplatsen rent 

generellt men även mellan kollegor.  

 

Under våren är det en hel del röda dagar att ta hänsyn till. Det innebär att de flesta av våra 

medarbetare är lediga om inget annat godkänts. I år rör det sig om vardagarna den 1,2 och 5 april 

samt vardagarna 12-14 maj.   

Medlemsutveckling 2020 

Gällande medlemsutvecklingen för 2020 finns en särskild rapport med tillhörande analys 

framtagen som vi gemensamt går igenom på mötet. 

 

Medlemsutveckling 2021 

Nytt år innebär att vårt viktiga arbete med att välkomna medlemmar för ytterligare ett år. Vårt 

fokus januari till mars har varit som jag tidigare nämnt att återvärva och genomföra så många 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

15(194) 

föreningsårsmöten som möjligt. Nu intensifieras även arbetet med värvningsplaneringen 

kommande period.  

 

Den senast uppdaterade medlemssiffran jag kan dela med mig av är från den 5 mars. Den visar 

att vi då hade 990 medlemmar registrerade, 123 av dessa var nyvärvade och 867 är återvärvade. 

Även om vår möjlighet att återvärva i rena absoluta tal inte är lika stor som tidigare år görs det 

ett fantastiskt arbete just nu. Hela 34% av den totala medlemsbasen 2020 är återvärvade.  

 

Det är helt avgörande att samtidigt som vi nu lämnar återvärvningsfokuset får alla led att 

fokusera på rekrytering. Vi håller igång digitala annonser som riktar sig mot olika målgrupper 

för att ha en löpande digital värvning. Resultatet är att vi når brett men värvar inte in så många 

av vad vi kunnat se. Det blir svårare att rekrytera och följa upp digitalt. Det känns därför 

glädjande att vi nu i april genomför en kompisvärvningskampanj. En av våra slutsatser från förra 

årets rekryteringsarbete är att det lilla värvandet i föreningarna är särskilt framgångsrikt under 

pandemin. 

Övrigt 

Då jag aviserat att jag ska lämna över stafettpinnen som Generalsekreterare efter kongressen så 

känns det ändå märklig att detta är mitt näst sista möte jag skriver handlingar till.  Jag har nu lite 

smått påbörjat min planering kring överlämning och samtidigt måste jag prioritera vad min tid 

kommer gå till i större utsträckning. Det är viktigt att utvecklingsarbetet framåt fortsätter, och 

att det blir en bra överlämning till en ny Generalsekreterare men också ny Förbundsstyrelse.   

Kära FS, nu går vi mot ljusare tider. Solen börjar värma tidigare på morgonen och håller sig uppe 

längre. Vi måste va beredda att i större utsträckning lysa upp vardagen för våra medlemmar och 

för alla som inte upptäckt UNF ännu. Vi gör skillnad i det stora och det lilla.  

Så mitt avslut på rapporten nu är att utmana alla som läser detta att fråga minst en person hur 

UNF kan vara den organisation hen går med i nu i april.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  
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Samuel Somo  

Stockholm, 2021-03-08 

UNF till fler (punkt 7f, bilaga § 17:6) 
Rapport 

Under perioden har arbetet skett enligt implementeringsplanen och fokuset har legat på att 

implementera ett årshjul hos personalen med blandade men mest positiva resultat. För att vi ska 

kunna jobba långsiktigt så behöver personalen tidigt information om vad det är som sker och när 

det sker. 

 

Prioriteringarna som FS satte i november som är kopplade till UNF till fler har varit svåra att 

genomföra på grund utav att organisationen inte mäktar med det. Många av dem mål vi satte har 

vi inte uppnått under ett vanligt år och pandemin har bara gjort det svårare. Våra medlemmar 

har inte den verksamheten längre som vi tror att dem har och hänger inte på sina verksamhets 

utvecklare. Vi behöver tackla våra problem på andra sätt än att sätta svåra och ouppnåbara mål 

när vi blir desperata och frustrerade. 

 

Samtidigt har vi arbetat med återvärvningen också det med blandade resultat ute i distrikten på 

grund utav att det inte är medlemmar som deltar på kampanjen. Personalen har svårt att dra med 

sig medlemmarna på tillfällena så vi behöver tänka om lite från vårt håll. Vi har pratat om att 

dela ut premier för att få medlemmarna att vilja delta och ta steget och för att vi ska få in rutinen. 

Återvärvningen hänger på att medlemmarna ringer och där det har mest potential är i 

föreningarna. Steget är mycket kortare för föreningsaktiva att ringa sina kompisar att dem ska gå 

med igen.  

 

Till våren kommer vi även att lansera en kompisvärvningskampanj för att undersöka nygamla 

sätt att värva på. Vi kommer fortfarande inte ut på skolorna och något behöver vi göra för att 

komma runt det. Samma princip som ovan hänger det på våra föreningar att sprida ordet och 

värva in sina vänner och bekanta. Vi kommer att lansera en värvningstävling med ett pris för 

den föreningen som har värvat flest medlemmar under en period på två månader. Kampanjen är 

beräknad att påbörjas första april. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga rapporten till handlingarna 

 

Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Västerås, 2021-03-05 
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UNF organiserar sig (punkt 7g, bilaga § 17:7) 
Bakgrund 

Arbetet kring olika former att organisera sig inom UNF är något som hela tiden görs, både 
medvetet och omedvetet. Vi har under 2020 ställt om mycket verksamhet från fysisk till digital 
och vi har arbetat mycket kring hur UNF ska kunna bli en stabil organisation vilket då också 
innefattar hur vi organiserar oss och bildningen av våra medlemmar.  

Folkbildningen är något som hela tiden genomsyrar vår organisation, vår verksamhet, vår 
historia och förhoppningsvis vår framtid. Vi är och vi ska vara en bildande organisation där vi 
hela tiden har medlemmarna i fokus och folkbildningen i bakgrunden och få ihop det till ett 
hejdundrande brak fyrverkeri. 

Under första kvartalet var det enligt implementeringsplanen fokus på årsmöten, återvärvning 
och DO/DK-nätverk. Här har vi haft riktade satsningar för återvärvning tillsammans med UNF 
till fler och detta har gett ganska bra resultat då återvärvningen ser bra ut men självklart vill vi bli 
fler. Att ha en god återvärvning skapar en god organisering då medlemmarna kommer tillbaka 
och har då enklare att bilda sig och stötta nya i sin organisering. Det har varit en tid med fokus 
även på föreningsårsmöten där VU:arna tillsammans med DS:arna har haft en viktig uppgift i 
stöttningen för årsmötena, det har varit en hektisk och svår period med tanke på corona men 
samtidigt har vi haft många årsmöten med föreningar som varit taggade på ett nytt 
verksamhetsår med många bra idéer på hur de ska arbeta framåt. 

DO/DK-nätverken har båda blivit av digitala under en helg där det även var gemensamma pass 
om digitala årsmöten. Under den helgen har fokus legat på årsmöten, överlämning och 
långsiktighet. 

Framåt 

För framtiden är det följande plan som gäller: 

 

Q2: Kongress, Arbetshelg, DSS och UNF:aren samt Ledaren 

Genom DSS:en får vi de nya styrelserna medvetna om hur de kan inkludera bildningen i sitt 
arbete på ett optimalt sätt samt vilket stöd som finns att hämta från förbundet. För att få igång 
bättre samarbeten mellan distrikten och förbundet pratar vi kommunikation med 
förhoppningen att även bildningsrelaterade samarbeten ska utvecklas distrikten sinsemellan. Det 
är viktigt att få distrikten att själva planera in en arbetshelg tillsammans med sina 
verksamhetsutvecklare och faddrar för att där kunna strukturera upp resterande del av året i 
form av kurser och liknande för att få ihop en kvalitativ verksamhet. UNF:aren bör vara en 
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återkommande del i distriktsverksamheten för att få in nya medlemmar i vad UNF tänker och 
tycker men samtidigt få äldre medlemmar att känna ett ansvar och en vilja att lära ut och 
därigenom växa. Ledaren ska få UNF:arna att växa för att nå nya höjder, en kurs där vi skapar 

nya möjligheter för UNF:arna ute i landet. 

Kongressen är en naturlig mötesplats där UNF organiserar sig för att bestämma om framtidens 

frågor och vägval. 

 

Q3: Kurser och distriktstöd (Regional och lokal verksamhet) 

Under hösten sker det mest verksamhet och värvas flest medlemmar, därför är en 
bildningskampanj under hösten prioriterat och förbundet kommunicerar tydligt att det är 
höstens fokus. Under personalsamlingarna så pratar vi om vikten av att arrangera fler 
grundkurser i samband med värvning. Värvningen bör även läggas på områden där vi idag inte 
har verksamhet eller där det finns grupper som vi idag inte når. Under personalsamling och 
DO/DK-nätverk diskuteras möjligheten till värvning och hur man bäst kan nå nya grupper. 

 

Q4: Årsskifte och Arbetshelg 

Inför årsmötesperioden ska distrikt ha med tydliga bildningsmål i sina arbetsplaner för att göra 
lättare för nästa styrelse att veta fokuset. Att redan nu planera in våren bildningsinsatser ska vara 
norm för att ha god tid på sig att planera både värvning- och bildningsinsatser. Stöttning av 
föreningar inför deras föreningsårsmöten ska vara prioriterad av distrikt och även förbundet där 
förbundet behöver hjälpa till av olika skäl. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Johan Fridlund 

Östersund, 2021-03-08 
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UNF påverkar (punkt 7h, bilaga § 17:8) 
Bakgrund 

Under detta första kvartal har största delen av tiden gått till att färdigställa förslaget på nytt 

drogpolitiskt program, men också till att börja fundera kring nästa kvartal och nästa steg. Vi har 

samtidigt uppnått en del av de mål som sattes för Q1 och kommer hinna mer på dessa mellan 

handlingsförfattandet och marsmötet! 

Uppföljning på implementeringsplan från Q1 

Arbeta med att distrikt och föreningar ska ha 
med politiska mål i sina arbetsplaner (unga i 
missbruksmiljö, serveringstillstånd, 
utkörning, synas i media).  

Gjort genom den guide Jacob Nehrer skapade 
för att hjälpa distrikt och föreningar 
implementera förbundsarbetsplanen. Denna 
guide har diskuterats med DO:ar och 
kommuniceras genom faddrar.  

Intern kampanj för att skriva motioner till 
kongressen - dela nya radikala 
ställningstaganden i våra sociala medier och 
uppmana till motionsskrivning. 

Påbörjat – har gjort ett pass om motioner på 
DO-nätverket och det hölls också ett pass om 
motioner på kongressförfesten. Blir 
antagligen en till träff om detta. Det finns nu 
också information om hur en skriver 
motioner under unf.se/kongress21. 

Digitala träffar där vi presenterar våra förslag. Detta kommer att ske efter marsmötet (lite 
feltänkt i kvartalen) och genomföras av 
drogpolitiska gruppen 

Digitala träffar med fokus på 
motionsskrivning. 

Räknar med någon mer framöver, men se 
ovan 

Påverkanskväll på den veckolånga 
kongressförfesten. 

Det blev snarare en påverkansdag med fem 
pass. Med tre unika deltagare som inte var 
med i drogpolitiska gruppen var det inte stor 
spridning, men intressanta och givande 
diskussioner. 

Eventuellt genomförande av en inventering 
på DÅM om hur distrikt vill arbeta med 
förbundet ifråga om kampanjer och liknande. 

Kommer ej genomföras på grund av praktiska 
begränsningar. 

Studiecirkel om påverkan/ta debatten Just nu pågår en studiecirkel om påverkan 
arrangerad av VU:arna i Stockholm och 
Uppsala. 

 

 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

21(194) 

 

Framåt 

Efter detta möte går vi in i Q2: Kongress, DSS och sommarkampanj, med planen:  

Val av nytt drogpolitiskt program!  

Drogpolitiskt spår på DSS och opinionsbildande verksamhet i övrigt. SM i OP under folknykterhetens 

vecka som använder sig av kommunrankingen + uppmaning att köra debatt med partipolitiska 

ungdomsförbund. 

Ta debatten - studiecirkel för bildning i drogpolitik 

Planeringen av detta flyter på. Under SM i OP är det tanken att det ska finnas en del interaktion 

med partipolitiska ungdomsförbund och vi ska använda kommunrankingen som bas. Detta 

diskuteras just nu med kommunikatör och en ideell medlem. Den drogpolitiska gruppen lär 

också inkluderas i detta arbete efter marsmötet. Sommarkampanjen kommer samköras med den 

värvningskampanj som ska vara då. Det stora är förstås kongressen och inför den kommer den 

drogpolitiska gruppen och förbundsstyrelseledamöter genomföra träffar för ombud om det 

drogpolitiska programmet och ordna med föredragningar av detsamma. Under samtliga möten 

kollar vi av intresset för drogpolitisk studiecirkel och det kommer köras vid någon punkt under 

perioden.  

Arbetet med kommunrankingen håller på att komma igång och medlemmarna i den 

drogpolitiska gruppen verkar taggade på att jobba med implementering av programmet fram till 

och eventuellt även efter kongressen. 

 

Ännu längre framåt (ifall ni har glömt eller det är första handlingen ni läser) 

Q3: Implementering av det nya drogpolitiska programmet - intern och extern debatt 

Interna kampanjer för implementering - pusha ut nya förslag från det drogpolitiska programmet 

som kan drivas på olika nivåer och arbeta med att skapa debatt inom organisationen. 

Användning av politiska budskap i extern och marknadsförande kommunikation. 

Ta debatten - studiecirkel för bildning i drogpolitik 

Q4: Handlingar till årsmöten  
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Släpp av kommunrankingen, satsning på värvning och fokus på en specifik kampanj som har 

sjösatts. Utgår ifrån konkreta politiska förslag i det drogpolitiska programmet. Arbeta med att 

"det nya normala" inte återgår till sådant som är destruktivt för unga och utsatta. 

Ta debatten - studiecirkel för bildning i drogpolitik 

Uppföljning av prioriterade arbetsplansmål för UNF Påverkar 

 Påverkar makthavare i våra frågor och vara vassa i medier 

• En politisk plan kring UNF:s arbete tas fram och implementeras 

• Vi genomför externa politiska kampanjer 

• Alla nivåer inom UNF känner till vår politiska agenda  

• Interna kampanjer för att öka engagemanget inom det drogpolitiska arbetet genomförs  

Under detta mål jobbar vi just nu främst med att alla nivåer ska känna till vår politiska agenda 

och interna kampanjer. SM i OP under folknykterhetens vecka blir en extern kampanj och det 

blir också sommarkampanjen. En politisk plan behöver tas fram under kommande veckor. Jag 

behöver även arbeta mer med debattartiklar under våren.  

 

UNF arbetar aktivt med bildning inom drogpolitik och påverkansarbete så medlemmarna känner sig 

självsäkra och redo att ta debatten.  

• Vi knyter samarbeten med expertinstanser för att kunna erbjuda lättillgänglig 

kompetensutveckling för medlemmar  

• Idé- och sakpolitisk debatt finns med som inslag på alla förbundsarrangemang  

• UNF:s drogpolitiska program revideras och implementeras 

• UNF utvecklar politiska verksamhetsformer för föreningar 

Under detta mål har revideringen av det drogpolitiska programmet varit och kommer fortsätta 

vara en stor fråga. Vi har hittills haft med olika politiska diskussioner på våra 

förbundsarrangemang, men behöver nog steppa upp vårt game inför DSS:en. Vi har bland annat 

ett samarbete med narkotikapolitiskt center och Brysselkontoret, något som kan utvecklas 

ytterligare och bli mer lättillgängligt. I och med SM i OP kan det förhoppningsvis bli lite 

tydligare vad föreningar uppskattar i form av politisk verksamhet och vi kan utveckla utifrån det. 

Vårt bildningsarbete behöver bli mer aktivt än det är nu och medlemmar behöver få möjlighet 

till praktiska erfarenheter och lärdomar för att känna sig redo att ta debatten. 

Framgångsfaktorer 

• Politiska inslag finns på förbundets samlingar 
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• Distrikt, föreningar och medlemmar driver politik och känner ägandeskap över våra frågor. 

• Tydliga frågor som UNF kan driva på olika nivåer i landet 

• Lokala debattinitiativ och dialog med andra politiska ungdomsförbund 

Politiska inslag har funnits på alla förbundets samlingar hittills. Vissa distrikt och föreningar 

driver politik, men långt ifrån alla och det finns en stor utvecklingspotential här. I och med det 

nya drogpolitiska programmet och informationen från kommunrankingen kommer det finnas 

tydliga frågor att driva på olika nivåer, men i dagens läge tror jag också att det behövs ett stort 

ledarskap från förbundshåll och mycket inspiration från hur andra gör eller har gjort. Under 

folknykterhetens vecka planerar vi att ta med andra politiska ungdomsförbund.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Ellen Hjort  

Aberystwyth, 3:e mars 2021 
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AU-rapport (punkt 7i, bilaga § 17:9) 
Bakgrund  

Arbetsutskottet har sedan förbundsstyrelsemötet i januari haft ett möte. På det mötet valde vi att 

skicka tillbaka en ansökan till de som sökt pengar för förtydligande.  

I skrivande stund är decemberprotokollet det senaste som ligger uppe på hemsidan.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Ellen Hjort  

Aberystwyth, 2021-03-03 

 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

25(194) 

Bildningsrapport (punkt 7j, bilaga § 17:10) 
Bakgrund 

 

 
Det största som har hänt sen sist är att kongressförfesten gått av stapeln. Detta skedde i digital 
form under en hel veckas tid. Varje dag hölls olika pass och dessutom skedde lågtröskelaktiviteter 
såsom frågor i UNF-lokalen på facebook. Genomgående på passen var det ganska få deltagare, 
men många bra samtal hölls och utslaget över hela veckan var deltagarantalet jämförbart med 
andra förbundssamlingar som hållits under de senaste mandatperioderna. Utvärderingarna lyfte 
en del positivt, samtidigt som det finns saker att slipa på för framtida arrangemang.  
 
Under perioden har en uppdaterad hemsideflik för UNF:aren släppts och en releasefest hölls. På 
denna deltog ett tiotal medlemmar och ett panelsamtal om UNF:aren hölls. Syftet med kursens 
nya hemsideflik är att göra det enklare att hitta info om UNF:aren som deltagare, samt att 
underlätta för de som vill hålla UNF:aren. Mottagandet har varit positivt, men mer insatser 
måste till för att fortsätta underlätta för distrikt och föreningar att bilda sina medlemmar.  
 
På förbundsnivå har slutligen ordförande- och kassörsnätverk genomförts, såklart även detta i 
digital form.  
 
Framöver läggs fokus på att förbereda inför vårens distriktsstyrelsesamling där planeringen 
precis har påbörjats, samt att bereda bildningssystemet till kongressen. 
 
Vi ses i kampen! 
 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
att att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 
 

Simon Thörn, bildningsledare 
Göteborg, 2021-03-08 
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Bilaga: Bildningrapport 2021-03-19-21 

Bildningsmoment När 

Budget 

2021 

Använt (2021-

01-31) Läget 

Julkursen 
Jul 
2021 

175 000 
kr 

0 kr Inställd 2020. Planering för 2021 har så 
sakta dragit igång. Ansökan för huvudledare 
ska ske under våren. 

Kongressförfesten 
22-28 
feb  

100 000 
kr 

               0 kr  
Genomförd i digital form och utvärderad.  

Distriktsstyrelse- 
samling (DSS) 

21-23 
maj  

200 000 
kr 

0 kr Planeringen precis inledd. Kommer bli i 
digital form. 

Distriktsordförande- 
nätverket 

 
5-7 feb  

     90 000 
kr 

0 kr Sista träffen för 2020-2021-gänget 
genomförd. Ska utvärderas och börja 
planeras för nästa omgång. 

Distriktskassörs- 
nätverket 

 
5-7 feb  80 000 kr 

–15 165 kr Sista träffen för 2020-2021-gänget 
genomförd. Ska utvärderas och börja 
planeras för nästa omgång. 

Valberednings- 
utbildning  35 000 kr 

                 0 
kr                   

Det har inte hittats former för att 
genomföra denna insats och därför har 
utbildningen inte prioriterats. 

UNF:aren Alltid 30 000 kr 
      0 kr Hemsideflik och nya riktlinjer för att få hålla 

UNF har släppts. Digitala kurser genomförs. 

Ledaren 2020 
200  000 

kr 
0 kr Materialutveckling och väntan på att kunna 

genomföra fysiska testtillfällen pågår 

Föreningsstyrelse- 
samling  0 kr 0 kr 

Genomförs av distrikt utifrån den 
tillgängliga materialet. 

Höjdaren  0 kr     0 kr Lagd på is till kongressen. 

Digitalisten Vinter 70 000 kr 
–40 000 kr Föreningsboken ska lanseras för de 

nytillträdda föreningsstyrelserna. 

Summa budget och 
använt  

980 000 
kr      - 55 165 kr   

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

27(194) 

Rapport POPBOX (punkt 7k, bilaga § 17:11) 
Bakgrund 

UNF:s förbundsstyrelse har under 2020 samt 2021 valt att investera i utvecklingen av POPBOX 
som en extern finansieringskälla. Johan Fridlund och Samuel Somo har tilldelats ansvaret för 
arbetet. Gruppen har i sin tur rekryterat en projektutvecklare ska arbeta med att utveckla, leda 
och samordna arbetet. Dessa tre utgör tillsammans en styrgrupp för arbetet. Till varje 
förbundsstyrelse presenteras en rapport kring arbetets utveckling. 
 
Det har nu gått ett par månader sedan vi kom igång ordentligt med POPBOX. Försäljningen är 
igång och arbetet utvecklas hela tiden. I den här rapporten försöker vi ge er en inblick i 
utvecklingen som varit och den som ska komma.  
 
Vi har etablerat ett samarbete med Miljonlotteriet kring distribution och packning av POPBOX 
under vilket detta samarbete utvecklas och utvärderas med ett längre perspektiv i åtanke. De 
lagerhåller vår dryck (i nuvarande volymer) och förpackningslösning. Detta är ett mycket bra 
exempel på samverkan inom rörelsens. Vi ersätter Miljonlotteriet för faktisk arbetstid för att 
packa lådorna.  
 
Ekonomisk överblick 

Förbundsstyrelsen har för perioden 2020-2021 investerat 500 000kr för utvecklingen och 
implementeringen av POPBOX. Kostnader och intäkter för 2020 ser ut enligt följande: 

Kostnader 2020 Kommentar Intäkter 2020 Kommentar 

95 696 kr Kostnader rör främst 
personal och 
uppstartskostnader för 
webb och material 

58 964 kr Intäkter rör främst 
försäljning av 
presentkort samt 
investeringsbidrag 
från Junis 

 
Det är inte så mycket som hann hända under 2020 och de stora kostnader samt intäkter kommer 
synas nu när arbetet kommit igång. Utfallet av 2020 gör att vi under 2021 har närmare 450 000kr 
att nyttja i arbetet med att utveckla POPBOX. Vi behöver se över utfallet av de tre första boxarna 
samt de omkostnader som finns för att dra djupare slutsatser kring vinstmarginaler och 
utvecklingsbehov framåt.  
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Överblick försäljning 

Presentkort 
Inför jul 2020 lanserades presentkort och i skrivande det har sålts närmare 100 presentkort (inkl. 
sådana som delats ut som priser och dyl. inom rörelsen) och majoriteten har även lösts in. IOGT-
NTO valde att köpa in presentkort istället för deras sedvanliga “julblomma”, även Junis köpte en 
handfull presentkort inför jul. Vi uppskattar det interna stöd som finns för vår box!  
 
Box 1 – Ready or Not 
Box 1 lanserades 15/1 2021 och i skrivande stund är 84% av boxarna sålda. 
 
Box 2 - Here comes the sun 

I nuläget förbereds lanseringen av Box 2 som är planerad till vecka 9-10. Den totala volymen av 
boxar har justerats något i den här omgången.  

 
Nuläge 

Första leveranserna dröjde mot bakgrund av strul med vår förpackningslösning - där halva orden 
om 4000 inreden blev tvungen att returneras på grund av produktionsfel. Vi har försökt att 
kontinuerligt förbättra POPBOX-upplevelsen under varje omgång av leverans såsom följande 
förbättringar: snabbare uppdatering kring orderstatus, bättre info ang. avisering/avsändare, 
inkluderandet av tackbrev & klistermärken då en dryckesöverblick ej var redo och länk för 
utvärdering skickad till kund.  
 
Första planerade förbättringen inför box 2 är inkluderandet av en dryckesöverblick samt en QR-
kod som pekar mot en utvärdering. Därefter planeras även förbättring gällande 
leveransspårning, nya klistermärken etc. En live-recension som genomförs av Junis är planerad i 
samband med lansering av box 2. 
 
Det genomförs fortsatt annonsering i rörelsens olika tidningar och ni har kanske märkt 
responsens i diverse facebookgrupper varit engagerande och övervägande positiv.  

Framåt 

Närmast i tid ligger fokus på att lösa problematiken kring marknadsföring i sociala medier, vårt 
konto blir suspenderat/nekat annonsering då Facebook tror att vi marknadsför alkohol. Det här 
är ett stort problem då annonseringen är en viktig faktor för försäljning. Efter detta ligger fokus 
på att effektivisera vår annonsering och kontakt med kund  - särskilt vad gäller orderhantering. 
Fortsatt fokus är på återkommande förbättringsarbete vid varje leverans.  
 
Strategiskt fokus är att söka/etablera samarbeten/exponering för att bredda kundunderlaget. Vi 
vill redan även efter den tredje boxen undersöka möjligheten till prenumerationssystem och hur 
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snart det går att implementera. Detta bygger dock på att ser att det går att skapa en lönsamhet i 
boxarna.  

Utifrån den utveckling som skett nu har tidsplanen för 2021 uppdaterats och justerats enligt 
följande: 
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Januari -Mars 2021:  

- Marknadsföring Box 1 
- Leverans Box 1 
 
- Marknadsföring ny box (2) Here comes the sun 
- Leverans box (2) Here comes the sun 

April – Juni 2021 

- NYTT: Ev Samarbete/distribution med/till Rosa Villan beslutas 
- NYTT: Ev inkluderande/samarbete med Almedalsdrinken beslutas  (Semesterbox)  
- EV: Utredning och ev. smygstart av prenumerations/-förbokningstjänst 

 
- Marknadsföring box (3) Sommartider hej, hej! Sommartider 

- Leverans (3) Sommartider hej, hej! Sommartider 

- Marknadsföring Semesterbox (4) Dancing in the streets 

- Leverans Semesterbox (4) Dancing in the streets 

- EV: Undersökning av ev. samarbete med studentvärlden för HT2021. 

- Marknadsföring box (5) Never gonna give you up 

Juli – September 2021:  

- Leverans box (5) Never gonna give you up 

- EV: Studentorganisations- eller Terminsstart-box beslutas (Tema 2) 

- Marknadsföring box (6) I’m only happy when it rains 

Oktober - December 2021:  

- Beslut: Fortsättning > 2022 
 
- Leverans box (6) I’m only happen when it rains 

- Marknadsföring Julbox (7) Whamaggeddon 

- Leverans julbox (7) Whamageddon 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

 

Johan Fridlund & Samuel Somo 

Östersund & Stockholm 2021-03-03 
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Rapport Rosa Villan (punkt 7l, bilaga § 17:12) 
Bakgrund  

På tidigare förbundsstyrelsemöte beslutades det om att UNF förbundet går in som borgenär till 

UNF Jönköping för ett lån hos NBV, där jag som förbundskassör blev vald som kontaktperson 

för att ha kontinuerlig kontakt med Jönköping kring projektet. Det beslutades att det skulle 

inkomma en rapport till varje möte, här kommer denna periods rapport till FS. 

Kortfattat vad som skett sedan sist 

 

Rosa Villans renovering går framåt och projektgruppen har haft några möten där jag har deltagit 

på ett av dessa samt ett tillsammans med Simon Brehmer, dessa möten har handlat om hur 

tidsplanen och budgeten ser ut samt vad som är nästa steg i projektet av renoveringen. Det går 

framåt i renoveringen och det sker verkligen grejer. 

Tidsplan 

Projektet går just nu enligt tidsplan. 

Budget 

Ett budgetsamtal med byggarna är inplanerat för att se hur det ser ut. Risken att det överskrider 

budgeten finns men bör inte påverka totalen då det finns gott om medel från sponsring och 

samarbeten samt bidrag. 

Gå gärna in och följ Rosa Villan på Instagram för att följa projektet med bilder och filmer. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  lägga rapporten till handlingarna. 

 

Johan Fridlund 

Östersund 2020-03-06 
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Rapport: Övriga arbetsplansmål (punkt 7m, 
bilaga § 17:13) 
Bakgrund  

På förbundsstyrelsemötet i november beslutade vi att fördela ut ansvaret till Filip, Simon och 

Johan över de arbetsplansmålen som inte fick ett fokus på i vårt mål och fokusprogram för 2021. 

Här kommer en kort rapport över de målen och till resten av alla möten så kommer det att 

komma en rapport ifrån oss tre för ni ska få se hur det går. 

Målet om engagemangsformer: 

Detta arbetsplansmål har arbetats med genom att stötta distrikten genom exempelvis DO/DK-

nätverken och utbilda distriktsledningen på hur vi kan arbeta med årsmöten digitalt, vi har 

förutom detta haft en kongressförfest som har fått ändra form för att skapa en relevant och 

aktuell form i sin verksamhetsmetod. Fokus på detta arbetsplansmål är att skapa en god 

möjlighet att ha digital verksamhet som utmanar sina engagemangsformer från hur det brukar 

vara. Corona har gjort detta arbetsplansmål väldigt aktuellt i och med att vi ständigt utmanar oss 

i hur vi ska arbeta för att hitta nya medlemmar, skapa verksamhet och därigenom engagemang. 

 

Målet om mångfald och inkludering av underrepresenterade målgrupper i vår 

värvning:  

Just nu har vi svårt att komma ut och värva på skolorna för på grund utav Covid-19. Tyvärr så 

kommer det hålla i ett tag, därför har vi börjat kolla på nya värvningsformer som jag tror 

kommer leda till att vi uppfyller det här målet. Kompisar som värvar kompisar är en nyckel till 

att få fler att gå med i UNF när vi inte kan komma till dem. Våra föreningar har en mångfald då 

vi finns på flera platser i Sverige där vi finns representerade från norr till söder och i storstäder 

till byar. Föreningarna är nyckeln till att hitta grupper som inte är representerade i UNF. 

 

Målet om den alkoholpolitiska nyckelfrågan: 

Industrin storsatsar på digital marknadsföring under pandemin. UNF har legat lite lågt i debatten 

generellt ett tag, men det börjar bli dags att höras igen. Och då är faktiskt alkoholreklam i sociala 
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medier något vi borde lyfta ordentligt. I samband med framtagandet av nya arbetsplanen förs 

diskussioner kring hur UNF kan arbeta med nyckelfrågor i framtiden. 

 

Målet om att UNF ska engagera sig i klimatkrisen: 

Än så länge är verksamheten låg denna front. Framöver finns bra tillfällen att lyfta klimatfrågor. 

Ett exempel är att vårt syskonförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund just nu kör ett 

klimatbingo som UNF skulle kunna sprida. Earth hour är ett annat bra exempel när UNF på 

olika sätt kan uppmärksamma klimatkrisen. Kommande period ska framtida tillvägagångssätt för 

att arbeta med klimatfrågan i UNF utredas. 

Målet om UNF:s likabehandlingsarbete: 

Här ligger just nu stort fokus på demokratin i UNF. I skrivande stund är det årsmötesperiod för 

fullt, föreningarna är klara och distrikten börjar komma igång. Samtidigt preppas för första 

digitala kongressen. Kongressgruppen arbetar hårt för att alla ska kunna engagera sig i 

demokratin i vår organisation på bästa sätt. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga rapporten till handlingarna.  

 

Där landet lever 

Filip Nyman  

Västerås, 2021-03-08 

 

Simon Thörn 

Göteborg, 2021-03-08 

 

Johan Fridlund 

Östersund, 2021-03-08 
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Verksamhetsrapport VU:ar 2019-2020 
(punkt 7n, bilaga § 17:14) 
Bakgrund 

UNF:s personalstyrka placerade i våra distrikt är UNF:s främsta lokala stöd till våra distrikt och 

föreningar. Våra verksamhetsutvecklare styrs utifrån det som är fastlagt av kongressen genom 

VU-systemet. Detta leds senare genom uppdragsgivning och nedbrutna mål baserat på vad 

förbundet och distrikten vill genomföra. 

 

Under 2020 har vi utvecklat ett nytt målrapporteringssystem som ska kunna användas av såväl 

personal som ideella. Ett av syftena är att på ett mer djupgående sätt fånga upp engagemanget, 

arbetet och insatserna som görs i UNF-landet. Tillgängliggöra resultat och få ett stöd i 

verksamhetsstyrningen. Samtidigt kommer det att ställas högre krav på att uppdragsgivningen 

av personal från distrikten kvalitetssäkras genom att uppdragsgivningen i större grad kommer 

bygga på ett aktivt arbete med distriktens arbetsplaner. Därför har det exempelvis under februari 

månad satsats särskilt på att utbilda fler i vårt Arbetshelgsmaterial.  

 

Under mötet nu vill vi i samband med att vår Biträdande Generalsekreterare presenterar en 

rapport rörande verksamhetsutvecklarnas verksamhet 2020 i jämförelse med 2019 presentera 

vårt nya målrapporteringssystem. Vi hoppas förbundsstyrelsen får insikter och fler verktyg i sitt 

arbete framåt.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  

 

Samuel Somo  

Stockholm, 2021-03-06 
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Bilaga till Verksamhetsrapport VU 2019-2020 
 
Förord 

Det nya året har dragit igång snabbt men naturligtvis ska vi inte påbörja ett år utan att kolla 

tillbaka på föregående år. Det finns primärt två saker att lyfta ur från 2020, dels att vi som 

personalorganisation fick hantera en pandemi, och dels att vi under pandemin kunde fokusera 

mer på utvecklingsfrågor, däribland hur vi mäter verksamhet. 

 

Det sistnämnda präglar den här rapporten. Vi har i samband med att vi har skapat nya former för 

att mäta verksamhetsstatistik, kategoriserat gammal verksamhet. Det innebär att vi enklare kan 

få insikt i hur verksamheten faktiskt såg ut runtom i landet tidigare år. Ett exempel på det är att 

vi har försökt dela upp värvningsaktiviteter i flera kategorier såsom Korridorsvärvning, 

återvärvning och annan värvningsaktivitet. 

 

Fördelen är det blir lättare att förstå vad vi menar när vi säger ”Värvning”. Nackdelen är att vi 

helt enkelt inte vet säkert innan 2021. När vår personal rapporterat verksamhet har de enbart 

rapporterat ”värvning” utan några krav på specifikationer. Har de gjort andra typer av insatser 

som bidrar till värvning så kan de ha rapporterat det under värvningsmålet, något annat mål som 

det bättre passar in på eller eventuellt inte rapporterat det alls. Det vi kan vara säkra på är hur 

mycket verksamhet som har rapporterats in, och kategorierna kan ge oss en fingervisning. 

 

Om det finns några frågor tar jag gärna emot dem.  

 

Jonas Larsson 

Biträdande Generalsekreterare 
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Värvning, återvärvning & Skolbesök  

2019 

Organisationens resultat 

Värvade medlemmar: 2352 

Återvärvade medlemmar: 1072 

 

VU-rapporterna resultat 

Värvningsaktiviteter: 96 

Värvade medlemmar: 1220 

Skolbesök: 15 

Kategori Antal aktiviteter Värvade/återvärvade Per aktivitet 

Korridorsvärvning 75 724 9,6 
Återvärvning* 1 0 0 
Annan 
värvningsaktivitet 

20 268 13,4 

Klassrumsbesök* 15 76 5,1 

 

2020 

Utifrån förutsättningarna gick värvningen 2020 bra. Coronapandemin satte främst stopp för 

korridorsvärvningen medans annan typ av värvning ökade markant. Betydligt fler rapporterade 

in värvningar som t.ex. var digitala kampanjer, besök på fritidsgårdar eller värvningstävlingar 

hos föreningarna. I våra rapporter har det noterats 631 värvade medlemmar men vi utgår också 

från att många av de 1479 nya medlemmarna kommer ifrån den här verksamheten. 

 

Organisationens resultat 

Värvade medlemmar: 1479 

Återvärvade medlemmar: 1075 

 

VU-rapporterna resultat 

Värvningsaktiviteter: 89 

Värvade medlemmar: 631 

Skolbesök: 8 
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Kategori Antal aktiviteter Värvade/återvärvade Per aktivitet 

Korridorsvärvning 32 331 10,3 
Återvärvning* 25 117 4,7 
Annan 
värvningsaktivitet** 

32 108 3,4 

Klassrumsbesök 
(Skolbesök)** 

8 19 2,4 

 

*Under 2019 genomfördes det garanterat mer återvärvning, men det var ganska långt i från 

målsamtalet och värvningsarbetet i stort. Det var främst från och med juni 2020 som 

återvärvningsverksamhet på riktigt började rapporteras in. 

 

** Annan värvning användes under 2020 som ett sätt att försöka värva när vi inte fick vara på 

skolor medans det 2019 främst innebar festivaler, mässor och andra större event. Därmed gick 

den typen av värvning avsevärt bättre per aktivitet under 2019. 

 

*** Klassrumsbesök behöver inte nödvändigtvis innebära UNG, det är också angående narkotika 

och alkohol, demokrati, föreningsliv osv. Dessutom sker UNG-värvningen oftast inte i 

klassrumsbesöket utan kommer på de efterföljande besöken, vilket innebär lägre värvade per 

aktivitet. En rapport kan också innebära besök hos flera klasser på samma skolor. 

 

Bildning 

 

2019 

VU-rapporterna resultat 

Bildningsaktiviteter: 29 

Deltagare UNF:aren: 117 
 

Kategori Antal 

aktiviteter 

Deltagare Per aktivitet 

UNF:aren 14 117 8,3 
Annan bildningsaktivitet (en dag) 5 14 2,8 
Annan bildningsaktivitet (flera dagar) 1 0 0 
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Studiecirkelsträffar 2 0 0 
Föreningsstyrelsesamling 6 0 0 
Ledaren 1 8 8 

 

*Vi mätte endast deltagare till UNF:aren kurserna, därmed så är 22 deltagare främst de vi råkat 

snappa upp i anteckningar från verksamhetsrapporterna, snarare än faktiskt underlag på 

deltagare. Därmed är också deltagarsiffran ofullständig under de flesta kategorier. 

 

2020 

Vi tog under 2020 ändå lite kliv framåt med bildningsverksamheten. Trots att vi är betydligt 

färre nya medlemmar och hade sämre förutsättningar att genomföra kurser så ökade vi i antalet 

bildningsaktiviteter och deltagare på UNF:aren. Förmodligen har det genomförts ett gäng andra 

bildningar också men inte som vi upptäckt under kategoriseringen av verksamheten. 

 

Värt att notera är dock att vi har färre deltagare per aktivitet än 2019, men gissningen där är att 

vi har varit mindre benägna att ställa in verksamhet i år då vi haft mindre att göra i allmänhet, 

och därmed ”gått med på” aktiviteter med färre än 6 deltagare. Det skulle också kunna förklara 

varför vi genomfört fler aktiviteter. Men erfarenhet och positiva exempel är en nyckel för att vi 

ska öka UNF:aren kurserna, som det fortfarande sker på tok för få av. 

 

VU-rapporterna resultat 

Bildningsaktiviteter: 37 

Deltagaren UNF:aren: 131 

Kategori Antal 

aktiviteter 

Deltagare Per aktivitet 

UNF:aren 18 131 7,2 
Annan bildningsaktivitet (en dag) 19 - - 

 

Föreningsbesök & Föreningsstart 

 

2019 

Organisationens resultat 

Antal föreningsårsmöten: 119 
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Antal nybildningsmöten: 39 

 

VU-rapporterna resultat 

Föreningsbesök totalt: 201 

Föreningsstart: 24 

Kategori Antal 

aktiviteter 

Värvade Återvärvade 

Föreningsbesök 164 54 0 
Föreningsstart 24 64 0 
Föreningsårsmöten 13 5 0 

 

2020 

Föreningsbesök var ett av de verksamhetsområden som vi tittade först på när vi insåg att vi var 

tvungna att ställa om. Eftersom det var en förhållandevis enkel verksamhet att genomföra 

digitalt så är det föga förvånande att många har skett. Det som tyvärr inte framkommit i 

rapporterna är mängden deltagare. Där vittnar många VU:ar om att det har varit svårt att samla 

föreningarna och det har tagit sig uttryck i deltagarantalet. 

 

Organisationens resultat 

Antal föreningsårsmöten: 90 

Antal nybildningsmöten: 22 

 

VU-rapporterna resultat 

Föreningsbesök totalt: 258 

Föreningsstart: 18 

Kategori Antal 

aktiviteter 

Värvade Återvärvade 

Föreningsbesök 207 87 7 
Föreningsstart 18 54 0 
Föreningsårsmöten 33 8 0 
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Påverkan 

2019 

VU-rapporterna resultat 

Påverkansaktiviteter: 19 

Kategori Antal aktiviteter 

Påverkansaktiviteter 19 

 

2020 

Det finns inte mycket att säga om påverkan och 2020. Det är ett förhållandevis litet 

verksamhetsområde och det speglar dels hur mycket vi i organisationen arbetar med våra 

politiska frågor, men också kvalitén på föreningarna. Starkare föreningar arbetar i högre 

utsträckning med politik och i UNF är det främst våra distrikt som utför den verksamheten för 

närvarande. Våra verksamhetsutvecklare uppmanas att fokusera på att främja 

påverkansverksamhet i föreningarna och därför är det inte alltid lika intressant att stötta en 

distriktsstyrelse som utför ölköpskontroller. 

 

Värt att notera är att Jämtland utfört 11 av de 22 aktiviteterna, men att verksamhetstuvecklaren 

har dragit ett stort arrangörsansvar kopplat till aktiviteterna. 

 

VU-rapporterna resultat 

Påverkansaktiviteter: 22 

Kategori Antal aktiviteter 

Påverkansaktiviteter 22 
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Rapport: UNF:s domedagsberg (punkt 7o, 
bilaga § 17:15) 
Bakgrund 

På förbundsstyrelsens möte i november presenterades det ett utvecklingsarbete som rör att 

tydliggöra hur vårt arbete inom UNF leder mot att vi förverkligar vår vision. Gruppen består av 

våra förbundsordföranden, Generalsekreterare samt biträdande generalsekreterare. Behovet vi 

identifierade då är att behöver bryta ner visionen till något greppbart som många kan förstå och 

agera efter. Något som förklarar HUR och VAD vi gör för att uppnå vår vision. Det blir en tydlig 

strategisk inriktning för vårt arbete.  

Vår uppfattningen är att avsaknaden av ett tydligt uppdrag leder till att UNF allt för ofta 

genomför verksamhet utan reflektion och hur det hänger ihop med visionen. Vi tror att vi kan vi 

angripa detta genom ett gemensamt och välförankrat uppdrag som alla bärs inom hela 

organisationen. 

Nuläge 

Sedan mötet i november har arbetsgruppen fortsatt arbeta med UNF:s uppdrag med avstamp i 

den diskussion som fördes av förbundsstyrelsen på mötet. Särskilt fokus har varit att arbeta med 

en uppdragsformulering som inkluderar demokrati – solidaritet – nykterhet lika balanserat.  

 

Vidare har vi landat i att uppdraget är för oss internt. Något vi alla kan ha med oss i arbetet vi 

gör. Sen ska det fungera bra att förklara vad UNF gör externt. 

 

Vi arbetar fortfarande efter tesen att uppdragets roll i organisationen är enligt följande:  

> Visionen är överordnat och tydliggör vad UNF strävar efter. 

> Uppdraget tydliggör vad UNF gör för att nå det vi strävar efter. 

> Arbetsplan - Drogpolitiskt program - Bildning - Personalsystem - Budget genomsyras av vårt 

uppdrag. 

> Det förs vidare och förgrenar sig vidare inom organisationen och ska kunna vara spårbart åt 

alla håll. 
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Vi ser även fortsättningsvis att det finns tre beståndsdelar som bör vara övergripande områden 

vi binder vår verksamhet kring för att nå mot vårt uppdrag. Detta är inget nytt gruppen tagit 

fram, utan vi lyfte det redan i november för förbundsstyrelsen.   

Beståndsdelarna är: 

- Ett sammanhang för meningsfull och trygg fritid 

- En plattform där vi för kampen mot droger 

- En organisation som bildar världsförbättrare 

Under kongressförfesten genomförde vi ett pass för att dels förankra arbetet men även ta in 

perspektiv från fler medlemmar i vårt arbete med att komma fram till ett bra och tydligt 

uppdrag. Där fick vi med oss många bra perspektiv som dels belyser en utmaning i relationen 

mellan Uppdraget och Visionen. Här ser vi att vi på ett bättre sätt måste förklara vad uppdragets 

roll i organisationen kommer vara. Av inspel vi fick var det också mer vanligt att förslag på 

uppdrag och mål hade en mer konkret aktivitetsbaserade formuleringar. Exempelvis diverse 

politiska mål som stoppa alkoholreklamen, flytta folkölen etc. Det efterfrågas även någon form 

av nationell riktning som gav medlemmar förutsättningarna att ta lead istället för att agera 

reaktivt.  

Framåt 

Under april kommer vi vilja samla förbundsstyrelsen för en diskussion kring det förslag vi vill 

presentera. Därefter hoppas vi kunna göra de sista justeringar som behövs för att ett förslag ska 

kunna läggas fram på mötet i maj och sen beslutas om på kongressen. För att skapa goda 

förutsättningar för förankringen så arbetar vi utefter en förankringsprocess som är bifogad i den 

här rapporten. 

Vi tar gärna emot inspel, frågor och funderingar i vårt kommande arbete. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  

 

Arbetsgruppen genom Samuel Somo 

Stockholm, 2021-03-06 
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Bilaga: Förankring av UNF:s domedagsberg 

 

Förankringsprocessen består av tre delar. 

 

Processen – UNF behöver ett tydligare uppdrag. Förbundsordförande, GS och 

förbundsstyrelsen har under hösten fört ett samtal om vad ett uppdrag bör fylla för funktion och 

hur det ska se ut. Nu behövs en diskussion med landet och vi vill att fler känner till att processen 

pågår. 

 
Poängen med att förankra processen är att säkerställa att ”Förbundets” olika enheter kan representera 

processen om frågor dyker upp från styrelseledamöter eller andra medlemmar under våren. De måste inte 

vara ambassadörer för någon politik utan snarare ska känna till att det pågår och hur processen 

ungefärligt ser ut.  

 

Förankras hos – FS, Personalen, och faddrar 

FS – Förbundsstyrelsens möten under hösten 2020 

Personal – Måndagssavstämningar och enskilda samtal 

Faddrar – Faddergruppsmöten 

_____________________________________________________ 

 

Behovet – UNF har idag ett problem med att vi inte har tydliga gemensamma riktningar och det 

gör att organisationen känner sig rotlöst och utan enhetlig riktning. Vi vill att organisationen 

pratar samma språk genom att komma överens om ett uppdrag.  

 
Poängen med att förankra behovet är att skapa en samsyn om problembilden och få hela organisationen 

att vilja se ”Uppdraget” (oavsett formulering) som en självklar lösning. Dessutom är poängen att skapa en 

transparent process så att organisationen behandlar medlemmarnas synpunkter på hur uppdraget bör se 

ut. 

 

Förankras hos – FS, UNF:s allmänna medlemsbas och Doar 

FS – Förbundsstyrelsens möten under hösten 

UNF:s allmänna medlemsbas – Kongressförfesten februari, UNF diskussion/UNF lokalen. 
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DO:ar – DO-avstämning/träff 

_____________________________________________________ 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

49(194) 

Förslaget – UNF har ett problem. Vi löser det genom vårt nya uppdrag som är … 

Poängen med förankringen av förslaget är att skapa samsyn och ägandeskap kring formulering så att det 

står sig starkt före och efter beslut.  

 

Bör förankras hos – UNF:s allmänna medlemsbas, DS:ar, DO:ar, Personal, faddrar, enskilda 

distrikt och personer. 

 

FS – April/Maj 

UNF:s allmänna medlemsbas – UNF diskussion/UNF lokalen/Nyhetsbrev löpande 

DO:ar – DO-träffar 

DS:ar - DSS:en 

Personal – Personalsamling 

Enskilda distrikt – Maj/juni 

Enskilda företrädare – Maj/Juni 
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Rapport: Medlemsanalys 2020 (punkt 7p, 
bilaga § 17:16) 
Bakgrund 

Medlemsutvecklingen i vår organisation har varit ett avgörande mått under lång tid kring läget 

och måendet i organisationen. Från att i många haft sviktande medlemsantal kunde vi under 

perioden 2017-2019 för första gången se att det påbörjades en förändrad trend. Mellan 2017-

2019 har UNF genomgått flera stora, utmanande, nödvändiga och framgångsrika 

förändringsprocesser för att få organisationen på rätt bana. Vi har kunnat se att vi ökade i antalet 

nyvärvade medlemmar och fortsatte arbetet med att behålla fler medlemmar. 

 

Medlemsutveckling är enbart en del i hur organisationens mående kan mätas. Utifrån Mål- och 

fokusområde som förbundsstyrelsen antagit prioriteras andra områden som är minst lika viktiga 

för organisationens välmående. Däremot kommer vi inte ifrån att medlemsantalet i UNF är 

avgörande för underlag till ledare, förtroendevalda och kämpar i vår verksamhet.  

 

Tyvärr slog pandemiåret 2020 rejält hårt mot vår förmåga och möjlighet att fortsätta öka i 

medlemsantal. Min övertygelse är att insatserna vi gjorde under 2020 va avgörande för att inte 

tappa fler medlemmar än vi gjort. Trots diverse insatser, satsningar, fokus på att ställa om, 

uthållighet i alla led så kan vi konstatera att medlemstappet som skett ger oss ännu större 

anledning att fortsätta vara självkritiska, ta vara på framgångsfaktorer och utmana oss själva i hur 

vi arbetar och organiserar oss framåt.  

 

Till detta möte har jag tillsammans med vår administrativa sekreterare tagit fram en enklare 

analys och överblick av 2020 som förbundsstyrelsen nu kan ta del av. Jag hoppas underlaget kan 

ge förbundsstyrelsen en bra inblick och perspektiv i framtida diskussioner kring UNF:s 

medlemsutveckling.   

Analys 

Medlemssiffran för 2020 fastställdes till 2554 registrerade medlemmar. Att 2020 medlemsmässigt 

präglades av de stora utmaningar en pandemi inneburit är svårt att förbigå. Det mest slående 

uttrycket för detta är att nyvärvningen efter två goda år vände nedåt till ungefär samma nivå som 

där vi befann oss 2017, dock något bättre än 2016. Möjligheten att inte genomföra den 

traditionella värvning i skolor med tillhörande fysisk uppföljning blev en smärtsam påminnelse 

om vår svaghet kring värvning och värvningskultur.  
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Läget är inte alls optimalt men det bör noteras att vi under 2020, genom stora ansträngningar, 

lyckades genomföra en värvning som snarare än total katastrof låg i linje med den värvning som 

rådde mellan 2014 och 2017. Vi lyckades alltså trots en pandemi värva över 1400 nya 

medlemmar.  

 

Det är viktigt för oss som organisation att upprätthålla tillströmning av nya medlemmar på den 

nivå som vi såg 2018 och 2019. På så sätt kan mäktar vi med att samtidigt genomföra ett 

kvalitativt uppföljning- och återvärvningsarbete och sakta men säkert bygga medlemsbasen 

starkare. 

Det vi kan se på distriktsnivå är att ett par distrikt utmärker sig med att dels bibehålla en 

liknande nivå av nyvärvade och i vissa fall ställt om på ett sätt som verkligen varit framgångsrikt.  
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Överblick nyvärvade per distrikt 2018-2020 

Distrikt Värvade 
2018 

Värvade 
2019 

Värvade 
2020 

Stockholm 131 132 120 

Uppsala 111 150 137 

Södermanland 15 17 12 

Östergötland 44 9 34 

Jönköping 204 268 45 

Kronoberg 106 72 95 

Kalmar 25 15 19 

Gotland 6 6 2 

Blekinge 11 5 5 

Skåne 142 117 77 

Halland 26 28 34 

Göteborg och Bohuslän 27 26 46 

Älvsborg 35 35 12 

Skaraborg 95 195 86 

Värmland 60 30 11 

Örebro 56 94 16 

Västmanland 42 3 10 

Dalarna 108 180 24 

Gävleborg 155 318 163 

Västernorrland 201 46 66 

Jämtland 292 383 126 

Västerbotten 255 54 37 

Norrbotten 168 169 302 

Totalt 2315 2352 1479 

 

Skulle vi lyckats bibehålla värvningsnivån likt 2018-2019 hade vi i kombination med vår 

återvärvning sannolikt sett en nettoökning 2020.  

 

Ett ljus i denna genomgång är om vi tittar på faktiskt utfall gällande betalande/registrerade 

medlemmar de senaste 10 åren. Då hamnar vi ca 200 under genomsnittet. Det beror troligen i 

hög utsträckning på det värvningsarbete som gjordes 2018 och 2019 och att vi varit mer 

framgångsrika i att återvärva dessa medlemmar. 
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Överblick totalt antal betalande/bekräftade medlemmar 2010-2020 

 

 

Det vi också kan konstatera är att tidigare stora distrikt har drabbats hårdast, där Jönköping och 

Dalarna särskilt sticker ut, Gävleborg och Kronoberg i något mindre utsträckning. För samtliga 

av dessa har både värvning och återvärvning minskat betänkligt från en tidigare hög nivå. 

Stockholm och Uppsala har dock klarat sig något bättre. 
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Överblick totalen samt återvärvade per distrikt 

Distrikt Totalt antal 
medlemmar 
31/12-2019 

Totalt antal 
medlemmar 
31/12-2020 

Återvärvade 
2020 

Andel återvärvade 
från 2019 

Stockholm 217 214 94 43% 
Uppsala 217 202 65 30% 

Södermanland 25 19 7 28% 
Östergötland 33 47 13 39% 

Jönköping 338 103 58 17% 
Kronoberg 234 169 74 32% 

Kalmar 21 27 8 38% 
Gotland 18 9 7 39% 
Blekinge 12 10 5 42% 

Skåne 159 146 69 43% 
Halland 63 66 32 51% 

Göteborg och Bohuslän 45 68 22 49% 
Älvsborg 54 29 17 31% 

Skaraborg 242 159 73 30% 
Värmland 69 32 21 30% 

Örebro 125 55 39 31% 
Västmanland 28 15 5 18% 

Dalarna 223 60 36 16% 
Gävleborg 465 273 110 24% 

Västernorrland 86 122 56 65% 
Jämtland 445 284 158 36% 

Västerbotten 86 60 23 27% 
Norrbotten 219 385 83 38% 

Totalt 3424 2554 1075 31% 

 

 

En framgång är att vår återvärvningsfekvens under året legat på samma nivå som 2019 och 

högre än för 2018. Det bör noteras att denna återvärvningsfrekvens passerades redan nu i 

februari för 2021.  

Återvärvade 2018 27,8% 

Återvärvade 2019 31,7% 

Återvärvade 2020 31,4% 

 
Däremot är vår potential nu för återvärvning under 2021 i absoluta tal mindre än under 

föregående år eftersom vi har en minskande medlemsbas. Om pandemin fortsätter under en 
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längre period och vi inte kan få värvningstrenden att vända uppåt riskerar vi alltså under året att 
fortsätta minska i medlemsantal. 

För att runda av med några positiva siffrorna har sex distrikt ökat sitt medlemsantal under året. 

Det gäller Östergötland, Halland, Kalmar, Göteborg och Bohuslän, Västernorrland och 

Norrbotten. För de första tre handlar det om mycket små distrikt som genom små ökningar 

hamnat på positiva siffror. I Östergötlands fall kommer hela ökningen från en nystartad 

förening, i Kalmar och Halland är det en existerande förening i respektive distrikt som ökat.  

I Göteborg och Bohuslän och Västernorrland handlar det om mellanstora distrikt som ökat 

medlemsantalet med mellan 30-40%. I Norrbotten handlar det om ett redan stort distrikt som 

framförallt ökat genom en stark nyvärvning. 

Framåt  

En levande diskussion kring vår medlemsutveckling- och medlemsbas är fortsatt nödvändig. En 

återkommande del som också belyser vår utmaning i att rekrytera är den breda ansvarskänslan, 

kunskapen och kulturen i organisationen kring att nå ut på nya sätt. 

 

Framgångsfaktorerna från 2020 går att se inom ett par distrikt och föreningar. När distrikt 

provat föreningsutmaningar digitalt, kompisvärvning i sin förening och att utmana sina tankar i 

värvning så har det gett resultat. När det funnits ett ideellt engagemang som motor i det har 

effekten varit som tydligast. Detta måste vi ta tillvara på, inte bara genom faddring, enskilda 

eldsjälar, kampanjer och personal. Utan som ett konsekvent agerande i alla insatser framåt. 

Särskilt nu under 2021. 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten 

Samuel Somo 

Stockholm 2021-03-05 
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Ekonomisk rapport (punkt 7q, bilaga § 17:17) 
Bakgrund 

Nu börjar vi sakta men säkert få en fullständig överblick kring ekonomi för 2020. Under v.11 
genomförs bokslutsrevisionen och efter det hoppas vi kunna presentera en färdig och korrekt 
årsredovisning som kan behandlas på mötet i maj. 

Sedan 2017 har vi aktivt arbetet med att få en ekonomi i balans, och en ekonomi där vi skapar 
utrymmen för större investeringar, buffert för tuffa tider och marginaler som krävs för att hålla i 
gång det maskineri UNF ändå är. Vi har lyckats väl kan vi konstatera. 
 
Vår nya medarbetare Hatice har sammanställt överblicken ni ser nedan, liknande 
sammanställning har gjorts kring 2019- års utfall. Detta ska sedan följa med i den ekonomiska 
berättelsen till kongressen. Notera dock att vi valt att sammanställa det utifrån den rådande 
budgetens uppställning och inte den som gällde 2017-2019. 
 
I den här rapporten har förbundsstyrelsen därför fått en överblicksbild kring preliminärt resultat 
för 2020, samt budgetuppföljning i relation till varje huvudpost i vår budget.  
 
Utvalda avvikelser med tillhörande kommentar:  
 
Intäkter 

• Den revidering förbundsstyrelsen gjorde 2019 rörande intäkter från Miljonlotteriet räckte 
inte för att möta utfallet. Här finns en intäktsskillnad på ca -750 000kr. 

• Avvikelsen för Övriga intäkter består till 80% av intäkter från staten eftersom man ersatte 
alla sjuklönekostnader som arbetsgivare har under pandemin. 
 

Utgifter 

• Styrelsekostnaderna landar på ca 200 000 kr under budget. Främst för att fysiska möten 
och verksamhet uteblivit. 
 

• Infrastruktur så har vi något lägre utfall på hyra, revision samt medlemsavgifter för 
samarbetsorgan. Utöver det saknar vi fakturering från IOGT-NTO rörande våra IT-
kostnader. Ingen risk att vi går över budget här.  
 

• Under personalkostnader är den största besparingen minskat resor och fysiska samlingar 
på grund av pandemin.  
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• Stöd till landet pengar så är det föreningsbidraget som är den absolut största skillnaden. 

Där är 220 000 av 800 000kr utbetalt och distriktsbidrag landar på 775 000kr mot 
budgeterat som var 1 miljon. 
 

• Bildningsverksamheten har av förklarliga skäl inte kunnat genomföras på samma sätt. 
Kostnaderna för DSS och Kamratstödskursen har nästintill uteblivit.  
 

• Kostnad på kongress rör en försenad faktura från 2019 som landade på 2020. 
 

Resultat 

• Vi gör ett verksamhetsresultat (intäkter och utgifter under året) på + 1,5 miljoner. Det 
avviker med ca + 500 000 kr från kongressbudgeten och hela +1,8 miljoner från den 
reviderade budgeten. Trots mindre intäkter från Miljonlotteriet så är det pandemins 
effekt på vår verksamhet, samt underlag för föreningsbidrag och distriktsbidrag som 
påverkar resultatet störst.  
 

• Verksamhetsindelat resultat (upplösning av medel från 2019 - avsättningar för 2021) 
adderar ytterligare ca 200 000kr till vårt slutresultat. Samt en ännu större differens 
jämfört med kongressbudget samt reviderad budget.  
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Framåt 

Resultatet är preliminärt men väldigt nära fastställt resultat. Det kan tillkomma några justeringar 
beroende på vår bokslutsgranskning och om vi har missat något. 
 
I maj läggs årsredovisning till handlingarna och skickas till kongressen. Kort efter mötet ska ni i 
förbundsstyrelsen, likt förra året, signera årsredovisningen digitalt. Mer information om den 
processen kommer när det närmar sig.  
 
Finns det några frågor kring ekonomin för 2020 är ni varmt välkomna att ställa dessa på mötet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera rapporten  

 

Samuel Somo & Johan Fridlund 
Stockholm, 2021-03-08 
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Diskussionsunderlag (punkt 8a, bilaga § 
17:18) 
Bakgrund  

Som beslutat under ett tidigare styrelsemöte har en grupp bestående utav Jacob Nehrer, Simon 
Thörn och Jane Segerblom arbetat med förslaget på arbetsplan inför kongressen 2021. I den 
processen har det även arrangerats ett pass under kongressförfesten för att få in åsikter bland 
medlemmar.  
 
I det utkast som nu läggs fram till förbundsstyrelsen har vi haft ett stort fokus på att försöka 
skapa en ägandeskapskänsla hos våra medlemmar genom de mål vi sätter, men en stor del utav 
arbetsplanen är också mer mätbar och tydligare än de senaste arbetsplaner UNF antagit. Dock 
råder viss oenighet internt i gruppen som arbetat med arbetsplanen om hur målen bör vara 
utformade, vilket vi hoppas att förbundsstyrelsen kan ge oss klara direktiv kring för att vi ska 
kunna ro detta i hamn. Den huvudsakliga konflikten handlar om målens mätbarhet, samt på 
vilka sätt distrikt och föreningar borde inblandas i arbetsplanen. 
 
I utkastet finner ni även två olika utkast på rubriken “UNF ökar i medlemsantal, behåller fler 
medlemmar och har starka distrikt.”. Detta på grund av de oenigheter som funnits och en tanke 
kring att förbundsstyrelsen på ett konkret sätt bör ta del av meningsskiljaktigheterna som 
nämnts i handlingen 
 
 

Vidare önskar vi att förbundsstyrelsen inför diskussionen tänker på dessa frågor 
 
Vad är syftet med kongressarbetsplanen? Är den för förbundsstyrelsen eller distrikt/föreningar? 

 
Hur borde målen vara utformade? 

På vilket sätt styr vi mest effektivt genom arbetsplanen? 

Vilka rubriker borde finnas med i arbetsplanen? 

Vad tycker du om målen i sak, faller dem under de prioriteringar UNF borde göra framöver? 

Vad är rimligt som röd tråd i kongressarbetsplanen? 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att Notera diskussionen 
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Jacob Nehrer 
Jacob.Nehrer@unf.se | 0760475490 
Västerås, 2021-03-08 

Jane Segerblom 
Jane.segerblom@unf.se | 0768360585 
Mullsjö, 2021-03-08 

Simon Thörn 
Simon.thorn@unf.se | 0761336681 
Göteborg, 2021-03-08 
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Arbetsplan 2021-2023 

Inledning 

Arbetsplanen innehåller våra gemensamma riktlinjer för hur vi ska utforma 
verksamheten i UNF. Alla medlemmar i organisationen behövs för att uppnå de 
resultat vi vill ha. Förbundsstyrelsen finns till för att underlätta genomförandet av 
arbetsplanen och för att ge en enad riktning, för att vi gemensamt ska kunna arbeta 
mot vår vision, en demokratisk och solidarisk värld fri från droger. För att uppnå 
vår vision krävs det att vi alla kämpar tillsammans. Därför fokuserar den här 
arbetsplanen mycket på distrikt och föreningar, det är medlemmarna i UNF som 
skapar UNF. 

 
Mål 2023 

UNF är den självklara mötesplatsen för ungdomar som vill göra sin fritid 
meningsfull, men även påverka samhällsutvecklingen mot en mer demokratisk, 
solidarisk och drogfri värld. Vi är en organisation med mångfald bland våra 
medlemmar och verksamhet. UNF är experter på drogpolitiska frågor och ger unga 
en röst i debatten. UNF är en röst att räkna med och är en respekterad aktör i 
civilsamhället. 

 
 

UNF bildar sina medlemmar i drogpolitik för att stärka 
medlemmarnas ställningstagande  

•  I UNFs distrikt genomförs drogpolitiska bildnings insatser för att stärka 
medlemmarna  

• UNF tar en aktiv roll i civilsamhället och arbetar för att uppnå målen under 
Agenda 2030 

• UNF driver en drogpolitisk nyckelfråga som är aktuell i samhället 
• UNF ska aktivt jobba med kamratstödet  
• Distrikten ska öka i antalet påverkansaktiviteter 
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UNF ökar i medlemsantal, behåller fler medlemmar och har 
starka distrikt. 
 
UNF står inför utmaningen att återhämta sig efter pandemin, men även inför 
andra utmaningar som vi måste ta oss an för att komma starkare in i kommande 
mandatperiod. Med distrikten och föreningarna i fokus bygger vi en stark 
verksamhet som håller länge och möjliggör för oss att som folkrörelse ge 
nykterheten till fler ungdomar i Sverige. Vi ger även någonting till Sverige, 
demokratikämpar som står upp för vad som är rätt och som är solidariska nog att 
dela med sig av gåvan som är UNF. 
 
17 utav UNFs distrikt är aktiva och självständiga 

• UNF har en tydlig värvningskultur där alla medlemmar har verktygen och 
viljan att delta i värvningen  

• UNFs distriktsstyrelsen utvecklas och höjer sin kompetensnivå  
• Det administrativa arbetet i distrikt och förening effektiviseras och 

minimeras  
• 17 utav UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar 
• Alla UNF:s distrikt har tillsatta distriktsstyrelser 

 
 

UNF:s Distrikt nettoökar i medlemsantal varje år 

• I all UNF:s föreningsverksamhet tar vår ideologi en tydlig plats  
• UNF har ett långsiktigt och hållbart föreningsliv som tillåter för ett långt 

engagemang  
• Det finns förutsättningar för ett engagemang inom UNF i hela Sverige 
• UNF återvärvar 50% av vår medlemsbas årligen  
• UNF har 140 aktiva föreningar 
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UNF ökar i medlemsantal, behåller fler medlemmar och har 
starka distrikt. “2 
 
17 utav UNFs distrikt är aktiva och självständiga 

• En majoritet utav UNF:s föreningar genomför egna värvningar och 
återvärvningar 

• UNFs distriktsstyrelser utvecklas och höjer sin kompetensnivå 
• Det administrativa arbetet i distrikt och förening effektiviseras och 

minimeras  
• 17 utav UNF:s distrikt har minst 100 medlemmar  
• Alla UNF:s distrikt har tillsatta distriktsstyrelser 

 
 

UNF ökar i medlemsantal och blir 5000 medlemmar 
• Alla distrikt i UNF har ett aktivt föreningsstöd 
• Medellängden på ett medlemskap i UNF ökar (Med X år) 
• Tio utav UNF:s distrikt startar föreningar på nya orter  
• UNF återvärvar 50% av vår medlemsbas årligen  
• UNF har 140 aktiva föreningar 

 
UNF:s distrikt är aktiva och bildningen är ryggraden i 
organisationen 
 
Genom att alla distrikt är aktiva skapar vi möjlighet för engagemang i hela landet. 
Att alla distrikt och föreningar har en dedikerad fadder som kan stötta dem i deras 
arbete är en annan nyckelfaktor. Distrikten prioriterar UNF:aren för att alla 
medlemmar ska få en bra start på sitt engagemang.  Föreningsstyrelsesamlingar gör 
att föreningarna får optimala förutsättningar att bedriva sin verksamhet. I alla 
distrikt bedrivs folkbildning i olika former som stärker medlemmarnas 
engagemang och kunskap.  
 
Distrikts- och föreningsstöd 

• Alla distrikt har tillsatta distriktsstyrelser 
• Alla distrikt och föreningar har en fadder 
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Bildning 

• Alla distrikt ökar i antal bildade i UNF:aren 
• Alla distrikt genomför föreningsstyrelsesamling för sina föreningar 
• Alla distrikt ökar i antal genomförda studietimmar 
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Diskussionsunderlag Förbundsstyrelsens 
prioriteringar (punkt 8b, bilaga § 17:19) 
Bakgrund 

Sedan vi tog beslutet i november om förbundsstyrelsens prioriteringar har mycket av det vi har 

arbetat med klickat i prioriteringarna vi har satt, det kan ni läsa om hur det arbetet går i 

rapporten om UNF till fler.  

Jag vill säga att vi inte kommer att nå upp till dem prioriteringarna vi har satt om vi fortsätter 

som vi gör just nu, vi kommer behöva prioritera bort saker om vi ska gå framåt med detta. 

Förbundet har just nu få medlemmar som kan engagera sig i de målen som förbundsstyrelsen har 

stakat ut och målen är även för ambitiösa för organisationen i en den rådande pandemin. Detta 

gäller även för personalorganisationen. Till exempel så har vi under hela 2020 genomförde vi 

totalt 17 UNF:aren och med de målen vi har just nu så skulle vi behöva genomföra 26 + 6 digitala 

UNF:aren bara under de första 6 månaderna. Vi behöver se över hur vi sätter mål begrundat på 

vad det är för möjligheter vi har och vad förbundsstyrelsen redan har för åtaganden. 

 

Medskick till förbundsstyrelsen för diskussion 

Det jag vill skicka med till er med till den här diskussionen är att vi behöver se över de 

prioriteringarna vi har gjort eller riva upp dem och ha våra mål och fokusområden som 

prioriteringar nu under resten av året. 

Att prioritera är bra men att vet vilken faktiskt utförandeförmåga vi har innan vi tar beslut som 

innebär stor omställning av organisationen kräver mer förarbete och mer dedikerade resurser. 

Diskussionsfrågor 

Hur ser vi på våra prioriteringar vi satte i november? 

 

Kan vi justera någonstans?  

 

Vad är mål och fokusområdesprogrammet roll i våra prioriteringar? 

  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att lägga diskussionen till handlingarna 
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Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Västerås, 2021-03-05 
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Diskussionsunderlag Klimatengagemang 
(punkt 8c, bilaga § 17:20) 
 
Bakgrund 

 
Kongressen 2019 beslutade att UNF:s förbundsstyrelse vid nästa kongress lämnar en utredning 
kring hur UNF skall engagera sig i klimatfrågan. Förbundsstyrelsen har utsett mig som ansvarig 
för det utredningsarbetet. Som ett led i detta önskas nu en diskussion i förbundsstyrelsen kring 
tankar på hur UNF:s framtida klimatengagemang ska se ut.  
 
Sen kongressen 2019 utgår UNF från följande klimatpolitiska ramar: 

• Parisavtalets mål på max 1,5 graders global temperaturökning måste uppnås. 
• Samhället måste ställa om till förnybart och satsningar på fossila energikällor måste 

upphöra. 
• Det är positivt och nödvändigt att individer minskar sin klimatpåverkan, men det är 

makthavare som är ytterst ansvariga för klimatkrisen 
• Den nödvändiga omställningen måste ske på ett socialt rättvist sätt. Det är de med störst 

klimatpåverkan som behöver ändra sig mest. 
 
Dessutom finns såväl ett arbetsplansmål som ett eget beslut om att UNF ska engagera sig för att 
klimatkrisen ska lösas. 
 

Diskussionsfrågor: 

• Hur tycker vi att styrningen med klimatpolitiska ramar, ett eget beslut och 
arbetsplansmål fungerar? 

• Vilka alternativa sätt ser ni för UNF:s framtida klimatengagemang? 
 
Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att  notera diskussionen 
 

Simon Thörn 
Göteborg, 2021-03-08 
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Diskussionsunderlag 
Verksamhetsberättelsen (punkt 8d, bilaga § 
17:21) 
Bakgrund 

Under senvintern har jag arbetat med verksamhetsberättelsen för 2020 och börjar landa i ett 

första utkast. Flera av er har fått vara inne och tycka till och gett input men jag vill öppna upp för 

en lite bredare innehållsdiskussion på vårt möte. Till mötet bifogar jag verksamhetsberättelsen i 

sin nuvarande form och till mötet i maj räknar jag med att den är helt klar. 

 

En annan diskussion jag vill inkludera i den här punkten är hur vi vill följa upp arbetet med 

kongresshandlingarna för att se till att inget halkar efter och så vi kan fånga upp det i tid. 

 

Diskussion 

 

Hur ser vi på måluppföljningen? 

 

Finns det någon höjdpunkt vi vill ta med? 

 

Hur ser vi på det generella upplägget av verksamhetsberättelsen? 

 

Något annat du vill ta med? 

 

Hur vill vi följa upp kongresshandlingarna? 

 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att notera diskussionen  
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Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Västerås, 2021-03-05 

Utkast: Verksamhetsberättelse 2020 

Förbundsstyrelsens organisation 2020 

Styrelsen under 2020 

Filip Nyman (Ordförande) 

Jane Segerblom (Ordförande) 

Daniel Bergdahl (Sekreterare) 

Johan Fridlund (Kassör) 

Simon Thörn (Bildningsledare) 

Ellen Hjort 

Jacob Nehrer 

Förbundsstyrelsen har i denna konstellation haft nio protokollförda möten under 2020. 

Utskott under 2020 

Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet har bestått av tre personer från förbundsstyrelsen.  

Ellen Hjort (sammankallande) 

Filip Nyman 

Johan Fridlund 

Arbetsutskottet har i denna konstellation haft 7 protokollförda möten under 2020. 

 

Revisorer 

På kongressen 2019 valdes Jonathan Spånberger och Malin Andersson till ordinarie 

verksamhetsrevisorer och förvaltningsrevisorer, samt Emil Johansson och Arvid Ståhl till 

verksamhetsrevisorersättare och förvaltningsrevisorersättare för perioden 2019-2021. 

 

 

 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

71(194) 

Faddergruppen  

Faddergruppen har bestått av: 

Jane Segerblom (faddercoach)  

Jacob Nehrer  

Filip Nyman 

Simon Thörn 

Johan Fridlund 

Sigrid Björk 

Karin Eriksson 

Jennie Rydén 

Jens Jörgensen Moberg 

 

 

Drogpolitiska gruppen 

Gruppen har under 2020 jobbat med att revidera det drogpolitiska programmet som 

förbundsstyrelsen fick i uppdrag från kongressen 2019. 

Gruppen har bestått utav: 

Ellen Hjort (sammankallande) 

Filip Nyman 

Wilhelm Wirén 

Simon Schönbeck 

Lovisa Edström 

Julia Nilcrantz 

Daniel Bergdahl 
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Utvalda händelser 2020 
 

 

Covid-19 och UNF:s digitala omställning 

Året 2020 var ett speciellt år. Två månader in i 2020 slog covid-19 till och UNF behövde ställa 

om. Vår personal började arbeta mer hemifrån och våra aktiviteter flyttade från den fysiska 

UNF-lokalen till den digitala. Korridorsvärvningen blev omöjlig att genomföra och vi har 

försökt arbeta med nya former för att välkomna nya medlemmar. Under året har mycket av vår 

verksamhet skett främst via det digitala systemet Lifesize och genom vår discordkanal. 

Föreningarna och distrikten har också tvingat ställa om och anpassa sig. En anpassning som skett 

fort trots att pandemin har sänkt försvårat engagemang och möjlighetena att genomföra 

verksamhet. Det står helt klart att utvecklingstakten som UNF var inne i påverkades hårt av 

pandemin.   

 

 

 

Digital-Distriktsstyrelsesamling 

 

Under våren samlade vi över 36 deltagare från hela landet till den årliga samlingen för nyvalda 

styrelseledamöter. I år blev samlingen digital pågrund utav den rådande pandemin. Innehållet 

fokuserade på att ge våra nya eldsjälar möjligheten att komma igång med sitt styrelseuppdrag på 

bästa sätt men även fortbildning i påverkan och värvning. Samtidigt genomfördes den första av 

tre ordförandeträffar samt kassörträffar som ska ge våra ordföranden och kassörer ett bollplank 

men också möjligheten att få folkbildas i sina nya förtroendeuppdrag. 

 

 

 

 

 

Kommunrankningen 2020 
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Kommunrankningen 2020 Under 2020 gjorde Simon Schönbeck kommunrankningen 

tillsammans med en referensgrupp från förbundsstyrelsen, Ellen Hjort och Simon Thörn, 

ledning från kansliet, Sofia Karlsson, och grafisk formgivning av Lowe Elfström. 

 

Årets kommunrankning var ett stort omtag där nästan hela rapporten gjordes om. Fokus i 

rapporten gick från länen till att studera kommunerna mer noggrant och rikstäckande trender. 

Omfattningen av rapporten vidgades kraftigt och gick från 10 indikatorer till 28. Rapporten 

delades även upp i fyra områden vilket vidgade rapportens granskning, dessa var: Mötesplatser, 

Fritidsaktiviteter, Inflytande och Prevention.  

 

Kommunrankningen 2020 identifierade tre trender: (1) Det förebyggande arbetet försämras i 

Sveriges kommuner (2) Kommuner i norra Sverige presterar sämre än resterande Sverige (3) 

Det förebyggande arbetet träffar ojämlikt, det är stor skillnad mellan kommuner och de 

kommuner där arbetet behövs som mest är där arbetet är mindre bra.  

 

Kommunrankningen fick dålig spridning i media under året, troligen då den släpptes under 

mediebevakningen av det Förenta staternas val och då det hände mycket kring Corona-

Pandemin i media. Men rapporten har fått stor spridning bland våra medlemmar och 

kommuner. Flertalet kommuner har varit i kontakt med oss och vi blev till och med inbjudna för 

att ge råd till en kommun i hur de kunde utveckla sitt arbete.  

 

 

 

Måluppföljning av arbetsplan 2020 

 

 

Mål för 2023 
 

UNF är den självklara mötesplatsen för ungdomar som vill göra sin fritid meningsfull,  
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men även påverka samhällsutvecklingen mot en mer demokratisk, solidarisk och drogfri värld. 

Vi är en organisation med mångfald bland våra medlemmar och verksamhet.  

UNF är experter på drogpolitiska frågor och ger unga en röst i debatten. UNF är en röst att 

räkna med och är en respekterad aktör i civilsamhället. 

 

Uppföljning av målet 2023 

Status: Inte uppnått  

Kommentar: Vårt medlemsantal från 2020 till 2021 sjönk med cirka 1000 medlemmar och 

det gör inte heller UNF till den självklara mötesplatsen för unga. Det vi kan se på vår 

verksamhet och de som engagerar sig i den är att det självklart är olika människor som 

kommer ifrån olika platser i Sverige, men om vi kan anse målet om att vi är en 

organisation med mångfald är därmed svårtolkad. 

Under 2020 har vi befäst vår roll som en etablerad aktör i civilsamhället genom arbetet 

med LSU mot MUCF. Ledningen jobbar aktivt med att UNF ska synas i sammanhang med 

övriga civilsamhället.  

Kongressuppdraget om att revidera det drogpolitiska programmet hoppas vi kunna ge en 

språngbräda åt nya drogpolitiska experter. Under 2021 och 2022 kunna användas i 

bildningsyften för våra medlemmar men också för andra organisationer som behöver bli 

bättre på drogpolitik.  

 

 

 

 

 

UNF till fler 

 

UNF är en växande organisation både när det kommer till medlemsantal, genomförd verksamhet 

och 
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engagemangsnivå. Vi är många och vill bli ännu fler. Värvning är en del av vår kontinuerliga 

verksamhet, och inkludering och aktivering är nyckeln till ett långt och meningsfullt 

medlemskap. Vi vill 

ha en mångfald bland medlemmar. För att uppnå detta arbetar vi strategiskt och medvetet. Vi är 

helt enkelt fler i UNF, fler trivs i UNF och UNF når ut till fler. 

 

• UNF ökar i medlemsantal och blir 8000 bekräftande medlemmar 

 

• UNF satsar på att nå, värva och inkludera målgrupper som är underrepresenterade i UNF för 

att skapa en god mångfald bland medlemmarna, genom att bland annat undersöka nya 

värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av distrikten 

 

• UNF arbetar för att skapa en värvningskultur där medlemmar aktivt vill och är med och värvar 

 

 

Uppföljning av målet UNF ökar i medlemsantal och blir 8000 bekräftande medlemmar 

Status: Inte uppfyllt 

Kommentar: från 2019 till 2020 gjorde vi en liten ökning och hoppades på att den ökningen 

skulle vara en språngbräda för det nya året. I februari slog pandemin till och vår 

skolvärvning för resten av året blev inställd på grund av att skolorna inte fick släppa in 

utomstående. Vi har lärt oss en del av pandemin och vi tror att nya sätt att värva på 

behöver lösas och vi tror att 2021 är året vi löser det problemet.   

 

Uppföljning av målet UNF satsar på att nå, värva och inkludera målgrupper som är 

underrepresenterade i UNF för att skapa en god mångfald bland medlemmarna, genom att 

bland annat undersöka nya värvningsformer, för att nå dessa, som kan användas av 

distrikten. 
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Status: Delvis uppnått 

Kommentar: När vi arbetar med värvning så värvar man ofta de som är lika en själv. 

Under 2020 har vi inte kunnat vara ute på skolor på samma sätt och föreningarna har 

behövt värva själva. Pandemin har tvingat oss att hitta nya sätt att värva och 2020 va året 

vi påbörjade den resan. Det vi kan se i verksamheten och i medlemsregistret är att det är 

människor från olika bakgrunder. Där UNF behöver bli starkare är just nu på 

landsbygden och i våra förorter för att nå till en bredare målgrupp och där har distrikten 

ett stort ansvar att föra det vidare.  

 

Uppföljning av målet UNF arbetar för att skapa en värvningskultur där medlemmar 

aktivt vill och är med och värvar 

Status: Inte uppnått 

Kommentar: Just nu är det främst personal som värvar och återvärvar och vi behöver få 

våra ideella att förstå vikten av att värva och återvärva. Det vi dock kan konstatera är att 

återvärvningen är någonting som blir mer och mer kultur i UNF, vilket bådar gott för 

framtiden. 

 

 

UNF organiserar sig 

 

UNF är en organisation där alla kommer till tals, trivs och lär sig massa nytt. I UNF ska det 

kännas meningsfullt att organisera sig och en ska växa och utvecklas som individ. Vi har ett brett 

urval av verksamhet och är inte rädda för att utmana våra engagemangsformer. Alla ska ha 

möjlighet att organisera sig på lika villkor oavsett vem du är eller vart du kommer från. 

 

• UNF blir en organisation som är relevant, uppdaterad och utmanar sina engagemangsformer 

och verksamhetsmetoder 
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• Alla medlemmar ska känna att det finns mer att lära sig och det uppnår vi genom att prioritera 

bildningsverksamhet 

 

• UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett tydligt likabehandlingsarbete 

 

Uppföljning av målet UNF blir en organisation som är relevant, uppdaterad och utmanar 

sina engagemangsformer och verksamhetsmetoder 

Status: Delvis uppnått 

Kommentar: Nya förutsättningar har fått oss att utveckla vår digitala verksamhet. Det 

största vinsten med detta är att det blivit lättare att delta oavsett var du bor. Det går dock 

att göra mycket mer och det finns enorm potential i att fortsätta utforska möjligheterna till 

engemang och verksamhet online. 

 

Uppföljning av målet Alla medlemmar ska känna att det finns mer att lära sig och det 

uppnår vi genom att prioritera bildningsverksamhet 

Status: Inte uppnått 

Kommentar: Organisationen har senaste åren anpassat omfattningen på bildningssystemet 

för att det inte ska vara för många kurser som ska genomföras. Trots det bildas för få i 

exempelvis UNF:aren och framtagandet av nya kurser som Ledaren har gått långsamt. Det 

finns också outnyttjade möjligheter att genomföra fler egna koncept och mer 

föreningsbildning. 

 

Uppföljning av målet UNF blir en inkluderande organisation vilket uppnås genom ett 

tydligt likabehandlingsarbete 

Status: Delvis uppnått 

Kommentar: UNF har en stark tradition av att vara en inkluderande organisation där 

unga människor känner sig hemma. Det är en stark kultur som vi ska vara stolta över och 

den sitter djupt. Under året har dock inga insatser utöver det vanliga gjorts på området.  
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UNF påverkar 

 

UNF är den solklara rösten när det kommer till att prata drogpolitik. Vi är väl pålästa och alltid 

redo att ta kampen. Vårt påverkansarbete är brett, det sträcker sig från lobbyism till aktivism, 

från politikermöten till gatukritor och affischer. Vårt påverkansarbete gör att fler vill gå med i 

UNF. Alla ska kunna vara med och bidra på sitt sätt. Det ska vara tydligt att vi är med och 

förändrar världen tillsammans och är alkoholindustrins värsta fiende. Vi påverkar även i frågor 

rörande demokrati och solidaritet. UNF sätter därmed tydligt fokus på den enorma 

samhällsutmaning som klimatkrisen utgör. 

 

• UNF ska påverka makthavare inom våra frågor och vara vassa i medier 

 

• UNF arbetar aktivt med bildning inom drogpolitik och påverkansarbete så medlemmarna 

känner sig självsäkra och redo att ta debatten 

 

• UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa alkoholreklamen 

 

• UNF ska engagera sig för att klimatkrisen ska lösas 
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Uppföljning av målet UNF ska påverka makthavare inom våra frågor och vara vassa i medier 

Status: Delvis uppnått 

Kommentar: Under 2020 har vi jobbat med att utveckla möjligheterna och sänka ribborna 

för våra föreningar och distrikt att kunna påverka på lokal och regional nivå genom att 

skruva upp vårt pressarbete. Både på förbunds- och distriktsnivå har vi under 2020 haft 

debattartiklar i de större kvällstidningarna och på olika debattsidor över landet. Det finns 

fortfarande mer att göra men med revideringen av vårt drogpolitiska program så kommer 

vi under 2021 kunna kommunicera vassare budskap. 

 

Uppföljning av målet UNF arbetar aktivt med bildning inom drogpolitik och påverkansarbete 

så medlemmarna känner sig självsäkra och redo att ta debatt 

Status: Delvis uppnått 

Kommentar: Under 2020 har vi under varje våra digitala samlingar vi genomfört 

bildningsinsatser kopplade till påverkan och drogpolitik. Under sommaren genomförde 

den drogpolitiska gruppen en studiecirkel med syfte att bilda fler medlemmar inom ämnet. 

Under hösten genomfördes även remisssrundor av det drogpolitiska programmet mot 

distrikten för att bygga intresse och bilda medlemmar i våra frågor samt att inhämta 

information om våra medlemmars åsikter och prioriteringar. 

 

 

 

Uppföljning av målet UNF ska fortsätta arbetet med vår valda nyckelfråga - att stoppa 

alkoholreklamen 

Status: Inte uppnått 

Kommentar: Under 2020 har vi valt att nedprioritera målet om att stoppa 

alkoholreklamen. Under året har vi haft små inslag av frågan men inte någon rejäl 

satsning.  
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Uppföljning av målet UNF ska engagera sig för att klimatkrisen ska lösas 

Status: Inte uppnått 

Kommentar: Under 2020 har vi inte arbetat med frågan om att engagera oss i 

klimatkrisen. Det har varit svårt att hitta ett bra sätt för oss att engagera sig i frågan 

utifrån våra frågor vi redan driver. 

 

 

 

 

Medlemsutveckling 

 

Distriktsstöd 

I början utav 2020 började faddergruppen arbeta med distriktsstödet, faddergruppen har varit 

uppdelad i två “fadderteam” som stöttat varandra i sitt faddrande utav distrikten samt stämt av 

varje månad med möten. Inom förbundsstyrelsen har arbetet med arbetsplansområdet “UNF till 

fler” fortgått, en del utmärkande arbeten som kan kopplas till distriktsstödet är föreningsstrategi,  

 
Distriktsstatus 

2020 har tagit hårt på de flesta utav UNFs distrikt, 6 av distrikten har ökat i medlemsantal 

jämfört med 2019, samtidigt som resterande 17 distrikt minskat i medlemsantal.  

Under 2020 hade 18 distrikt Distriktsårsmöte, lika många som 2019. 

2020 fanns 18 tillsatta distriktsstyrelser, även här är det samma siffra som 2019 
Medlemsantal  
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Bildning 

 

Bildningen är en del av vår verksamhet som påverkats mycket av pandemin. Att träffas och 

umgås intensivt under en helg som vi är vana vid har i många fall inte varit möjligt under året. 

Samtidigt har en kraftig omställning skett när såväl UNF:aren-kurser som studiecirklar börjat 

genomföras i digital form. En del av förbundets bildningsinsatser som distriktsstyrelsesamling 

och nätverk för ordförande och kassörer har blivit digitala medan bland annat julkursen fick 

ställas in.  
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Beslutsunderlag: Avsättning av pengar för 
nationellt läger (punkt 9a, punkt § 17:22) 
Bakgrund 

På förbundsstyrelsemötet i januari togs beslutet: ” att Johan Fridlund får i uppdrag att bereda 

frågan om att avsätta medel för framtida nationella läger/samlingar då lägerverksamhet inte går 

att genomföra på kongressen 2021.” 

Efter att ha sett på tidigare kongresskostnader samt diskussion med kongressgruppen har jag 

tagit ett beslut att ge ett förslag på att avsätta 200.000kronor till ett nationellt läger som då 

planeras för 2022.   

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att avsätta 200.000kronor från kongressbudgeten 2021 för ett nationellt läger 2022. 

 

Johan Fridlund 

Östersund 2021-03-06  
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Beslutsunderlag Förslag på arbetsordning 
(punkt 9b, bilaga § 17:23) 
Bakgrund 

Under förra mötet diskuterade vi olika idéer och tankar kring hur arbetsordningen borde se ut 

för UNF:s digitala kongress 2021. Till det här mötet har jag skrivit ett förslag på hur 

arbetsordningen borde se ut.  

Planen (sammanfattning av förslaget) 

Den grundläggande tanken är att vi ska maximera diskussionerna, se till att alla gör sina röster 

hörda och att tankar och idéer ska utvecklas under kongressens gång. 

Mötet kommer skötas genom vote-it och zoom. Det kommer innebära ett stort förarbete. 

Förslagsläggare kommer få göra i ordning videor där de föredrar sina förslag och anordna träffar 

med ombudsdelegationer för att diskutera de olika frågorna. Alla medlemmar kommer få tillgång 

till vote-it om de vill för att kunna utnyttja sin yttranderätt. Nytt för i år är att distrikten väljer 

delegationsledare som ska få vote-it-instruktioner och som kommer vara med och guida 

delegationerna i vad saker och ting betyder utan att själva vara ombud.  

Själva kongressen kommer inledas i helgrupp. Där kommer vi besluta om arbetsordning och 

rapporter. Rapporterna kommer inte lyftas såvida ombuden inte ber om detta (denna regel gäller 

inte rapporter som också uppmanar till någon ytterligare handling i och med sin att-sats). 

Nästa del av kongressen är olika beslutspunkter. Motioner, propositioner, förslag på budget, 

arbetsplan och liknande. Detta kommer behandlas i gruppdiskussioner om max 15 personer. 

Detta kommer inkludera eventuella intresserade ersättare även om de inte ersätter just då. I 

gruppdiskussionen kommer vi ha talartidsmätning och kvotering baserat på första- eller 

andragångstalare såväl som på pronomen. Inlägg kommer tidsbegränsas på två minuter.  

Diskussionspassen kommer följas av omröstningspass efter att delegationerna har haft möjlighet 

att prata ihop sig om vad de varit med om i sina olika diskussionsgrupper. Flera omröstningar 

kommer pågå samtidigt under en viss period. Vi kommer inte använda 

kontrapropositionsvotering under kongressen, utan istället använda vote-its schulze. 

Förbundsstyrelsen har själva märkt hur komplicerat kontrapropp kan verka i vote-it. 

Valen kommer genomföras i helgrupp och här kommer vi i röstningen att köra skotsk STV. 

Detta innebär att ombuden kommer ranka kandidaterna och den som är minst impopulär vinner 

i princip. Exempel: Hanna, Sune och Greta kandiderar. Jag vill helst ha Greta, sen Sune och sen 
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Hanna. Greta är minst populär bland de andra så min röst leder inte till en vinnande kandidat. 

Då räknar datorn ut så att min röst istället går till Sune. Om Sune var tillräckligt många 

personers andrahandsval kan Sune eventuellt vinna över Hanna som var mest populär för folk i 

första hand. 

Vidare är tanken att det ska vara mycket aktiviteter. Förhoppningsvis en lång lunch och mycket 

pauser + fika.  

Framåt 

Jag har skrivit de allmänna dragen här i texten, men tänker att ni får läsa resten i 

arbetsordningen här nedan.  

Tanken är att ta fram ett schema för passen när vi har en bild av hur många motioner och 

propositioner det blir och på vilka teman.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att hänskjuta förslaget på arbetsordning till UNF:s kongress 2021  
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Förbundsstyrelsens förslag nr 1: Arbetsordning 

Bakgrund 

Arbetsordningen har vi för att gemensamt komma överens om hur reglerna för kongressen ska 

se ut. Vissa delar av mötets upplägg regleras i stadgarna medan annat varierar från år till år. I år 

är arbetsordningen särskilt viktig eftersom vi möts på ett sätt vi inte har gjort förut. Vi måste 

vara extra noggranna med att ge alla som vill möjlighet att prata, att se till att personer från olika 

delegationer får ta del av varandras perspektiv och få alla att känna att vi kongressen kan ta 

välinformerade, genomtänkta och bra beslut.  

 

Rättigheter 

Alla medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen har rätt att yttra sig på UNF:s kongress. Detta kommer i 

år fungera så att alla medlemmar som vill kan få en användare i Vote-it med 

kommentarsrättigheter. Ombud, ersättare som aktivt ersätter och förbundsstyrelsen har 

förslagsrätt på våra kongresser, det har också valberedning och revisorer på specifika punkter. 

Förslagen kommer att läggas via vote-it. 

 

Röstlängd 

Röstlängden kommer bestå av de röstberättigade ombud som närvarar under en omröstning. 

Röstlängden kommer fastställas genom närvaroanmälan i vote-it inför varje beslutsblock. 

Röstlängden visar hur många ombud som totalt har rätt att rösta i blocket. 

 

Föredragning 

Inför mötet får varje förslagsläggare möjlighet att länka till en video. Detta gör det möjligt för 

förslagsläggaren att förklara bakgrunden till förslaget. Även de som svarar på förslag och 

motioner (förbundsstyrelsen och beredningsutskott) får möjlighet att göra en kortare video för 

att förklara sina svar. Innan mötet kommer till besluts- eller diskussionsfasen förväntas ombuden 

ha tillgodogjort sig informationen i föredragningarna.  
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Förslagsläggare kommer också få tillgång till vote-it och ha möjlighet att svara på frågor om 

förslaget under hela tiden från att vote-it blir tillgängligt till dess att beslut har fattats. 

 

Frågor 

Det kommer att finnas ett särskilt rum i vote-it där du kan skriva in frågor du har kring det 

praktiska i mötet, såsom tidsplan, tillgänglighet och liknande. Rummet kommer bemannas av en 

funktionär som försöker svara på din fråga så fort som möjligt. 

 

Förslag 

Alla ombud, ersättare som aktivt ersätter ombud, förbundsstyrelsen, revisorerna och 

valberedningen har rätt att lägga förslag på UNF:s kongress. Förslagen skrivs in i förslagsdelen i 

vote-it och detta kan göras från och med att ombuden får tillgång till vote-it till dess att 

förslagsmöjligheten stängs en halvtimme efter diskussionsgruppen om frågan.  

Under rubriken “Förslag” på punkten i föredragningslistan på vote-it hittar du de förslag som 

redan finns och längst ner knappen “Lägg till förslag”. För att lägga till ett förslag klickar du på 

denna knapp och fortsätter den redan påbörjade meningen så att det står ”föreslår att…” där … är 

ditt förslag. Om du behöver hjälp att formulera ditt förslag kan du vända dig till 

delegationsledaren. 

Samtliga förslag kommer att behandlas i beslutsfasen, men det bästa sättet att få igenom sitt 

förslag är att förklara det i vote-it och diskutera det med andra ombud, samt att gilla förslag en 

står bakom.  

 

Hashtags 

Du kan använda hashtags för att skapa filter bland inlägg och förslag. När du lägger ett förslag 

skapas en hashtag automatiskt, som är unik för ditt förslag. Du kan även skapa egna hashtags om 

det är något ämne du vill att andra ska kunna referera till, som #cosplay eller #distrikt. När någon 

kommenterar ett förslag eller svarar på ett diskussionsinlägg, som innehåller en hashtag, följer 

hashtagen med. Om du klickar på en hashtag filtreras alla förslag och diskussionsinlägg, och du 

ser bara de inlägg som innehåller den valda hashtagen. 
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Jämkning 

Om två personer har lagt förslag som står emot varandra, men där den ena antingen upplever att 

det andra förslaget är bättre eller att de borde kompromissa kan dessa personer jämka sig. Detta 

görs antingen genom att dra tillbaka den ena förslaget och kommentera att det är en jämkning, 

eller, om jämkningen innebär en kompromiss, lägga ett nytt förslag som kombinerar de två 

förslagen och kommentera att en jämkning har skett. 

Om det som jämkas står i ett förslag – till exempel att förbundsstyrelsen har med i 

arbetsplansförslaget att föreningar ska anordna kafferep och ett ombud föreslår att ändra 

kafferep till fikaträffar, men Förbundsstyrelsen då känner att fikaträffar är bättre kan de jämka 

sig. Då kommenterar förbundsstyrelsen detta i vote-it och fikaträffar blir en del av 

grundförslaget och kommer inte röstas om separat från arbetsplanen i stort. Vill ett ombud ha 

kvar kafferepsformuleringen måste hen alltså lägga ett nytt förslag om detta för att det ska gå till 

omröstning. 

Jämkning måste ske innan förslagsstopp för att ge presidiet tid att förbereda en beslutsordning 

och för att ombud ska kunna få en överblick över förslagen direkt efter förslagsstopp. 

 

Mötesformer 

När ombuden möts för att diskutera med varandra kommer detta ske genom zoom, med 

talarlistor, omröstningar och talartid i vote-it.  

Diskussionsgrupper 

Alla frågor bortsett från rapporter och personval kommer att behandlas i mindre 

diskussionsgrupper och inte diskuteras i helgrupp överhuvudtaget. Varje grupp kommer ha plats 

för fjorton ombud och ombudsdelegationerna måste fördela sig mellan olika frågor. Om ett 

distrikt har fler ombud än antalet grupper får de skicka mer än ett ombud till någon grupp, men 
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alla distrikt måste försöka representera på så många frågor som möjligt. Det kommer också 

finnas en viss möjlighet att diskutera vissa frågor mer än en gång. Vilka frågor som är med fler 

gånger kommer bestämmas utifrån en rankning ombuden får göra strax innan kongressen om 

vilka frågor som är viktigast. 

I det fall ersättare vill vara med i diskussionsgrupperna ska det vara möjligt. Det kommer också 

finnas en plats i varje diskussionsgrupp för medlemmar som inte är ombud. 

Inom diskussionsgrupperna kommer det finnas en talarlista. Det kommer också att finnas någon 

från förbundsstyrelsen för att svara på frågor. När det finns förslagsläggare kommer även de ha 

möjlighet att delta i diskussionsgruppen för att svara på frågor.  

I gruppen diskuteras förslag och ändringsförslag. När diskussionstiden är slut får 

ombudsdelegationerna en halvtimme för att samla ihop sig och berätta om diskussionerna och 

diskutera och lägga förslag i vote-it. Efter denna halvtimme är det förslagsstopp, såvida frågan 

inte ska komma upp på fler diskussiongrupper. 

 

Helgruppsdiskussion 

Vissa frågor kommer inte diskuteras i diskussiongrupper och därför kommer det finnas 

möjlighet att vid behov diskutera i plena (helgrupp). Detta gäller rapporter och personval. 

Rapporterna kommer att föredras genom videor som skickas ut till ombud och medlemmar 

innan kongressen. Det kommer också finnas möjlighet att kommentera innehållet i vote-it. Om 

ett ombud skulle vilja lyfta en rapport för diskussion görs detta genom att lägga ett förslag under 

punkten i vote-it. Frågan diskuteras då i helgrupp. Efter 20 minuter kommer automatiskt frågan 

om streck i debatten att öppnas och ombuden får då rösta om huruvida de vill fortsätta diskutera 

eller om de är redo att gå till beslut.  

 

Streck i debatten 

Detta är när en diskussion avslutas genom att kongressen bestämmer att den ska ta slut snarare 

än genom att talarlistan är tom. Streck i debatten väcks antingen automatiskt efter 20 minuters 

plenadiskussion eller genom att ett ombud lägger förslag om streck i debatten under pågående 

diskussion. När frågan om streck i debatten väcks går den före alla talare. Den som talar får 

avsluta och sedan får ombuden rösta om huruvida de vill ha streck i debatten eller inte. Om de 

röstar för streck i debatten får alla som vill säga något mer på punkten sätta upp sig på talarlistan. 
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Sedan stängs talarlistan och ingen mer kan sätta upp sig för att prata i ämnet. När talarlistan är 

tom går mötet till beslut. 

 

Beslutsfas 

Inför beslutsblock samlas hela kongressen i zoom. Mötespresidiet kommer då gå igenom vilka 

förslag som finns och hur omröstningen ska gå till. Här kommer mötet även att fastställa 

röstlängden. Detta görs i vote-it genom att de som närvarar och har rösträtt trycker på knappen 

om närvarande. Detta visar hur många som har rösträtt och närvarar under omröstningen.  

När röstlängden är fastställd och presidiet har förklarat beslutsordningen kommer flera 

röstningar att öppnas samtidigt. Ibland kommer detta gälla alla omröstningar för 

diskussionsblocket och ibland gäller det ett ämne i taget för att det ska bli lättare att hänga med. 

Röstningen kommer att avslutas efter en tid som specificeras för varje röstningsblock, men det 

kommer aldrig gälla mindre än tio minuter eller mer än fyrtio minuter (undantag ifall ombud 

upplever och rapporterar tekniska problem). Efter att tiden gått ut avslutas omröstningarna och 

resultaten fastställs. 

Tekniska problem 

Om ett ombud upplever tekniska problem under kongressen kommer det finnas flera sätt att lösa 

detta. Den som fortfarande har tillgång till internet och vote-it kommer kunna gå till en särskild 

punkt i vote-it om tekniska problem där en funktionär kan hjälpa till. För den som blivit av med 

internet kommer det finnas ett telefonnummer att ringa. Om problemet meddelas under 

pågående omröstning kommer problemet att lösas så att rösten räknas med, men den som har 

problem måste berätta om det för supporten så fort det uppstår och innan omröstningen har 

avslutats. 

Votering 

Den som vill att röstantalen för och emot ska noteras i protokollet skriver i vote-its 

kommentarsfält att de vill ha votering i den specifika att-sats de önskar votera om. Då ska 

rösttalen för och emot noteras i protokollet vid första omröstningen. I stadgefrågor kommer 

mötesordföranden automatiskt avgöra huruvida beslutet är taget med två tredjedelars majoritet 

och detta kommer att noteras i protokollet (detta är eftersom kongressen för att ändra i 

stadgarna antingen måste besluta med två tredjedelars majoritet, eller på två kongresser i rad om 

det bara är enkel majoritet). 
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Vid lika röstetal görs röstningen först om och om det fortfarande är lika avgör lottningen vilket 

alternativ som vinner. Mötesordföranden ansvarar för att genomföra lottningen.  

 

Talartid 

I helgruppsdiskussioner och diskussionsgrupper kommer vi använda oss av begränsad talartid 

per inlägg. I gruppdiskussionerna gäller två minuter per inlägg och i helgrupp två minuter för 

första inlägget i en fråga och en minut för senare inlägg.  

Den som inte har talat tidigare går före den som har talat tidigare. Dessutom kommer talarlistan 

sortera så att en person med annat pronomen än tidigare talare gå framför en person med samma 

pronomen som tidigare talare. Detta är för att få en jämnare könsfördelning i vem som talar på 

våra kongresser.  

I helgrupp får ingen person tala i mer än 10 minuter.  

 

Reservationer 

Den som vill reservera sig mot ett beslut måste inom 24 timmar efter att beslutet tagits, 

alternativt innan kongressen avslutas inkomma med motivering, namn och ombudsnummer på 

vote-it. Reservationen måste vara märkt reservation i första meningen och ha hashtagen 

#reservation. Mötesordförande läser upp reservationen vid tillfälle. 

 

Personval 

Personval är när vi väljer olika personer till uppdrag inom UNF, till exempel valberedning, 

förbundsstyrelse och revisorer.  

Nomineringsstopp för personval kommer vara klockan 12.00 två dagar innan valen. 

Personvalen kommer kvällen innan valen att företrädas av en utfrågning av kandidaterna som är 

öppen för alla medlemmar. Här kommer alla medlemmar i UNF ha möjlighet att skicka in frågor 

som kandidaterna får svara på. Alla kandidater kommer också att ha möjlighet att presentera sig 

själva innan kongressen genom videor och inlägg i UNF-lokalen på Facebook. 
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Valen kommer behandlas i plena där ombud har möjlighet att sätta upp sig på talarlistan och 

plädera för kandidater inför hela ombudsförsamlingen. Frågan om streck i debatten kommer 

automatiskt lyftas efter 20 minuter. 

Valen ska göras genom hemlig omröstning där ombuden inte kan se hur många röster som gavs 

för och emot varje kandidat. Om det bara finns en kandidat görs en hemlig majoritetsomröstning 

i vote-it där ombuden kan rösta för eller emot. Om fler än hälften av ombuden röstar för blir 

personen vald. 

Om det finns fler än en kandidat kommer skotsk STV (single transferable vote) att användas. 

Detta går till på följande vis: 

1. Mötet beslutar hur många platser som ska finnas för varje roll. Antalet platser 

beskrivs nedan med ett Y. 

2. Alla valbara kandidater kommer finnas i en digital lista. I listan är de kandidater 

som valberedningen föreslår tydligt markerade. 

3. Alla ombud på mötet röstar genom att rangordna valfritt antal kandidater. Det 

går att välja att inte rangordna en kandidat, vilket automatiskt sätter dem på sista 

möjliga plats på röstsedeln. Du rangordnar genom att dra korten med 

kandidaternas namn från höger till vänster och placera dem där du vill i relation 

till varandra. Lägg märke till att det måste komma upp en grå yta under kortet 

innan du placerar det.  

4. Rösterna sammanställs av VoteIT. Röster från utslagna förslag och överskott från 

valda förslag förs över enligt rangordningen för att minimera antalet bortkastade 

röster. De Y kandidater som får starkast värden blir föreslagen styrelse. 

5. Den styrelse som denna metod räknar fram ställs avslutningsvis mot avslag med 

enkel majoritet 
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Beslutsunderlag Kongressutskott - ombud 
(punkt 9c, bilaga § 17:24) 
Bakgrund 

Tidigare år har det ibland funnits kongressutskott som har utsetts bland valda kongressombud. 

Dessa utskott har bestått av medlemmar från flera olika distrikt och spridda åldrar och som har 

fått mötas och diskutera ett urval av motioner. De har sedan, likt förbundsstyrelsen fått svara på 

dessa motioner och deras svar har presenterats jämte förbundsstyrelsens i kongresshandlingarna. 

 

Framåt 

Att ha kongressutskott skulle vara positivt för UNF:s demokratiska process eftersom det ger 

medlemmar möjlighet att ta in flera perspektiv kring hur vi borde gå vidare. I år när kongressen 

ska genomföras digitalt är det särskilt viktigt att det finns flera perspektiv på hur en kan tänka 

kring olika förslag. 

 

Jag föreslår därför att vi i år försöker samla ihop kongressutskott bland de valda ombuden. 

Inkomna motioner delas in i grupper baserade på tema och varje kongressutskott blir tilldelat ett 

tema. De får sedan i uppdrag att diskutera fram ett uttalande kring varje motion under ett möte i 

början av maj.  

 

När fördelningen görs till utskotten ska vi sträva efter en variation ifråga om ålder, kön, 

spridning bland distrikten och tidigare erfarenhet av kongress. Grupperna föreslås fördelas av en 

förbundsstyrelseledamot när ombudsfullmakterna har kommit in och sedan fastställas på 

förbundsstyrelsens möte i maj, för att de som väljs till kongressutskotten ska ha möjlighet att 

planera in mötet i förväg. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att xx får i uppdrag att göra en fördelning av vilka ombud som ska sitta i kongressutskotten 
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att xx får i uppdrag att arrangera och bjuda in till möte i kongressutskotten 

att förbundsstyrelsen fastställer de färdiga utskotten på majmötet 

att fastställa arbetsbeskrivningen för kongressutskottsmedlemmar 

 

 

Ellen Hjort 

Aberystwyth, 2021-02-13 
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Kongressutskott arbetsbeskrivning 

Ansvar 

Du som har blivit utsedd till att sitta i kongressutskott har ett väldigt viktigt uppdrag för UNF:s 

interndemokrati. Du ansvarar för att tillsammans med de andra i ditt utskott läsa igenom de 

motioner ni tilldelas och tänka igenom hur ni tycker att kongressen borde besluta. Ni ska sedan 

skriva en förklarande text om vad ni tycker att UNF borde göra och sedan skriva en att-sats om 

hur ni tycker att motionen borde behandlas. Ni är också ansvariga för att föredra ert motionssvar 

innan kongressen genom till exempel en video. Ert svar kommer sedan att stå i handlingarna för 

att hjälpa andra ombud se flera perspektiv. 

 

Arbetsuppgifter 

- Delta på en digital utskottsdag i maj 

- Läsa igenom de motioner ni tilldelats 

- Uttala er om hur kongressen borde besluta 

- Skapa en digital föredragning av ert yrkande (t.ex. video, ljudinspelning eller ytterligare 

text) 
 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

97(194) 

Beslutsärende: Drogpolitiskt program (punkt 
9d, bilaga § 17:25) 
Bakgrund 

På förbundsstyrelsen första bara-möte i september 2019 valde förbundsstyrelsen att ge Ellen 

Hjort och Filip Nyman ansvar för att leda arbetet med att ta fram ett förslag på ett nytt 

drogpolitiskt program. I december samma år hade den nyligen utsedda gruppen sitt första möte 

för att kicka igång arbetet. Sedan dess har vi diskuterat, skrivit, diskuterat, undersökt, funderat 

och korrekturläst. Vi genomförde en remissrunda där vi bjöd in UNF:s distrikt till träffar där de 

fick diskutera våra förslag. Vi har också diskuterat förslaget med medlemmar på 

kongressförfesten. Ett stort tack till medlemmarna i den drogpolitiska gruppen: Lovisa Edström, 

Wilhelm Wirén och Simon Schönbeck 

Framåt 

Inför detta möte presenterar vi vårt färdiga förslag! Förslaget innehåller 20 artiklar som kommer 

presenteras på UNF:s hemsida som ett A-Ö-program. Dessa är (alfabetisk ordning): 

• Alkohol som utvecklingshinder 

• Alkoholindustrin 

• Alkoholnormen 

• Alkoholreklam 

• Alkoholskatt 

• Beroende- och missbruksvård 

• Cannabis 

• Detaljhandelsmonopol och vinstförbud 

• Ett samhälle fritt från alkohol (alkoholförbud) 

• Europeiska Unionen 

• Föreningsliv 

• Gårdsförsäljning 

• Nyktra mötesplatser 

• Offentliga miljöer 

• Reformera narkotikapolitiken 

• Serveringstillstånd 

• Turism 

• Unga i missbruksmiljö 

• Utbildning 
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• Utformning av alkoholförpackningar 

 

Vi har också skrivit en övergripande text om förebyggsarbete som kommer finnas på sidan av 

alla texter på temat och finnas själv med länkar till de olika inriktningarna. Utöver dessa finns ett 

kort intro som vi vill placera som ett slags intro när någon klickar på Drogpolitiskt program i 

menyn. Vi har dessutom skrivit en längre text om UNF:s världsbild.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att hänskjuta förslaget på nytt drogpolitiskt program till kongressen 2021 

att ge Ellen Hjort i uppdrag att skriva rapport om avslutat kongressuppdrag till mötet 

i maj 

 

För de medlemmar som läser denna handling <3 

Läs de artiklar DU är intresserad av – det är ganska mycket att ta sig igenom. Tycker du att något 

är problematiskt, skicka ett meddelande till mig (ellen @ unf.se) och fråga hur vi har tänkt och 

om jag kan lägga ett ändringsförslag till exempel. Vill jag inte det – frukta icket! Du kan skriva en 

motion till kongressen – mer info om hur du gör detta hittar du på unf.se/kongress21. Du kan 

också kandidera som ombud till UNFs kongress på ditt distriktsårsmöte och lägga förslag i vote-

it som kongressen sedan får rösta om. 

 

Ellen Hjort  

Aberystwyth, 2020-03-08 
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UNF:s Drogpolitiska Program 

I 140 år har nykterhetsrörelsen varit pionjärer i vårt arbete för demokrati, solidaritet och vår 

stora kamp mot alkohol och droger. Ungdomens Nykterhetsförbund är inte ett undantag. Vi är 

ungdomar som brinner för demokrati och solidaritet och vi kämpar dagligen mot alkohol- och 

drogindustrin. När drogliberaler säger att vi är moralister visar vi på fakta som ingen kan blunda 

för. Vår kamp mot orättvisor slutar inte i Sverige, den sträcker sig från Uganda i Afrika till 

Myanmar i Asien. En demokratisk och en solidarisk värld fri från droger har inga 

nationsgränser.  

 

Vi vill påverka vårt samhälle genom en medmänsklig politik som påverkar människor positivt, 

men är hård mot det som skadar samhället och individen. Oavsett om det är mot 

Alkoholindustrin, EU eller Sverige så kommer vi att stå upp för alla människors rätt till ett fritt 

liv. Vi ska arbeta för ett samhälle där unga inte far illa av alkohol och andra droger och där 

tillgängligheten på alkohol är starkt begränsad. Ingen ska behövas drabbas av missbruk eller 

skadas av någon som missbrukar. 

 

Vi har kämpat i 140 år och kommer kämpa i minst 140 år till. Vi backar inte för något och 

genom vårt drogpolitiska program försöker vi visa på åtgärder både för att samhället ska bli 

bättre direkt och för att uppnå den värld vi vill se. I den världen finns det inget behov eller 

intresse av alkohol eller andra droger. Människor lever meningsfulla liv och ingen behöver lida 

av beroende.  Ingen är fri förrän alla är fria. 
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UNF:s Världssyn 

UNF:s vision är: En demokratisk och solidarisk värld fri från droger. 

UNF grundar sig på demokrati. Vi tror på en demokratisk organisation och ett demokratiskt 

samhälle. Vi vet att alla människor är lika värda och tycker att det ska märkas i hur de behandlas. 

Alla ska få och ha möjlighet att delta i och påverka samhället, oavsett bakgrund och egenskaper. 

UNF tror att världen blir som bäst om vi hjälper varandra och försöker ta beslut som gynnar så 

många som möjligt. Därför är solidaritet kärnan i UNF:s politik. Endast genom att samarbeta och 

hjälpa varandra kan vi göra världen bättre. 

UNF ser alkohol och andra droger som ett hot mot solidariteten och demokratin. Alkohol och 

andra droger skadar människor på flera sätt. Drogerna skadar kroppen och psyket på en 

medicinsk nivå. De kan skapa beroende som leder till ett återkommande behov av drogerna och 

på så vis inskränka på individens frihet. Droger skadar också relationer, gör familjer otrygga och 

katalyserar våld. Dessa effekter kan hindra människor från att aktivt delta i demokratiska samtal, 

beslut och processer. Alkohol och andra droger kostar samhället miljarder kronor i gemensamma 

resurser. Detta är varför UNF tror på nykterhet. 

Dessa grundläggande ställningstaganden lägger grunden för UNF:s vision: En demokratisk och 

solidarisk värld fri från droger. 

UNF:s drogdefinition 

UNF definierar droger som berusande, beroendeframkallande och giftiga. Giftet skadar 

användaren och hämmar särskilt unga användares utveckling. Berusningen kan hindra 

användaren från att tänka och agera som hen själv vill. Det kan ge en kortvarig möjlighet att 

känna glädje eller glömma problem, men löser aldrig något. Att droger är beroendeframkallande 

innebär att de kan skapa ett psykiskt eller fysiskt behov av drogen i vardagslivet. Detta kan 

hindra användaren från att aktivt delta i sitt eget och närståendes liv, samt i samhället. Därmed 

leder beroende till en ofrihet. 

UNF:s problemformulering 

Alkohol och andra droger sprids i samhället av en oetisk industri på ett sätt som skapar skador på 

individer, relationer, ekonomi, miljö och politik.  
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Kring droger, särskilt alkohol, finns normer, förväntningar, på att alla ska använda dem. I många 

sociala sammanhang i Sverige förväntas alkohol vara en naturlig del. Detta leder till att många 

känner sig pressade att dricka alkohol, eller i vissa fall använda andra droger även om de 

egentligen inte själva vill. Det skapar också en social acceptans för att pressa andra. Dessutom 

kan det finnas negativa konsekvenser för den som inte deltar i de förväntade beteendena.  

Det finns en industri kring alkohol, men också kring andra droger. Dessa företag har enorma 

resurser och strävar efter ökad vinst utan hänsyn till hur människor, relationer och samhällen 

påverkas av drogerna. Alkohol- och drogindustrier är inte vilka företag som helst eftersom deras 

produkter inte är vilka varor som helst. Affärsmodellen bygger inte på kunder, utan på 

missbrukare som blir beroende av ruset från deras giftiga produkter. Industrin arbetar aktivt för 

att skapa normer för konsumtion av deras droger och lägger ofantliga ekonomiska resurser på 

detta. De vill göra sina produkter så billiga och tillgängliga som möjligt och se till att att 

människor exponeras för dem i sin vardag. 

Desintresseringsprincipen innebär att vinstintressen ska hållas borta från alkoholpolitiken 

eftersom de antas sätta vinst framför folkhälsa. Därför ska det inte tas någon hänsyn till alkohol- 

och drogindustrins önskemål i politiska beslut.  

Totalkonsumtionsmodellen 

Det finns ett samband mellan den totala mängden alkohol som konsumeras i ett samhälle och 

mängden skador som kallas totalkonsumtionsmodellen. Ju mindre alkohol som konsumeras i 

samhället, desto färre och mindre blir skadorna. Alkoholpolitiken bör därför syfta till att minska 

all konsumtion snarare än att fokusera på de som konsumerar mycket. 

Preventionsparadoxen 

Många tror att insatser för att minska alkoholskador borde riktas mot de som har ett risk- eller 

missbruk av drogen eftersom stort bruk kan leda till stora skador. Dock åstadkommer 

“måttlighetskonsumenter” fler alkoholrelaterade skador än högkonsumenter eftersom de är 

många fler. Konsekvensen av detta är att det bästa för att minska skadorna återigen är att minska 

den totala konsumtionen. Förebyggande åtgärder ska därför riktas mot hela befolkningen. Vi 

kallar detta för preventionsparadoxen. 

UNF:s målbild 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

102(194) 

UNF vill se en värld där ingen människa skadas av alkohol eller andra droger, varken direkt 

genom egen konsumtion eller indirekt på grund av närstående, i trafiken eller politiken. 

Ett solidariskt samhälle ger alla människor, oavsett förutsättningar, identitet och bakgrund, 

möjlighet att nå sin fulla potential. Alla ska ha möjlighet att engagera sig politiskt på lika villkor, 

men också ha makten över sina egna liv med chansen att välja sin egen väg.  

Alkohol och andra droger ska inte behöva kännas som ett behov för någon. Ingen ska känna att 

de har problem som inte går att lösa, saknar något att göra, eller att de behöver en substans för 

att våga vara sig själv.  

Denna bit är kortfattad eftersom det är introt till vårt drogpolitiska program där vi berättar 

precis hur vi vill ha det. Vilka mål vi vill kämpa för nu, och in i framtiden. Varför våra åtgärder 

är lämpliga. I vårt drogpolitiska program stakar vi ut en väg till en demokratisk, solidarisk och 

nykter värld. Hoppas du vill komma med oss på denna resa och trevlig läsning!  
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Alkohol som utvecklingshinder 
Vi i UNF ser alkohol och andra droger som ett hinder för människors och samhällens utveckling. 
I många länder är alkoholen en av de främsta orsakerna till ohälsa och för tidig död.1 När alkohol 
behandlas som en vara bland andra ignoreras detta problem. Alkoholindustrin motarbetar aktivt 
folkhälsoinsatser, reglerande lagstiftning och andra insatser som är till för att skydda 
människor.2 Detta är särskilt tydligt i länder som inte har någon historisk alkoholkultur, ett 
exempel på detta är Heinekens utveckling i Afrika.3 Många låginkomstländer har ingen nationell 
alkoholpolicy för att förebygga och minska problem orsakade av alkohol.4 

Alkoholproblem drabbar människor som redan är ekonomiskt och socialt utsatta, ofta i länder 
med låg eller medelinkomst.5 Familjer drabbas hårt när beroende bidrar till att någon i hushållet 
spenderar inkomsten på alkohol och andra droger istället för basbehoven för överlevnad. Unga 
är särskilt utsatta i vissa länder, till exempel i Zambia där 27 % av de som behandlas för 
alkoholism är under 20 år.6 Alkoholen spelar också stor roll för spridningen av HIV/AIDS, 
eftersom den kan bidra till att öka sexuellt risktagande, ökar smittorisken och förvärrar 
symtomen vid HIV/AIDS.7  

För att lösa problemen behövs insatser både för att förebygga konsumtion, vårda missbrukare 
och reglera alkoholindustrin. Förebyggande insatser möjliggör för unga att själva bestämma över 
sina liv och leder till att färre hamnar i beroende. Frågan handlar också om att ha livskvalité och 
hopp om framtiden. Missbruksvård hjälper den som hamnat i beroende att återhämta sig och 
komma tillbaka in i samhället och erbjuder stöd till anhöriga. Reglering är dock en nyckel för att 
industrin inte ska skapa möjligheter att själva tjäna på desperation och utsatthet. 

Sverige ger ekonomiskt stöd till vissa länder för att hjälpa i deras utveckling. Detta kallas för 
bistånd. Det är viktigt att Sverige ställer krav på att biståndet används folkhälsofrämjande och för 
alla invånares bästa. Detta innebär att alkoholindustrin inte ska vara närvarande och påverka 
användningen av biståndet och att de aldrig ska vara en samarbetspartner för Sverige. 

                                                       
1 Världshälsoorganisationen (WHO). Alcohol. https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1, hämtad 20 
februari 2021. 
2 Leimar, Per. 2015. Alkoholen och Samhället. Tema 2015/2016: Alkoholens Andrahandsskador. Stockholm: IOGT-
NTO, Svenska Läkaresällskapet och Forum Ansvar, s. 56-63. 
3 van Beemen, Olivier. 2019. Heineken in Africa: A multinational unleashed. New York: Oxford University Press. 
4 Andersson, Pierre. 2019. Världens Baksmälla. Stockholm: IOGT-NTO och NBV. 4:e utgåvan. s. 9 
5 World Health Organization. 2018. Global Status Report on Alcohol and Health 2018. Schweiz: World Health 
Organization, s. 82 
6 Andersson, Pierre. 2019. Världens Baksmälla, s. 66 
7 Schuper, P A; Neuman, M; Kanteres, F; Baliunas, D; Joharchi, N., & Rehm, J. 2010. ‘Causal Considerations on 
Alcohol and HIV/AIDS — A Systematic Review’, Alcohol & Alcoholism, 45:2, s. 159-166. 

https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1
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UNF kräver: 

● att allt vårt bistånd ska omprövas och ställas ytterligare krav på att alkohol- och 
drogindustrin inte är närvarande eller har en indirekt bestämmanderätt över hur 
biståndet används, 

● att Sverige inte samarbetar med alkohol- och drogindustrin på något sätt i världen 
● att Sverige erkänner alkohol som utvecklingshinder och arbetar för att motverka 

alkohol- och drogindustrin i de områden vi arbetar och ger bistånd till, 
● att Sverige stärker det förebyggande arbetet i utvecklingsländer som behöver det, 
● att Sverige öronmärker hjälp till att bygga upp missbruksvård i utvecklingsländer, 
● att internationella samarbetsorganisationer främjar en restriktiv drogpolitik, 
● att folkhälsa ska stå över ekonomiska intressen och frihandelsavtal. 
● att Sverige verkar för en restriktiv drogpolitik globalt  
● att all forskning inom alkohol- och drogområdet finansieras av aktörer utan 

vinstintresse 
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Alkoholindustrin 
Alkohol är inte som vilken produkt som helst och kan därmed inte heller behandlas som sådan. 
För att minska alkoholens påverkan på samhället krävs reglering av marknaden och krav på 
producenterna. 

Vi ser allt för ofta hur alkoholindustrin försöker påverka beslutsfattare till att ta för dem 
gynnsamma beslut. Ofta genom lobbying. Exempelvis påverkade alkoholindustrin finsk 
alkohollagstiftning under 2016-2017 till att bli mindre omfattande och sämre8. För att få en 
överblick av hur mycket alkoholindustrin faktiskt påverkar beslutsfattare kräver UNF ett 
lobbyregister som kartlägger alkoholindustrins lobbyverksamhet införs. Myndigheter och 
politiker skulle ansvara för att rapportera till registret.  

Det är viktigt att reglera vilka som får bedriva förebyggande arbete, forskning och utbildning. På 
60-talet gick det att se hur tobaksindustrin arbetade med egen pseudo-forskning för att försöka 
bevisa att tobak inte är skadligt. Det är inte orimligt att misstänka alkoholindustrin för att göra 
något liknande. Redan idag finansieras eller författas en stor del av forskningsartiklar av 
alkoholindustrin, en uppskattning identifierade kring 13 500 artiklar9. Det är därför viktigt att 
det tydligt framgår vilka som finansierat forskning.  

Alkoholindustrin ska även hålla sig utanför förebyggande arbete och skolan. Idag sprider 
alkoholindustrin material såsom Prata om Alkohol för att påverka skolans förebyggande arbete. 
En industri med så tydligt vinstintresse ska inte ges utrymme i det förebyggande arbetet. Det är 
direkt skadligt och riskerar att förstärka alkoholnormen vilket ofta är deras intention. Vi tycker 
att organisationer med vinstintresse i alkohol bör förbjudas i det förebyggande arbetet samt i 
skolmaterial. 

Alkoholproduktion orsakar enorma skador på miljön10. Produktionen kräver bland annat 
mycket vatten och då odlingen av råvaror till alkoholproduktion främst sker i torrare områden 
är denna vattenkonsumtion förödande på många platser. Dessutom tar denna odlingsmark i 
anspråk som hade varit bättre lämpad för produktion av livsmedel. Detta höjer matpriset och gör 
det svårare för människor att få tag på mat. Vi anser att alkoholindustrin bör ställas till svars för 
och tvingas kompensera för sin påverkan på miljön. 

                                                       
8 Sama, T. B., & Hiilamo, H. 2019. ’Alcohol industry strategies to influence the reform of the Finnish Alcohol Law’, 
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 36:6, s. 556–568.  
9 Golder, S; Garry, J., & McCambridge, J. 2020. ‘Declared funding and authorship by alcohol industry actors in the 
scientific literature: A bibliometric study’, European Journal of Public Health, 30:6, s. 1193–1200.  
10 Hallström, E; Håkansson, N; Åkesson, A; Wolk, A., & Sonesson, U. 2018. ’Climate impact of alcohol consumption 
in Sweden’, Journal of Cleaner Production, 201, s. 287–294.  
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Samtidigt utnyttjar alkoholindustrin människor. Ett tydligt exempel är hur Heineken utnyttjat 
samhällen och människor för att tjäna pengar i Afrika.11 Det är ofta samma företag som bedriver 
verksamhet i Sverige som utnyttjar människor i andra länder, de måste ställas till svars.  

 

UNF kräver: 

● att ett nationellt och offentligt lobbyregister för att kartlägga alkoholindustrins 
påverkansarbete 

● att alkoholindustrin förhindras att påverka förebyggande arbete 
● att alkoholindustrin skall tvingas betala för sina miljöskador 
● att alkoholindustrin ska ställas till svars för sitt utnyttjande av människor 

 

  

                                                       
11 Beemen, O. van, & Posthumus, B. (2019). Heineken in Africa: A multinational unleashed. Hurst & Co. (Publishers) 
Ltd. 
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Alkoholnormen 

En norm är en underförstådd eller oskriven regel som dikterar hur människor beter sig, till 

exempel på arbetsplatsen eller i kompisgänget. Det finns många bra normer men också flera 

dåliga och dessa påverkar alla människor på ett eller annat sätt. Vissa normer kan tvinga in 

människor i destruktiva mönster. Det sociala kravet och informella trycket att dricka alkohol är 

en av dessa destruktiva normer. 

Alkoholnormen bär ansvaret för många problem i samhället. Alkoholkonsumtion leder till 

kostnader på 103 miljarder kronor per år för samhället12 och orsakar otaliga personliga tragedier. 

Vi behöver tänka om. 103 miljarder skulle göra mer nytta på andra platser. En försvagad eller 

tillintetgjord alkoholnorm skulle både orsaka både färre skador för individen och lägre kostnader 

för samhället. 

Alla unga växer upp med normer omkring sig och även bland ungdomar finns ofta en 

alkoholnorm. Hets och grupptryck är vanligt förekommande och många dricker trots att de är 

omyndiga13 och kanske inte ens vill det.  Skolan har ett ansvar att för att hjälpa elever ifrågasätta 

strukturer omkring sig. Därför tycker UNF att normkritik ska ingå i läroplanerna. Ingen ska 

tvingas in i förutbestämda mönster utan verktyg för att ifrågasätta. Det ska också finnas tillgång 

till nyktra mötesplatser där unga får möjlighet till en meningsfull fritid fri från press till att 

konsumera alkohol och andra droger. UNF tycker också att det borde vara olagligt att bjuda en 

person som är under 25 år på alkohol. Det gör det lättare för både de under 18 och 25 att motstå 

genom att hänvisa till åldersgränsen och kan motverka alkoholnormen bland unga. 

Efter att alkoholservering förbjöds efter 22:00 som följd av coronapandemin noterades en 

nedgång av samtal till SOS på lördagskvällar, en tid då många av samtalen annars brukar bero på 

våld mellan okända.14 Detta visar på alkoholnormens skadliga effekter och talar för ytterligare 

begränsning av alkoholservering.  

Alkoholnormen är oerhört stark bland studenter15 och enligt många av dem har alkohol 

påverkat studierna negativt16. När man 2007-2008  arbetade mer med alkoholprevention på fyra 

                                                       
12 Ramboll. 2019. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll.  
13 Guttormsson, U. 2020. Skolelevers drogvanor 2020. CAN Rapport 197. Stockholm, CAN. 
14 TT, ” Tidig krogstängning ger färre brottslarm”, Aftonbladet.se, 13 februari 2021, 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAwnMm/tidig-krogstangning-ger-farre-brottslarm, hämtad 8 mars 2021. 
15 IQ 2017:2. Alkohol och studenter, berusningsdrickande i studentlivet. Stockholm: IQ. 
16 IQ. 2018. Faktablad – studentundersökning. Tillgänglig via: https://storage.googleapis.com/iqplatform/b41a01cc-
faktablad_studentundersokning_2018.pdf 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vAwnMm/tidig-krogstangning-ger-farre-brottslarm
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högskolor minskade andelen studenter som påverkades negativt av sin alkoholkonsumtion. 17. 

Det är alltså fullt möjligt att få studenter att dricka mindre och därmed minska alkoholens 

skadliga effekter.  Högskolor och universitet ska därför arbeta aktivt för att motverka alkohol 

och alkoholnormen. 

I utelivet är alkoholnormen ofta stark, men det finns betydande åtgärder som kan tas till för att 

uppmuntra en nykter norm även kring festande. Bland annat genom att det krävs att de som 

innehar ett serveringstillstånd har ett utbud av alkoholfritt som är omfattande och mer 

tillgängligt och synligt i bl.a. marknadsföring och menyer. Alkoholförsäljning borde inte få pågå 

längre än till 22.00 på kvällen. Däremot ska det vara möjligt för uteställen att hålla öppet och 

servera alkoholfria drycker även efter att alkoholserveringen har avslutats. Detta för att göra det 

lättare att festa nyktert och bidra till ett tryggare uteliv med mindre gatuvåld. 

Även i arbetslivet förekommer ofta en alkoholnorm. Det förekommer att arbetsgivare bjuder på 

alkohol under konferenser och fester de anordnar. Vi tycker inte att alkohol på något sätt bör 

höra samman med arbetslivet. Alkohol på arbetet kan leda till att det inte känns som ett 

alternativ att säga nej, eller trigga de som har eller tidigare har haft problem. Därför borde inte 

arbetsgivare få bjuda anställda på alkohol. 

UNF kräver:  

● att arbetsgivare inte får bjuda på alkohol eller sälja det till sina anställda 
● att kommuner ska ställa högre krav på ett alkoholfritt utbud som är likvärdigt 

alkoholutbudet hos krogar och restauranger 
● att skolverket ska involvera normkritik i läroplanen 
● att alkoholservering förbjuds efter 22:00 
● att serveringsställen ska ha öppet minst en timme efter att alkoholserveringen avslutats 
● att det ska vara olagligt att bjuda ungdomar under 25 år på alkohol 
● att universitet och högskolor ska arbeta aktivt för att motverka alkoholnormen bland 

studenter 

  

                                                       
17 Statens folkhälsoinstitut A 2010:03. Alkoholpreventivt utvecklingsarbete på fyra högskolor. Tillgänglig via: 
https://docplayer.se/4999590-Alkoholpreventivt-utvecklingsarbete-pa-fyra-hogskolor.html 
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Alkoholreklam i samhället 
Per definition är marknadsföring, eller reklam, ett sätt för företag att skapa ett behov för deras 

produkter som inte tidigare fanns där. Alkoholreklam och marknadsföring ökar konsumtionen 

och hjälper företagen nå nya målgrupper. Samtidigt befäster och förstärker alkoholreklam den 

nuvarande alkoholnormen. Även om det finns krav om måttfullhet så gör alkoholindustrin sitt 

bästa för att komma runt reglerna.   

Varje år omsätter alkoholreklamen kring 1,4 miljarder kronor (2014)18. Det är fruktansvärt 

mycket pengar, mer än Timrå kommun har i utgifter under ett år19. Flertalet studier har kartlagt 

sambandet mellan alkoholreklam och ökad konsumtion, det är tydligt att alkoholreklamen får 

folk att dricka mer. Bland unga bidrar alkoholreklam både till ökad konsumtion bland de som 

redan dricker alkohol, men även till att de som annars kanske inte skulle dricka alkohol börjar 

med det20, 21. Vi vet också att alkoholreklam finns på de plattformar som unga finns på, 

ungdomar (15-24 år) blir exponerade för 13 440 alkoholreklam och alkoholbudskap per år22. 

Alkohollagen 7 kap. 1 § lyder: 

Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter ska 

särskild måttfullhet iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara 

påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. 

Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 

25 år. 

Lagen lyckas trots detta inte hindra alkoholreklam och alkoholbudskap från att nå unga. UNF 

kräver starkare tag för att stoppa all alkoholreklam. Inga barn eller unga ska utsättas för 

alkoholmarknadsföring. En plattform där alkoholreklam och alkoholbudskap särskilt når unga är 

sociala medier. Myndigheter har varit dåliga på att reglera dessa. Därför måste det finnas 

                                                       
18 Statens offentliga utredningar 2017:113 Alkoholreklam i sociala medier m.m. Stockholm: Socialdepartementet. 
19 Timrå, Årsredovisning 2019 Timrå kommun.  
20 Anderson, P; de Bruijn, A; Angus, K; Gordon, R., & Hastings, G. 2009. ’Impact of Alcohol Advertising and Media 
Exposure on Adolescent Alcohol Use: A Systematic Review of Longitudinal Studies’,  Alcohol and Alcoholism, 44:3, s. 
229–243.  
21 Smith, L. A., & Foxcroft, D. R. 2009. ‘The effect of alcohol advertising, marketing and portrayal on drinking 
behaviour in young people: Systematic review of prospective cohort studies,’ BMC Public Health, 9:1, s. 51.   
22 Jarlbro, G. 2016:3. Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap. Stockholm: IQ. 

https://doi.org/10.1093/alcalc/agn115
https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-51


Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

110(194) 

särskilda regler kring just alkoholreklam i sociala medier, likt dem föreslagna i statens utredning 

om Alkoholreklam i Sociala medier m.m.23 

 

UNF kräver: 

● att ett totalförbud på all form av marknadsföring av alkohol införs  

● att vid marknadsföring av alkoholfria produkter får varumärket ej vara förknippat med 

alkohol 

● att självreglering inte ses som ett alternativ till lagstiftning 

● att självreglering betraktas som en metod för alkoholindustrin att underminera 

lagstiftning 

● att särskild lagstiftning införs som förbjuder alkoholreklam i sociala medier 

● att sociala medieprofiler inte får visa alkohol som något positivt 

  

                                                       
23 SOU 2017:11, Alkoholreklam i sociala medier m.m., s. 25-26 
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Alkoholskatten ska betala för 
alkoholskadorna 
Alkohol är en drog som orsakar flertalet olika skador på samhället, på familjer och på personer. 

Alkoholskatt är ett effektivt sätt att minska alkoholkonsumtionen och alkoholrelaterade skador.
24

 En skatt 

kan aldrig ersätta liv och förstörda familjer, men den kan förebygga och ersätta samhället så andra inte 

tvingas stå för alkoholens kostnader. 

Olika som räknar på alkoholens kostnad för samhället kommer fram till olika svar, 

missbruksutredningen25 kommer fram till att kostnaden för det svenska samhället var ca 50 

miljarder år 2008. En nyare rapport som systembolaget beställt kommer fram till att siffran ligger 

kring 103 miljarder26. Dagens alkoholskatt drar in ca 16 miljarder.27 Alltså är alkoholskatten inte 

i närheten av att väga upp för alkoholens kostnader. 

Därför tycker UNF att skatten på alkohol ska höjas avsevärt över tid. Eftersom ökad alkoholskatt 

riskerar att medföra ökad smuggling och import tycker UNF att höjningen måste förenas med 

hårdare regler och mindre volymer för laglig införsel av alkohol, och mer resurser för att stoppa 

den illegala införseln.   

Högre alkoholskatt som ger ett högre pris på alkohol, leder till en minskad alkoholkonsumtion. 

Detta minskar alkoholens skadeverkningar på samhället. En högre alkoholskatt ger alltså både 

ökade intäkter och minskade kostnader från alkoholen i samhället och är därför ett viktigt steg 

för att alkoholen ska bära sina egna kostnader.  

UNF kräver: 

● att alkoholskatten ska stegvis höjas för att kompensera för alkoholens kostnader 

● att införselkvoter av alkohol mellan EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin och 1 l sprit 

● att mer resurser måste ägnas till att stoppa alkoholsmugglingen 

                                                       
24 Elder, R. W; Lawrence, B; Ferguson, A; Naimi, T. S; Brewer, R. D; Chattopadhyay, S. K; Toomey, T. L, och 
Fielding, J. E. 2010. ‘The Effectiveness of Tax Policy Interventions for Reducing Excessive Alcohol Consumption 
and Related Harms’, American journal of preventive medicine, 38:2, s. 217–229.  
25 SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården. Missbruksutredningens forskningsbilaga (Statens offentliga utredningar 
2011:6). (2011). 
26 Ramboll. (2019). Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll.  
27 Olsson, C. (2020). Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2019 (ESV 2020:16; s. 
256). Ekonomistyrningsverket. Tillgänglig via: https://www.esv.se/publicerat/publikationer/2020/utfallet-for-
statens-budget-2019/ 
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● att alkoholskatten ska vara inflationsjusterad  
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Beroende- och missbruksvård 
I Sverige dog 894 personer med narkotika i blodet år 2019.28 Mellan 2005 och 2019 ökade 

narkotikadödliheten med 79 %.29 Så ska det inte behöva vara. Varje persons död är en tragedi. 

Det finns många punkter där missbruksvården brister i Sverige. I UNF vill vi att alla människor 

ska ha möjlighet att leva sitt liv fullt ut och uppnå sin fulla potential. För att den som av någon 

anledning har hamnat i drogmissbruk ska kunna uppnå detta behövs en bra missbruksvård där 

individen får behandling för såväl det fysiska beroendet som psykiska trauman. 

Den som söker vård ska alltid bemötas med respekt och aldrig dömas för situationen hen 

befinner sig i. Många som lider av drogmissbruk lider också av psykisk ohälsa, detta kan både 

utvecklas som en konsekvens av missbruket eller vara en faktor som leder till missbruk eftersom 

många självmedicinerar med alkohol eller andra droger.30 En konsekvens av detta är att 

beroende kan hamna mellan stolarna när missbruksvården skickar vidare till psykiatrin och 

psykiatrin skickar till missbruksvården. Missbruksvården ska ta ett helhetsgrepp för både psykisk 

ohälsa och beroendeproblematik utan att slussa människor fram och tillbaka med risk för deras 

liv. 

Missbruksvården ser dessutom väldigt olika ut beroende på var i landet en bor. Kommunerna 

ansvarar för missbruksvård, medan regionerna ansvarar för sjukvård och psykiatri. För att det 

ska bli mer jämlikt behövs tydliga standarder och rättigheter för den som behöver missbruksvård 

i hela Sverige. Dessutom måste kommunikation och strukturer möjliggöra att missbruksvård, 

sjukvård och psykiatri samarbetar. Detta skulle kunna uppnås genom att all vård har samma 

huvudman. Det måste också finnas utbildad personal som förstår hur beroendesjukdomar, 

psykisk ohälsa och andra sjukdomar samverkar.  

För att fånga upp personer med beroende så fort som möjligt behöver vi rikta fler stödinsatser 

mot alla människor. På alla skolor och arbetsplatser ska det finnas tillgång till samtalsstöd som 

har kunskap om beroende- och missbruksvård och hur man tar kontakt med missbruksvården. 

Dessutom ska primärvården genomföra screening för riskfylld drogkonsumtion och erbjuda 

                                                       
28 Folkhälsomyndigheten. Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Uppdaterad 9 februari 2021. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-
utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/, hämtad 1 mars 2021. 
29  Folkhälsomyndigheten. Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Uppdaterad 9 februari 2021. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-
utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/, hämtad 1 mars 2021. 
30 Socialstyrelsen. 2019. Kartläggning av samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Stockholm: 
Socialstyrelsen.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/
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rådgivning. Här är det också extra viktigt att personalen är utrustad för att förstå och hantera 

missbruksproblematik och dess relation med andra sjukdomar. 

Slutmålet med missbruksvården måste vara drogfrihet. Den som är beroende är inte fri, men 

UNF menar att alla människor förtjänar ett fritt och rikt liv. Även om alla som söker 

missbruksvård i första hand ska erbjudas nykter behandling kan det finnas situationer där 

läkemedelsassisterad behandling eller substitutionsbehandling behövs. Detta ska då erbjudas, 

men på ett sätt som förhindrar läckage. Detta för att förhindra att dessa droger når ut i samhället 

och blir någon annans primärdrog. Oavsett hur behandlingen går till ska det också ingå 

samtalsstöd som en del för att hjälpa den som är beroende att hantera de psykiska aspekterna.  

 

UNF kräver: 

● att alla ska ha rätt till bra missbruksvård oavsett i landet de bor 
● att missbruksvården moderniseras 
● att missbruksvården får kraftigt ökade resurser 
● att vårdpersonal utbildas om beroendeproblemtik och dess relation med psykisk ohälsa 
● att all missbruksvård sker ifrån samma huvudman 
● att nykter behandling alltid erbjuds i första hand 
● att missbruksvården utgår ifrån allas rätt till ett nyktert liv 
● att alla som söker missbruksvård blir erbjudna behandling direkt genom införande av en 

behandlingsgaranti 
● att primärvården ska göra screening av riskfylld drogkonsumtion och erbjuda rådgivning 
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Cannabis 
Cannabis har legaliseras i flera regioner och länder i världen vilket delvis beror på de stora 

ekonomiska intressena som trycker på för legalisering, i USA spenderade cannabisindustrin 

minst 5,76 miljoner dollar på lobbyism år 2019.31 UNF står för att inte legalisera fler droger. Nu 

när cannabisindustrin har börjat etableras måste den granskas extra noga. Vi ser hur den likt 

alkohol- och tobaksindustrin sponsrar forskning, betalar för nyhetsreportage och försöker 

påverka samhällsnormer.  

Idag har vi alldeles för dålig kännedom om cannabis effekter, drogen som den ser ut idag skiljer 

sig kraftigt från hur den varit tidigare i och med att mängderna med det aktiva ämnet THC har 

ökat.32 Ämnet CBD som framställs från cannabis marknadsförs ofta som hälsofrämjande eller 

effektiva mot särskilda sjukdomar trots att detta inte har bevisats, vi vet snarare väldigt lite om 

hur säkert CBD är och vad det har för påverkan på kroppen och hjärnan i dagsläget.33 Därför 

behövs mer forskning och fler studier som granskar cannabis effekt på individens kropp, på 

sociala relationer och på samhället i stort.  

En fjärdedel som får missbruksvård för narkotika i Europa får det för cannabis34 och dessutom 

verkar denna andel öka.35 Om trenden fortsätter så kommer allt fler söka missbruksvård för 

cannabis. Den svenska missbruksvården måste då anpassas för att kunna hantera detta nya 

behov. 

Medicinsk cannabis är bara cannabis. Det går att göra mediciner av cannabis, såsom Sativex36, 

men plantan cannabis är inte ett läkemedel mer än vad opiumvallmo är ett läkemedel. UNF ser 

positivt på att fler läkemedel utvecklas, även baserat på cannabis, med det ska vara 

                                                       
31 OpenSecrets.org. Marijuana: Lobbying, 2020.  
https://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?cycle=2020&ind=G2860, hämtad 13 februari 2021. 
32 Stuyt, Elizabeth. 2018. ‘The Problem with the Current High Potency THC Marijuana from the Perspective of an 
Addiction Psychiatrist’, Missouri Medicine, 115:6, pp. 482-486. 
33 US Food and Drug Administration. I. d. What You Need to Know (And What We’re Working to Find Out) About 

Products Containing Cannabis or Cannabis-derived Compounds, Including CBD, 
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-
about-products-containing-cannabis-or-cannabis, hämtad 13 februari 2021. 
34 ECNN. Årsrapport 2012. Situationen på narkotikaområdet i Europa. Luxemburg: Europeiska Unionens 
publikationsbyrå, s. 47. Tillgänglig via: http://www.emcdda.europa.eu/publications/ annual-report/2012. 
35 EMCDDA. 2013. Europeiska narkotikarapporten: Trender och utveckling. Luxemburg: Europeiska unionens 
publikationsbyrå, s. 31 
36 FASS. Sativex. Uppdaterad 18 juni 2019. https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20101019000051, hämtad 8 
mars 2021. 

https://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php?cycle=2020&ind=G2860
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-about-products-containing-cannabis-or-cannabis
https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/what-you-need-know-and-what-were-working-find-out-about-products-containing-cannabis-or-cannabis
https://www.fass.se/LIF/product?nplId=20101019000051
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Läkemedelsverket eller annan ansvarig myndighet som bestämmer vad som får användas som 

läkemedel, inte politiker. I flertalet länder och amerikanska delstater har politiker och 

folkomröstningar gått in och bestämt att cannabis är ett läkemedel, det tycker UNF är fel, det ska 

vara forskning inte tyckande som avgör vad som är ett läkemedel.  

UNF kräver: 

• att cannabis fortsätter vara illegalt 

• att cannabisindustrin stoppas från att driva lobbyism 

• att mer resurser sätts på att forska om och kring cannabis 

• att all forskning kring cannabis genomförs av oberoende aktörer utan vinstintresse 

• att missbruksvården utvecklar metoder och beredskap för cannabismissbrukare 

• att Läkemedelsverket, eller annan ansvarig myndighet, även fortsättningsvis ansvarar för 

klassificering av medicin 

• att Läkemedelsverket, eller annan ansvarig myndighet, fortsatt utgår ifrån forskning när 

de godkänner mediciner 

Om du vill läsa mer:  

- 8 myter om cannabis av Pelle Olsson. 

- http://narkotikapolitisktcenter.se/las-mer/ 

- https://drugnews.nu/tema/cannabis-2/ 

  

http://narkotikapolitisktcenter.se/las-mer/
https://drugnews.nu/tema/cannabis-2/
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Statligt detaljhandelsmonopol  
Detaljhandelsmonopol för alkoholprodukter är ett bra sätt att minska tillgängligheten med begränsade 

öppettider, åldersgränser och genom att kunder inte lockas av reklamkampanjer, rabatter och 

specialerbjudanden. 

Alkohol är skadligt för alla som konsumerar det, bland annat genom att öka risken för cancer och 

andra sjukdomar. Alkohol kan därför inte betraktas som vilken vara som helst. Dessutom är 

alkohol beroendeframkallande. Hälften av alkoholindustrins intäkter kommer från personer som 

har ett risk- eller missbruk av alkohol.37 Även om industrin driver kampanjer om måttlig 

alkoholkonsumtion är de alltså beroende av mer än måttlig konsumtion för att göra vinst. Ett 

sätt att reglera hur medmänniskor exponeras för och har tillgång till alkohol är genom ett statligt 

monopol på alkoholförsäljning, som Systembolaget. Systembolaget har begränsade öppettider 

och använder sig inte av några marknadsföringsknep för att få kunder att köpa mer, utan 

prioriterar ett folkhälsoperspektiv. Något som UNF tycker krävs av en aktör som säljer alkohol. 

Matbutiker och krogar misslyckas konsekvent i UNF:s ålderskontroller, medan Systembolaget 

alltid har krav på legitimation. Dessutom innebär Systembolagets begränsade öppettider att 

alkoholintaget måste vara planerat och att det inte går att köpa mer alkohol närsomhelst. Detta 

kan hindra att människor far illa och innebära ett viktigt andrum för vart femte  barn i Sverige 

som växer upp i missbruksmiljö38. 

Vi vill dock gå ännu längre. Genom att kräva att vinsten från all alkoholförsäljning går till 

statskassan tror vi att de som säljer istället kommer framhäva det alkoholfria sortimentet och 

kanske sluta sälja alkohol helt. För att alkoholpriset inte ska sjunka med vinstförbud behövs höga 

minimipriser eller en hög omsättningsskatt. Alkoholskatten bör finansiera missbruksvården och 

socialtjänsten. 

UNF kräver: 

● att Sverige behåller detaljhandelsmonopolet på alkoholprodukter 

● att åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget ska vara 25 år 

● att alkohol aldrig ska säljas med vinstintresse 

● att ett högt minimipris för alkohol införs 

● att vinsten för alkohol går till statskassan 

                                                       
37 Bhattacharya, A; Angus, C; Pryce, R; Holmes, J; Brennan, A, och Meier, P S. 2018 ‘How dependent is the alcohol 
industry on heavy drinking in England?’, Addiction, 113:12, s. 2225-2232. 
38 Ramstedt, M. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: 
CAN. 
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● att Systembolaget ska vara stängt på kvällar, helger och helgdagar 

● att samtliga alkoholhaltiga produkter över 2,25% endast ska säljas genom Systembolaget 
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Ett samhälle fritt från alkohol 
Varje år kostar alkoholen samhället 103 miljarder kronor bara i Sverige.39 Alkoholen förstör liv, 

tvingar 300 000 barn att växa upp med föräldrar som missbrukar och sliter sönder familjer.40 Att 

alkohol fortfarande har en normaliserad användning i Sverige är sanslöst. Det krävs en 

förändring. 

 

Varje dag dyker det upp alkoholreklam i sociala medier, i tidningar och på TV. Alkoholindustrin 

försöker normalisera varan som vilken vara som helst genom att sponsra influencers för att visa 

upp alkoholmärken i sina flöden på sociala medier. Ungdomar beräknas se alkohol 1120 gånger i 

sina flöden varje månad.41 Ute i världen ser vi hur alkoholindustrin arbetar med att påverka 

andra länders alkohollagstiftning för att få sälja mer. Samma sak gör de i EU. Vi kan inte låta en 

industri som säljer gift som passiviserar och skadar människor få styra. 

 

En positiv trend i detta kaos är att ungdomars alkoholkonsumtion i Sverige håller på att gå ner42 

trots att alkoholindustrin marknadsför som aldrig förr. Den här förändringen kan inte stanna i 

Sverige. Vi behöver arbeta i hela världen för att skapa förutsättningar för människor som vill 

förbjuda alkohol. Ingen är fri förrän alla är fria. 

 

Det finns många anledningar till att förbjuda alkohol och genom historien har vi sett ett antal 

försök som till exempel i USA där maffiaverksamhet och alkoholsmuggling tyvärr blev en 

biverkan43. Världen var inte redo då. Det som gjordes fel i USA behöver vi göra rätt idag. Vi 

behöver arbeta för en attitydförändring för att lyckas. Alkohol måste tillhöra ovanligheterna 

innan den förbjuds. Alkoholnormen måste vara bruten och en bred enighet för förbud måste 

finnas i samhället. Annars tror vi att resultatet blir detsamma som i USA.  

 

Men vi tror ändå att vi måste arbeta för ett alkoholförbud. Inte bara för att det är ett av de sista 

stegen för att uppnå vår vision om en nykter värld. Det är dags för nykterhetsrörelsen att förstå 

varför vi finns. Vi behöver tro på en annan värld där alkoholindustrin och dess gift är irrelevanta 

och kämpa för att världen ska bli så. Vi behöver påbörja arbetet för att förändra människors syn 

                                                       
39 Ramboll. 2019. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll Management Consulting.  
40 Ramstedt, M. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: 
CAN.  
41 Jarlbro, G. 2016:3. Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap. Stockholm: IQ. 
42 Englund, A. 2019. Skolelevers drogvanor 2019. Rapport 187. Stockholm: CAN.  
43 Okrent, D. 1991. Last Call: The Rise and Fall of Prohibition. London: Scribner 
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på alkohol och vi måste börja nu. Med en sjunkande alkoholkonsumtion hos unga är tiden 

mogen. 
 

UNF kräver:  

• att det arbetas för en attitydförändring kring alkohol 

• att alkohol förbjuds 
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Europeiska Unionen 
Sverige gick med i Europeiska Unionen 1995. Europeiska Unionen (EU) är en union som i 

grunden vill främja fred, grundläggande värden såsom frihet, demokrati och jämlikhet bland dess 

medborgare och folkets välfärd. Men EU har även ett stort fokus på unionens ekonomiska 

intresse och den fria inre marknaden som möjliggör fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 

kapital.44  

Inträdet till EU medförde en kraftig omläggning av svensk alkoholpolitik.45 Den tidigare mycket 

begränsade alkoholinförseln blev nästan helt fri, fyra av de fem statliga alkoholmonopolen 

(import, partihandel, tillverkning av konsumtionssprit och distribution) avskaffades och en stor 

del av kontrollen över alkoholpolitiken flyttades över till EU. 46  

Idag kontrolleras mycket av svensk alkoholpolitik av EU. Det har blivit praktiskt omöjligt att 

begränsa tillgång och marknadsföring på grund av EU-medlemskapet.. På grund av den fria inre 

marknaden så blir alkoholbeskattning i Sverige mindre effektiv, det går att köpa alkoholen i 

andra länder istället. Även ursprungslandsprincipen i EU:s direktiv om audiovisuella 

medietjänster gör att svenska regleringar kring alkoholreklam inte fungerar. Genom att sända 

reklam från andra länder så kan bolag strunta i de svenska lagarna som begränsar 

alkoholreklam47.  

Generellt har inträdet till EU gjort de mest effektiva sätten att minska alkoholkonsumtionen och 

alkoholskadorna svåranvända om inte omöjliga.48 Vid inträdet fanns stora förhoppningar om att 

bevara delar av den svenska alkoholpolitiken och påverka den europeiska alkoholpolitiken , 

förhoppningar som inte infriades även om några små framsteg gjordes.49 EUs Alkoholstrategi är 

ett av dessa viktiga framsteg, även om den varken är så omfattande, permanent eller stark som 

UNF anser att den bör vara.  

                                                       
44 Europeiska Unionen. ”EU - en överblick”, https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv, hämtad 28 
februari 2021. 
45 Nycander, 1998, Svenskarna och spriten – Alkoholpolitik 1855–1995. Kapitel 15. Stockholm: Sober. 
46 Cisneros Örnberg, J. (2008) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. Department of Political Science, 
Stockholm University. s. 46 
47 Myndigheten för Press Radiot och TV & Konsumentverket, Notification to the European Commission and the United 

Kingdom of measures under Article 4 of the AVMS Directive. 30-10-2017 
48 Statens Folkhälsoinstitut, 2002:11, Den svenska supen i det nya Europa - Nya villkor för alkoholprevention: en 

kunskapsöversikt. 
49  Cisneros Örnberg, J. (2008) The Europeanization of Swedish Alcohol Policy. Department of Political Science, 
Stockholm University, s. 46-56 

https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_sv
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EU har en enorm alkoholindustri med enormt inflytande. I EUs öppenhetsregister finns 

rapporterar alkoholindustrin själva att de spenderar minst 60-80 miljoner kronor på lobbyism.50 

Det är vida känt att alkoholindustrin ges inflytande av politiker och tjänstepersoner i EU medan 

ideella folkhälsoorganisationer marginaliseras.  

Sveriges EU-medlemskap innebär även att vi är med och subventionerar och stödjer 

alkoholproduktion. EU spenderar över 10 miljarder kronor på vinsubventioner. Men EU är 

också med och gör alkoholreklam i länder utanför EU vilket sprider alkoholnormen.51  

UNF anser att EU är en problematisk aktör inom alkoholpolitiken som ofta försvårar det 

alkoholpolitiska arbetet. Därför behöver antingen den nationella självbestämmandet på området 

utökas kraftigt eller så behöver EUs linje på området utvecklas. För att minska alkoholens 

skadeverkningar i EU och resten av världen måste alkohol sluta behandlas som vilken produkt 

som helst. 

UNF kräver: 

● att införselkvoter av alkohol mellan EU-länder är maximalt 2 l öl, 2 l vin och 1 l sprit 

● att EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster utvecklas så det är enklare för det egna 

landet att begränsa alkoholmarknadsföring 

● att regler för lobbying från ekonomiska särintressen skärps för att minska 

alkoholindustrins påverkansmöjligheter 

● att all subvention och EU-finansierad alkoholproduktion, försäljning och 

marknadsföring stoppas helt 

● att EU stoppar alkoholens särställning i handelsavtal 

● att EU antar ett alkoholdirektiv som prioriterar folkhälsan 

 

  

                                                       
50 Egna uträkningar med material från EUs Öppenhetsregister. 
51 Europeiska kommissionen, Wine, https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-
products/plant-products/wine_en, hämtad 28 februari 2021. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine_en
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Förebygg 

 

UNF anser att förebyggande av konsumtion är det bästa sättet att minska alkohol- och 

drogskador. De viktigaste metoderna för att göra detta är att stärka individer, krossa 

alkoholnormen, föra en restriktiv alkohol- och drogpolitik samt att säkerställa att det alltid 

finns nyktra mötesplatser. Alkohol och andra droger ska aldrig förekomma utan att ifrågasättas. 

Inför alla politiska beslut ska det tas hänsyn till folkhälsa och sociala aspekter. Detta arbete och 

synsätt måste genomsyra hela samhället.  

 

 

 

 

Ska finnas med vid och länka till: Utbildning, nyktra mötesplatser, föreningsliv, 
alkoholnormen, alkoholskatt och marknadsföring  
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Föreningsliv 
Föreningarna har varit vitala för att utveckla Sverige till det land det är idag. Folkrörelserna har i 

över 100 år kämpat för ett demokratiskt samhälle där alla människor har möjlighet att utvecklas. 

Detta arbete fortsätter än idag. 75% av befolkningen över 16 år är med i minst en förening52, så 

man kan verkligen säga att vi är ett föreningsland. 

Föreningar där alla medlemmar har samma demokratiska möjligheter oavsett ålder är en väldigt 

viktig del av samhället. Ungdomar får möjlighet att lära sig hur demokrati fungerar i praktiken, 

ta ansvar och växa som individer. När människor jobbar tillsammans för något de brinner för 

har de mycket bättre förutsättningar för att förbättra samhället. Föreningar har även en väldigt 

viktig social funktion och ger möjlighet att umgås med, och träffa nya människor på ett sätt som 

inte är möjligt i skolan eller arbetslivet. Att ha ett socialt sammanhang där man är accepterad är 

extra viktigt för någon som är mobbad.  

Föreningars sociala funktion gör det extra viktigt att motverka alkoholnormen där. Om alkohol 

är sättet att lära känna nya människor eller bli accepterad av sina vänner ökar risken att dricka 

mer alkohol än vad som var tänkt från början, eller att ungdomar börjar dricka alkohol även fast 

de inte vill. Ingen människa ska känna sig pressad att dricka alkohol för att känna sig välkommen 

i en förening hen brinner för.  

För att föreningar fortsatt ska kunna jobba för ett bättre samhälle krävs ekonomiskt stöd från det 

offentliga. För att dessa bidrag ska vara så effektiva som möjligt ska de gå till föreningar vars 

verksamhet är alkohol- och drogfri. Alla kommuner ska ha en aktiv strategi för 

föreningssamarbete. 

Många föreningar arrangerar idrotts- och kulturevenemang. I samband med dessa förekommer 

det ofta alkoholservering. Precis som i andra sammanhang så har alkohol en exkluderande effekt 

då den skapar otrygghet, och ofta är inblandat i våldsbrott53. För att öka tryggheten och ge alla 

möjligheten att uppskatta kultur- och idrottsevenemang ska det inte ske någon alkoholservering 

i samband med dessa.   

 

                                                       
52 SCB. 21 mars 2021. ”Tre av tio är aktiva i förening.” https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-
silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/, hämtad 8 mars 2021. 
53  Olseryd, Johanna. 2015. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-2018-2019/
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UNF kräver: 

● att det fortsatt finns bidrag att söka från kommuner, regioner och staten från föreningar 

● att det ska finnas krav på att all verksamhet i föreningen är nykter för att beviljas bidrag 

från det offentliga 

● att alla kommuner ska ha en handlingsplan hur den ska samarbeta med föreningar i 

området   

● att alkoholförsäljning inte förekommer i samband med idrotts- och kulturarrangemang 

● att samhället satsar tillräckligt med resurser i civilsamhället öronmärkt för förebyggande 

arbete i det civila samhället 
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Gårdsförsäljning 
Gårdsförsäljning lyfts ofta i den politiska debatten som ett sätt att skapa möjligheter på 

landsbygden genom att bryggerier belägna på landsbygden kan sälja en del av sina produkter till 

människor som besöker gården. För UNF är det självklart att det ska finnas möjligheter för alla 

människor till ett meningsfullt liv, men vi ser inte att det uppfylls genom alkoholförsäljning. 

Frågan har utretts av regeringen vid flera tillfällen och dessa utredningar har dragit slutsatsen att 

gårdsförsäljning inte skulle kunna se ut på det sätt som beskrivs ovan. På grund av hur EU-rätten 

är utformad måste utländska aktörer ges samma möjligheter som svenska utan att diskrimineras 

eller på något sätt ha sämre förutsättningar. En geografisk begränsning av vem som kan sälja 

alkoholen anses göra det svårare eller mindre attraktivt för utländska aktörer.5455 Det innebär 

alltså att det inte skulle gå att begränsa gårdsförsäljningen till gårdar på landsbygden, utan det 

skulle inkludera bryggerier i städer.  

Att tillåta gårdsförsäljning skulle innebära att företag som genomför någon del av 

alkoholproduktionen (såsom att späda, krydda, destillera eller buteljera) i Sverige skulle kunna 

sälja sina produkter själva medan utländska aktörer fortfarande skulle behöva gå igenom 

Systembolaget. Detta skulle anses vara diskriminering enligt EU-rätten och därmed fälla 

Systembolaget.56 Det är även möjligt för småskaliga producenter att sälja sina produkter via 

Systembolaget i nuläget.57 

Utredningen från 2010 föreslog en modell för gårdsförsäljning som innebar att producenter med 

särskilt tillstånd kunde sälja en begränsad mängd av sina alkoholprodukter till deltagare vid ett 

evenemang som till exempel studiebesök, föreläsning eller upplevelseevenemang. Detta tycker vi 

också bidrar till att underminera Systembolagets monopol och vi anser därför att denna typ av 

företag borde ansöka om serveringstillstånd för att ha tillsyn över konsumtionen på plats. 

En utveckling där Systembolaget avskaffas gynnar storproducenter av alkohol, som redan nu 

investerar stora summor i att lobba för gårdsförsäljning. Exempelvis “The Absolut Company” 

driver frågan genom sitt engagemang i flertalet lobbyorganisationer.58 Flertalet mindre 

                                                       
54 SOU 2010:98, Gårdsförsäljning: delbetänkande av Utredningen om vissa alkoholfrågor, Stockholm: Fritzes. 
55 SOU 2009:22, En ny alkohollag, Stockholm: Socialdepartmentet. 
56 Kjellgren, Torsten. 2020. Gårdsförsäljning: Alkoholindustrins trojanska häst. Stockholm: IOGT-NTO. 
57 Systembolaget. Gårdsförsäljning. https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/om-
uppdraget/gardsforsaljning/, hämtad 22 september 2020. 
58 Kjellgren, Torsten. 2020. Gårdsförsäljning: Alkoholindustrins trojanska häst. Stockholm: IOGT-NTO., s. 7-11 

https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/om-uppdraget/gardsforsaljning/
https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/om-uppdraget/gardsforsaljning/
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alkoholproducenter är emot gårdsförsäljning, just då det missgynnar mindre aktörer och kan 

innebära slutet för Systembolaget.59 

Ett avskaffande av Systembolaget skulle dessutom leda till ökad tillgänglighet och vinstintresse 

detaljhandeln av alkohol. Det skulle alltså vara mycket skadligt för folkhälsan och slå hårdast mot 

de som redan befinner sig i utsatta situationer. 

UNF kräver: 

● att gårdsförsäljning stryks från den politiska agendan 

● att åtgärder menade att lyfta landsbygden aldrig bygger på alkohol eller andra droger 

● att alkoholförsäljning ska präglas av folkhälsomål och inte av vinstintresse 

(desintresseringprincipen) 

 

 

  

                                                       
59 https://gardsforsaljning.info/ 
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Nyktra mötesplatser för ungdomar  
Nyktra mötesplatser kan vara en mängd olika saker från idrottsföreningar till UNF-föreningar 

till kommunala fritidsgårdar eller bibliotek. När UNF pratar om nyktra mötesplatser menar vi 

platser som möjliggör för människor att mötas och umgås utan att någon är påverkad av, 

konsumerar eller har alkohol eller andra droger närvarande.  

Att ha något meningsfullt att göra på fritiden som inte involverar alkohol fördröjer 

alkoholdebuten60, vilket minskar risken för alkoholproblem senare i livet61. Det är viktigt att det 

finns en bredd av olika platser där unga kan mötas och utvecklas, utanför skolan och familjen. 

Många unga i Sverige växer dessutom upp i dysfunktionella familjer. Så mycket som 350 000 

barn påverkas negativt av en förälders risk- eller missbruk av alkohol62. Det gör behovet av en 

fristad från alkohol och andra droger särskilt akut för dessa unga. På nyktra mötesplatser och 

andra platser där unga befinner sig ska alkohol inte förekomma. 

Mötesplatserna ska vara anpassade för ungdomar. Detta gäller både verksamhetens innehåll och 

när och var den sker. Det behöver finnas en bredd bland alternativen, för att alla ska hitta något 

som passar dem. Vissa ungdomsgrupper är särskilt utsatta och har särskilt hög 

alkoholkonsumtion, till exempel HBTQ-ungdomar. Det måste finnas riktade insatser för att se 

till att även dessa unga får tillgång till nyktra frizoner. Gratis verksamhet måste också finnas 

tillgänglig för att ge möjlighet för alla unga att få tillgång till en nykter frizon oavsett ekonomisk 

bakgrund. Där vuxna finns närvarande ska dessa vara trygga och nyktra.  

Tillgång till meningsfull fritidsverksamhet ska inte bero på var någon bor. UNF tycker att 

kommunerna ska ha ett obligatoriskt ansvar för att erbjuda meningsfull fritidsverksamhet som är 

tillgänglig för alla kommunens ungdomar. Det innebär att verksamheten ska vara på ställen där 

ungdomarna känner sig trygga och dit de kan ta sig själva. Detta ska finansieras genom riktade 

bidrag från staten för att se till att unga som bor i fattigare kommuner inte missgynnas. 

UNF kräver: 

● att alla ungdomar ska ha tillgång till meningsfulla nyktra mötesplatser  

                                                       
60 Sigfusdottir, I. D; Kristjansson, A. L, & Gudmundsdottir, M. L. 2011. ’ Substance use prevention through school 
and community-based health promotion: a transdisciplinary approach from Iceland’, Global Health Promotion, 18:3, s. 
23-26. 
61 Hingson, R. W; Heeren, T, & Jamanka, A. 2000. ‘Age of Drinking Onset and Unintentional Injury Involvement 
After Drinking’, JAMA, 284:12, s. 1527-1533. 
62 Ramboll. 2019:11. Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser. Stockholm: Ramboll. 
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● att det ska finnas en bredd av olika aktiviteter, ex. kultur, idrott och annan 

föreningsverksamhet.  

● att de ska vara öppna även på kvällar, helger och högtider  

● att verksamheten ska vara anpassad för alla ungdomar, inklusive riktad verksamhet för 

olika grupper 

● att det ska finnas ett lagstadgat krav för kommunerna att erbjuda nyktra mötesplatser 

● att verksamheten ska vara gratis 
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Alkoholregler i offentliga miljöer 
UNF tycker att offentliga miljöer ska vara tillgängliga och trygga för alla. För att åstadkomma 

detta är det viktigt att alkohol inte är en del av dessa platser. Alkohol bidrar till otrygghet hos 

många och är dessutom ofta inblandat i olika våldsbrott, särskilt misshandel.63 Vidare ger 

alkohol i offentligheten möjlighet för alkoholnormen att hela tiden genomsyra våra 

gemensamma utrymmen. 

Med offentliga miljöer syftar vi på platser som allmänheten kan vistas på utan att äga dem. 

Platser där många människor kan mötas och vara och som vi passerar igenom. Detta inkluderar 

därför till exempel torg och parker, men även till exempel gator, trottoarkanter och parkeringen 

utanför en livsmedelsbutik. Offentliga miljöer finns alltså både i större och mindre samhällen. 

Offentliga miljöer kan ses som väldigt viktiga för invånares möjligheter att påverka demokratiska 

processer i samhället eftersom det ofta är där protester hålls och olika grupper kan synas och 

mötas med sina olikheter och politiska budskap.64 Det är alltså viktigt att offentliga miljöer är 

tillgängliga för alla medborgare från ett demokratiskt perspektiv. 

Sättet offentliga miljöer är byggda och planerade påverkar hur bekväma olika personer kan 

känna sig i dem. Ett exempel är hur många kvinnor använder sig av olika strategier för att 

hantera rädsla för att hamna i olika situationer där de kan utsättas för våld.65 Vissa platser eller 

tider på dygnet kan anses farligare än andra och därför undvikas. Dessa strategier kan också 

användas av till exempel rasifierade, men på olika sätt.66 Detta ska inte behöva hända. Många 

stadskärnor har restauranger med uteservering, vilket innebär att den som rör sig på gatan och 

den som konsumerar alkohol på restaurang är närmre varandra, vilket kan bidra till en ökad 

otrygghet. Tillstånd för uteserveringar bör därför begränsas för att skapa offentliga miljöer som 

känns trygga både dagtid och nattetid för personer av alla typer av bakgrunder och identiteter. 

UNF kräver: 

• att alkohol är förbjudet i offentliga utomhusmiljöer 

• att serveringstillstånd för uteserveringar ges endast i undantagsfall 

• att alla människor ska kunna känna sig trygga i offentliga miljöer alla tider på dygnet* 

                                                       
63 Olseryd, Johanna. 2015. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott. Stockholm: 
Brottsförebyggande Rådet. 
64 Mitchell, Don. 2003. The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. London: The Guildford Press.  
65 Valentine, Gill. 1989. ‘The Geography of Women’s Fear’, Area, 21:4, s. 385-390. 
66 Day, Kristen. 1999. ‘Embassies and sanctuaries: women's experiences of race and fear in public space’, Environment 

and Planning D: Society and Space, 17:3, s. 307-328. 
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*alkohol är givetvis bara en del i detta arbete - men en bit på vägen mot detta demokratiska 

slutmål 
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Reformera narkotikapolitiken 
Varje år dör hundratals av narkotika i Sverige,

67

 varje dödsfall är en tragedi. Både för personerna och 

deras nära, men även för samhället som svikit dem. Vi måste bli bättre på att hjälpa de som sitter fast i ett 

missbruk, men även förebygga att fler fastnar i missbruk. 

Förbudet mot narkotika leder till att färre kommer i kontakt med det och att tillgängligheten på 

narkotika minskar, därför tror UNF fortfarande på ett narkotikaförbud. Men idag läggs allt för 

stort fokus på att straffa brukare och alldeles för lite på att hjälpa dem. Dagens straff för ringa 

narkotikabrott är böter, eller i sällsynta fall upp sex månaders fängelse. 

Motiveringen för fängelsestraffet är att det krävs för att polisen ska få genomföra drogtester på 

misstänkta. Detta är en rimlig åtgärd eftersom det innebär att ett brott måste vara tillräckligt 

grovt för att kunna göra ett sådant ingrepp i någons kropp. Att ta bort fängelse ur straffskalan 

för ringa narkotikabrott innebär alltså att det inte skulle vara möjligt att drogtesta individer som 

misstänks ha konsumerat en narkotikaklassad substans. Samtidigt skulle både innehav och 

försäljning fortsatt kunna leda till åtal på en ringa nivå. I frågan om trafikbrott ska narkotika inte 

anses vara ett ringa brott och därför ska fängelse finnas i straffskalan där så att tester ska kunna 

genomföras.  

Målet med narkotikapolitiken ska alltid vara att skydda människan, därför ska den som döms för 

ringa narkotikabrott få en individuell bedömning av sina behov. Bedömningskommitén får 

sedan rekommendera en passande påföljd såsom böter eller behandling. Det är viktigt att 

processen för att dömas för ringa narkotikabrott påskyndas, då missbruksbehandling kan vara en 

fråga mellan liv och död. Den som fullgör sin missbruksbehandling ska även få sitt ringa 

narkotikabrott borttaget ur registret. 

Majoriteten av de som dör av narkotika är inte okända för myndigheter,68 trots detta lyckas de 

inte få hjälpen som de behöver. Därför behöver det utredas hur missbruksvården och lagen om 

tvångsvård kan omstruktureras för att fler ska få hjälp. 

Debatten om narkotikapolitiken glömmer ofta det viktigaste, det bästa sättet att minska 

narkotikadödligheten är att satsa på förebyggande och preventiva åtgärder. Avsevärt mer 

                                                       
67 Folkhälsomyndigheten. 9 februari 2021. Dödlighet i läkemedels- och narkotikaförgiftningar. 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-
utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/, hämtad 1 mars 2021 
68 Andersson, L; Håkansson, A; Krantz, P & Johnson, B. 2020. ‘Investigating opioid-related fatalities in southern 
Sweden: contact with careproviding authorities and comparison of substances’ Harm Reduction Journal, 17:5. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/narkotikarelaterad-dodlighet/
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resurser måste läggas på åtgärder som förhindrar drogmissbruk. Mer resurser behövs även för 

missbruksvården. 

UNF kräver: 

● att ringa narkotikabrott ska inte kunna ge fängelse 

● att vid ringa narkotikabrott ska den dömde få en utvärdering och få en rekommenderad 

påföljd som kan vara till exempel stöd och behandling eller böter 

● att det ska gå snabbare att dömas för ringa narkotikabrott 

● att vid fullgjord missbruksbehandling ska pricken i straffregistret strykas för det ringa 

narkotikabrottet 

● att resurserna till förebyggande och preventiva åtgärder kraftigt ökas 

● att resurserna till missbruksbehandling kraftigt ökas 
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Serveringstillstånd 
För att få sälja och servera alkohol behövs serveringstillstånd. Detta tycker UNF är bra, det är viktigt att 

inte alla kan servera alkohol och det är viktigt att tillståndet dras in om det missbrukas. Tyvärr finns det 

idag väldigt många serveringstillstånd och granskningen av verksamheter med serveringstillstånd är 

undermålig.  

Antalet stadigvarande serveringstillstånd har ökat kraftigt i Sverige, 1992 fanns det ca 8 500 

serveringstillstånd69, 2019 fanns det över 15 700 stycken.70 Detta betyder att det finns ca ett 

serveringstillstånd per 540 invånare över 15 år. Utöver detta beviljas det kring 2 500 tillfälliga 

serveringstillstånd per år.71 UNF menar att detta är alldeles för mycket. Ökad tillgänglighet till 

alkohol ökar alkoholskadorna i samhället. Därför är det viktigt att begränsa antalet 

serveringstillstånd samt att i högre utsträckning beakta folkhälsan när de beslutas om. 

Trots det stora och växande antalet serveringstillstånd gjordes endast ca 12 000 tillsynsbesök år 

201872, alltså har inte ens alla serveringsställen fått ett enda besök per år. UNF anser att det krävs 

att alla stadigvarande serveringsställen blir granskade minst en gång per år, annars kan det inte 

påstås att kommuner klarar av sitt tillsynsansvar. Samtidigt kan serveringstillstånd ses av 

kommunerna som ett sätt att öka sina inkomster genom att stimulera det lokala näringslivet och 

därigenom få större skatteintäkter. Att ta bort ett serveringstillstånd som påföljd när ett företag 

har misskött sig kan alltså ge negativa konsekvenser för kommunen. Därför menar UNF att 

tillsynen istället borde skötas av en separat myndighet utan egenintresse i serveringställena. 

Ytterligare en viktig fråga är tiderna serveringstillstånd beviljas för. Sena öppettider ökar 

tillgängligheten och därmed alkoholskadorna, dessutom så ökar det särskilt gatuvåldet.73 För att 

minska alkoholskadorna och gatuvåldet är det viktigt att serveringstillstånd inte beviljas med för 

sena öppettider. Detta ska inte innebära att utelivet tar slut när alkoholserveringen gör det, utan 

att nykterhet ska vara normen. 

                                                       
69Folkhälsomyndigheten. Antal stadigvarande serveringstillstånd. Tillgänglig via: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/5155a35c788a45e7b9bf05448378b578/antal-stadigvarande-
serveringstillstand-1992-2019.pdf 
70 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Stadigvarande serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och 
starköl (antal) 
71 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Beviljade tillfälliga serveringstillstånd. 
72 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Tillsynsbesök alkohol serveringsställen, stadigvarande 
serveringstillstånd. 
73 Systembolaget. 2014. Alkohol och våld. Kunskapsöversikt 2014:2. Stockholm: Systembolaget. 
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Folkhälsan ska stå i centrum när kommuner beslutar om serveringstillstånd. 2018 var det endast 

två tredjedelar av Sveriges kommuner som ens hade ett samarbete mellan kommunens ANDT-

samordnare och tillsynshandläggare.74 Detta visar på hur lågt prioriterad folkhälsofrågan är idag 

vid serveringstillståndsärenden. 

Det ska vara förbjudet att uppmuntra till konsumtion av alkohol i alla sammanhang. På alla 

ställen där alkoholförsäljning sker ska alkoholfritt ha en minst lika framträdande plats, och det 

ska vara lättare att välja alkoholfritt.  

UNF kräver: 

● att färre serveringstillstånd beviljas 

● att en tillsynsmyndighet för serveringstillstånd skapas 

● att det genomförs minst en kontroll av varje serveringstillstånd per år 

● att alla som är med och beslutar om serveringstillstånd ska vara bildade i alkoholfrågor 

● att det ska vara enklare att bli av med serveringstillstånd 

● att serveringstillstånd aldrig ska gälla efter klockan 22:00 

● att serveringsställen ska ha öppet minst en timme efter att alkoholserveringen avslutats 

● att folkhälsan ska stå före andra värden i beslut om serveringstillstånd 

● att alla som innehar serveringstillstånd ska uppmuntra till ickebruk av alkohol 

● att kommuner ska ställa högre krav på att krogar och restauranger har ett likvärdigt 
alkoholfritt utbud 

● att 25-årsgräns införs på köp av alkohol i alla sammanhang 

● att alkohol aldrig får säljas för vinstintresse 

 

 

  

                                                       
74 Indikatorlabbet, Folkhälsomyndigheten, Samverkan, ANDT-samordnare och tillsynshandläggare 
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Turism 
Ett av de vanligaste sätten som svenskar köper alkohol är genom resor utomlands.75 Varje år 
spenderar svenskar över 10 miljoner nätter på fritidsresor utomlands.76 En av baksidorna till 
detta är att svenskarna ofta tar med sin alkoholkultur dit vi reser. De pengar turister spenderar 
på alkohol gör det möjligt för industrin att etablera sin närvaro på platserna folk reser till. Detta 
skadar lokalbefolkningen på kort och lång sikt. 

Alkoholindustrin använder sig i flera länder av så kallade ölflickor. Detta är unga kvinnor som 
anställs för att öka försäljningen av ett visst ölmärke; de kläs i åtsittande, ofta korta klänningar i 
märket och får utstå sexuella trakasserier, låg lön och risk att själva hamna i prostitution och 
beroende.77 Trots att företagen lovat att bättra sig undviker de istället ansvaret för situationen 
genom att ölflickorna anställs av baren snarare än direkt av företaget.78 

"They have joined the Club" Så lyder en text på en reklamskylt för en klubb i Ugandas huvudstad 
Kampala. På bilden solar en afrikansk man och kvinna på en sandstrand.79 Texten betyder två 
saker, både att paret har valt ölsort, men också att de valt social status och kultur.80 På så vis blir 
ölsorten ett sätt att visa på en västerländsk livsstil.81  

Detta är bara ett exempel på vad alkoholindustrin gör ute i världen. Detta stärker vi med 
massturism och reseföretagen använder gärna alkohol i sin marknadsföring för att vi ska resa. 
Därför borde vi förbjuda alkohol i resemarknadsföring och se till att svenskar inte heller kan ta 
med alkohol hem från resmål. Detta säkerställer att alkoholindustrin utomlands inte tjänar extra 
pengar på att alkohol köps med hem. 

UNF kräver: 

● att Sverige inte tillåter införsel av alkohol från utanför EU 

● att reseföretag inte tillåts använda alkohol i sin marknadsföring 

                                                       
75 Trolldal, Björn. 2020. Alkoholkonsumtionen i Sverige 2019. CAN Rapport 193. Stockholm: CAN. s. 9. 
76 SCB & Tillväxtverket. 2020. Antal resor efter region, boendeform, målgrupp och år. Tillgänglig via 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701C/NV1701Res003/table/t
ableViewLayout1/, hämtad 7 februari 2021. 
77 Andersson, Pierre. 2019. Världens Baksmälla. Stockholm: IOGT-NTO och NBV. 4:e utgåvan. s. 39 
78 Andersson, Pierre. 2019. Världens Baksmälla. Stockholm: IOGT-NTO och NBV. 4:e utgåvan. s. 40 
79 Heine, Sara. 2011. Happy Hour i paradiset: Om alkohol och turism i Thailand, Kambodja och övriga världen. Schyst 
resande. s. 27 
80 Heine, Sara. 2011. Happy Hour i paradiset: Om alkohol och turism i Thailand, Kambodja och övriga världen. Schyst 
resande. s. 27 
81 Heine, Sara. 2011. Happy Hour i paradiset: Om alkohol och turism i Thailand, Kambodja och övriga världen. Schyst 
resande. s. 27 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701C/NV1701Res003/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV1701__NV1701C/NV1701Res003/table/tableViewLayout1/
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● att lokalbefolkning inte påtvingas gästande turisters alkoholkultur 

● att lokalsamhällen inte skadas av turistnäringens alkoholkultur 
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Unga i missbruksmiljö 
I Sverige växer vart femte barn upp med en förälder som har alkoholproblem.82 Av dessa 

beräknas majoriteten, cirka 320 000 barn och unga påverkas negativt av förälderns 

alkoholproblem.83 Av dessa nås endast ett fåtal, ca 1,5 procent av stöd från samhället.84 Att växa 

upp med en förälder som har alkoholproblem kan ha många och varierande effekter. Många kan 

känna oro för föräldern, vilket kan påverka både den psykiska hälsan och prestationen i skolan. 

Det kan också kännas ensamt, som att man är den enda som har risk- eller missbrukande 

föräldrar, trots att det ofta drabbar flera barn i varje skolklass.  

Det är viktigt att unga som växer upp i missbruksmiljö får det stöd de har rätt till av skola och 

socialtjänst för att de ska må så bra som möjligt. Många unga upplever att insatser från 

socialtjänsten är för små för att tillgodose deras behov och att de fokuserar på föräldrarnas hälsa 

och behov.85 Alla insatser för dessa unga måste göras med barn- och ungdomsperspektivet i 

första rummet, snarare än för föräldrarnas skull. Ett barn ska aldrig skuldbeläggas om deras 

behov skiljer sig från förälderns. 

Skolan och civilsamhället har en viktig roll i att upptäcka unga i missbruksmiljö och vi anser att 

de som kommer i kontakt med barn och unga, till exempel tränare, fritidspedagoger och lärare, 

ska fortbildas i hur de kan hjälpa unga i missbruksmiljö och de borde dessutom uppmuntras göra 

en orosanmälan till socialtjänsten ifall de anar missförhållande i ett barns hemsituation. De 

nyktra mötesplatser som finns i civilsamhället, skolan och kommunala fritidsgårdar är 

ovärderliga för att ge unga med svåra hemsituationer en paus och någonstans att vara.  

UNF kräver: 

● att alla unga ska ha tillgång till en nykter och närvarande vuxen 

● att alla kommuner ska erbjuda stöd till unga i missbruksmiljö 

● att alla barn som växer upp i missbruksmiljö ska bli uppsökta och erbjudas stöd 

● att lärare och fritidspedagoger ska fortbildas i hur unga i missbruksmiljö kan identifieras 

och stöttas 

● att unga aldrig skuldbeläggs för en förälders missbruk 

● att unga ska vara delaktiga i planeringen av insatser för deras välmående 

                                                       
82 Ramstedt, M. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. s. 6 
83 Ramstedt, Mats. 2019. Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem? Rapport 185. Stockholm: 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. s. 6 
84 Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (2010). Barn i missbruksmiljö. STADs rapportserie 2010:43. 
85 Maskrosbarn. 2016. Jag är bara en påse med pengar. Solna: Maskrosbarn.  
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Utbildning 
Skolan är en stor del av barn och ungas liv och har i uppdrag att undervisa om alkohol och andra droger. 

Detta är en viktig del i att minska ungdomars alkoholkonsumtion. För att det ska fungera är det viktigt 

att undervisningen sker med forskningsbaserade metoder som fungerar. Målet med det förebyggande 

arbetet i skolan ska alltid vara att inga unga ska börja med alkohol eller andra droger.  

UNF anser att ungdomar ska stärkas i att fatta egna informerade beslut. Därför är det viktigt att 

undervisa om normer och normkritik. Utbildningen behöver vara bred och ge en bild av alkohol 

och andra drogers medicinska, sociala och samhällsskador. Utgångspunkten ska alltid vara 

drogfrihet, och det får aldrig förutsättas att ungdomar kommer börja med alkohol eller andra 

droger. Utbildningen ska dessutom vara anpassad till målgruppen och informationen tillgänglig 

för alla elever. 

UNF anser att organisationer som har ett vinstintresse i alkohol- eller drogförsäljning aldrig kan 

anses vara en seriös part i det förebyggande arbetet eftersom de vill att det ska finnas konsumtion 

i samhället.  Därför anser vi att det är fel att använda utbildningsmaterial som tagits fram av 

alkohol- eller drogindustrin, för att även om de säger sig vara gjorda för att förebygga, så är de 

inte framtagna för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger.  

UNF anser att slumpmässiga drogtester utan misstanke aldrig ska förekomma i skolan. Detta 

eftersom det misstänkliggör elever, och skickar en signal om att eleverna antas ta droger och inte 

går att lita på. Drogtester i skolan kan inte anses vara frivilliga, eftersom elever är i en 

beroendeställning till skolan, och att det inte går att säkerställa att det finns en press från skolan 

att testa sig.  

UNF kräver:  

● att informationen skolan förmedlar ska vara forskningsbaserad  
● att skolan ska upplysa om alkohol och andra drogers medicinska, sociala och 

samhällsskador 
● att all skolverksamhet ska vara drogfri 
● att skolan ska förespråka drogfrihet 
● att skolan inte ska använda material om alkohol eller andra droger som tagits 

fram av de som tjänar på ökad konsumtion  
● att slumpmässiga drogtester utan misstanke inte får förekomma i skolan 
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Utformning av alkoholförpackningar 
Det är allmänt känt att utformningen av förpackningar påverkar vad och hur mycket vi köper, även så 

med alkohol. Företag lägger mycket resurser på att etablera och sälja sina varumärken. Samtidigt har 

allmänheten dålig koll på alkoholens skadeverkningar och hälsovarningar kan möjliggöra för fler att 

göra informerade val. 

Under de senaste åren har allt fler länder implementerat neutrala tobaksförpackningar.  Neutrala 

förpackningar får inte ha märken, färger och former, utan ser istället likadana ut oavsett märke, 

med varningstext och ofta även varningsbild.  Dessa förpackningar har bidragit till att minska 

konsumtionen och minska andelen av befolkningen som brukar tobak.86 Även i Sverige borde 

detta implementeras för tobaksförpackningar. Men resultaten från åtgärden gör det också 

aktuellt att införa liknande regler på alkoholförpackningar för att minska alkoholkonsumtionen. 

Genom att införa neutrala alkoholförpackningar förlorar alkoholmarknadsföring en del av sin 

funktion och alkoholens sociala roll kan minskas. 

Vidare har studier visat att svenskar har dålig koll på alkoholens skadeverkningar, exempelvis 

känner få till kopplingen mellan alkohol och cancer87. Idag finns en del hälsovarningar vid 

marknadsföring av alkohol, men inga på förpackningarna. Tydliga och informativa 

hälsovarningar på alkoholhaltiga produkter skulle göra det enklare att göra informerade val för 

sin egen och andras hälsa. Dessutom borde alternativen för vilka varningar som kan användas 

anpassas så att det är texter som gäller majoriteten av potentiella konsumenter, snarare än bara 

en varning för den som är gravid till exempel.  

Alkoholförpackningar har i nuläget inga krav på sig för att redogöra innehåll, näringsämnen och 

kalorier. Här menar UNF att det är viktigt att alkoholföretag, likt andra produkter som säljs för 

förtäring, måste informera konsumenterna om vad produkten innehåller.  

UNF kräver: 

● att alkoholförpackningar ska vara neutrala 

● att tobaksförpackningar ska vara neutrala 

● att det ska finnas hälsovarningar med text och bild på alkoholens skadeverkningar 

● att alkoholdrycker ska ha innehållsförteckningar 

                                                       
86 World Health Organization. 2016. Plain Packaging of Tobacco Products. Génève: World Health Organization. 
87 Alkoholen och samhället. Tema 2016/2017: Alkohol och Cancer. Stockholm: IOGT-NTO, Forum Ansvar, 
Svenska Läkaresällskapet, Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).  
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Beslutsärende: Policy för eget kapital (punkt 
9e, bilaga § 17:26) 
Bakgrund 

På förbundsstyrelsemötet i november diskuterade styrelsen frågor kring såväl eget kapital såsom 

budget. På föregående förbundsstyrelsemöte fanns ett utkast till policy för eget kapital som 

diskuterades och utifrån båda punkternas diskussioner och inspiration från andra organisationer 

finns nu ett underlag för en eget kapital policy.  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att anta policy för hantering av eget kapital. 

 

 

 

Johan Fridlund 

Östersund 

2021-03-06 
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Policy för hantering av eget kapital 

Ansvar 

Det yttersta ansvaret för förbundets pengar har förbundsstyrelsen som beslutar för hur dessa 
ska hanteras. Generalsekreteraren är med och håller koll på hanteringen och ska signalera 
till förbundsstyrelsen när hanteringen inte hålls inom rimliga gränser. 
 

Förbundsstyrelsen ska ha en tanke om en hållbar ekonomisk långsiktighet vid hantering av 
förbundets pengar. När förbundsstyrelsen överlämnar till nästkommande förbundsstyrelse 
ska ekonomin i organisationen vara stabil. 
 

Budget 

Förbundsstyrelsen lägger förslag på budget i förbundet till kongressen och för att inte hamna 
i ett läge där det egna kapitalet tar slut bör förbundsstyrelsen följa riktlinjer när budgeten 
läggs. 
Riktlinjer vid budgetförslag från förbundsstyrelsen 

• Det egna kapitalet bör ligga på mellan 15–25 miljoner kronor. 
• En undre gräns för det egna kapitalet är på 10 miljoner kronor. 
• En övre gräns för det egna kapitalet är på 30 miljoner kronor. 

 

Långsiktig plan 

 
Förbundsstyrelsen gör vartannat år (jämna år) en långsiktig plan på hur förbundets kapital 
ska användas på ett hållbart sätt. Planen ska utgå från den senast gjorda planen. Denna 
plan görs för att kunna kontrollera och ha en översyn för ekonomin under lång sikt. Planen är 
även till hjälp för kommande förbundsstyrelser när de gör sina budgetar och planer framöver. 
Långsiktig plan ska vara minst sex år lång för att få en överblick över kommande 
mandatperioder. 
 
Riktlinjer vid den långsiktiga planen 

• Värdera risker och möjligheter som finns med intäkter som idag finns, hur skulle det 
påverka förbundet om någon intäkt försvinner eller tillkommer?  

• Vad finns det för möjlighet för sponsringssamarbeten och varför skulle dessa vilja 
sponsra UNF? 

• Hur kan övriga rörelsen arbeta tillsammans för att skapa fler intäkter till alla parter? 
• Vad skulle vara bra om organisationen slapp betala i kommande budgetar och hur 

ska detta göras för att bli verklighet? 
• Gör en plan för hur en balans skulle kunna uppnås för intäkter i förbundet. I en 

välbalanserad intäktsplan ska inte förbundet vara beroende av något bidrag för att 
överleva. 

• Värdera vilka poster och uppgifter i likväl budget som i arbete som skulle kunna 
effektiviseras. 

• Se hur andra organisationer arbetar med effektivisering av kostnader. 
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Placering av medel 
UNF ska samtidigt som den långsiktiga planen görs stämma av de placerade medlen som 
finns för att dessa ska gå i linje med UNF:s värderingar. UNF ska ha etiska och hållbara 
placeringar som ska ta hänsyn till såväl IOGT-NTO rörelsens grundsatser, vision och 
klimatet. Efter avstämning kan beslut tas att flytta medel till annan placering som stämmer 
bättre överens med UNF:s värderingar. 
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Beslutsärende: Bildningssystem (punkt 9f, 
bilaga § 17:27) 
Bakgrund 

 
Utifrån diskussionerna på förbundsstyrelsens januari-möte, samt samtal med medlemmar har 
detta utkast tagits fram. Bilagorna ger förhoppningsvis en god bild av tankarna som ligger 
bakom förslaget. 
 
Diskussionsfrågor: 

 
 

• Är de ändringar som föreslås rätt eller borde andra ändringar göras? 
• Är det rätt tänkt att presentera ett antal åtgärder som egentligen inte berör 

bildningssystemets utformning? Kan det göras på andra sätt och borde andra saker lyftas? 
 

Förslag till beslut 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 
 
Att  återremittera frågan om bildningssystem till förbundsstyrelsens möte i maj 
 
eller 
 
att  hänskjuta bildningsystemet till kongressen. 
 

Simon Thörn, bildningsledare 
Göteborg, 2021-03-08 
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Bilaga: bildningssystem Nuvarande och nytt 
 

Nuvarande bildningssystem Förslag på nytt bildningssystem 

UNF:s bildningssystem 

 
Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress 
i Göteborg 2009  
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011  
Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013  
Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015  
Reviderat vid UNF:s kongress i Karlstad 
2017  
Reviderat vid UNF:s kongress i Örnsköldsvik 
2019 
 

Inledning  

 
UNF är en folkrörelse som präglas av ett 
folkbildningsideal. Det innebär att 
medlemmar ska kunna förverkliga sina idéer. 
Medlemmar ska tillsammans lära av varandra 
och utvecklas i gemenskap. UNF ska lyfta sina 
medlemmar och med det låta dem växa, både i 
sig själva och i sin förmåga. 
 
Ur UNF:s vision; en solidarisk och 
demokratisk värld fri från alkohol och andra 
droger, har ett bildningsuppdrag formulerats. 
Detta tillsammans med några principer och 
en värdegrund för folkbildning utgör 
grunden för allt bildningsarbete som UNF 
bedriver.  
 

Bildningsuppdrag 
 
UNF är en samhällsbyggande organisation 
där alla unga människor är välkomna att i 
gemenskap och utifrån sig själv växa och 

UNF:s bildningssystem 

 
Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress 
i Göteborg 2009  
Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011  
Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013  
Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015  
Reviderat vid UNF:s kongress i Karlstad 
2017  
Reviderat vid UNF:s kongress i Örnsköldsvik 
2019 
Reviderat vid UNF:s digitala kongress 2021 
 

Inledning  
 
UNF är en folkrörelse som präglas av ett 
folkbildningsideal. Det innebär att 
medlemmar ska kunna förverkliga sina idéer. 
Medlemmar ska tillsammans lära av varandra 
och utvecklas i gemenskap. UNF ska lyfta sina 
medlemmar och med det låta dem växa, både i 
sig själva och i sin förmåga. 
 
Ur UNF:s vision; en solidarisk och 
demokratisk värld fri från alkohol och andra 
droger, har ett bildningsuppdrag formulerats. 
Detta tillsammans med några principer och 
en värdegrund för folkbildning utgör 
grunden för allt bildningsarbete som UNF 
bedriver.  
 

Bildningsuppdrag 

 
UNF är en samhällsbyggande organisation 
där alla unga människor är välkomna att i 
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utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för 
att medlemmar ska få mötas på jämlika 
grunder, inhämta kunskap och bli engagerade 
medborgare. Folkbildningens värdegrund 
utgår ifrån två viktiga principer; mötet och 
kunskapen.  
 

Mötet  
 
Folkbildning uppstår i ett möte mellan 
människor som tillsammans skapar bildning. 
Mötet uppstår i sin tur ur frivillighet och tar 
sin utgångspunkt i övertygelsen om varje 
människas egen förmåga att bidra till en 
social, gemensam och individuell utveckling.  
 
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på 
människan där varje individs kompetens tas 
tillvara. Något som tar sig uttryck i att 
deltagare använder sin reella möjlighet att 
påverka innehåll och arbetssätt. 
 

Kunskapen  

 
Folkbildningen skapas i en sammansättning 
av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk 
kunskap. Synen på kunskap är att den är 
föränderlig och beroende av deltagares olika 
erfarenheter, perspektiv och värderingar. 
Folkbildningens perspektiv ska genomsyra all 
verksamhet, som därmed ingår i UNF:s 
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt 
bildningsuppdrag.  
 
UNF tror att bildningens innehåll inte bara 
kan läsas in, utan att bildning skapas genom 
att få erfarenheter av praktisk handling, 
diskussion och upplevelser. Det viktigaste 

gemenskap och utifrån sig själv växa och 
utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för 
att medlemmar ska få mötas på jämlika 
grunder, inhämta kunskap och bli engagerade 
medborgare. Folkbildningens värdegrund 
utgår ifrån två viktiga principer; mötet och 
kunskapen.  
 

Mötet  

 
Folkbildning uppstår i ett möte mellan 
människor som tillsammans skapar bildning. 
Mötet uppstår i sin tur ur frivillighet och tar 
sin utgångspunkt i övertygelsen om varje 
människas egen förmåga att bidra till en 
social, gemensam och individuell utveckling.  
 
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på 
människan där varje individs kompetens tas 
tillvara. Något som tar sig uttryck i att 
deltagare använder sin reella möjlighet att 
påverka innehåll och arbetssätt. 
 

Kunskapen  

 
Folkbildningen skapas i en sammansättning 
av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk 
kunskap. Synen på kunskap är att den är 
föränderlig och beroende av deltagares olika 
erfarenheter, perspektiv och värderingar. 
Folkbildningens perspektiv ska genomsyra all 
verksamhet, som därmed ingår i UNF:s 
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt 
bildningsuppdrag.  
 
UNF tror att bildningens innehåll inte bara 
kan läsas in, utan att bildning skapas genom 
att få erfarenheter av praktisk handling, 
diskussion och upplevelser. Det viktigaste 
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med bildningsverksamheten är därför är hur 
det görs, snarare än vad som görs. 
 

UNF:s bildningssystem  
 
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att 
UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla 
förståelse för olika delar i 
bildningsverksamheten. UNF har ett 
bildningssystem för att skapa tydlighet i hur 
medlemmar, föreningar, distrikt och förbund 
kan jobba med bildning, samt hur 
medlemmar kan utvecklas i UNF. Systemet är 
indelat i tre rubriker. 
 

Bildning för medlemmars utveckling 
 
UNF har en tydlig stege för att medlemmar 
successivt ska kunna utvecklas i sitt 
engagemang och känna att de stärks genom 
hela sitt engagemang.  
 

UNF:aren  
 
UNF:s grundutbildning riktar sig till nya 
medlemmar. Utgångspunkten är att alla 
medlemmar ska få resonera och få förståelse 
för UNF. Syftet är att deltagarna får en 
förståelse för varför UNF finns, hur man kan 
engagera sig i UNF och börja bilda relationer 
inom organisationen.  
 
Målgrupp: Nya medlemmar 
 
Ansvar: Distrikten 
 

Ledaren  

 

med bildningsverksamheten är därför är hur 
det görs, snarare än vad som görs. 
 

UNF:s bildningssystem  
 
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att 
UNF som rörelse ska kunna skapa och behålla 
förståelse för olika delar i 
bildningsverksamheten. UNF har ett 
bildningssystem för att skapa tydlighet i hur 
medlemmar, föreningar, distrikt och förbund 
kan jobba med bildning, samt hur 
medlemmar kan utvecklas i UNF. Systemet är 
indelat i tre rubriker. 
 

Bildning för medlemmars utveckling 
 
UNF har en tydlig stege för att medlemmar 
successivt ska kunna utvecklas i sitt 
engagemang och känna att de stärks genom 
hela sitt engagemang.  
 

UNF:aren  
 
UNF:s grundutbildning riktar sig till nya 
medlemmar. Utgångspunkten är att alla 
medlemmar ska få resonera och få förståelse 
för UNF. Syftet är att deltagarna får en 
förståelse för varför UNF finns, hur man kan 
engagera sig i UNF och börja bilda relationer 
inom organisationen.  
 
Målgrupp: Nya medlemmar 
 
Ansvar: Distrikten 
 

Ledaren  
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Ledaren riktar sig till de medlemmar som har 
gått UNF:aren och vill fördjupa sitt 
engagemang, samt utvecklas i sitt ledarskap. 
Den ska ge förutsättningar för UNF:s 
medlemmar att på ett hållbart sätt arrangera, 
leda och inspirera fler i UNF. Syftet är att 
medlemmar ska växa som nyktra 
ambassadörer som vill bidra till att utveckla 
UNF.  
 
Målgrupp: Medlemmar som varit med 1-2 år 
och är/vill vara ledare 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Höjdaren –Lagt på is till 2021 

 
Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet 
är att utveckla och bilda medlemmar som kan 
axla ledande roller inom UNF eller på andra 
sätt bidra till organisationens utveckling. 
Förbundsstyrelsen beslutar varje år 
inriktningen för utbildningen. Inriktningen 
ska bemöta behov, samt aktuella ämnen i 
UNF och samhället.  
 
Målgrupp: Medlemmar som har gedigen 
erfarenhet av UNF 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Bildning för förtroendevalda 
 
Förtroendevaldas kompetens och 
engagemang är en viktig del i UNF:s 
utveckling. För att de ska kunna utföra sitt 
uppdrag på bästa möjliga sätt har UNF tagit 
fram olika kurser för att stärka dem. 
 

Ledaren riktar sig till de medlemmar som har 
gått UNF:aren och vill fördjupa sitt 
engagemang, samt utvecklas i sitt ledarskap. 
Den ska ge förutsättningar för UNF:s 
medlemmar att på ett hållbart sätt arrangera, 
leda och inspirera fler i UNF. Syftet är att 
medlemmar ska växa som nyktra 
ambassadörer som vill bidra till att utveckla 
UNF.  
 
Målgrupp: Medlemmar som varit med 1-2 år 
och är/vill vara ledare 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Höjdaren –Lagt på is till 2023 

 
Höjdaren är UNF:s högsta utbildning. Syftet 
är att utveckla och bilda medlemmar som kan 
axla ledande roller inom UNF eller på andra 
sätt bidra till organisationens utveckling. 
Förbundsstyrelsen beslutar varje år 
inriktningen för utbildningen. Inriktningen 
ska bemöta behov, samt aktuella ämnen i 
UNF och samhället.  
 
Målgrupp: Medlemmar som har gedigen 
erfarenhet av UNF 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Bildning för förtroendevalda 
 
Förtroendevaldas kompetens och 
engagemang är en viktig del i UNF:s 
utveckling. För att de ska kunna utföra sitt 
uppdrag på bästa möjliga sätt har UNF tagit 
fram olika kurser för att stärka dem. 
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Föreningsstyrelsesamling (FSS)  
 
Föreningsstyrelsesamlingar samlar distriktets 
föreningsstyrelser. Syftet med 
föreningsstyrelsesamlingen är att styrelserna 
träffas och delar med sig av sina idéer, sin 
verksamhet, sina planer och mål. 
Tillsammans med erfarenhetsutbytet bildas 
föreningsstyrelserna i deras styrelsearbete och 
styrelseposter.  
 
Målgrupp: Föreningsstyrelser 
 
Ansvar: Distriktet 
 

Distriktsstyrelsesamling (DSS) 
 
Distriktsstyrelsesamlingen samlar alla UNF:s 
nyvalda distriktsstyrelser. Distriktsstyrelserna 
bildas i sina uppdrag, får verktyg för att 
utveckla sitt distrikt och nätverka med andra 
styrelser. Syftet med 
distriktsstyrelsesamlingen är stärka 
distriktsstyrelserna och deras arbete med 
distriktet.  
 
Målgrupp: Distriktsstyrelser 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Distriktsordförandenätverk (DO-

nätverk) 

 
Distriktsordförandenätverket är ett nätverk 
där alla UNF:s distriktsordföranden träffas. 
Ordföranden bildas i frågor kopplade till 
deras roll och ger dem en plattform för att 
utbyta idéer med andra i samma position. 
Syftet med nätverket är att stärka 

Föreningsstyrelsesamling (FSS)  
 
Föreningsstyrelsesamlingar samlar distriktets 
föreningsstyrelser. Syftet med 
föreningsstyrelsesamlingen är att styrelserna 
träffas och delar med sig av sina idéer, sin 
verksamhet, sina planer och mål. 
Tillsammans med erfarenhetsutbytet bildas 
föreningsstyrelserna i deras styrelsearbete och 
styrelseposter.  
 
Målgrupp: Föreningsstyrelser 
 
Ansvar: Distriktet 
 

Distriktsstyrelsesamling (DSS) 
 
Distriktsstyrelsesamlingen samlar alla UNF:s 
nyvalda distriktsstyrelser. Distriktsstyrelserna 
bildas i sina uppdrag, får verktyg för att 
utveckla sitt distrikt och nätverka med andra 
styrelser. Syftet med 
distriktsstyrelsesamlingen är stärka 
distriktsstyrelserna och deras arbete med 
distriktet.  
 
Målgrupp: Distriktsstyrelser 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Distriktsordförandenätverk (DO-

nätverk) 

 
Distriktsordförandenätverket är ett nätverk 
där alla UNF:s distriktsordföranden träffas. 
Ordföranden bildas i frågor kopplade till 
deras roll och ger dem en plattform för att 
utbyta idéer med andra i samma position. 
Syftet med nätverket är att stärka 
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distriktsordföranden i deras uppdrag och 
förmåga att leda distriktet framåt.  
 
Målgrupp: Distriktsordförande och Vice 
distriktsordförande 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk) 
 
Distriktskassörsnätverket är ett nätverk där 
alla UNF:s distriktskassörer träffas. 
Kassörerna bildas i frågor kopplat till deras 
roll och ger dem en plattform för att utbyta 
idéer med andra i samma position. Syftet med 
nätverket är att stärka distriktskassörerna i 
deras uppdrag och förmåga att ta ett 
ekonomiskt ansvar för sitt distrikt.  
 
Målgrupp: Distriktskassörer 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Valberedningsutbildning (VB-

utbildning) 
 
Valberedningsutbildningen är en kurs för 
UNF:s valberedningar där de bildas och stärks 
i hur en gör ett gediget och väl genomtänkt 
valberedningsarbete. Syftet med kursen är att 
valberedningarna ska ha verktyg för att 
föreslå styrelser med mångfald av 
kompetenser och personer.  
 
Målgrupp: Valberedningar i UNF 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Annan bildning 

distriktsordföranden i deras uppdrag och 
förmåga att leda distriktet framåt.  
 
Målgrupp: Distriktsordförande och Vice 
distriktsordförande 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Distriktskassörsnätverk (DK-nätverk) 
 
Distriktskassörsnätverket är ett nätverk där 
alla UNF:s distriktskassörer träffas. 
Kassörerna bildas i frågor kopplat till deras 
roll och ger dem en plattform för att utbyta 
idéer med andra i samma position. Syftet med 
nätverket är att stärka distriktskassörerna i 
deras uppdrag och förmåga att ta ett 
ekonomiskt ansvar för sitt distrikt.  
 
Målgrupp: Distriktskassörer 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Valberedningsutbildning (VB-

utbildning) 
 
Valberedningsutbildningen är en kurs för 
UNF:s valberedningar där de bildas och stärks 
i hur en gör ett gediget och väl genomtänkt 
valberedningsarbete. Syftet med kursen är att 
valberedningarna ska ha verktyg för att 
föreslå styrelser med mångfald av 
kompetenser och personer.  
 
Målgrupp: Valberedningar i UNF 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Annan bildning 
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I bildningssystemet finns också andra saker 
som inte går att kategorisera under 
individuell utveckling eller stöd till 
förtroendevalda. För att inte begränsa UNF:s 
medlemmar och ge frihet för deras lärande 
finns också kurser som är fria i sin form.  
 

Kongressförfesten 
 
Kongressförfesten arrangeras på våren de år 
det är kongress. Förfesten är den första 
etappen i UNF:s demokratiska process inför 
kongressen. Syftet med helgen är att 
medlemmar ska ha möjlighet att formulera 
egna förslag till kongressen, samt ge 
återkoppling på förbundsstyrelsens förslag.  
 
Målgrupp: De som är nyfikna på kongressen 
 
Ansvar: Förbundet 
 
Julkursen 
 
Under Julkursen får deltagarna lära sig mer 
om UNF:s kamratstödsarbete och arbeta med 
sig själva på ett djupare plan. Detta 
kombineras med någon form av utmanande 
aktivitet. Syftet med resan är att öka 
medlemmars förståelse för unga i 
missbruksmiljö, samt erbjuda en annan typ av 
julfirande.  
 
Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som 
vill lära sig mer om kamratstöd 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Egna koncept  

 

 
I bildningssystemet finns också andra saker 
som inte går att kategorisera under 
individuell utveckling eller stöd till 
förtroendevalda. För att inte begränsa UNF:s 
medlemmar och ge frihet för deras lärande 
finns också kurser som är fria i sin form.  
 

Kongressförfesten 
 
Kongressförfesten arrangeras på våren de år 
det är kongress. Förfesten är den första 
etappen i UNF:s demokratiska process inför 
kongressen. Syftet med helgen är att 
medlemmar ska ha möjlighet att formulera 
egna förslag till kongressen, samt ge 
återkoppling på förbundsstyrelsens förslag.  
 
Målgrupp: De som är nyfikna på kongressen 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Kamratstödskurs 
 
Under kamratstödskursen får deltagarna lära 
sig mer om UNF:s kamratstödsarbete och 
arbeta med sig själva på ett djupare plan. 
Detta kombineras med någon form av 
utmanande aktivitet. Syftet med resan är att 
öka medlemmars förståelse för unga i 
missbruksmiljö, samt erbjuda en frizon.  
 
Målgrupp: Unga i missbruksmiljö och de som 
vill lära sig mer om kamratstöd 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Egna koncept  
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UNF:s medlemmar har frihet att arrangera 
egna koncept för att skapa mer 
medlemsrelevant bildningsverksamhet. 
Exempel kan vara att samverka med andra 
organisationer eller bilda medlemmar i frågor 
som inte finns representerade i 
bildningssystemet. Syftet är att stärka 
mångfalden i UNF:s bildning.  
 
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i 
vissa frågor 
 
Ansvar: Eget initiativ från medlemmar, 
föreningar, distrikt eller förbund 
 

Digitalisten 

 
För att bedriva ett modernt och tillgängligt 
bildningsarbete har vi också digitala 
utbildningar som sker antingen individuellt 
eller tillsammans med andra i 
studiecirkelform. Syftet med digitala 
utbildningar är att det finns lättillgänglig 
bildning för alla medlemmar och ge 
möjligheten att få spetskompetens i olika 
områden.  
 
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i 
vissa frågor 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Föreningsbildning  
 
Föreningars egen bildning bör ske via 
studiecirklar och i samarbete med NBV. NBV 
är UNF:s studieförbund och en viktig 
samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s 
föreningar kan genom NBV genomföra 
studiecirklar, kulturprogram och annan 

UNF:s medlemmar har frihet att arrangera 
egna koncept för att skapa mer 
medlemsrelevant bildningsverksamhet. 
Exempel kan vara att samverka med andra 
organisationer eller bilda medlemmar i frågor 
som inte finns representerade i 
bildningssystemet. Syftet är att stärka 
mångfalden i UNF:s bildning.  
 
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i 
vissa frågor 
 
Ansvar: Eget initiativ från medlemmar, 
föreningar, distrikt eller förbund 
 

Digitalisten 

 
För att bedriva ett modernt och tillgängligt 
bildningsarbete har vi också digitala 
utbildningar som sker antingen individuellt 
eller tillsammans med andra i 
studiecirkelform. Syftet med digitala 
utbildningar är att det finns lättillgänglig 
bildning för alla medlemmar och ge 
möjligheten att få spetskompetens i olika 
områden.  
 
Målgrupp: Medlemmar som vill fördjupa sig i 
vissa frågor 
 
Ansvar: Förbundet 
 

Studiecirklar  
 
Föreningars egen bildning bör ske via 
studiecirklar och i samarbete med NBV. NBV 
är UNF:s studieförbund och en viktig 
samarbetspartner i bildningsarbetet. UNF:s 
föreningar kan genom NBV genomföra 
studiecirklar, kulturprogram och annan 
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folkbildning. Föreningar kan tillsammans 
med NBV lokalt upprätta studieplaner och 
verksamhetsformer som skräddarsys till att 
passa föreningens förutsättningar. 
 
Målgrupp: Föreningsaktiva 
 
Ansvar: Föreningarna 

folkbildning. Föreningar kan tillsammans 
med NBV lokalt upprätta studieplaner och 
verksamhetsformer som skräddarsys till att 
passa föreningens förutsättningar. 
 
Målgrupp: Föreningsaktiva 
 
Ansvar: Föreningarna  
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Bilaga: Kongresshandling Bildningsystemet 
 
Varje kongress tar beslut om bildningssystemet. Bildning är viktigt i UNF och gör att 
medlemmar kan växa och utvecklas. UNF har ett bildningssystem för att det ska vara tydligt med 
vad vi vill uppnåmed vårt bildningsarbete och detfinns för att vi ska tänka långsiktigt. Det är 
förbundsstyrelsens bildningsledare som har ansvar för att UNF har ett fungerande 
bildningssystem. 
 

Lägesbild 
 
UNF kämpar med att få till en stark bildningskultur. Senaste kongressen anpassades 
bildningsystemet för att bättre passa organisationen, detta innebar exempelvis att specialisterna 
togs bort och att höjdaren pausades. Sen dess har vi drabbats av en pandemi, samtidigt som 
implementering av exempelvis ledaren och digitalisen dragit ut på tiden.  
 
Det genomförs mycket bra bildning idag, och det senaste året har visat att UNF kan anpassa sig 
och ställa om då många bildningsinsatser genomförts digitalt. Men fortfarande bildas för få nya 
medlemmar i UNF:aren och det finns en känsla av att det inte finns bildning för de gamla 
medlemmarna. I många samtal är det särskilt avsaknaden av politisk bildning som lyfts fram.  
 

Bildningsarbetet är mer än ett bildningsystem 

 
Bildningssystemet är ett enormt viktigt verktyg som tydliggör vilka bildningsinsatser som ska 
genomföras i UNF, och vem som ska vara ansvarig för detta. Dock ger inte bildningsystemet svar 
på alla frågeställningar.  
 
Implementering av ledaren 
 
De senaste kongresserna har gjort förändringar i bildningsystemet som ännu inte gett effekt. 
Eftersom ledaren ännu inte kommit igång har den förväntade effekten av duktiga ledare och 
genom dem en starkare bildningskultur inte uppstått än. Många av de bildningsreformer som 
beslutats senaste åren har dragit ut på tiden, men är på väg att komma på plats och kan ge 
bildningen ett lyft kommande mandatperiod. Det fortsatta arbetet med denna implementering är 
alltså helt centralt för UNF:s bildningsarbete men syns inte direkt i själva bildningssystemet.  
 
Översyn av föreningsstyrelsesamling 
 
En bildningsinsats som tappat mark senaste åren är föreningsstyrelsesamlingarna. Detta behöver 
åtgärdas och den analysen är gjord sen tidigare, men implementeringen av först UNF:aren och 
därefter ledaren har prioriterats högre. Under kommande mandatperiod bör upplägget på 
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föreningsstyrelsesamlingarna ses över för att ge eldsjälarna i föreningsverksamheten bästa 
möjliga förutsättningar. 
 
Resurser till egna initiativ och studiecirklar 
 
Behovet av bildning för medlemmar som varit med ett tag och avsaknaden av politisk bildning är 
en annan stor fråga. En tanke har varit att i bildningssystemet lägga till en kurs som skulle heta 
påverkaren. Denna skulle rikta sig till de som gått UNF:aren och vill lära sig mer om politik och 
hur de kan påverka samhället. Detta borde då ske på distriktsnivå. Behovet är tydligt, men 
samtidigt måste distrikten få utrymme att fokusera på UNF:aren och föreningsstyrelsesamlingar. 
Lösningen bedöms därför inte vara att skapa en ny specifik utbildning i bildningssystemet utan 
istället uppmuntra distrikt och föreningar att satsa på egna initiativ och studiecirklar utifrån 
medlemmarnas förutsättningar, behov och intressen. För att underlätta dessa insatser finns 
tanken att genom budgeten tillföra ekonomiska resurser för den här typen av bildningsinsatser.   
 

Ändringar 
 
Som framgått ovan bedöms många av viktigaste åtgärderna för att utveckla UNF:s 
bildningsarbete framöver inte direkt ha att göra med förändringar i bildningssystemet. Några 
ändringar föreslås ändå göras. 
 
Höjdaren fortsatt på paus 
 
Höjdaren har en naturlig plats i bildningssystemet som vår spetsutbildning för våra mest 
rutinerade och drivna medlemmar. Men organisationen behöver idag fokusera på andra delar i 
bildningen, samtidigt som medlemsunderlaget för kursen fortsatt bedöms som för litet. Om de 
åtgärderna som nämns ovan lyckas finns förhoppningsvis ett stort intresse och behov av 
höjdaren 2023. 
 

Julkurs blir kamratstödskurs 
 
Julkursen är en enormt uppskattad och traditionsbunden bildningsinsats som självklart ska 
fortsätta finnas. Namnförändringen innebär endast att möjligheten för formerna för 
kamratsstödskurser vidgas. Det finns inget som säger att en kamratstödskurs måste ske med 
skidåkning över jul, UNF har exempelvis tidigare ordnat kamratsstödskurs över midsommar 
med klättring som aktivitet.  
 
Föreningsbildning blir studiecirklar 
 
Redan tidigare var tanken att föreningar ska genomföra bildning genom studiecirklar. 
Namnbytet görs för att det ska bli extra tydligt hur viktig denna klassiska folkrörelsemetod är för 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

156(194) 

oss. Självklart låter vi även andra former av folkbildning i samarbete med Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet (NBV) rymmas under detta paraply-begrepp.   
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 
att  anta bildningssystemet 

  



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

157(194) 

Beslutsärende: Kongressutskott (punkt 9g, 
bilaga § 17:28) 
Bakgrund 

 
Enligt sjunde punkten under § 2:2 i stadgarna står det att förbundsstyrelsen kan utse utskott som 
ska bereda olika ärenden till kongressen. En tanke som i olika sammanhang diskuterats under 
våren är att ge de ideella grupper som verkar på förbundsnivå mandat att kommentera och ge 
förslag på motioner och FS-förslag som berör deras specialområde.  
 
Tanken med detta är flerdelad. Dels får de förbundsaktiva medlemmarna ett tillfälle att träna på 
att ta ansvar för organisationen och påverka, dels får ombuden i handlingarna ta del av fler 
perspektiv än motionärernas och förbundsstyrelsens. 
 
De tre grupper som idag finns är gruppen som arbetar med att ta fram det nya drogpolitiska 
programmet, faddergruppen som stöttar distrikt, samt remissgruppen för stadgar- och princip-
revideringen. Tanken är att dessa inför kongressen skulle kunna funka som ett drogpolitiskt 
utskott, ett distriktsstödsutskott, samt ett stadge- och principutskott. Dessa utskott ska då bestå 
av de ideella medlemmarna i respektive grupp förutom de förbundsstyrelseledamöter som ingår i 
grupperna. 
 
Gruppernas mandat bör bli att skriva svar till de motioner och förslag som de bedömer ligger 
inom deras specialområde.  
 
Om förbundsstyrelsen ger sitt bifall till detta ska det inte ses som att utskotten då måste skriva 
massa motionssvar eftersom detta inte är ett uppdrag de från början tagit på sig. Det ska isåfall 
ses som en möjlighet att få påverka och dela med sig av sina kunskaper.  
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
Att  skapa ett drogpolitiskt kongressutskott som består av de i drogpolitiska gruppen som 

inte är förbundsstyrelseledamöter 
 
att s kapa ett kongressutskott för distriktsstöd som består av de i faddergruppen som inte är 

förbundsstyrelseledamöter 
 
att s kapa ett kongressutskott för stadgar och principer som består av de i 

stadgeremissgruppen som inte är förbundsstyrelseledamöter 
 
att  kongressutskottens mandat fastställs till att skriva svar på motioner och förslag som de 

själva bedömer ligger inom deras specialområde. 
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Simon Thörn 

Göteborg, 2021-03-08 
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Beslutsärende: Stadgerevidering (punkt 9h, 
bilaga § 17:29) 
Bakgrund 

 
Förbundsstyrelsen fick i januari ge sin input på ett omfattande dokument innehållande många 
tankar kring stadgarna. Därefter har dessa tankar stötts och blötts såväl med referensgruppen 
som på kongressförfesten. Nu presenteras ett utkast på stadgeändringar för förbundsstyrelsen. 
Alla tankar som funnits med tidigare har inte omsatts i skarpa förslag, men en stor del av de 
idéer och perspektiv som lyfts hittills under processen går förhoppningsvis att känna igen i detta 
förslag. 
 
Framåt 

 
Känner sig förbundsstyrelsen nöjda kan handlingen skickas till kongressen redan nu, men vi och 
referensgruppen är förberedda på att fortsätta arbeta med frågan till maj-mötet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 
 
att återremittera frågan om revidering av stadgarna till förbundsstyrelsens möte i maj 
 
eller 
 
att hänskjuta revidering av stadgarna till kongressen. 
 
 
Johan Fridlund & Simon Thörn 
Östersund & Göteborg, 2021-03-08 
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Bilaga: Revidering av stadgarna 
 

Paragraf Nuvarande ändringsförslag kommentar 

§ 1:1  
Ungdomens Nykterhetsförbund 
(UNF) är en nykterhetsorganisation i 
Sverige. UNF arbetar för en 
demokratisk och solidarisk värld fri 
från droger. UNF är en del av IOGT 
International. 

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) 
är en nykterhetsorganisation i Sverige. 
UNF:s vision är en demokratisk och 
solidarisk värld fri från droger. UNF är 
en del av Movendi International. 

Tydliggjort visionen. 
Organisationen har bytt namn.  

§1:5 § 1:5 Medlemslöfte 

• Den som vill bli medlem i UNF 
ska avlägga följande 
medlemslöfte: 

 
 

• Som medlem i UNF lovar jag 
att arbeta för ett bättre 
samhälle utifrån IOGT-NTO- 
rörelsens grundsatser. 
Därmed lovar jag att leva 
helnyktert, det vill saga att 
inte använda alkoholdrycker 
med högre alkoholhalt än 
2,25 volymprocent, narkotika 

§ 1:5 Medlemslöfte 

• Den som vill bli medlem i UNF 
ska avlägga följande 
medlemslöfte: Som medlem i 
UNF lovar jag att arbeta för ett 
bättre samhälle utifrån IOGT-
NTO- rörelsens grundsatser. 
Därmed lovar jag att leva 
helnyktert, det vill saga att inte 
använda alkoholdrycker med 
högre alkoholhalt än 2,25 
volymprocent, narkotika eller 
andra gifter med berusande 
effekt. 

Satt ihop två stycken till ett. 
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eller andra gifter med 
berusande effekt. 

§1:6 Varje medlem ska betala den 
medlemsavgift som kongressen, 
distriktsårsmötet eller 
föreningsårsmötet har bestämt. 
Föreningsstyrelsen kan besluta att 
en medlem ska vara befriad att 
betala medlemsavgift. 

Kongressen kan besluta om 
medlemsavgift för medlemmarna i 
förbundet, distriktsårsmötet för 
medlemmarna i distriktet och 
föreningsårsmötet för medlemmarna 
i föreningen. 

Tydligare skrivning kring 
medlemsavgifter på olika nivåer. 
Avgiftsbefriande tas bort. 

§1:7 
• En medlem som har brutit 

mot det som sägs om 
helnykterhet i 
medlemslöftet kan 
uteslutas. Beslut om detta 
fattas av styrelsen i 
medlemmens förening 
eller av distriktsstyrelsen 
eller förbundsstyrelsen 
efter samråd med 
föreningen.  

En medlem som har brutit mot något 
av det som sägs om helnykterhet i 
medlemslöftet kan uteslutas. Beslut om 
uteslutning kan fattas av styrelsen i 
medlemmens förening efter samråd 
med distriktsstyrelsen eller 
förbundsstyrelsen. Beslut om 
uteslutning kan även fattas av 
distriktsstyrelsen eller 
förbundsstyrelsen efter samråd med 
medlemmens förening. 

Det ska inte krävas bruk av 
alkohol OCH narkotika för att 
kunna bli utesluten.  
 
Föreningar bör samråda med 
distrikt eller förbund innan de får 
fatta beslut om uteslutningar. 
Dessutom har texten tydliggjorts. 

§1:7 • En medlem som 
uppenbarligen motverkar 
UNF:s syften som de 
framgår av IOGT- NTO-
rörelsens grundsatser eller 
som skadar organisationen, 

• En medlem som uppenbarligen 
motverkar UNF:s syften som de 
framgår av IOGT- NTO-rörelsens 
grundsatser eller som skadar 
organisationen, dess verksamhet 
eller dess medlemmar kan 

Tydliggjort kring 
nykterhetslöfte/helnykterhet. 
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dess verksamhet eller dess 
medlemmar kan stängas av 
från verksamheten eller 
uteslutas. Beslut om 
uteslutning kan bara 
fattas av 
förbundsstyrelsen med 
undantag för när 
nykterhetslöftet brutits. 

stängas av från verksamheten 
eller uteslutas. Beslut om 
uteslutning kan enbart fattas 
av förbundsstyrelsen med 
undantag för medlem som 
brutit mot helnykterheten.   

§1:7 
• Distriktsstyrelsen och 

förbundsstyrelsen äger rätt att 
stänga av en medlem frân 
verksamhet. En avstängning 
innebär att medlemmen inte 
är välkommen på någon av 
UNF:s verksamheter. En 
avstängning ska vara 
tidsbegränsad och efter 
passerat slutdatum är 
medlemmen fri att återigen 
delta på verksamhet. Under ett 
uteslutnings- eller 
avstängningsärende kan en 
medlem pausas från 
förtroendeuppdrag. Beslut om 
att pausa förtroendeuppdrag 
kan bara fattas av 
förbundsstyrelsen. 

Distriktsstyrelsen och förbundsstyrelsen 
har rätt att stänga av en medlem från 
verksamhet. Förbundsstyrelsen kan 
även stänga av medlemmar från 
andra förbund i IOGT-NTO-rörelsen 
att få delta på verksamhet som UNF 
genomför. En avstängning innebär att 
personen inte är välkommen på någon 
av UNF:s verksamheter. En avstängning 
ska vara tidsbegränsad och efter 
passerat slutdatum är personen fri att 
återigen delta på verksamhet. Under ett 
uteslutnings- eller avstängningsärende 
kan en person pausas från 
förtroendeuppdrag. Beslut om att pausa 
förtroendeuppdrag kan bara fattas av 
förbundsstyrelsen.  

Ny skrivning om att även 
medlemmar från övriga rörelsen 
som deltar i vår verksamhet kan 
stängas av. I övrigt några 
språkliga justeringar. 
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§1:7 
• I fråga om uteslutning eller 

avstängning frân verksamhet 
skall berörda personen ges 
rätt att yttra sig innan beslut 
fattas och ska informeras om 
beslutet. Om beslutet har 
fattats av förbundsstyrelsen 
eller distriktsstyrelsen ska 
också den uteslutna 
medlemmens förening 
informeras. Om beslutet har 
fattats av föreningsstyrelsen 
eller distriktsstyrelsen kan 
medlemmen överklaga 
beslutet till förbundsstyrelsen 
inom en mânad efter att 
medlemmen har informerats 
om uteslutningen eller 
avstängningen. 
Förbundsstyrelsen kan då 
upphäva beslutet. 

I fråga om uteslutning eller avstängning 
från verksamhet ska den berörda 
personen ges möjlighet att yttra sig 
innan beslut fattas. Efter att ett beslut 
har fattats ska den berörda personen 
informeras om beslutet. Om beslutet 
har fattats av förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen ska den berörda 
personens förening informeras. Om 
beslutet har fattats av 
föreningsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kan personen 
överklaga beslutet till 
förbundsstyrelsen, det ska göras inom 
30 dagar från att personen blivit 
informerad av beslutet.  

Lättare språk och tydliggörande i 
processen kring överklagande. 

§1:7 
• Alla förtroendevalda/ledare på 

förbundsnivå och på 
distriktsnivå skriver under att 
de ska följa uppförandekoden. 

• Alla ideella med uppdrag på 
förbundsnivå och på 
distriktsnivå som innebär att 
de representerar UNF och 
som regelbundet möter 
medlemmar ska skriva under 
att de ska följa 

Tydliggörande kring vilka som 
ska skriva under 
uppförandekoden. Det görs även 
tillägg om tidsramar, 
konsekvenser och ansvar för 
uppförandekoden 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

164(194) 

uppförandekoden. Den ska 
skrivas under inom tre 
månader från att de fått sitt 
uppdrag. Väljer personen att 
inte skriva under 
uppförandekoden får den 
lämna sitt uppdrag. Det är 
förbundsstyrelsen som 
beslutar om uppförandekoden 
och det är också de som är 
ansvariga för att den skrivs 
under.  

§2:2 
• Kongressen väljer en 

valberedning som ska 
förbereda de val som ska 
göras på nästa kongress. 
Valet av valberedning 
bereds av en 
valberedningskommitté. 
UNF:s distriktsordförande 
utser gemensamt tre 
representanter till kommittén 
och förbundsstyrelsen samt 
förbundsvalberedningen utser 
en representant var inom sig. 
Samtliga representanter ska 
vara utsedda senast den 31 
januari det âr som kongress 

• Kongressen väljer en 
valberedning som ska 
förbereda de val som ska 
göras på nästa kongress 
förutom valet av valberedning 
som bereds av en 
valberedningskommitté. 
UNF:s distriktsordförande utser 
gemensamt tre representanter 
till kommittén och 
förbundsstyrelsen samt 
förbundsvalberedningen utser 
en representant var inom sig. 
Samtliga representanter ska 
vara utsedda senast den 31 

Tydliggörande kring att 
valberedningen har bereder alla 
val förutom valet av ny 
valberedning. 
 
Dessutom har delen om 
kongressutskott blivit ett eget 
stycke.  
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infaller. Förbundsstyrelsen 
kan utse utskott för att 
förbereda andra ärenden. 

januari det âr som kongress 
infaller.  

• Förbundsstyrelsen kan utse 
utskott för att förbereda andra 
ärenden. 

§2:4 • Varje distrikt eller region 
representeras av minst två 
ombud. Kvarvarande platser 
fördelas enligt ojämkad 
uddatalsmetod efter hur 
många bekräftade 
registrerade medlemmar 
distrikten eller regionerna 
hade den 31 december âret 
före kongressen. Distriktet 
eller regionen har rätt till 
hälften sâ många ersättare 
som antal ombud. Vid udda 
antal ombud justeras detta 
nedât. Alla distrikt eller 
regioner har dock rätt till minst 
tvâ ersättare. Ersättarna ska 
väljas i en bestämd inbördes 
ordning.  

• Varje distrikt eller region 
representeras av två ombud 
samt ytterligare ett ombud för 
varje påbörjat 100-tal 
bekräftade registrerade 
medlemmar den 31 december 
âret före kongressen. Distriktet 
eller regionen har rätt till hälften 
så många ersättare som antal 
ombud. Vid udda antal ombud 
justeras detta nedât. Alla distrikt 
eller regioner har dock rätt till 
minst tvâ ersättare. Ersättarna 
ska väljas i en bestämd 
inbördes ordning. 

Ändrat ombudsfördelningen 
utifrån en fast skala istället för en 
relativ fördelning.  

§2:5 
• Varje ombud har förslags- 

och rösträtt. Varje 
ledamot av 

• Varje ombud har förslags- och 
rösträtt. Förbundsstyrelsen 
och riksstyrelsen samt 

Förbundsstyrelsen har 
förslagsrätt i grupp, 
valberedningskommitén och 
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förbundsstyrelsen och 
riksstyrelsen samt 
revisorerna har 
förslagsrätt. 
Valberedningen har 
förslagsrätt i de frågor de 
har berett. Ingen har 
rösträtt i frågor som rör 
egen förvaltning eller eget 
arvode.  

revisorerna har förslagsrätt. 
Valberedningen, 
valberedningskommitén 
och eventuella utskott har 
förslagsrätt i de frågor de 
har berett. Ingen har 
rösträtt i frågor som rör egen 
förvaltning eller eget arvode. 

eventuella §utskott får 
förslagsrätt i sin fråga. 

§2:6 a. fastställande av föredragningslista 

b. fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud 

c. ställningstagande till om kongressen 
har kallats enligt stadgarna  

d. ställningstagande till om kongressen 
är beslutsmässig 

e. val av ordförande och sekreterare för 
kongressen, minst två rösträknare och minst 
två protokolljusterare 

f. rapport om eventuella 
kongressutskott 

a. fastställande av föredragningslista 

b. fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud 

c. ställningstagande till om kongressen 
har kallats enligt stadgarna  

d. ställningstagande till om kongressen är 
beslutsmässig 

e. val av ordförande och sekreterare för 
kongressen, minst två rösträknare och minst 
två protokolljusterare 

f. Fastställande av arbetsordning 

g. rapport om eventuella kongressutskott 

h. föredragning av förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse  

Lagt till arbetsordning bland 
kongressärendena. Tydliggjort 
vilken period medlemsavgiften 
gäller. Tydliggjort vilka val som 
ska göras till förbundsstyrelsen. 
Uppdaterat Movendi 
Internationals namn. Samt 
ytterligare språkliga justeringar 
och konsekvensändringar.  
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g. föredragning av förbundsstyrelsens 
verksamhetsberättelse föredragning av 
förbundsstyrelsens ekonomiska berättelser 

h. föredragning av revisionsberättelser 
och internrevisorernas rapport 

i. fastställande av resultaträkningar och 
balansräkningar 

j. beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen 

k. beslut om motioner och förslag 

l. beslut om ersättningar 

m. beslut om arbetsplan för de 
kommande två kalenderåren  

n. beslut om medlemsavgift 

o. beslut om budget för de kommande 
två kalenderåren 

p. beslut om antal ledamöter, minst sju, 
i förbundsstyrelsen 

q. val av ordförande, sekreterare, 
kassör, och ytterligare minst två ledamöter i 
förbundsstyrelsen 

r. val av två ledamöter i riksstyrelsen 

i. föredragning av förbundsstyrelsens 
ekonomiska berättelser 

j. föredragning av revisionsberättelser 
och internrevisorernas rapport 

k. fastställande av resultaträkningar och 
balansräkningar 

l. beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i förbundsstyrelsen 

m. beslut om motioner och förslag 

n. beslut om ersättningar 

o. beslut om arbetsplan för de kommande 
två kalenderåren  

p. beslut om medlemsavgift för de 
kommande två kalenderåren 

q. beslut om budget för de kommande två 
kalenderåren 

r. beslut om antal ledamöter, minst sju, i 
förbundsstyrelsen 

s. val av ordförande, eventuella vice 
ordförande, sekreterare, kassör, 
bildningsledare och övriga ledamöter i 
förbundsstyrelsen 
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s. val av ombud och ersättare till IOGT-
NTO Internationals kongress  

t. fastställande av uppdragsbeskrivning 
för internrevisorerna 

u. val av två till tre internrevisorer och 
två ersättare 

v. val av valberedning med fem 
ledamöter, varav ensammankallande, och 
fem ersättare 

w. eventuella ytterligare val 

x. beslut om eventuella andra frågor 
som finns med i kallelsen 
 

t. val av två ledamöter i riksstyrelsen 

u. val av ombud och ersättare till 
Movendi Internationals kongress  

v. fastställande av uppdragsbeskrivning 
för internrevisorerna 

w. val av två till tre internrevisorer och två 
ersättare 

x. val av valberedning med fem 
ledamöter, varav en 
sammankallande, och fem 
ersättare 

y. eventuella ytterligare val 

z. beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 

 

§2:7 • Kongressen ska välja en 
förbundsstyrelse med minst sju 
ledamöter. Styrelsen väljs för tiden 
intill slutet av nästa ordinarie 
kongress. Om kongressen ajournerar 
sig kan den dock besluta att den nya 
styrelsen ska tillträda vid en tidpunkt 
som infaller innan kongressen har 
avslutats. Ordförande, vice 

• Kongressen ska välja en 
förbundsstyrelse med minst sju 
ledamöter. Styrelsen väljs för tiden 
intill slutet av nästa ordinarie kongress. 
Om kongressen ajournerar sig kan den 
dock besluta att den nya styrelsen ska 
tillträda vid en tidpunkt som infaller 
innan kongressen har avslutats. 
Ordförande, eventuella vice 

Lagt in eventuella framför vice 
ordförande. 
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ordförande, sekreterare, kassör och 
bildningsledare väljs särskilt. 

 

ordförande, sekreterare, kassör och 
bildningsledare väljs särskilt. 

 

§2:8 • Förbundsstyrelsen är förbundets 
verkställande organ. Mellan 
kongresserna är förbundsstyrelsen 
förbundets beslutande organ. Den 
leder förbundets arbete efter 
stadgar, grundsatser, ideologiska 
program och kongressens beslut. 

• Förbundsstyrelsen är förbundets 
verkställande organ. Mellan 
kongresserna är förbundsstyrelsen 
förbundets beslutande organ. Den 
leder förbundets arbete efter stadgar, 
principer, grundsatser, ideologiska 
program och kongressens beslut. 

Lagt till principerna. 

§3:1 • Inom UNF kan det finnas distrikt. Ett 
distrikt består av föreningar inom 
distriktets område och medlemmar 
som är direktanslutna till distriktet. 
Förbundets distriktsgränser fastställs 
av förbundsstyrelsen. Bestämmelser 
om hur distrikt kan bildas, gå samman 
och upplösas finns i § 3:15. 

 

• Inom UNF kan det finnas distrikt. Ett 
distrikt består av föreningar inom 
distriktets område. Förbundets 
distriktsgränser fastställs av 
förbundsstyrelsen. Bestämmelser om 
hur distrikt kan bildas, gå samman och 
upplösas finns i § 3:15. 

 

Möjligheten att vara 
direktansluten till ett distrikt tas 
bort.  

§3:2 • Distriktsårsmöte hålls varje år på den 
tid och plats som föregående 
distriktsårsmöte har beslutat. 

• Distriktsårsmötet ska hållas senast 
den vecka då den 15 april infaller och 
minst tio veckor före kongressen.  

 

• Distriktsårsmötet ska hållas senast den 
vecka då den 15 april infaller och minst 
tio veckor före kongressen.  

Detta beslutas inte på DÅM 
längre. 
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§3:3 • Om distriktsstyrelsen, revisorerna 
eller förbundsstyrelsen beslutar det 
ska extra distriktsårsmöte hållas. 
Extra distriktsårsmöte ska också 
hållas om det begärs av minst en 
tredjedel av de föreningar i distriktet 
som senast den 31 december 
föregående år har rapporterat att de 
har haft verksamhet under året. 

• Ett extradistriktsårsmöte får bara 
behandla den fråga eller de frågor 
som är anledningen till att 
distriktsårsmötet hålls. 

• Distriktsstyrelsen ska kalla till extra 
distriktsårsmöte senast en månad 
innan det öppnas. 

• De personer som valts till ombud till 
det senaste ordinarie 
distriktsårsmötet är också ombud på 
det extra distriktsårsmötet, om inte 
ett föreningsmöte beslutar något 
annat. 

• Ett extradistriktsårsmöte är 
beslutsmässigt när det har blivit 
kallat enligt stadgarna och minst 
hälften av de anmälda ombuden är 
närvarande. 

 

• Om distriktsstyrelsen, revisorerna eller 
förbundsstyrelsen beslutar det ska 
extra distriktsårsmöte hållas. Extra 
distriktsårsmöte ska också hållas om 
det begärs av minst en tredjedel av de 
föreningar i distriktet som senast den 
31 december föregående år har 
rapporterat att de har haft verksamhet 
under året. 

• Ett extra distriktsårsmöte får bara 
behandla den fråga eller de frågor som 
är anledningen till att distriktsårsmötet 
hålls. 

• Distriktsstyrelsen ska kalla till extra 
distriktsårsmöte senast en månad 
innan det öppnas. 

• De personer som valts till ombud till 
det senaste ordinarie distriktsårsmötet 
är också ombud på det extra 
distriktsårsmötet, om inte ett 
föreningsmöte beslutar något annat. 

• Ett extra distriktsårsmöte är 
beslutsmässigt när det har blivit kallat 
enligt stadgarna och minst hälften av 
de anmälda ombuden är närvarande 
dock minst tre. 

 

Lagt till att även extra 
distriktsårsmöten behöver ha 
minst tre ombud för att vara 
beslutsmässigt, precis som det är 
på ordinarie distriktsårsmöte. 
Dessutom några språkliga 
korrigeringar. 
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§3:4 • Föreningsårsmötet väljer ombud och 
ersättare tilldistriktsårsmötet. 
Föreningen har rätt till ett ombud för 
varje påbörjat tiotal bekräftade 
registrerade medlemmar den 31 
december föregående år, samt två 
ersättare. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning. 

 

• Föreningsårsmötet väljer ombud och 
ersättare till distriktsårsmötet. 
Föreningen har rätt till ett ombud för 
varje påbörjat tiotal bekräftade 
registrerade medlemmar den 31 
december föregående år, samt två 
ersättare. Ersättarna ska väljas i en 
bestämd inbördes ordning. 

 

Språklig korrigering. 

§3:5 • Varje ombud har förslags- och 
rösträtt. Varje ledamot av 
distriktsstyrelsen samt föredragande 
revisor har förslagsrätt. 

 

Varje ombud har rösträtt. Varje medlem i 
UNF, ledamot av distriktsstyrelsen och 
föredragande revisor har förslagsrätt 

Ändring som innebär att alla 
medlemmar ska få lägga förslag 
på distriktsårsmöten. 

§3:6 • På ett ordinarie distriktsårsmöte ska 
följande ärenden tas upp: 

a. fastställande av 
föredragningslista 

b. fastställande av antalet 
anmälda och närvarande ombud 

c. ställningstagande till om 
distriktsårsmötet har kallats enligt 
stadgarna  

d. ställningstagande till om 
distriktsårsmötet är 
beslutsmässigt 

• På ett ordinarie distriktsårsmöte ska 
följande ärenden tas upp: 

a. fastställande av föredragningslista 

b. fastställande av antalet anmälda och 
närvarande ombud 

c. ställningstagande till om 
distriktsårsmötet har kallats enligt stadgarna  

d. ställningstagande till om 
distriktsårsmötet är beslutsmässigt 

Frågan om medlemsavgift har 
placerats på mer lämplig plats i 
listan, samt att det har tydliggjorts 
för vilken period medlemsavgiften 
gäller. Ett tillägg om att preliminär 
budget för nästa år ska antas har 
gjorts för att ge bättre styrning åt 
distriktsstyrelsen fram till nästa 
årsmöte. 
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e. val av ordförande och 
sekreterare för mötet, minst två 
rösträknare och minst två 
protokolljusterare 

f. rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott 

g. föredragning av 
distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 

h. föredragning av 
distriktsstyrelsens ekonomiska 
berättelse  

i. föredragning av 
revisionsberättelse 

j. fastställande av 
resultaträkning och balansräkning 

k. beslut i frågan om 
ansvarsfrihet för ledamöterna i 
distriktsstyrelsen 

l. beslut om motioner och 
förslag 

m. beslut om ersättningar 

n. beslut om arbetsplan för det 
pågående kalenderåret och det 

e. val av ordförande och sekreterare för 
mötet, minst två rösträknare och minst två 
protokolljusterare 

f. rapport om eventuella 
distriktsårsmötesutskott 

g. föredragning av distriktsstyrelsens 
verksamhetsberättelse 

h. föredragning av distriktsstyrelsens 
ekonomiska berättelse  

i. föredragning av revisionsberättelse 

j. fastställande av resultaträkning och 
balansräkning 

k. beslut i frågan om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i distriktsstyrelsen 

l. beslut om motioner och förslag 

m. beslut om ersättningar 

n. beslut om medlemsavgift för det 
pågående kalenderåret 

o. beslut om arbetsplan för det pågående 
kalenderåret och det kommande kalenderårets 
första sex månader 
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kommande kalenderårets första 
sex månader 

o. beslut om budget för det 
pågående kalenderåret 

p. beslut om antal ledamöter, 
minst tre, i distriktsstyrelsen 

q. val av ordförande, 
sekreterare, kassör och eventuella 
ytterligare ledamöter i 
distriktsstyrelsen 

r. val av två revisorer och två 
ersättare 

s. val av valberedning med minst 
två ledamöter, varav en 
sammankallande, och eventuella 
ersättare 

t. val av kongressombud och 
ersättare det år som kongress 
hålls 

u. eventuella ytterligare val 

v. beslut om medlemsavgift 

w. beslut om kallelsesätt för 
nästa årsmöte 

p. beslut om budget för det pågående 
kalenderåret och preliminär budget för det 
kommande kalenderåret 

q. beslut om antal ledamöter, minst tre, i 
distriktsstyrelsen 

r. val av ordförande, sekreterare, kassör 
och eventuella ytterligare ledamöter i 
distriktsstyrelsen 

s. val av två revisorer och två ersättare 

t. val av valberedning med minst två 
ledamöter, varav en sammankallande, och 
eventuella ersättare 

u. val av kongressombud och ersättare 
det år som kongress hålls 

v. eventuella ytterligare val 

w. beslut om kallelsesätt för nästa 
årsmöte 
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§4:1 • Bildandet av en förening sker genom 
att minst fem medlemmar beslutar 
att bilda föreningen, antar 
förbundets stadgar och utser en 
styrelse. Bildandet av en förening 
samt dess namn och nummer 
fastställs av förbundsstyrelsen. 

• Bildandet av en förening sker genom 
att minst fem medlemmar beslutar att 
bilda föreningen, antar stadgar och 
utser en styrelse. Bildandet av en 
förening samt dess namn och nummer 
fastställs av förbundsstyrelsen. 

Tagit bort ordet förbundets från 
förbundets stadgar då det inte 
tillför något. 

§4:2 Föreningsmöte 

• Föreningsmöten utöver årsmötet 
hålls på den tid och plats som ett 
föreningsmöte eller styrelsen har 
beslutat. Ett föreningsmöte är 
beslutsmässigt när minst fem, eller 
majoriteten, av föreningens 
medlemmar är närvarande. 

• Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på 
den tid och plats som 
föreningsstyrelsen har beslutat. Om 
årsmötet inte har hållits i tid kan 
förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kalla till årsmöte. 

• Kallelse till årsmöte ska ske senast 
fyra veckor före mötet på det sätt 
som föregående årsmöte har 
beslutat. 

Föreningsmöte 

• Föreningens årsmöte ska hållas före 
februari månads utgång varje år på den 
tid och plats som föreningsstyrelsen har 
beslutat. Om årsmötet inte har hållits i 
tid kan förbundsstyrelsen eller 
distriktsstyrelsen kalla till årsmöte. 

• Kallelse till årsmöte ska ske senast fyra 
veckor före mötet på det sätt som 
föregående årsmöte har beslutat. 

• Varje medlem i föreningen kan skicka 
motioner till årsmötet. Styrelsen ska ha 
fått motionerna senast två veckor före 
årsmötet. Styrelsen ska yttra sig över 
varje motion. 

• Årsmötet är beslutsmässigt när det har 
blivit kallat enligt stadgarna och minst 

Punkten om föreningsmöten 
läggs sist i paragrafen för att 
minska förvirringen mellan 
årsmötet och övriga 
föreningsmöten. Dessutom har 
det  tydliggjorts att 
föreningsmöten behöver vara 
minst fem medlemmar 
närvarande för att vara 
beslutsmässiga, oavsett 
föreningens storlek. 
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• Varje medlem i föreningen kan skicka 
motioner till årsmötet. Styrelsen ska 
ha fått motionerna senast två veckor 
före årsmötet. Styrelsen ska yttra sig 
över varje motion. 

• Årsmötet är beslutsmässigt när det 
har blivit kallat enligt stadgarna och 
minst fem av föreningens 
medlemmar är närvarande. 

fem av föreningens medlemmar är 
närvarande. 

• Föreningsmöten utöver årsmötet hålls 
på den tid och plats som ett 
föreningsmöte eller styrelsen har 
beslutat. Ett föreningsmöte är 
beslutsmässigt när minst fem av 
föreningens medlemmar är 
närvarande. 

§4:4 a. fastställande av 
föredragningslista 

b. fastställande av antalet 
närvarande medlemmar 

c. ställningstagande till om 
årsmötet har kallats enligt 
stadgarna  

d. ställningstagande till om 
årsmötet är beslutsmässigt 

e. val av ordförande och 
sekreterare för mötet, två 
rösträknare och två 
protokolljusterare 

f. föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse  

a. fastställande av 
föredragningslista 

b. fastställande av antalet 
närvarande medlemmar 

c. ställningstagande till om 
årsmötet har kallats enligt 
stadgarna  

d. ställningstagande till om 
årsmötet är beslutsmässigt 

e. val av ordförande och 
sekreterare för mötet, två 
rösträknare och två 
protokolljusterare 

f. föredragning av styrelsens 
verksamhetsberättelse  

Flytt av frågan om medlemsavgift 
till mer passande plats och 
tydliggörande av tidsperiod. 
Dessutom språklig korrigering.  
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g. föredragning av styrelsens 
ekonomiska berättelse  

h. föredragning av 
revisionsberättelse 

i. fastställande av 
resultaträkning och balansräkning 

j. beslut i frågan om 
ansvarsfrihet för ledamöterna i 
styrelsen  

k. beslut om motioner och 
förslag 

l. beslut om ersättningar 

m. beslut om arbetsplan för tiden 
fram till nästa årsmöte 

n. beslut om budget för det 
pågående kalenderåret 

o. beslut om antal ledamöter, 
minst tre, i styrelsen 

p. val av ordförande, 
sekreterare, kassör och eventuella 
ytterligare ledamöter i styrelsen 

q. val av revisor, eller, när det 
med hänsyn till föreningens 

g. föredragning av styrelsens 
ekonomiska berättelse  

h. föredragning av 
revisionsberättelse 

i. fastställande av resultaträkning 
och balansräkning 

j. beslut i frågan om ansvarsfrihet 
för ledamöterna i styrelsen  

k. beslut om motioner och förslag 

l. beslut om ersättningar 

m. beslut om medlemsavgift för 
det pågående kalenderåret 

n. beslut om arbetsplan för tiden 
fram till nästa årsmöte 

o. beslut om budget för det 
pågående kalenderåret 

p. beslut om antal ledamöter, 
minst tre, i styrelsen 

q. val av ordförande, sekreterare, 
kassör och eventuella ytterligare 
ledamöter i styrelsen 

r. val av revisor, eller, när det 
med hänsyn till föreningens 
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ekonomis storlek är lämpligt, två 
revisorer och minst en ersättare 

r. val av valberedning och 
eventuella ersättare 

s. val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet om föreningen 
tillhör ett verksamt distrikt 

t. val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen 
tillhör en krets 

u. val av regionmötesombud det 
år som kongress hålls, om 
föreningen inte tillhör ett distrikt 

v. eventuella ytterligare val 

w. anta eventuellt reviderade 
stadgar om kongress hållits 

x. beslut om medlemsavgift 

y. beslut om kallelsesätt för 
nästa årsmöte 

z. beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 

 

ekonomiska storlek är lämpligt, två 
revisorer och minst en ersättare 

s. val av valberedning och 
eventuella ersättare 

t. val av ombud och ersättare till 
distriktsårsmötet om föreningen 
tillhör ett verksamt distrikt 

u. val av ombud och ersättare till 
kretsårsmötet om föreningen tillhör 
en krets 

v. val av regionmötesombud det 
år som kongress hålls, om 
föreningen inte tillhör ett distrikt 

w. eventuella ytterligare val 

x. anta eventuellt reviderade 
stadgar om kongress hållits 

y. beslut om kallelsesätt för nästa 
årsmöte 

z. beslut om eventuella andra 
frågor som finns med i kallelsen 

 

§4:11 • Vill en förening sälja eller på annat 
sätt göra sig av med fast egendom 

• Vill en förening sälja eller på annat sätt 
göra sig av med fast egendom eller del 

Språklig korrigering 
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eller del av fast egendom krävs beslut 
med två tredjedels majoritet på ett 
föreningsmöte. Till detta möte ska 
varje medlem få en skriftlig kallelse 
senast fyra veckor före mötet. Där ska 
det tydligt framgå att mötet gäller 
försäljning av fast egendom. Ett 
beslut om försäljning av fast 
egendom gäller dock inte förrän det 
har fastställts av förbundsstyrelsen i 
enlighet med 6:1. 

av fast egendom krävs beslut med två 
tredjedels majoritet på ett 
föreningsmöte. Till detta möte ska varje 
medlem få en skriftlig kallelse senast 
fyra veckor före mötet. Där ska det 
tydligt framgå att mötet gäller 
försäljning av fast egendom. Ett beslut 
om försäljning av fast egendom gäller 
dock inte förrän det har fastställts av 
förbundsstyrelsen i enlighet med § 6:1. 

§4:14 • När en förening har upplösts ska 
förbundet erbjuda medlemmarna 
medlemskap i en annan förening 
eller direktanslutning till distriktet 
eller förbundet. 

• När en förening har upplösts ska 
förbundet erbjuda medlemmarna 
medlemskap i en annan förening. 

Borttagande av direktanslutning.  

§4:15 Särskilda stadgar 

• Föreningen ska anses ha antagit § 
4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar 
som sina egna stadgar. Om dessa 
paragrafer ändras ska ett årsmöte 
anta de reviderade stadgarna. Om 
föreningen antar egna stadgar med 
innehåll utöver det ovan nämnda 
måste stadgarna godkännas av 
förbundsstyrelsen för att gälla. 

Särskilda stadgar 

• Föreningen ska anses ha antagit § 1:1-
7, § 4:1–14 samt § 6:1 i dessa stadgar 
som sina egna stadgar. Om dessa 
paragrafer ändras ska ett årsmöte anta 
de reviderade stadgarna. Föreningen 
kan anta egna stadgar med innehåll 
utöver det ovan.  

Dessa ändringar kommer sig av 
att Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
har anmärkt på att våra 
föreningar inte är helt 
självständiga då tillägg i 
stadgarna måste godkännas av 
förbundsstyrelsen. De föreslagna 
ändringarna gör ger föreningarna 
mer frihet, samtidigt som det blir 
tydligare i föreningens stadgar att 
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nykterhetsrörelsens grundsatser 
är centrala för föreningen.  

§6:3 Stadgeändring 

• Dessa stadgar kan ändras genom 
samstämmiga beslut på två 
kongresser eller genom beslut med 
två tredjedels majoritet på en 
ordinarie kongress. En stadgeändring 
gäller från det att kongressen 
avslutas eller från den senare 
tidpunkt som kongressen beslutar. 
En stadgeändring som rör förhållande 
till annat förbund inom IOGT-NTO- 
rörelsen kan endast göras genom 
samstämmiga kongressbeslut av alla 
förbund som stadgeändringen berör. 

Stadgeändring 

• Dessa stadgar kan ändras genom 
samstämmiga beslut på två kongresser 
eller genom beslut med två tredjedels 
majoritet på en ordinarie kongress. En 
stadgeändring gäller från det att 
kongressen avslutas eller från den 
tidpunkt som kongressen beslutar. En 
stadgeändring som rör förhållande till 
annat förbund inom IOGT-NTO- 
rörelsen kan endast göras genom 
samstämmiga kongressbeslut av alla 
förbund som stadgeändringen berör. 

Möjliggör att kongressen kan 
besluta om omedelbar justering 
av stadgarna. 



Handlingar till möte med UNF:s FS 2021-03-19-21 
 

180(194) 

Beslutsärende: UNF:s principer (punkt 9i, 
bilaga § 17:30) 
Bakgrund 

 
Simon Thörn och Johan Fridlund har sedan tidigare utsett till ansvariga för att bereda revidering 
av UNF:s principer. I denna handling läggs ett första utkast på revidering fram till 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen avslog på sitt möte 2020-09-11-13 förslaget om att 
använda en sammanställning som inkluderade även kongressbeslut av principiell karaktär som 
behandlades under andra kongressärenden än UNF:s principer. Därför bygger det nu framlagda 
förslaget på endast de beslut som togs under punkten UNF:s principer på kongressen 2019.  
 
 
Framåt 

 
Känner sig förbundsstyrelsen nöjda kan handlingen skickas till kongressen redan nu, men vi är 
förberedda på att fortsätta arbeta med frågan till maj-mötet. 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 
 
att  återremittera frågan om UNF:s principer till förbundsstyrelsens möte i maj 
 
eller 
 
att  hänskjuta UNF:s principer till kongressen. 
 
 
Johan Fridlund & Simon Thörn 
Östersund & Göteborg, 2021-03-08 
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Bilaga: UNF:s nuvarande principer 
 
UNF:s principer 
 
1971 –Vänersborg 
 
§ 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas med. 
 
1981 –Luleå 

 
§ 84 För att representera IOGT-NTO-rörelsen eller framträda i rörelsens namn krävs 
medlemskap 
 
2011 –Åre 

 
§ 36 Frågor om försumbara ekonomiska värden INTE utgör frågor om eget arvode. 
 
2013 –Borås 

 
§ 289 Varje ny UNF-förening måste uppvisa protokoll som visar att föreningen har bildats, att 
UNF:s stadgar har antagits och att styrelse har utsetts, för att förbundsstyrelsen ska kunna tilldela 
föreningen ett nummer enligt stadgarna 
 
2015 - Lund 

 
•§ 190 Handlingar och protokoll är tillgängliga för alla medlemmar, inklusive syn-och 
hörselskadade 
 
§ 190 Förbundets budget och budgetförslag är tydliga, lättförståeliga och tillgängliga för alla 
medlemmar 
 
•§ 190 Bara de med rösträtt får reservera sig 
 
•§ 240 Det ska finnas ett pass om jämställdhet, härskartekniker och främjartekniker på 
kongressens ombudsskola 
 
2017 –Karlstad 

 
§ 169 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett fast arvode 
utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 55 % av ett prisbasbelopp per 
månad. 
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§ 132 Förtroendeuppdrag inom Sverigedemokraterna, Sverigedemokratisk Ungdom eller 
Ungsvenskarna SDU anses gå emot UNF:s grundsatser då de verkar för ett odemokratiskt och 
osolidariskt samhälle. 
 
§ 132 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den region 
ombudet representerar, när ombudsvalet sker samt under kongressen. 
 
§ 132 Förbundsstyrelsen ska se över UNF:s principer och lägga fram eventuella förslag på 
revideringar till varje kongress. 
 
§ 177 Förbundet bekostar alla ombudskostnader från distrikten till kongressen samt förbundet 
bekostar alla ersättarkostnader för en ersättare från distrikten till kongressen. 
 
2019 - Örnsköldsvik 
 
§ 285 UNF bemöter vid behov men samarbetar inte med eller ger Sverigedemokraterna, 
Sverigedemokratisk Ungdom eller Ungsvenskarna SDU tillfällen att torgföra sina åsikter. 
 
§ 285 Alla sammanhang gällande medlemsökning ska klart betona vår ideologi och ha 
uppföljning som en vital del. 
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Bilaga: Kongresshandling UNF:s principer 
 
 
UNF:s principer 
 
Ibland antar UNF:s kongresser beslut som är att betrakta som långsiktiga principer som ska styra 
eller vägleda organisationen under mer än en mandatperiod. För att dessa principer inte ska falla 
i glömska samlas de i ett dokument som benämns UNF:s principer som ska skickas för revidering 
till varje kongress. En annan anledning till detta är att senare kongresser ska ha en möjlighet att 
bekräfta eller förkasta de principer som tidigare kongresser antagit. För att underlätta för 
kommande styrelser och granskande organ att använda och följa upp dokumentet och öka dess 
legitimitet föreslår förbundsstyrelsen ett reviderat förslag på principer. Ambitionen är att bara ha 
kvar de principer som fortfarande är aktuella, som styr på ett relevant sätt och som inte regleras i 
andra dokument. Detta är viktigt om principerna på allvar ska kunna vara ett effektivt 
styrdokument. 
 
 
 
Förbundsstyrelsen vill lägga till en inledande text i dokumentet för att det ska vara lättare att 
förstå vad principerna egentligen är. De principer som förbundsstyrelsen föreslår att stryka är 
saker som styrs på andra sätt än genom principer. Flera av de principer som föreslås strykas är 
stadgetolkningar som inte kongressen ska besluta om. En princip som föreslås strykas ska istället 
regleras genom valberedningsinstruktionen.    
 
Det är möjligt att det på andra punkter under kongressen kommer fattas olika beslut av 
principiell karaktär. Om dessa ska ingå i principdokumentet bör dessa förslag även läggas under 
denna punkt.  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta: 

 
att efter rubriken lägga till följande text i principdokumentet: “Ibland antar UNF:s kongresser 
beslut som är att betrakta som långsiktiga principer som ska styra eller vägleda organisationen 
under mer än en mandatperiod. För att dessa principer inte ska falla i glömska samlas de i ett 
dokument som benämns UNF:s principer som ska skickas för revidering till varje kongress.” 
 
Kommenterar: tydliggörande vad UNF:s principer egentligen innebär. 
 
att stryka: “§ 49 Tolkning av begreppet två tredjedelars majoritet: de som ej röstar ska ej räknas 
med.” från Vänersborg 
 
Kommentar: stadgetolkning som inte ska regleras genom principbeslut. 
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att stryka: “§ 36 Frågor om försumbara ekonomiska värden INTE utgör frågor om eget arvode.” 
från Åre 
 
Kommentar: stadgetolkning som inte ska regleras genom principbeslut. 
 
att stryka: § 169 Förbundsstyrelsen kan arvodera ledamöter motsvarande två heltider, med ett 
fast arvode utan en löpande höjning samt att en heltidsarvodering motsvarar 55 % av ett 
prisbasbelopp per månad.” från Karlstad 
 
Kommentar: det är valberedningen som lägger förslag kring arvodering, och det ska regleras i 
valberedningsinstruktionen.  
 
att stryka: “§ 132 Ett ombud till en kongress måste vara registrerad medlem i det distrikt/den 
region ombudet representerar, när ombudsvalet sker samt under kongressen.” från Karlstad 
 
 
Kommentar: stadgetolkning som inte ska regleras genom principbeslut. 

 

att revidera UNF:s principer i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 
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Beslutsärende: Debatter med alla valda 
partier (punkt 9j, bilaga § 17:31) 
Bakgrund 

Tidigare kongresser har beslutat att vi på UNF inte ska bjuda in Sverigedemokraterna till 

debatter eller på något vis göra saker med dem. Att vi inte samarbetar med dem eller något annat 

parti är en sak men att vi inte ska kunna ta debatter med demokratiskt valda partier på olika 

nivåer är en märklig situation. Vår vision har en del om demokrati, vi värnar om demokrati och 

vi vill ha demokrati. Men vi motsätter oss demokratin genom att låta det tredje största partiet i 

Sverige vara utanför i våra debatter, det är märkligt – vi vill alltså inte se att svenska folket har 

röstat på ett parti som går emot delar av vår solidaritet. Vi behöver vara de ”vuxna i rummet” och 

våga ta debatten med de som inte tycker som oss, om vi vill påverka politiker och beslutsfattare 

så behöver vi kunna debattera med våra meningsmotståndare men även med de som tycker lika 

som oss. Vi förknippas inte med något av Sveriges andra sju riksdagspartier så att kunna 

debattera med det åttonde är inte konstigt.  

Det är sandlådenivå att säga att inte vi pratar med alla partier, även om vi säger att vi bjuder in 

alla partier så lämnar vi en utanför. UNF – vi behöver komma upp från sandlådan och börja ta 

debatten! Låt Sverigedemokraterna få debattera på våra debatter och låt oss krossa SD i debatter 

istället för att försöka stoppa huvudet i sanden och låtsats som att de inte finns! 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att Johan Fridlund får i uppdrag till maj-mötet att ta fram ett förslag på proposition debatter 

med alla valda partier. 

 

 

Johan Fridlund 

Östersund, 2021-03-06 
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Beslutsärende: Mat för alla (punkt 9k, bilaga 
§ 17:32) 
Bakgrund 

På kongressen i Örnsköldsvik 2019 beslutades det att UNF-förbundet skulle ha ett köttfritt UNF. 

Att det inte är köttfritt i hela förbundet är en annan sak, det är alltså enbart på förbundsnivå och 

inte ett beslut som rör föreningar och distrikt. UNF ska erbjuda animaliskt protein till personer 

som så behöver för att klara sin kost pga. exempelvis sjukdomar men exakt var gränsen går – det 

är ingen som riktigt vet. Hur anmäler man det är också en fråga som går att fundera på. 

Vi pratar hela tiden om att UNF ska vara för alla våra medlemmar, att UNF ska vara något som 

kämpar för en dels en solidarisk värld. Solidaritet är att bry sig om alla, att bry sig om personers 

tankar och livsval. Vi vill att alla våra medlemmar ska kunna komma på våra arrangemang, vi vill 

att alla våra medlemmar ska trivas och vi vill att alla våra medlemmar ska kunna äta.  

Visst, vi kan bestämma att själva bekosta eller ordna egen mat om vi önskar animaliskt protein 

men ska vi verkligen behöva betala för att få mat som vi vill ha? Självklart är det en arrangör som 

bestämmer vilken mat det ska bli men varför ska vi tvinga en som äter kött att endast äta 

vegetariskt? Varför kan vi inte kräva att vegetarianer äter kött? På vilket sätt är det olika saker? 

På vilket sätt väger våra olika livsval olika? Det är inte solidaritet om vi låter vegetarianerna vara 

viktigare än de som väljer att äta animaliskt. Jag vill ha ett UNF där alla är lika värda, vare sig vad 

du röstar på, vad du äter eller vad du tror på – vi alla kämpar för en demokratisk och solidarisk 

värld, fri från droger! 

Jag vill att förbundsstyrelsen ska fatta ett beslut att skriva en proposition som river upp 

kongressbeslutet från 2019 om ett köttfritt UNF, för vi vill väl inte exkludera en del av vår 

målgrupp på förbundsarrangemangen? Eller är vegetarianerna viktigare än de som äter 

animaliskt?  

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att Johan Fridlund får i uppdrag till maj-mötet att ta fram ett förslag på proposition om mat 

för alla. 

Johan Fridlund 

Östersund, 2021-03-06 
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Beslutsärende: Kampfonden (punkt 9l, 
bilaga § 17:33) 
Bakgrund 

 
På förbundsstyrelsens januarimöte diskuterades vilka förslag styrelsen vill lägga till kongressen 
utöver standardfrågorna som alltid ska upp till kongressen. Detta är en sådan idé.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Vilka för- och nackdelar ser du med att UNF skulle skaffa en kampfond? 
•  Är det bra att föreslå kongressen att ge förbundsstyrelsen ett uppdrag, eller bör ett 

konkret förslag på hur fonden ska funka läggas fram till kongressen? 
 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 
 
att  återremittera frågan om kampfonden till förbundsstyrelsens möte i maj 
 
eller 
 
att  hänskjuta kampfonden till kongressen. 
 
Simon Thörn 
Göteborg, 2021-03-08 
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Bilaga: Kongresshandling kampfonden 
 
Bakgrund 
 
UNF och dess medlemmar har genom åren använt många olika metoder för att påverka 
samhället. Praktiserandet av vissa av dessa metoder kan leda till att personer bryter mot lagen när 
de bedriver politik, exempelvis genom civil olydnad. 
 
Detta riskerar att leda till negativa konsekvenser för individer genom exempelvis böter. Då är det 
bra om vi solidariskt kan hjälpa de som hamnar i knipa på grund av att de aktivt bedriver 
kampen för en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.  
 
Någon slags kassa eller fond borde kunna skapas som medlemmar och sympatisörer kan skänka 
pengar till, och den som behöver kan då få stöd därifrån. 
 
Rykten säger att UNF en gång i tiden har haft en kampfond. Det är dags att återinföra den nu!  
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 
att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa UNF:s kampfond. 
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Beslutsärende: Sex timmars arbetsdag 
(punkt 9m, bilaga § 17:34) 
Bakgrund 

 
På förbundsstyrelsens januarimöte diskuterades vilka förslag styrelsen vill lägga till kongressen 
utöver standardfrågorna som alltid ska upp till kongressen. Detta är en sådan idé.  
 
Diskussionsfrågor: 

• Vilka för- och nackdelar ser vi med att potentiellt införa sex timmars arbetsdag i UNF? 
• Är formen att uppmuntra kongressen till att ta ställning i frågan rätt väg att gå? 

 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta: 
 
att  återremittera frågan om sex timmars arbetsdag till förbundsstyrelsens möte i maj 
 
eller 
 
att  hänskjuta sex timmars arbetsdag till kongressen. 
 
Simon Thörn 
Göteborg, 2021-03-08 
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Bilaga: Kongresshandling Sex timmars arbetsdag 
 
 
Bakgrund 
 
Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är ett politiskt förslag som lyfts många gånger de 
senaste decennierna. En del verksamheter har även testa att införa detta med goda resultat. 
 
 
UNF som arbetsköpare och som del i civilsamhället skulle kunna visa vägen mot ett arbetsliv 
som uppmuntrar meningsfull fritid (även för vår personal), skapar bättre arbetsmiljö och har hög 
produktivitet.  
 
Frågor som berör arbetsmarknad ska med fördel hanteras mellan parterna och det krävs att så 
klart att arbetarnas sida är positiva för att det här ska bli verklighet. Men genom att som 
medlemsstyrd organisation ställa sig positiv till sex timmars arbetsdag skulle det kunna sända en 
progressiv signal till såväl våra anställda och även till övriga civilsamhället. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 

 
att  UNF:s kongress ställer sig positiv till att införa sex timmars arbetsdag för organisationens 

personal 
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Beslutsärende: En ny statut - Pionjären 
(punkt 9n, bilaga § 17:35) 
Bakgrund  

Vår mandatperiod har varit en prövning både för oss som förbundsstyrelse men också för alla 

medlemmar, föreningar och distrikt i Ungdomens nykterhetsförbund. Pandemin har tvingat oss 

att tänka nytt och omvärdera saker som tidigare har varit självklara. Vi har behövt vara pionjärer 

i en tid av osäkerhet medan våra politiska motståndare försöker flytta fram sina positioner och 

våra medlemmar inte har en fysisk UNF-lokal att gå till. 

 

Därför vill jag instifta en ny utmärkelse, Pionjären. 

 

Motivation 

Denna utmärkelse ska tilldelas en person eller grupp i IOGT-NTO rörelsen som i sann 

folkrörelseanda har utmärkt sig genom att skapa nya verksamhetsformer som visat vägen för 

andra och fått fler att engagera sig för vår vision om en demokratisk och solidarisk värld. 

Även i en järntid så står UNF upp tack vare våra pionjärer. 

 

Utmärkelsen består av en plakett i koppar, med symbol av silver i form av en fackla som brinner. 
Facklan symboliserar pionjären som vägvisare. 
 
Beslut om tilldelning av utmärkelsen fattas av förbundsstyrelseledamöterna utan klädda poster 
och ska för kännedom meddelas förbundsstyrelsen före utdelningstillfället. 
 
Plaketten utdelas vid UNF:s ordinarie kongress. Vid varje kongress utdelas plaketten endast en 
gång, i ett exemplar. Vid utdelningstillfället ska en förbundsledamot, eller av denne utsedd 
person, uppläsa motivering för tilldelningen. Motiveringen bör återges i kongressprotokollet. 
 
Dessa statuter kan ändras genom beslut av UNF:s förbundsstyrelse. 
 
 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att instifta utmärkelsen Pionjären med ovanstående motivering. 
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Filip Nyman  

Filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Stockholm, 2020-03-01 
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Beslutsärende: Gotlands sak är vår (punkt 
9o, bilaga § 17:36) 
Bakgrund 

Under flera år har UNF Gotlands distrikt funnits men haft ett dåligt underlag till både 

distriktsstyrelse och man har behövt kämpa med den verksamheten man har. Att engagera sig i 

UNF är något alla borde få chansen till och inte minst de som bor på Gotland.  

Vi behöver se till att de medlemmarna som finns där har samma chanser och förutsättningar för 

att engagera sig i UNF och att slå ihop distrikten kan vara en lösning på just det.  

 

De nackdelar som finns är ett medlemmarna på Gotland blir en satellit i distriktet och inte får det 

stödet dem behöver men just nu får dem inte så mycket stöd ändå. Om Gotland går upp i 

Stockholm så skulle dem ha tillgång till mer resurser och där med en anställd och det ser jag som 

något positivt för de medlemmar som verkar på Gotland. Fler fördelar är att medlemmarna blir 

inkluderade i organisation då mycket av engagemanget som inte är i föreningarna kräver att man 

har ett aktivt distrikt. Gotland ska inte längre vara bortglömt. 

 

Förslaget i sin helhet: 

UNF Gotland och UNF Stockholms ska slås samman till UNF Stockholm-Gotland. 

I UNF så krävs det just nu att om man vill engagera sig nationellt så gör man det genom 

sitt distrikt och UNF Gotland har inte haft ett underlag till ett distrikt på flera år. 

Gotlänningarna får just nu inget stöd eller väldigt lite stöd ifrån förbundet och har inte 

tillgång till de resurserna som övriga distrikt har tillgång till. Medlemmarna på UNF 

Gotland skulle bara gynnas av distriktens sammanslagning och UNF Stockholm skulle 

bara få tillgång på fler medlemmar som är engagerade. Gotland kommer från och med 

kongressen 2023 kunna ha ombud på kongressen igen och det ser vi som en vinst. Gotland 

kan inte vara en satellit i vår organisation och ska inte verkligen vara det, Gotlands sak är 

vår!   

Förbundsstyrelsen förslag till beslut 

att  UNF Gotland och UNF Stockholm slås samman och bildar distriktet UNF 

Stockholm-Gotland i enlighet med paragrafen 3:13 Bildande, samgående och upplösning i 

stadgarna. 
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta  

att skicka vidare propositionen till kongressen 

 

Filip Nyman 

filip.nyman@unf.se | 0705463240 

Västerås, 2021-03-05 
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