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Höjning av avgiften till a-kassan 

hotar fackets tyngd

Väl hemkommen efter förbundsmötet känner jag mig stärkt efter tre dagars facklig debatt. Det är

alltid lika roligt att mötas och bryta idéer med likasinnade. I inledningstalet tog jag upp den fråga

som just nu gör mig mest upprörd – den borgerliga alliansens förslag om höjd avgift till a-kassan

och obligatoriskt medlemskap.

Arbetslöshetsförsäkringen har alltid finansierats till mycket stor del genom statligt stöd men har

ändå varit tätt kopplat till det fackliga medlemskapet och setts som en del av de fackliga rättighe-

terna. Så tätt kopplat att vi till och med slår ihop avgiften till förbunden och avgiften till a-kassan

och till vardags pratar om det som ”fackavgiften”.

Nu föreslår alliansen att avgiften till a-kassan ska vara obliga-

torisk och att den ska höjas med 150 procent. Samtidigt ska skat-

tereduktionen för fackföreningsavgiften tas bort vilket gör att det

som många kallar för ”fackavgiften” kommer att fördubblas.

Och vad händer när en avgift fördubblas?

Är tanken att bilden ska vara att facket faller på sin egen

otillräcklighet? Om vi förlorar medlemmar så kan det ju inte

bero på något annat än att ”den varan vi säljer inte är efterfrå-

gad”? I en tid när många glömt eller inte ens vet att facket gör

så mycket mer än att rycka ut när någon blir uppsagd blir alli-

ansens förslag en sjunkbomb som blir svår att tillräckligt

snabbt bemöta.

Jag måste erkänna att det är ett intelligent drag av alliansens politiska strateger. Hylla den fackli-

ga idén, inte ta strid om något som många väljare ser som grunden till en trygg arbetsmarknad för

att samtidigt i skymundan dra undan mattan för en av parterna. Lika fullt gör det mig riktigt för-

bannad att ett sådant generalangrepp mot den fackliga organiseringen presenteras på ett så sken-

heligt sätt.

e t t  a n n o r l u n d a  f a c k f ö r b u n d
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SKTFs politik i fokus på förbundsmötet

Förbundsordförande Eva Nordmark

kritiserade i sitt inledningstal den bor-

gerliga alliansens förslag till kraftigt för-

höjd a-kasseavgift och sänkta ersätt-

ningsnivåer. Hon sa också att SKTF säger

nej till ”social dumping” som en fram-

gångsväg för Sverige. Vidare uppmanade

Eva Nordmark alla ombud att berätta för

någon av dem som ännu inte blivit

SKTF-medlem varför vi själva är stolta

medlemmar i SKTF – för det kommer

att ge många fler medlemmar.

Ett av de första förbundsmötesbeslu-

ten rörde ett samgående mellan SKTF

och Personalorganisationen inom Svenska

Missionskyrkan (PO) och Medarbetar-

förbundet inom Evangeliska Fosterlands-

stiftelsen. Tillsammans skapas nu den

största fackliga organisationen på det

frikyrkliga området.

Under måndagen hölls en politiker-

debatt om välfärd, arbetslöshet och kva-

litet i offentlig sektor, med anledning av

det kommande riksdagsvalet om ett år.

Flera medier uppmärksammade också

debatten, som kan ses i sin helhet på

sktf.se.

Beslut om programområdesdo-
kument och chefsrapport
På förbundsmötet fattades beslut om

programområdesdokument – fackligt

politiska ståndpunkter – för områdena

lönepolitik, sysselsättning/arbetsmark-

nad, internationellt, arbetsmiljö, välfärd,

jämställdhet och ledarskap.

En del av dessa dokument fastställdes

i utskotten, andra arbetades fram under

förbundsmötets gång. Utskottsarbetet

var en avgörande del av förbundsmötet.

Samtliga ombud arbetade i något av de

tolv utskotten, som också hade till upp-

gift att förbereda beslut kring motioner

och rapporter. Huvuddelen av alla beslut

togs i enlighet med förbundsstyrelsens

förslag.

Chefsrapporten, med ett antal punkter

för att öka värdet i medlemskapet för

SKTFs nuvarande och blivande chefs-

medlemmar, antogs i plenum efter

intensiv debatt. Meningsskiljaktigheterna

rörde huruvida chefer som vill ska ha

möjlighet att gå med i den allmänna

klubben för avtalsområdet, något som

förbundsmötet sa nej till. Även rappor-

ten om arbetet med arbetslösa ledde till

diskussioner i plenum, men antogs slut-

ligen enligt utskottets förslag.

Diskussioner om friår och för-
bundsmöte vartannat år
107 motioner behandlades på förbunds-

mötet. De två som förorsakade mest dis-

kussioner i plenum var den som föreslog

att SKTF skulle arbeta för att möjlighe-

ten till friår tas bort eller begränsas, och

det flertal motioner som yrkade på för-

bundsmöte vartannat år. Den först-

nämnda avslogs av förbundsmötet,

medan yrkandet om förbundsmöte vart-

annat år bifölls. Samtliga motionsbeslut

finns att läsa på sktf.se.

Under 2006 ska SKTF ”aktivt påverka

EU, riksdag, kommuner och landsting i

syfte att värna och utveckla välfärden. Vi

ska på alla dessa nivåer stödja arbetslin-

jen för att få fler i jobb och färre utanför

arbetslivet.” Detta enligt det inriktnings-

dokument för 2006 som antogs av för-

bundsmötet. Ytterligare viktiga punkter i

dokumentet är rekrytering av nya med-

lemmar och att arbeta för en lönesätt-

ning enligt samtalsmodell och/eller dia-

log. Områden att fokusera särskilt på

under nästa år är nationell och interna-

tionell välfärd, lön och villkor, arbets-

marknad/sysselsättning, organisering/re-

krytering och jämlikhet/likabehandling/

mångfald samt jämställdhet.

Alla avtalsområden hade varsitt

nationellt forum, där deltagarna fick

chans att utbyta erfarenheter och få mer

information om löneprocessen eller

andra aktuella frågor inom respektive

avtalsområde.

Övertygade rekryterare
Under den sista dagen visades Trias nya

bioreklamfilm. Tria fanns också på plats

med en monter, liksom Sporrong som

visade upp SKTFs nya fina profilprylar.

Sista dagen blev det också prisutdelning

till vinnarna i rekryteringstävlingen under

första halvåret 2005.

Eva Nordmark avslutade förbunds-

mötet med att återknyta till rekrytering

och organisering.

– Nu vet jag att vi är övertygade om

att vi kan vända medlemsutvecklingen –

det kan vi bära med oss från årets för-

bundsmöte, sa hon.

Hon tackade alla deltagare för debatt-

glädjen och för tre bra dagar tillsam-

mans.

– Vi har också haft riktigt roligt till-

sammans! ME

På förbundsmötet i Västerås 11–13 september beslutade de 247

ombuden om ett antal programområden, det vill säga fackligt politiska

ståndpunkter, för SKTF. Man beslutade också om ett utökat arbete för

SKTFs chefsmedlemmar och arbetslösa medlemmar, och rekrytering

och organisering fanns hela tiden i luften. 



4

Organisering är vår 
största utmaning

– Det är med stolthet och glädje jag hälsar er alla väl-

komna till SKTFs förbundsmöte 2005. Vi är nästan 250

ombud som samlats här i Västerås för att tillsammans

byta idéer, bryta idéer och besluta i viktiga frågor. Vi ska

också passa på att ha riktigt kul tillsammans, inledde

Eva Nordmark.

Hon fortsatte med att berätta att förbundsstyrelsen

nu föreslår ett samgående mellan SKTF och Personal-

organisationen inom Svenska Missionskyrkan, (som

kallas PO) och Medarbetarförbundet inom Evangeliska

Fosterlandsstiftelsen .

– Tillsammans blir vi den största fackliga organisa-

tionen på det frikyrkliga området. Genom den kompe-

tens som finns hos PO och Medarbetarförbundet får vi

helt nya möjligheter att påverka anställningsförhållan-

dena för de anställda inom frikyrkorna.

– Valrörelsen har dragit igång ovanligt tidigt i år.

Och det hakar vi på. I morgon bjuder vi er på en debatt

mellan de olika riksdagspartierna för att ta tempen på

var de står i några av de viktigaste frågorna för oss i

SKTF.

– Tack vare att vi är partipolitiskt obundna kan vi ta

ställning, utan hänsyn till vad något parti har för åsik-

ter i frågan.

På samma sätt som vi kritiserade den dåvarande

socialdemokratiska regeringens strejkstopp – riktar vi

nu skarp kritik mot den borgerliga alliansens förslag till

förändringar i A-kassan.

Vad tror ni händer om man med små ekonomiska

marginaler får denna kraftiga höjning av fackavgiften

och a-kassan samtidigt är obligatorisk. Vad tror ni att

man väljer bort? Ja, det finns inte mycket annat än

avgiften till facket att välja på.

– Med deras (den borgerliga alliansens) förslag kom-

mer jämvikten mellan parterna på arbetsmarknaden än

mer tippa över till arbetsgivarnas förmån. Det hotar

våra möjligheter till en trygg, rättvis men ändå flexibel

arbetsmarknad. Jämstarka parter, stabilitet och ökat

samförstånd är – och kommer alltid att vara – en förut-

sättning för att få fler i arbete och lämna färre utanför,

sa Eva Nordmark.

Hon fortsatte med rekrytering och organisering.

– Här ligger vår största utmaning. Vi måste vara

många för att kunna ge kraft åt de fackliga kraven. Vi

måste ha tyngd för att våra motparter ska lyssnar på oss

och vi måste vara starka för att få genomslag för vår

idéer inom politiken.

Ingen annan än SKTF kan med samma tyngd driva

våra medlemsgruppers gemensamma intressen. Dels

beroende av vår storlek, men också på grund av att vi

organiserar så många olika yrkesgrupper inom området.

Eva Nordmarks inledningstal:

I sitt inledningstal påminde Eva Nordmark om att komma ihåg att berätta varför SKTF är så bra. Hon

uppmuntrade ombuden att arbeta vidare med att utveckla löneprocessen, och kritiserade den borgerliga

alliansens förslag om kraftigt förhöjd a-kasseavgift och försämrade villkor. 

Talet i sin helhet 

finns att läsa på sktf.se. 

Kan vi inte lova varandra att berätta för
någon av dem som ännu inte blivit
medlem varför vi är stolta medlemmar i
SKTF. Jag tror nämligen att det kan ge
starkt intryck. Och på så sätt kan vi alla
bidra till det mål som förbundsmötet
2004 fastställde för att vända medlems-
utvecklingen i positiv riktning.
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Jag hoppas att ni har sett citaten som finns här utan-

för. De kommer från medlemmar som har valt SKTF

för att vi är bäst.

Ibland glömmer vi det. Vi glömmer hur bra vi är och

vi glömmer att berätta om det.

Jag är också glad för att samtliga våra löneavtal ger

ett ökat inflytande för den enskilde medlemmen. Detta

är helt i enlighet med våra medlemmars önskan. ”Jag

vill ha ett större inflytande över min lönesättning” är

deras tydliga budskap.

Vi vill ha en fungerande lönebildningsprocess med

en medveten arbetsgivare. Vi vill ha tydliga kriterier,

och fungerande samtal som gör att våra medlemmar

kan påverka sin egen löneutveckling.

Men något händer när lönepåslagen i kronor blir allt

för låga. Vi kunde läsa i SKTF-tidningen för några

veckor sedan hur medlemmar ifrågasatte hela idén med

individuell lönesättning – när det ändå knappt fanns

något att fördela.

Men det vi inte får glömma – är att det är just när det

finns lite att fördela – som det är så viktigt att var och

en får möjlighet att diskutera sin utveckling och lön

direkt med chefen.

Därför får vi inte tappa sugen utan måste jobba

vidare för att utveckla löneprocessen tillsammans med

medlemmarna och tillsammans med våra arbetsgivare.

Jag vill avsluta med att lyfta blicken en smula.

Den ekonomiska globaliseringstakten är hög och det

gör att vi ibland har svårt att se konsekvenserna för vik-

tiga områden. Vad händer med Miljön, De nya jobben,

Demokratin och Den framtida välfärden?

Hur skall vi lösa den globala välfärdsparadox som

uppstår när vi som har en utvecklad välfärd – och där-

med höga arbetskraftskostnader – skall konkurrera

med länder utan välfärdssystem? När deras enda kon-

kurrensfördel är deras billiga arbetskraft?

Vi säger nej till ”social dumping” som en framgångs-

väg för vårt land !  Vi vill att alla som kommer hit för att

arbeta ska kunna göra det på sådana villkor som vår

välfärd kräver.

Låt mig bara få avsluta med ett citat från dåvarande

förbundsordföranden Otto Mayer på 1948 års kon-

gress. Han slutade sin inledningshälsning med följande

ord;

”Måtte kongressarbetet präglas av saklighet och

måtte kongressens beslut lända förbundets medlemmar

till glädje och gagn”. Jag har samma förhoppning inför

vårt förbundsmöte. ME

Reflektioner från en 
förbundsmötesordförande
Den som väljs till förbundsmötesordförande har
mycket att hålla reda på – talarlistor, yrkanden och pro-
positionsordningar. På SKTFs förbundsmöte brukar
man välja två ordförande som turas om att leda mötet.
I år valdes Maj-Lis Lindberg från landstingsavdel-
ningen i Kalmar och Marie Svedberg-Algotsson från
stiftsavdelningen i Lund till ordförande.

Marie Svedberg-Algotsson, vad tycker du
om årets förbundsmöte?
– Det har varit ett mycket bra förbundsmöte! Det är alltid
roligt när det blir debatt, och det blev det, både i utskott
och plenum. Utskotten har behandlat engagerande frå-
gor, och det märktes sedan på debatten i plenum. 

– Jag har ju varit med på en hel del förbundsmöten
nu, och jag tycker att det blir bättre för varje gång. Om
det beror på att jag är mer rutinerad eller om för-
bundsmötena blir bättre och bättre kan jag inte riktigt
svara på.

Hur var det att vara förbundsmötesordfö-
rande?
– Jättekul. Jobbigt. Intressant. Nervöst. Att vara för-
budsmötesordförande är ett viktigt uppdrag, och det är
mycket som hänger på att man gör rätt. När det kom-
mer upp olika yrkanden, måste man framställa dem så
att de blir tydliga och inte kan missförstås. Det blir att
man sitter på helspänn för att det ska bli rätt. 

Marie Siwernäs ny leda-
mot i valutskottet
Hur känns det?
– Spännande, det är en ny utma-

ning för mig att vara med och se

vilka som ska väljas på centrala

poster i SKTF. Jag ser fram emot

det. Det är ju ett fyllnadsval på ett

år, sedan får vi ju se om jag får

fortsatt förtroende. 
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Inriktningen av SKTFs 
verksamhet 2006

Förbundsmötet fattar varje år beslut om vilken inriktning SKTFs verksamhet ska ha

under det kommande året. Inriktningsdokumentet är ett stöd för

verksamhetsplaneringen på alla nivåer inom förbundet. I år får välfärden och värdet i

medlemskapet en framträdande plats i inriktningsdokumentet. 

SKTFs förbundsmöte 2005 står enigt bakom följande

huvudinriktning för SKTFs verksamhet 2006.

Inriktningen ska, på alla nivåer i förbundet, ligga till

grund för verksamhetsplaneringen 2006.

SKTF ska aktivt påverka EU, riksdag, kommuner

och landsting i syfte att värna och utveckla välfärden. Vi

ska på alla dessa nivåer stödja arbetslinjen för att få fler

i jobb och färre utanför arbetslivet. Det är i sig grunden

för jämställdhet, jämlikhet, likabehandling och mång-

fald i ett gott samhälle.

En av SKTFs viktigaste opinionsbildande uppgifter

är att de ekonomiska förutsättningarna för att tillhöra

en facklig organisation såväl som a-kassa inte ska för-

sämras.

Det är angeläget att de som redan är med i SKTF

upplever ett värde i sitt medlemskap. Ett bra lokalt fack-

ligt arbete är grundläggande för att vi ska uppfattas som

ett attraktivt förbund. SKTFs uppgift är att

organisera/rekrytera minst lika många nya medlemmar

som det antal som lämnar oss.

SKTF ska vara det bästa alternativet för chefer inom

vårt organisationsområde.

Varje medlem ska ha ett reellt och avgörande infly-

tande över hur den egna lönen fastställs. En betydelse-

full målsättning inom lönepolitiken är därför att sam-

talsmodellen och/eller dialog genomförs direkt mellan

ansvarig lönesättande chef och medlem.
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SKTF har fastställt ett antal områden för
2006. Vi fokuserar särskilt på:
Nationell och internationell välfärd 
Lön och villkor 
Arbetsmarknad/sysselsättning 
Organisering/rekrytering 
Jämlikhet/likabehandling/mångfald 
och jämställdhet
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Politikerdebatt om välfärd, arbetsl
kvalitet i offentlig sektor

Medverkade i politikerdebatten gjorde

Anders Täljebäck, statssekreterare åt

arbetsmarknadsministern, Pernilla Zeth-

raeus, partisekreterare (V), Håkan

Wåhlstedt, partisekreterare (Mp), Sven

Otto Littorin, partisekreterare (M), Olle

Schmidt, kanslichef (Fp), Jöran Hägg-

lund, partisekreterare (C), Torsten Lind-

ström, riksdagsledamot (Kd). Debatten

leddes av journalisten Karin Alfredsson.

Karin Alfredsson inledde med att fråga

vilka av representanterna som höll med

om att det är viktigt att bekämpa arbets-

lösheten, skapa nya jobb, förbättra kvali-

tén på vård och omsorg, förbättra jäm-

ställdheten och få folk att jobba mer än

idag. Därefter diskuterades hur man ska

kunna åtgärda några av dessa problem.

Efter lunch måndag 12

september arrangerades en

debatt mellan representanter

för samtliga riksdagspartier.

Temat var välfärden och

offentlig sektor som arbets-

marknad för SKTFs

medlemmar. 

– Vi vill få det mer lönsamt att arbeta.

Exempelvis finns det idag kvinnor i vår-

den som tjänar mer på att inte arbeta än

på att arbeta, sa Sven Otto Littorin.

Anders Täljebäck menade att den

borgerliga alliansens förslag om sänkt

ersättning för arbetslösa och sjukskrivna

är ett dråpslag mot den enskilde – och

även mot fackföreningarna.

– Min slutsats av era förslag är att ni

vill att människor ska vara beredda att ta

jobb till lägre löner. Hur ska det gå till

när de jobben skapas?

Pernilla Zethraeus var också kritisk

mot alliansens förslag.

– Sänker man ersättningsnivåerna

låser det in människor på arbetsmarkna-

den. Rädda människor vågar inte byta

jobb. Trygga människor vågar, och det ger

större flexibilitet på arbetsmarknaden.

Det behövs en utbyggd offentlig sektor.

– Ska arbetslösa journalister prova på

att jobba på Konsum, undrade Karin

Alfredsson.

– Det finns en del människor som

borde prova på att göra något annat, och vi

måste våga säga det i Sverige. Regeringens

modell har misslyckats, så låt oss prova

något annat. Vi måste få fler människor

att arbeta – kanske i en annan typ av

verksamhet, sa Olle Schmidt.

– Det är ett misslyckande att männi-

skor går utan jobb i ett år eller mer. Vi

behöver få igång fler företag som vågar

anställa, och en bra offentlig verksamhet

– men även en stark privat sektor som

genererar skatteintäkter, sa Jöran Hägg-

lund.

Sven Otto Littorin presenterade alli-

ansens förslag om nystartsjobb, som

innebär en reduktion på arbetsgivarav-

gifterna för att man ska våga anställa

någon som varit arbetslös i minst ett år.

– Det är rimligt att det finns en

arbetslöshetsförsäkring som omfattar

alla, sa han om alliansens a-kasseförslag.

Håkan Wåhlstedt tog upp problema-

tiken med att det är hög arbetslöshet sam-

tidigt som utbrändheten är stor bland

anställda.

– Är det ett motsatsförhållande eller

ett samband, undrade han, och föresprå-

kade friår som en metod för att få fler

arbetslösa i arbete.

Sven Otto Littorin berättade att alli-

ansen lägger 10 miljarder mer än rege-

ringspartierna på offentlig sektor i sin

budget för nästa år. Detta uppskattades

av Pernilla Zethraeus.

– Det är bra – era politiker har tidi-

gare snarast förespråkat skattesänk-

ningar mer än större personaltäthet.

Man har nu trappat upp kraven och för-

summat arbetsgivarskapet och ledarska-
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SKTFs politik – nu på pränt

Har du någonsin befunnit dig i situationen att en journalist,

medlem, potentiell medlem eller arbetsgivare ställt frågan ”vad

tycker SKTF om det?” och känt dig osäker? Din osäkerhet är

historia, nu finns SKTFs ståndpunkter inom ett antal områden

på pränt. Allt för att tydliggöra och stärka SKTFs inflytande på

arbetsplatsen, i region och i rikspolitiken.shet och
Arbetet med att ta fram SKTFs stånd-

punkter för olika sakområden blev ett

viktigt resultat av arbetet inför förbunds-

mötet 2004; Vision 2004, med att tydlig-

göra SKTFs värdegrund, ideolog och

vision. SKTF behöver bli tydligare och

mer synliga i fackligt politiska frågor. För

att kunna framföra åsikter och kunna

påverka har många förtroendevalda

upplevt ett behov att samlande doku-

ment om vad SKTF egentligen står för.

På förra årets förbundsmöte fattades

beslut om att SKTF ska arbeta med ett

antal områden och arbetet med pro-

grammen påbörjades också. Program-

men har sedan på olika sätt arbetats med

under året och presenterades i förbunds-

möteshandlingarna. Dessa program har

behandlats på förmöten och på för-

bundsmötet, först i utskott och sedan i

plenumdiskussioner. Nu finns det sju

program med SKTFs ståndpunkter. På

de följande sidorna finner du en kortfat-

tad beskrivning av de olika programmen,

programmen i sin helhet hittar du på

sktf.se. Två områden kommer att jobbas

med under året, jämlikhet/likabehand-

ling/mångfald och anställningsvillkor,

därefter kommer de att presenteras på

nästa års förbundsmöte.

– Nu har vi verkligen fått bra verktyg

för att kunna vara ännu tydligare i kom-

munikationen med det omgivande sam-

hället. Jag hoppas att förtroendevalda

kommer att känna sig stärkta och hjälpta

i det dagliga fackliga arbetet, av att

SKTFs ståndpunkter nu finns på pränt,

säger Eva Nordmark, SKTFs förbunds-

ordförande.

Hur kan du använda programmet?
Tanken med programmen är att de ska

fungera som ett verktyg i det lokala fack-

liga arbetet. Hur de konkret kan hjälpa

dig i det fackliga arbetet har naturligtvis

att göra med hur ditt arbete ser ut. I den

lokala opinionsbildningen kan stånd-

punkterna komma till användning och i

mötet med potentiella medlemmar kan

ståndpunkterna också användas.

– Jag kan använda det i rekrytering,

när jag är på en arbetsplats och berättar

om SKTF. Då kan jag säga att det här står

vi för i SKTF, säger Lasse Svernling, som

deltog på förbundsmötet.

I mötet med beslutsfattare är pro-

gramområdena oumbärliga. Bengt

Björkman, som deltog på årets förbunds-

möte berättar om ett konkret exempel

när han kommer att vara hjälpt av doku-

menten.

– I nästa vecka ska jag delta i en debatt

i min region bland annat med Sven Erik

Österberg, kommun- och finansmark-

nadsminister och Maud Olofsson om

inre Norrlands framtidsfrågor, då kom-

mer jag ha stor användning av program-

områdestexterna. JL

pet, sa hon, och menade att det nu måste

göras stora satsningar på ledarskapet i

kommuner och landsting.

Torsten Lindström berättade om alli-

ansens förslag om en startlag i offentlig

sektor, för att uppmuntra människor att

ta egna initiativ.

– Vi måste ta vara på den kompetens

som finns. Livspusslet är också viktigt,

att ge människor möjlighet att få ihop

livet. Vi vill satsa på rehabilitering men

också på mer mångfald och valfrihet i

vardagen.

En hetsig debatt uppstod mellan

Pernilla Zethraeus, som menade att bor-

garna tycker att fattigt folk jobbar sämre

när det får mer pengar medan det är

tvärtom för de rika. Sven Otto Littorin

delade inte hennes uppfattning.

– Tyngdpunkten på skatteförändring-

arna i vårt förslag ligger på lättnader för

lågavlönade, sa han.

Anders Täljebäck menade att alla

debattdeltagarna har skuld till sjukskriv-

ningarna i offentlig sektor, men att pro-

blematiken nu börjar vända och männi-

skor blir friskare.

– Vi behöver göra satsningar på tre

saker: arbetsplatserna, försäkringen och

hälso- och sjukvården, sa han.

Debatten i sin helhet finnas att se som

webb-tv på sktf.se. ME
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Arbetsmiljö Internationellt

SKTF har en vision om ett hållbart och

utvecklande arbetsliv, som kännetecknas

av att det finns utrymme för den enskilde

individen och där kompetensen tas till-

vara. På den goda arbetsplatsen skapar

arbetsgivaren förutsättningar så att chefer

kan ta sitt ansvar för arbetsmiljön såsom

lagen kräver.

Ståndpunkter
I ett hållbart arbetsliv finns utrymme för
hälsofrämjande åtgärder.

SKTF anser att verksamhetsrevisonen
är lika betydelsefull som budgetrevisionen.
Ett ändmålsenligt hälsobokslut, som är en
del av verksamhetsrevisionen, ska inne-
hålla frisktal och arbetsgivarens arbetsmil-
jöarbete enligt AmL. 

Ett systematiskt arbete för att förebygga
och hantera våld och hot i arbetslivet är en
självklarhet för den medvetne arbetsgiva-
ren som upprättar handlingsplaner i enlig-
het med AmL.

SKTF kräver att arbetsgivaren skapar för-
utsättningar och befogenheter för chefer så
att ett gott ledarskap möjliggörs.

Arbetsgivaren ska ombesörja att chefer
och skyddsombud får en kontinuerlig och
partsgemensam arbetsmiljöutbildning i
enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift
om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

SKTF vill stärka individens möjlighet till
inflytande och påverkan på arbetsplatsen. En
förutsättning för det är att samtliga medarbe-
tare har årliga utvecklings- och lönesamtal. 

Medlemmarna ska få en ändamålsenlig
kompetensutveckling vilket är en förutsätt-
ning för ökad trygghet och hälsa. 

En företagshälsovård med bred kompe-
tens som är tillgänglig för alla är en förut-
sättning för ett hållbart arbetsliv.
Företagshälsovårdens verksamhet ska kän-
netecknas av både förebyggande och reha-
biliterande insatser.

SKTF arbetar kraftfullt för sjukskrivna
medlemmars återgång i arbetslivet.

I ett hållbart och utvecklande arbetsliv
finns inte någon mobbning och diskrimi-
nering. Ett öppet klimat där alla vågar säga
sin mening är en förutsättning för ett
utvecklande arbetsliv för individen.

SKTF vill vara aktiva på den internatio-

nella scenen. Det vill vi bland annat

genom medlemskap i internationella

fackliga organisationer som vår fackliga

international ISKA och den europeiska

samarbetsorganisationen för offentligt

anställda EPSU. Det är vi också genom

att försöka ge svar på de internationella

utmaningar som vi och vårt välfärds-

samhälle ställs inför. Men också genom

att förhålla oss till och försöka påverka

den del av den internationella dagord-

ningen som har en direkt betydelse för

SKTFs medlemmar.

SKTF vill arbeta tillsammans med och

stödja kollegor och systerorganisationer

runt omkring i världen i deras kamp för

mänskliga och fackliga rättigheter samt

social och ekonomisk rättvisa.

SKTF vill säkerställa medlemmars

rättigheter och villkor, som alltmer

påverkas av EU-lagstiftning och den glo-

bala utvecklingen, genom fackligt sam-

arbete på svensk, nordisk, europeisk och

global nivå. Utgångspunkten är att de

principer, krav och prioriteringar som

SKTF beslutar sig för i det fackliga arbe-

tet nationellt även ska gälla för arbetet på

nordisk, europeisk och global nivå.

Ståndpunkter
För SKTF är mänskliga rättigheter univer-
sella och rätten till att organisera sig, att
ingå kollektiva avtal och överenskommel-
ser är centrala rättigheter. SKTFs värde-
ringar stämmer väl överens med den vär-
degrund som uttrycks i de FN- och ILO-
konventioner som handlar om allas lika
värde och rättigheter såväl i samhället som
på arbetsplatsen. Förutom de fackliga
grundrättigheterna är demokrati, jäm-
ställdhet och barnets rättigheter nyckelord
för SKTFs internationella verksamhet.  

För SKTF är det avgörande att arbets-
marknadens parter spelar en huvudroll
och att detta sker genom frivilliga och kol-
lektiva avtal och överenskommelser. Är

lagstiftning nödvändig måste arbetsmark-
nadens parter dras in och ha inflytande i
det förberedande arbetet och i själva lags-
tiftningen.  

För SKTF måste Europeiska unionen
bygga på ett erkännande av den offentliga
sektorns betydelse för en hållbar tillväxt
och välfärd och garantera offentliga tjäns-
ter som kännetecknas av hög kvalitet, till-
gänglighet, insyn och kontroll.  

För SKTF är det avgörande att subsidia-
ritetsprincipen/närhetsprincipen även fort-
sättningsvis är utgångspunkt för fördel-
ningen av ansvar och uppgifter mellan EU
och nationerna. Det har särskild betydelse
för produktionen och tillhandahållandet av
välfärdstjänsterna.  

SKTF ser dialogen mellan arbetsmark-
nadens parter på EU-nivå som avgörande
och en nödvändig förutsättning för utveck-
lingen av ett socialt Europa, på samma
sätt som den på nationell nivå är en förut-
sättning för vårt välfärdssamhälle.  

För SKTF är kollektivavtalen och rätten
till att ingå kollektivavtal av största bety-
delse. Därför måste rätten till att imple-
mentera EU-lagstiftning på arbetsmark-
nadsområden genom avtal och överens-
kommelser mellan arbetsmarknadens par-
ter säkerställas. 

För SKTF är det internationella arbetet
tillsammans med fackliga samarbetsorga-
nisationer på svensk, nordisk, europeisk
och global nivå viktigt.  

För att SKTF – på lokal, regional och
nationell nivå – ska kunna agera på ett sätt
som tillvaratar SKTF-medlemmarnas
intressen måste organisationen se till att
det finns kunskap på dessa nivåer om
internationella frågor och att dessa frågor
även är nationella.
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Jämställdhet

Ledarskap

SKTF ska genom fackligt arbete, utbild-

ning och opinionsbildning samt kartlägg-

ning av skillnader som beror på kön, med-

verka till att medvetenheten höjs och att

steg tas för ett jämställt arbetsliv. I detta

arbete ska både kvinnor och män involve-

ras. Jämställdhet ska genomsyra organisa-

tionen och alla verksamhetsområden.

Ståndpunkter
För SKTF är jämställdhet en fråga om
demokrati på arbetsplatsen.

I ett jämställt arbetsliv har kvinnor och
män samma möjlighet att vara delaktiga i,

påverka och ta ansvar för beslut.
I ett jämställt arbetsliv beror inte skill-

nader i yrke, befattningar, lön eller andra
anställningsvillkor på kön. Det innebär att
kvinnor och män har samma möjlighet till
utveckling och karriär.

I ett jämställt arbetsliv anpassas arbets-
platser, arbetsmetoder, arbetsorganisation
och arbetsförhållanden till kvinnor och män.

I ett jämställt arbetsliv ges kvinnor och
män samma möjligheter att förena arbete,
familjeliv och fritid.

I ett jämställt arbetsliv förekommer inte
sexuella trakasserier eller könsrelaterat våld.

I programmet sägs att det ska vara både

utmanande och stimulerande att vara

chef. För att det ska kunna bli verklighet

ska SKTF stödja sina medlemmar som är

chefer att vara:

Tydliga för att förhindra missförstånd

och oklarheter.

Modiga – att våga testa gränser och

våga göra fel, att inte undvika att tag i

sådant som kan kännas jobbigt.

Konsekventa i sitt handlande för att

skapa trygghet bland medarbetarna.

Kommunikativa i sitt ledarskap.

En chef ska kunna vara förebild, leva

som man lär, samt i sin roll som tjänste-

man vara den som står för kontinuitet

och långsiktighet i förhållande till olika

politiska riktningar som varierar över tid.

Ståndpunkter
Chefer i politiskt styrd verksamhet ska ha
samma löneutveckling som chefer i
näringslivet. 

Politiker och chefer ständigt måste ha
en dialog om ansvarsfördelningen med syf-
tet att underlätta och vårda ett förtroende-
fullt samarbete grupperna emellan. 

Cheferna ska ha administrativt stöd så
att de får tid att vara chefer. 

Chefer ska ha tillgång till konsultativt
stöd i såväl etikfrågor som personal- och
verksamhetsfrågor 

En chef inte ska ha fler än 25 direkt
underställda medarbetare. Varning för plat-
ta organisationer utan tydligt och tidsmäs-
sigt anpassat ledarskap. 

Löneutvecklingen för chefer ska styras
av kvalité och resultat i verksamheten –
inte av hur många medarbetare och hur
stor budget man har. 

En chef ska kontinuerligt, minst en gång
per år, ha medarbetarsamtal med sin när-
maste chef. 

Den personliga utvecklingen för chefen
är viktig och ska prioriteras. 

Det ska finnas en jämn könsfördelning
bland chefer på alla nivåer och i alla områ-
den. 

Alla arbetsgivare ska ha en chefspolicy
som bland annat beskriver hur chefsför-
sörjning, chefsutveckling, och chefsomställ-
ning ska hanteras. Chefspolicyn ska också
innehålla tydliga lönekriterier för cheferna.

En chef behöver tid, kompetens, resurser
och mandat. Och en chef ska inte ha fler än

25 direkt underställda medarbetare. Det
slog förbundsmötet fast när man antog sitt

fackliga program för ledarskap.
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Lönepolitik

Varje SKTF-medlem ska ha ett reellt och

avgörande inflytande över hur den egna

lönen fastställs. Det innebär att SKTF

genom kollektivavtal och lokalt fackligt

arbete ska sträva mot detta. Det innebär

även att SKTF genom stöd och verktyg

ska stå bakom medlemmen i frågor som

rör den egna lönen och hur den fast-

ställs.

SKTFs lönepolitiska program är

grunden och riktmärket för det lönepo-

litiska arbetet centralt och lokalt. I prak-

tiken betyder det att allt lönepolitiskt

arbete prövas mot programmet i syfte

att skapa genomslag och likriktighet. Det

lönepolitiska programmet är även ett

riktmärke för SKTFs förhandlingsverk-

samhet internationellt.

Ståndpunkter
Våra medlemmar ska ha möjlighet att med

en heltidslön kunna försörja sig själva. I prak-

tiken handlar det om att varje medlem ska

vara oberoende och kunna göra egna val.

Löneutvecklingen för varje medlem ska

vara så pass hög att medlemmen ökar sin

köpkraft. Detta betyder att löneökningen

ska vara högre än prisökningen. Alla med-

lemmar oberoende av löneläge eller hierar-

kisk position ska ha samma rätt. 

Lönen ska vara individuell och differen-

tierad. Det betyder att lönen kan skilja sig

mellan individer beroende på arbetsuppgif-

ter och arbetsresultat. Lönen ska bedömas

utifrån varje medlems arbetsinnehåll,

ansvar, resultat, utbildning, kompetens och

utveckling.

SKTF vill kunna förändra lönerna för

medlemsgrupper som SKTF anser under-

värderade, så att deras löner höjs i förhål-

lande till andra gruppers löner. SKTF vill

skapa bättre löneutveckling inom grupper,

genom att öka skillnaden mellan lägsta och

högsta lön.

Lönen ska bestämmas efter sakliga krite-

rier. Kriterierna ska tillämpas lika för alla på

arbetsplatsen, så att alla bedöms efter

samma förutsättningar. Medlemmen ska

veta vad lönen grundar sig på. Skillnader i

lön ska vara sakligt grundade så att motiven

för lönen blir tydliga.  Osakliga löneskillnader

mellan kvinnor och män ska undanröjas.

Varje medlem ska ha delaktighet och

inflytande i den process som leder fram till

att den egna lönen fastställs. Medlemmen

ska även ha möjlighet att påverka innebörd

och tillämpning av de kriterier som lönen

bestäms efter.  

Varje medlem ska ha möjlighet att själv

komma överens om sin lön med sin arbetsgi-

vare. Medlemmen ska även ges möjlighet att

använda värdet av sin lön till andra förmåner.

Välfärd

En likvärdig välfärd är det goda samhäl-

lets mål. Generationer av medborgare har

tillsammans strävat för att nå den välfärd

vi har idag. Den är ett gemensamt ansvar

och en trygghet vi medborgare delar med

varandra. Välfärden syftar till att ge den

enskilde medborgaren ett gott liv i sin

helhet. Välfärd är för oss rätten till arbete

och utbildning i livets alla skeden samt för

ett arbetsliv i förändring. Välfärd är även

en bra barnomsorg, socialtjänst, sjukvård

samt omtanke och trygghet för äldre och

handikappade. Välfärd för oss är bra livs-

kvalitet, hälsa och ett bra boende, tillgång

till en fungerande infrastruktur såsom

rent vatten och el samt värme och kom-
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Sysselsättning/arbetsmarknad

I programområdesdokumentet anges att

sysselsättnings- och arbetsmarknadspo-

litiken är ett målmedvetet arbete för att

få fler i arbete och färre utanför. Syssel-

sättningspolitik handlar om att skapa

fler jobb. SKTF organiserar såväl de som

har arbete, som de som för tillfället står

utan. Vi ser vad som krävs för framtiden

– en förstärkt offentlig sektor – och tror

inte på arbetslöshet som medveten kon-

junkturregulator. Vi ska finnas med i den

nationella debatten såväl som i det prak-

tiska arbetet med att få människor till-

baka i arbete.

Ståndpunkter
SKTF vill i samarbete med övriga TCO-för-
bund, tillsammans med de politiska parti-
erna och arbetsgivarna, bidra till att göra
tydligt de nationella och internationella
målen samt ambitionerna för sysselsätt-
ningspolitiken. Ett sådant trepartsinitiativ -

mellan arbetsmarknadens parter och stats-
makten - ska syfta till att klara ut den över-
gripande statliga inriktningen av de syssel-
sättningsskapande åtgärderna.
Utifrån detta måste en betydligt större fri-
het för regionala och lokala initiativ och
åtgärder skapas, anpassade till de olika
förutsättningar och verkligheter som råder.
Här måste olika myndighets-, kommun-
eller regiongränser utmanas och initiativ
och resurser lokalt och regionalt kunna
samordnas för bästa resultat.

SKTF ska arbeta för förbättringar av
dagens organisation och struktur av den
statliga, regionala och lokala arbetsmark-
nads- och sysselsättningspolitiken.

SKTF anser att en politik för livslångt
lärande, för satsning på forskning och
utveckling och på såväl grund- som vida-
reutbildning måste utgöra en mycket mer
offensiv del av sysselsättnings- och arbets-
marknadspolitiken. Därför måste villkoren
i studiefinansieringssystemen stimulera till
återkommande utbildning och universitet
och högskolor öppnas för redan yrkesverk-

samma genom mer flexibla och anpassade
utbildningar. En större bidragsdel av stu-
diemedlen och utökade möjligheter till
egna inkomster utan en lägre bidragsdel
utgör här viktiga steg för såväl ungdoms-
som yrkesverksamma studerande. Resurser
från nuvarande arbetsmarknadsutbildning-
ar kan bättre användas i dessa syften.

SKTF anser att en politik för mångfald
och integration måste utgöra en mycket
mer offensiv del av sysselsättnings- och
arbetsmarknadspolitiken. Dagens resurss-
löseri och utanförskap beroende på var i
världen man har sitt ursprung måste
bekämpas. Det ska ske genom ett mål-
medvetet integrationsarbete med krav på
bl a aktivitetsinriktade mångfaldsplaner
och på en bättre och utvecklad svenskun-
dervisning. SKTFs eget arbete för en bättre
representativitet är viktigt.

SKTF anser att insatser för att bryta upp
den starkt könssegregerade svenska arbets-
marknaden också bidrar till att skapa bättre
förutsättningar för sysselsättning.

munikationer.

Det är SKTFs medlemmar som plane-

rar, leder och administrerar – det vill säga

verkställer och följer upp – många av de

verksamheter som levererar välfärdstjäns-

ter till medborgarna. Våra medlemmar är

därmed en garant och en förutsättning

för att välfärdstjänster av hög kvalitet kan

produceras.

Det som måste känneteckna välfärden

är att den är solidariskt finansierad via

skatterna och/eller demokratiskt beslu-

tade taxor samt att den kommer alla till

del. Det överordnade för oss är att föl-

jande är under demokratisk kontroll när

det gäller offentliga tjänster;

Ståndpunkter
Det är viktigt att ha en helhetssyn på välfär-
dens uppdrag och finansiering.

Fler i jobb och färre utanför, är grunden
för en hållbar ekonomisk tillväxt som möjlig-
gör bibehållande och utveckling av välfärden.

Välfärdssystemen måste samordnas
och organiseras utifrån en helhetsbedöm-
ning av den enskildes behov av insatser 

En effektiv resursanvändning och kvalitets-
säkring är viktiga inslag för all verksamhet 
Förbättra arbetsorganisationen för att frigö-
ra medarbetarnas kompetens på ett bättre
sätt. Rätt använd kompetens frigör resurser
som idag används ineffektivt.

När det gäller offentliga tjänster är det
viktigt att följande är under demokratisk
kontroll; finansiering, styrning, uppföljning,
insyn och kvalitet. 

Vi är positiva till den svenska modellen
med bland annat vård och omsorg i offent-
lig regi. Det utesluter inte olika utförare.
Mångfald av aktörer och konkurrens – på
lika villkor – kan bidra till metod- och verk-
samhetsutveckling samt till bättre system
för mätning av kvalitet och resultat. 

Vid upphandling ska krav ställas på kol-
lektivavtal. 

En ökad mångfald och jämställdhet ger
alla samma förutsättningar såväl i samhäl-
let som i arbetslivet. För att lyckas måste vi
påverka attityderna i samhället men också
arbeta konkret med problem såsom till
exempel utanförskap, orättvisa löner, sämre
karriärmöjligheter och ojämnt fördelad
arbetsbörda i hemmen. 

All myndighetsutövning skall bedrivas i
offentlig regi. 

Ideellt och frivilligt arbete utgör ett kom-
plement, men kan inte ersätta det profes-
sionellt utförda arbetet. 

Vi ser positivt på ett ökat internationellt
erfarenhetsutbyte inom olika välfärdsområ-
den, t ex äldreomsorgen, där vi kan lära av
varandra. 

Utvecklingen inom välfärdstjänsterna
ska mer ta sikte på att tillgodose olika
gruppers specifika behov och villkor, t ex
med hänsyn till kön, livscykel och språk-
kunskaper. 

För att underlätta ett långsiktigt och
hållbart arbetsliv är det viktigt med förut-
sättningar för kompetensutveckling under
hela arbetslivet och flexibla lösningar samt
möjligheter till delpension. 
Inkomsttaken i socialförsäkringssystemen
ska avskaffas.
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Chefsrapporten
Vinna vinna – 
eller försvinna

Förbundsmötet 2004 beslutade att för-

bundsstyrelsen skulle utreda dels vad ett

utvecklat medlemsvärde för cheferna

kan innebära, dels organisationsfrågor

för chefer inom SKTF. Man skulle också

presentera förslag till beslut att fattas av

förbundsmötet 2005. Så skedde: för-

bundsmötet 2005 fick ta ställning till

dels en omfattande chefsrapport, dels ett

förslag till fackligt program för ledar-

skap. (Läs mer om programmet för

ledarskap i avsnittet om förbundets pro-

gramområden, som finns i detta num-

mer av Aspekten.)

Chefsrapporten heter ”Vinna vinna –

eller försvinna! En rapport om chefs-

medlemmar i SKTF”. Den har tagits

fram av ledamöter från förbundsstyrel-

sen och tjänstemän från kansliorganisa-

tionen. Beskrivning, analys och förslags-

del har gjorts utifrån ett digert underlag

i form av ett antal chefsundersökningar

och rapporter. Den röda tråden i grup-

pens diskussioner har varit att:

• Vi vill ha bra chefer – det är bra för

alla.

Gör klart för alla i SKTF varför chefer ska

vara medlemmar i förbundet.

Kvalitetssäkra hur vi företräder de

medlemmar som är chefer. Se där två av

sex förslag som presenterades i en stor

chefsrapport inför förbundsmötet.

Rapportens analys är klar: vi måste satsa

mer på våra chefsmedlemmar, annars

riskerar vi att tappa många av dem.

• Det finns chefer som väljer att vara

med i SKTF – för att vi är bra på fack-

liga frågor.

• Det är vår uppgift att företräda de

medlemmar vi har. Även chefer ska

kunna ställa krav på den lokala orga-

nisationen.

Bakgrunden som rapporten tecknar är

att förbundet sedan 2002 drivit en chefs-

satsning med ett antal riktade åtgärder

för att förbättra SKTFs erbjudande till

våra chefsmedlemmar. Satsningens

omfattning är stor. Trots det sjunker

antalet chefsmedlemmar. Rapporten

föreslår därför sex förslag som ska bidra

till att vända utvecklingen. Förslagen ser

i korthet ut så här:

1. Höj medvetenheten i hela vår organisation om varför chefer ska vara medlemmar i SKTF.

Att göra det har stor strategisk betydelse. Om vi inte vet varför chefer ska vara medlemmar

i förbundet, så spelar det ingen roll vilka åtgärder vi tar till. Dessa fungerar då bara som

konstgjord andning, och chefsmedlemmarna känner sig allt mindre välkomna i sin organi-

sation.

2. Kvalitetssäkra företrädarskapet för chefer. Det måste stå klart för alla: chefer har exakt

samma rätt till stöd, service och att bli företrädd i sina löne- och anställningsfrågor som

övriga medlemmar. 

3. Gör det möjligt för chefer att vara medlem i SKTF utan att vara medlem i en avdelning

eller klubb. Majoriteten av de chefer som funderat på att lämna SKTF skulle överväga att

stanna kvar, om de erbjöds ett alternativ till den lokala avdelningen eller klubben.

4. Stärk medlemskapets värde. SKTFs erbjudande till chefer bör stärkas ytterligare. Tänkbara

komponenter som är nya eller kan vidareutvecklas är: juridisk och ekonomisk rådgivning på

nätet, coachning och karriärplanering, personliga chefsombudsmän, nätverksbyggande, en

chefstidning. 

5. Stärk genom Tria våra insatser på högskolorna – och kvalitetssäkra rekryteringen av chefer.

Kansliorganisationen och de förtroendevalda måste vara tillgängliga för Tria i arbetet med

att förbereda studenterna för arbetslivet. 

6. Ta fram ett kraftfullt programdokument i ledarskapsfrågor. Då kan vi snabbt tala om vad

vi tycker och vill uppnå i ledarskapsfrågor. 

Förbundsmötet ställde sig i stort bakom rapporten, med ett tydligt undantag: punkt 3 rös-

tades ned, vilket du kan läsa mer om i artikeln här intill. Hela rapporten ”Vinna vinna – eller

försvinna! En rapport om chefsmedlemmar i SKTF” kan du läsa på sktf.se. DL



Många chefer är missnöjda med det

lokala fackliga arbetet, och då speciellt

med hur de företräds när det gäller löne-

och anställningsvillkor. Det ska nu för-

ändras: flera beslut som förbundsmötet

fattade ska förbättra förutsättningarna

lokalt att företräda chefer. Bland annat

ska förbundet ta fram en utbildning för

förtroendevalda som ska företräda

chefsmedlemmar, liksom ett diskus-

sionsmaterial om chefsfrågor att an-

vända tillsammans med det nya fackliga

programmet för ledarskap. Det lokala

företrädarskapet för chefer ska också på

andra sätt kvalitetssäkras.

Förbundsmötet ställde sig även bakom

en rad andra förslag som inför förbunds-

mötet presenterades i en omfattande

chefsrapport (läs mer om rapportens för-

slag i artikeln här intill). Enigheten var

stor om att förbundet brett ska utveckla

stödet till dem som är chefer.

Ett av förslaget röstades dock ned: det

handlade om att införa en möjlighet för

en enskild chef att vara med i den all-

männa klubben, i stället för i sin lokala

avdelning eller klubb. En stor undersök-

ning som SKTF gjort visar att över

hälften av de chefsmedlemmarna som

funderat på att gå ur förbundet skulle

överväga att stanna kvar om de skulle

erbjudas ett sådant alternativ.

Förbundsstyrelsen argumenterade

för idén, som man ansåg vara strategiskt

viktig. Detta till trots röstade en majori-

tet av ombuden emot förslaget, vilket

också ett enigt utskott förordat. Därmed

föll det. Den enda motion som ledarska-

putskottet hade att ta ställning till ställde

sig också negativ till idén.

I diskussionerna i utskottet och i ple-

num fanns en oro över vad en sådant för-

slag skulle kunna få för konsekvenser för

det lokala fackliga arbetet. Ett annat argu-

ment som hördes var att vi inte bör särbe-

handla cheferna. Dessutom bör SKTF

utvärdera övriga chefsinsatser innan för-

bundet går vidare, hävdade man.

Anhängarna till förslaget menade att

utgångspunkten i stället borde vara att

det finns en stor grupp chefer som vi ris-

kerar att förlora som medlemmar. Då är

det viktigt att ge dessa chefer en möjlig-

het att själva välja hur de vill bli före-

trädda. ”Vi har inte råd att vänta och se”,

sa SKTFs förbundsordförande Eva

Nordmark. Anhängarna till förslaget

menade även att motståndarna hade

missat att ta hänsyn till det faktum att

cheferna skiljer sig från förbundets

andra grupper genom att de faktiskt har

ett arbetsgivaransvar.

Utskottets diskussioner om chefernas

organisering ledde också till att för-

bundsstyrelsen fick i uppdrag att brett

diskutera och belysa frågan om vertikali-

teten i förbundet, och återkomma till

detta vid nästa förbundsmöte.

Ombuden sa dessutom ja till att förbun-

det startar en tidning för chefer, om man

– efter test och utvärdering – gör be-

dömningen att det finns bra förutsätt-

ningar för en chefstidning.

Förbundsmötet antog vidare, med

några mindre förändringar, det förslag

till fackligt program för ledarskap som

skrivits. Bland annat höjde förbundsmö-

tet förbundsstyrelsens föreslagna max-

gräns för antal underställda medarbetare

en chef bör ha, från 20 till 25. (Läs mer

om programmet för ledarskap i avsnittet

om förbundets programområden, som

finns i detta nummer av Aspekten.)

Aspekten återkommer framöver med

mer information om hur stödet till våra

chefsmedlemmar ska utvecklas.

DL
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Ledarskapsutskottet:

Stor enighet om att utveckla
ett brett stöd för cheferna
Diskussionerna om hur stödet till förbundets chefsmedlemmar

ska se ut blev intensiva. Förbundsmötet ställde sig bakom den

presenterade chefsrapporten, vilket innebär att förbundet brett

ska utveckla stödet till dem som är chefer. Det gäller inte minst

det lokala stödet, som behöver bli bättre. Ett av

rapportförslagen röstades dock ned av en majoritet av

ombuden: man vände sig emot att en chef, som så önskar, ska

kunna vara med i den allmänna klubben, i stället för i sin lokala

avdelning eller klubb. 

Röster

Christer Persson
kommunavdelningen i Karlskoga

Du sitter i utskottet som behandlar ledarskapsfrå-
gor. Hur går arbetet?
– Det går bra. Mycket av diskussionen handlar om att vi

måste satsa ännu mer på cheferna, samtidigt som cheferna

inte bör särbehandlas allt för mycket. Ibland har vi varit

eniga i utskottet, ibland har vi haft rätt olika uppfattningar.

Som det ska vara.

Vilken fråga är du annars mest engagerad i? 
– Arbetsmiljön är väldigt viktig, inte minst rehabiliteringen

av dem som är sjuka. 

Vad säger du om att det under förbundsmötet
arrangeras en välfärdsdebatt mellan riksdagspar-
tierna? 
– Det känns rätt, speciellt så här ett år före valet. Och SKTF

ska absolut vara med i den politiska debatten. Vi är partipo-

litiskt obundna men har tydliga politiska uppfattningar i

olika frågor. De ska vi driva. 



I utskottet som behandlade anställningsvillkor diskute-

rades de fem motioner som berörde ämnet, och man

arbetade med ett förslag till programdokument för

anställningsvillkor.

Flera av motionerna handlade om att SKTF bör

arbeta för sex timmars arbetsdag.

– Frågan ledde till en del diskussioner, berättar

Kerstin Rönnholm, som var ordförande i utskottet. Vi

diskuterade både huruvida det är klokt att låsa sig vid

just sex timmars arbetsdag och om man ska gå lag- eller

avtalsvägen. Det utskottet kom fram till var att det klo-

kaste är att arbeta för en lagstadgad arbetstidsförkort-

ning utan att bestämma just sex timmar. Genomför-

andet behöver ske avtalsvägen, inte minst för att förut-

sättningar är olika i olika branscher.

Utskottet hade också i uppdrag att arbeta med SKTFs

programdokument om anställningsvillkor.

– Vi hade många bra diskussioner, berättar Kerstin

Rönnholm. Vi fick börja med att försöka reda ut

begreppen – vad är egentligen anställningsvillkor? Vad

är det som bör stå med i ett programdokument? Det är

viktigt att det som står är tydligt och att alla förstår vad

man menar.

– Vi pratade om många olika aspekter av anställ-

ningsvillkoren. Bland annat att den anställdes infly-

tande över villkoren behöver stärkas.

Utskottet presenterade inget färdigt förslag till pro-

gramdokument för förbundsmötet, utan ville att för-

bundsstyrelsen skulle arbeta vidare med det som

utskottet startat. KN
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Utskottet om anställningsvillkor:

Ge anställda större inflytande
över sina villkor

Vid förbundsmötet 2004 beslutades att

tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att

utreda organisationen och vilken verk-

samhet som ska bedrivas för SKTFs

arbetslösa medlemmar. Rapporten från

utredningen innebar förslag till föränd-

ringar på ett antal punkter, som behandla-

des i ett av förbundsmötets utskott och

som gav upphov till en hel del diskussioner.

– Det fanns framför allt en het potatis

i utredningens förslag, och det gällde

inflytande och delaktighet för medlem-

mar i de allmänna klubbarna, berättar

Annica Lindholm, som var ordförande i

utskottet som behandlade rapporten om

SKTFs arbetslösa medlemmar.

Dialoggrupper inrättas
Förbundsmötets beslut innebär att de

som valts till förbundsmötesombud från

de allmänna klubbarna bildar regionala

dialoggrupper eller referensgrupper.

Dessa registreras och jämställs med för-

troendevalda när det gäller tillgång till

information på sktf.se, Aspekten, och

TCO-tidningen. Dessutom ska informa-

tion som skickas ut till klubbar och

avdelningar även skickas till dialoggrup-

pens medlemmar, till exempel brev från

valutskottet och konferensinbjudningar.

Det är centret som har ansvaret för

verksamheten riktad till medlemmarna i

allmänna klubben. Centren ska tillsam-

Utskottet om verksamheten för arbetslösa medlemmar:

Bättre service och inflytande för SKTFs

arbetslösa medlemmar. Det är resultatet

av den utredning som gjorts om

verksamheten för arbetslösa och de

beslut som togs på förbundsmötet.

Besluten innebär att SKTF-centren får ett

tydligare uppdrag kring vilken service

som ska ges till arbetslösa medlemmar

och att regionala

dialoggrupper/referensgrupper bildas för

dem som är förbundsmötesombud för

de allmänna klubbarna.

Bättre service 
och inflytande för 
arbetslösa



17

Jämställdhetsutskottet:

Fler steg för ett jämställt arbetsliv

mans med dialoggrupperna till exempel:

Hantera och sprida den information de får

till sig

Bygga och hålla i nätverk

Planera och genomföra forumträffar

Planera och genomföra aktiviteter och

utbildningar för de arbetslösa

Inga styrelser i allmänna klubbar
Det som ledde till mest debatt var att det

fanns förslag på att allmänna klubbar ska

få bilda styrelser med egen ekonomi och

ansvar för verksamheten i klubbarna.

– De som förespråkade styrelser i all-

männa klubbar menade att dialoggrup-

pen alltså inte skulle ge arbetslösa tillräck-

ligt inflytande inom SKTF, säger Annica

Lindholm. Men utskottet och förbunds-

mötet röstade emot förslaget om styrelser

i allmänna klubbar av flera skäl. De all-

männa klubbarna har inte någon facklig

motpart, och dessutom är det svårt att

skapa kontinuitet i en styrelse när de

arbetslösa styrelseledamöterna när som

helst kan få jobb och alltså föras över till

en annan avdelning eller klubb.

– Det vi landade i, efter att ha disku-

terat frågan om inflytande, var att någon

måste ha grundansvaret för SKTFs

arbetslösa medlemmar. Det ansvaret

måste ligga på SKTF-centren. Tydligen

fungerar det väldigt olika i regionerna

nu, och det är därför vi behöver vara

tydliga med vad uppdraget verkligen är.

Det är också tydligt i beslutet att centren

ska ta tillvara de arbetslösas kunskaper

och erfarenheter, säger Annica Lindholm.

– Det var bra stämning i utskottet,

fortsätter Annica Lindholm. Deltagarna

respekterade varandras åsikter och alla

fick komma till tals. Många i utskottet var

själva arbetslösa ombud från de allmänna

klubbarna, och de fick en bra chans att

dela med sig av sina erfarenheter.

De flesta av förslagen till förändringar

gäller SKTFs interna organisation och

hur den kan förbättras för att förbättra

servicen till de arbetslösa medlem-

marna. Bland nyheterna kan förutom

beslutet om dialog-/referensgrupperna

bland annat nämnas:

Undersökningar ska göras för att ta

reda på de arbetslösa medlemmarnas

uppfattning om service och bemötande

från SKTF.

Bättre information till alla arbetslösa

om den service och det individuella stöd

de har möjlighet att få från sitt fackför-

bund.

Arbetslösa ska omfattas av verksam-

heten med yrkes- och branschfrågor på

samma sätt som alla andra medlemmar.

Forumträffar för de allmänna klub-

barna ska genomföras minst två gånger

per år. Det är respektive SKTF-centers

ansvar att planera och genomföra forum-

träffar, men detta ska ske i samråd med

dialoggruppen.

Val av förbundsombud från allmänna

klubben ska ske på forumträffarna och

protokollföras. Nominering ska ske och

regionens ledamot i centrala valutskottet

får ett ansvar att övervaka och bereda

valen.

Medlemmarna i dialoggruppen ska

kunna gå facklig grundutbildning. De

ska också kunna få ersättning/arvoden

vid särskilda arbetsinsatser. KN

I jämställdhetsutskottet arbetades ett

förslag till nytt programdokument fram.

Inga motioner ingick, så man hade gott

om tid att arbeta igenom dokumentet

som slår fast både mål och metoder.

Programdokumentet antogs av för-

bundsmötet. Läs mer på sidan 11.

Micael Hjälte, vice ordförande i

avdelning 225 Siljansbygden, var en av

deltagarna i jämställdhets-

utskottet. Detta var hans

fjärde förbundsmöte.

Hur har utskottsdiskus-

sionerna varit?

– Det har varit ett bra

utskottsarbete. Vi har

lämnat förslag på ett nytt

programdokument och

Röster

Jeanette Nordin
kommunavdelningen i Uppsala.

Det är ditt första förbundsmöte. Har dina förvänt-
ningar infriats?
– Ja, verkligen. Jag är imponerad av organiseringen av för-

bundsmötet. Vi ombud servas snabbt med information,

dokument och annat som behövs. Det är också roligt att

vara med i ett fackförbund som så proffsigt visar upp sig

som under de här dagarna i Västerås. Då känner man sig än

mer stolt över att vara med i SKTF.

Vilken fråga har varit förbundsmötets viktigaste?
– Programmet om ledarskap, som är bra att ha när vi ska

rekrytera chefer. Men det var synd att förbundsmötet rös-

tade emot förslaget om att chefer ska ha möjlighet att vara

med i en allmän klubb. Nu är jag osäker på vad vi ska

erbjuda de chefsmedlemmar som vill ha detta alternativ.

Inför diskussionen i plenum hade jag förberett på att gå

upp och tala för den möjligheten, men det var andra som

sa det jag ville få fram, så jag stod över.

Varför vill du vara ombud på förbundsmötet?
– Det har lockat mig i flera år att komma hit. Det känns vik-

tigt att kunna påverka SKTFs utveckling. Men det är först nu

jag har fått möjlighet att vara med. Det är sena kvällar, dis-

kussioner i smågrupper, samtal i korridorerna och stressigt

ibland. Jag har varit fackligt aktiv länge och hunnit med det

mesta. Efter förbundsmötet återstår väl bara att komma

med i förbundsstyrelen. 

vi var sams i det mesta där. Utskottet

valde dock att inte göra något uttalande

i föräldraförsäkringsfrågan. Det är en

fråga där vi hade ganska mycket olika

åsikter och många tycker nog att det lig-

ger lite utanför vår roll som förtroende-

valda, säger Micael Hjälte. ME/JL

Micael Hjälte
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– Rätten till kollektivavtal är en väldigt viktig fråga för

oss att arbeta med eftersom det ifrågasätts på

Europanivå, säger Jan Andersson, förbundsmötesom-

bud som deltog i internationella utskottets arbete.

I det internationella utskottet behandlades det inter-

nationella programmet. Bland annat diskuterades hur

SKTF som facklig organisation ska verka i länder där

kollektivavtal inte hör till vanligheten. Utskottet var

överens om att utgångspunkten måste vara att målet är

att ha kollektivavtal även in andra länder. Däremot är

det viktigt att vara medveten om att verkligheten ser

väldigt olika ut i olika länder.

– Vi i Sverige har insett fördelarna av att ha kollek-

tivavtal, att det är arbetsmarknadens parter som ska

komma överens om saker som rör arbetsmarknaden.

Men vi måste också ha ett bra förhållningssätt till de

länder som har valt att reglera mycket genom lagstift-

ning. För vissa fackföreningar kanske det känns som en

utopi att ha kollektivavtal när de kan vara glada bara

över att kunna ha någon facklig aktivitet på arbetsplat-

sen, säger Lasse Svernling som deltog i det internatio-

nella utskottets arbete.

Att jobba med internationella frågor handlar också

till viss del om att vara solidarisk med fackföreningar i

andra länder. Lasse Svernling berikade utskottets arbete

med filosofiska resonemang:

– Jag tror att det är viktigt att engagemanget kom-

mer inifrån. Det handlar om att förändra sin egen

inställning från grunden. Det börjar i det privata, det

börjar inte i styrelsen. Rent praktiskt handlar det om att

man måste börja med att tycka att det är viktigt att

köpa rättvisemärkt.

Utskottet diskuterade ingående programdokumen-

tet som senare antogs i plenum

– Det är bra att vi kom fram till en programförkla-

ring så vi klart och tydligt kan redovisa vad vi tycker,

säger Lasse Svernling. JL

Utskottet om europafrågor:

Försvara kollektivavtalen 
viktig uppgift för SKTF

Utskottet om jämlikhet, likabehandling och mångfald:

Förändra attityder viktigt 
i mångfaldsarbete

Att försvara kollektivavtalen är idag en viktig fråga eftersom de från flera håll

ifrågasätts. Det har också blivit tydligt att fackföreningsrörelsen har en viktig uppgift i

att försvara den nordiska modellen i Europapolitiken. 

I utskottet som arbetade med jämlikhet, likabehandling och

mångfald diskuterades två motioner, 31 och 32, och ett arbete

med mångfaldsprogrammet sattes igång. 

– Nu ska förbundsstyrelsen jobba fram

ett program och det är viktigt att det blir

ordentligt förankrat ute i regionerna.

Men mångfaldsarbetet är ju igång i

SKTF så att det tar lite tid innan vi har

ett program gör egentligen inte så

mycket, det är bättre att det är ordentligt

genomarbetat, säger Pierre Holmgren,

som var utskottsordförande.

– Jag är nöjd med SKTFs sätt att han-

tera frågorna, men det här är en process

som tar tid. Vi behöver förstärka kun-

skaperna. Många säger ”vi har inga

invandrare i vår avdelning”, men det

handlar ju inte om det, det är en attityd-
* MoD-utbildning står för mångfald och dialog och är en utbildning där deltagarna får konfronteras med sina
fördomar och diskutera mångfaldsfrågor.



förändring som behövs. Jag tror att man

måste öka medvetenheten och då är det

bra att förbundsstyrelsen förtydligar att

det här är viktiga frågor, säger Saleh

Dirawi, som deltog i utskottets arbete.

En av motionerna som utskottet

behandlade handlade om att all personal

i SKTF och på sikt alla förtroendevalda

ska gå en MoD-utbildning* eller mot-

svarande utbildning i mångfaldsfrågor.

– En utbildning i de här frågorna är

bra, det kan inte skada att öka medve-

tenheten i frågorna. En spetsutbildning

behövs för att kunna göra ett bra jobb

och för att kunna företräda medlem-

marna, säger Saleh Dirawi.

– MoD-arbetet handlar om att röra

om i grytan, att hitta ett förhållningssätt

som man kan stå för. I de här frågorna

handlar det inte om att man ska få ett

antal förhållningssätt på ett papper utan

det måste vara något som man själv

verkligen står för och därför kan det vara

bra att ha diskussioner och övningar där

man jobbar med förhållningssätt så att

vi kan stå på samma planhalva, säger

Pierre Holmgren, som inte bara var

utskottsordförande utan dessutom är

MoD-instruktör.

Utskottet behandlade även en motion

om åldersdiskriminering och att

använda avidentifiering av ansöknings-

handlingar som metod för att motverka

åldersdiskriminering. Den motionen

ansågs besvarad genom att SKTF idag på

olika sätt driver frågan om avidentifie-

ring av ansökningshandlingar aktivt,

men främst i syfte att motverka etnisk

diskriminering. Utskottet valde dock att

göra en anteckning om att det är angelä-

get att SKTF ska driva frågan aktivt med

syftet att höja medvetenheten och det

angelägna i ett aktivt antidiskrimine-

ringsarbete. JL
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Utskottet för interna frågor hade ett intensivt arbete

med att behandla närmare hälften av alla de 107 motio-

ner som kommit in till förbundsmötet. De motioner

som ledde till mest diskussioner var frågan om för-

bundsmöte vartannat år och förslaget att införa styrel-

ser i allmänna klubbar, som fick flera inlägg i plenum.

Lars Ström, som valdes till ordförande i utskottet,

tycker att utskottsarbetet gick bra trots att de hade så

många motioner att diskutera.

– Det gick som på räls, säger han. Vi bestämde oss

för en arbetsordning där vi gick igenom motion för

motion, och när vi kom till en fråga där utskottsdelta-

garna hade olika uppfattningar väntade vi med den. På

så sätt kom vi fram till vilka frågor som behövde mera

tid och kunde disponera tiden därefter.

– När det gäller förbundsmöte vartannat år, så höll

de flesta i utskottet med förbundsstyrelsen om att

bifalla motionerna, säger Lars Ström. Det blev ändå en

bra diskussion om demokrati och allt det praktiska

kring att ha förbundsmöte vartannat år. Det gäller till

exempel ekonomifrågor, valfrågor och ansvarsfrihet för

förbundsstyrelsen, och vårt förslag var att det ska göras

en konsekvensbeskrivning av beslutet tills nästa för-

bundsmöte.

En motion hade föreslagit att de arbetslösa medlem-

marna skulle kvarstå i sin ursprungliga avdelning under

de första nio månaderna då företrädesrätten gäller.

– Som det är nu, när de arbetslösa förs över till all-

männa klubben när de blir arbetslösa, kan inte avdel-

ningarna bevaka företrädesrätten, sa Kalle Forsberg

från Västerbottens landstingsavdelning.

Utskottet och förbundsmötet höll dock med för-

bundsstyrelsen som föreslagit avslag på motionen, med

hänvisning till att utredningen om verksamhet för

arbetslösa kommit fram till att det är bäst för de arbets-

lösa att snarast föras över till den allmänna klubben.

Det hindrar inte att den ursprungliga avdelningen

bevakar företrädesrätten ändå. Efter ett yrkande från

Kalle Forsberg i plenum, beslöt förbundsmötet att

medlemsrörelserna i SKTF ska kvalitetssäkras.

En annan motion som ledde till diskussioner i

utskottet handlade om förtroendevaldas arbetstid.

– Det var en motion som föreslog att SKTFs konfe-

renser inte ska arrangeras under helger, berättar Lars

Ström. Utskottet höll med förbundsstyrelsen som i sitt

motionssvar sagt att det inte håller att fatta generella

beslut om när konferenser läggs. Men det är ändå vik-

tigt att överväga när aktiviteter arrangeras, så att inte

helger blir en generell lösning. KN

Utskottet för interna frågor:

Tight schema med
51 motioner

Röster Hur tycker du att för-
bundsmötet har varit?
– Det har varit ett jättebra

förbundsmöte, jag tycker

att det har varit väldigt

lärorikt.

Vad har du själv delta-
git i för arbete?
– Jag har suttit i rekryte-

ringsutskottet och det har

varit intressant, rekryte-

ring är ju ett viktigt arbete.

Linda Lindström,
en av RYMs (Rådet för
yngre medlemmar) 
två representanter på 
förbundsmötet
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Utskottet Arbetsmarknad/sysselsättning:

Fler i arbete och färre
utanför är målet

Friårsdebatt i plenum

I utskottet för arbetsmarknad och syssel-

sättning fördes konstruktiva diskussio-

ner om hur fler skulle kunna få arbete

och färre skulle lämnas utanför arbets-

marknaden. Ett antal motioner behand-

lade den situation som förbundets

arbetslösa medlemmar upplever på de

lokala arbetsförmedlingskontoren. Den

bild som tecknades visade på stora regio-

nala skillnader och en maktlöshet inför

förmedlarnas bemötande, arbetsmeto-

der och de regler som styr.

I diskussionerna om förbundets

framtida inställning till friåret krävdes

till slut omröstning bland utskottets med-

lemmar. En knapp majoritet menade att

förbundet borde arbeta för att friåret

skulle avskaffas. I plenum blev emeller-

tid beslutet det motsatta, se text nedan.

Till sist behandlade utskottet det för-

slag till programdokument som för-

bundsstyrelsen lagt fram. I huvudsak

godkändes förslaget med några skärp-

ningar av skrivningarna, bland annat ett

förslag om att förbättra studerandes

möjligheter till egna inkomster utan att

studiebidraget minskas. AKW

I motion 26 yrkade motionären Curt Guwallius på att SKTF

skulle verka för att möjligheterna till friår begränsas eller att det

avskaffas helt. Kring detta uppstod en intensiv debatt när

beslut skulle fattas.

– Friåret har fallit väldigt bra ut bland

våra medlemmar, sa Lena Siljebråt från

Eskilstunaavdelningen.

– Vi har kommit överens med arbets-

givaren om hur man ska behandla de fri-

årslediga. En bättre väg än att förhindra

friåret är att stärka de förtroendevalda

och att förbättra reglerna gentemot

AMS.

Sören Eriksson från Västeråsavdelning-

en yrkade också på avslag till motionen.

– Ska vi på SKTF vara förmyndare för

medlemmar som vill ta friår? Det är

också ett sätt för arbetslösa att få in en

fot på arbetsmarknaden. Friåret gynnar

även arbetsgivaren, som får tillbaka en

förhoppningsvis pigg och utvilad med-

arbetare. I kommuner och landsting är

det många som jobbat länge med samma

saker och gör på samma sätt från år till

år. Friåret kan vara en chans att utveckla

arbetet, sa han.

Dick Österholm, klubb Mälarenergi,

vittnade även han om att långtidsarbets-

lösa fått arbete tack vare friåret.

– Att ta friår är ett beslut som den

enskilde arbetstagaren ska ta, sa han.

– Jag tycker inte att ett fackförbund

ska arbeta för att avskaffa friåret. Kanske

kan vi verka för att regelsystemet för-

bättras, sa Lennart Merking, Göteborgs-

avdelningen.

Motionären berättade om anled-

ningen till motionens tillkomst.

– Friåret har tagit resurser från den

vanliga verksamheten för arbetslösa i det

län jag kommer ifrån. Det tar också

enormt stora resurser från arbetsför-

medlarna, sa Curt Guwallius.

Röster

Eva Fält-Gustavsson
Avd 124, Västeråsregionen

Vilken är den viktigaste frågan på årets förbunds-
möte?
– Jag sitter med i välfärdsutskottet och viktiga frågor där

tycker jag är jämställdhet och avtal. Som ombud på arbets-

platsen är det ofta så att enda gången man ser hur medlem-

marna reagerar är när lönerna sätts - det är alltid en viktig

fråga för medlemmarna.

– Rekrytering är också en väldigt viktig fråga för oss, sär-

skilt efter utspelet från borgarna. Redan idag finns det per-

soner som väljer att avstå från medlemskap av ekonomiska

skäl, och det kommer bara att öka om deras förslag går ige-

nom.

Hur ska SKTF kunna rekrytera fler medlemmar?
– I landstinget märker jag att det finns många som sitter

och betalar sin medlemsavgift till fack som inte ens har för-

handlingsrätt i landstinget. De står kvar i sitt gamla förbund

från en tidigare arbetsplats. Där skulle vi kunna hitta många

potentiella medlemmar. 

– Det är också viktigt att bevaka alla nyanställningar, och

att någon ställer frågan till dem om de vill bli medlemmar.

Alla kan bli bättre på det, även min avdelning. De som varit

väldigt lyckosamma kan gärna få bidra med sina knep.

– Varje medlem är värd sin vikt i guld! Det är också vik-

tigt att ta hand om de medlemmar vi har. Nöjda medlem-

mar tenderar att ge nya medlemmar. 



En av motionerna till förbundsmötet tog

avstamp i striden om skolbygget i Vax-

holm, då en lettisk entreprenör vägrade

ingå svenskt kollektivavtal. Motionären

ansåg att SKTF bör arbeta för att det i

kommunernas inköps- och upphand-

lingsregler ska stå att svenskt kollektivav-

tal ska gälla.

I sitt yttrande över motionen inleder

förbundsstyrelsen med att nämna att

SKTF under konflikten i Vaxholm stöd-

de de fackförbund som var inblandade.

Styrelsen redogör sedan för varför sven-

ska avtal bör tillämpas då man utför

arbete i Sverige. Vidare pekar man på att

det i SKTFs nya löneavtal finns en proto-

kollsanteckning som ska motverka löne-

dumpning. Den säger att lönesättning av

oprövad arbetskraft ska ske inom den

existerande lönebilden.

Utskottet och förbundsmötet ansåg

med detta motionen vara besvarad.

Utskottet ville dock ha ett tillägg, som

sedan klubbades i plenum.

– I vår utskottsdiskussion kom vi

fram till att det runt om i landet finns ett

stort behov av kunskap då vi ska argu-

mentera i entreprenadfrågan, säger Lasse

Hedlund, verksam i landstingsavdel-

ningen i Gävleborgs län.

– Vårt tillägg innebar att förbunds-

styrelsen nu ska ta fram riktlinjer som

man kan använda sig av lokalt om frågan

om entreprenad blir aktuell. Det är vik-

tigt att vi ställer likvärdiga krav på alla

som ska utföra tjänster i offentlig verk-

samhet. Diskussionen i utskottet visade

också att utskottsarbetena under för-

bundsmötet kan leda till nya förslag och

initiativ, vilket är bra.

Utöver att också diskutera det fack-

liga program för lönepolitik, som för-

bundsmötet antog, behandlade utskottet

fyra motioner om lönerna för läkarsek-

reterare och tandsköterskor. Motio-

närerna krävde att SKTF skulle driva

lönefrågan för grupperna ännu hårdare

än i dag. Man hänvisade bland annat till

ökat ansvar och allt mer kvalificerade

arbetsuppgifter.

I sitt yttrande över motionerna delar

förbundsstyrelsen motionärernas upp-

fattning att löneutvecklingen inte alltid

följer den yrkesmässiga utvecklingen för

läkarsekreterare och tandsköterskor. För

dessa yrkesgrupper har inte den indi-

viduella lönesättningen fått fullt genom-

slag. Möjligheten för enskilda medlem-

mar att direkt påverka sin lön har varit

begränsade.

Förbundsstyrelsen ansåg dock inte att

lönepotter, som föreslås i en av motio-

nerna, är ett svar på frågan om hur

lönerna ska höjas. I stället bör man
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Utskottet om lönepolitik:

Goda argument
vid entreprenad

Det blir allt vanligare att anlita entreprenörer för olika

verksamheter. Frågan diskuterades i utskottet som arbetade

med SKTFs lönepolitik. Diskussionen ledde till att SKTFs

förbundsstyrelse fick i uppdrag att utforma riktlinjer till stöd för

hur förtroendevalda kan argumentera då arbetsgivaren planerar

att anlita utomstående entreprenörer.

Eva Nordmark, SKTFs förbundsord-

förande, förklarade förbundsstyrelsens

ställningstagande.

– Vi tycker att friåret sänder fel signa-

ler. Arbetslinjen är väldigt viktig för oss.

Och enligt TCO:s undersökningar är var

tredje arbetsgivare skeptisk till att

anställa en person som haft friår, sa hon.

Efter votering bland ombuden blev

dock slutresultatet att förbundsstyrel-

sens förslag förlorade, och det blev ett

avslag till motion 26. ME

Röster

Jan Andersson
Avdelning 012, Örebro

Vad är den viktigaste frågan för SKTF just nu?
– I den kommande valrörelsen är förslaget från den borger-

liga alliansen om att höja a-kasseavgiften radikalt en oer-

hörd viktig facklig fråga. Vi som fackförbund måste vara

beredda om det här förslaget kommer att gå igenom, vad

kommer det att innebära för oss, hur ska vi rigga vår orga-

nisation så att vi inte tappar medlemmar.

Röster

Emma Lindgren
Högskolerådet 

Hur tycker du att förbundsmötet har varit?
– Det har varit intressant och lärorikt att få en insyn i hur det

går till i sådana här demokratiska församlingar. Det är sär-

skilt kul när det bli debatt. Men jag tycker att det skulle vara

roligt om fler yngre ville engagera sig i de fackliga frågorna. 

Vad är den viktigaste frågan för SKTF, tycker du?
– Många frågor är viktiga men jag är mest intresserad av

jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. Jag tycker att det är

viktigt att man satsar tid och resurser i SKTF på att fler i

förbundet blir medvetna och engagerade i de här frågorna. 



arbeta med tillämpningen av det löne-

system som finns, där syftet är att det ska

löna sig att utvecklas inom yrket. I avta-

let står bland annat att det ska finnas en

tydlig koppling mellan kompetensut-

veckling och löneutveckling.

Vidare nämner styrelsen det aktiva

arbete som lagts ned i de rikstäckande

nätverken för att skapa en uppfattning i

frågan om lönespridningen. Det är en

uppfattning som förbundsstyrelsen sedan

antagit: lönespridningen för båda yrkes-

kategorierna bör ligga på minst 8 000

kronor. Man trycker också på att varje

medlem ska behandlas som en individ –

inte utifrån grupptillhörighet.

Utskottet ställde sig bakom förbunds-

tyrelsens yttrande, och förbundsmötet

beslutade att anse de fyra motionerna

besvarade. DL
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Arbetsmiljöutskottets huvuduppgift var

att formulera ett förslag till programdo-

kument för arbetsmiljö. Efter ett inten-

sivt arbete var de klara med ett doku-

ment som förbundsmötet antog.

– Det vi måste komma ihåg är att det

här är ett levande dokument, som kom-

mer att behöva revideras med tiden,

säger Christina Ohlzon, som var ordfö-

rande i utskottet för arbetsmiljöfrågor.

Utskottet valde att arbeta i mindre

grupper och sedan redovisa vad de kom-

mit fram till för att sedan sätta ihop det

till ett färdigt programdokument.

– Det här är ett så stort och viktigt

område, att det är svårt att veta när man

är klar – det går att diskutera hur mycket

som helst egentligen, säger Christina

Ohlzon.

– Vi diskuterade om vi verkligen

skulle hinna med att presentera ett helt

programdokument på den tiden vi hade

till förfogande, men bestämde sedan att

vi ville ha ett förbundsmötesbeslut.

Annars är risken att det inte händer

något förrän nästa förbundsmöte, och vi

tycker att det är viktigt att arbetsmiljö

blir en prioriterad fråga. KN

Utskottet om arbetsmiljö:

Programdokumentet måste vara
ett levande dokument

Rekryteringsutskottet: 

Rekryteringen är
SKTFs viktigaste fråga
Förbundsmötet slog fast att rekryteringen av nya medlemmar

är SKTFs viktigaste fråga. Under 2006 ska vi värva minst lika

många medlemmar som det antal som lämnar förbundet. Bara

då kan förbundets fackliga styrka öka. 

Ett av utskotten behandlade rekryte-

ringen till SKTF. Man diskuterade ett

diskussionsunderlag från förbundssty-

relsen och föreslog förbundsmötet

besluta bland annat följande (vilket för-

bundsmötet sedan gjorde):

• Att stärka medvetenheten om vilka

SKTF organiserar och vikten av att vi

förbättrar representativiteten.

• Att rekrytering av nya medlemmar

ska prioriteras i alla delar av organisa-

tionen.

• Att rekrytering fortsatt lyfts fram som

en prioriterad fråga i all facklig

utbildning.

En del av utskottets diskussioner hand-

lade om att många i SKTF känner oro

över att rekrytera medlemmar. Man vet

att det finns goda argument för SKTF

som fackförbund, men man känner sig

osäker inför att ”tala för varan”. Att våga

det steget, tyckte utskottet var ett viktigt

budskap att sprida i organisationen.

En som satt i rekryteringsutskottet

var Maria Dalebrand Brännman. Hon är

ordförande i avdelningen i Överkalix, en

avdelning som under förbundsmötet

fick ta emot två priser i SKTFs rekryte-

ringstävling för att man lyckats bra med

sitt rekryteringsarbete. Hon hade sitt

recept klart för hur man kan lyckas värva

arbetskamrater som inte är med i SKTF:

– När en nyanställd kliver in genom

dörren på jobbet och putsar av skorna,

då frågar jag om dom ska gå med i SKTF.

Det är inga konstigheter. Dom enkla sät-

ten att rekrytera är dom bästa.

Förbundsmötet beslutade även att

samtliga nyanställda inom SKTFs

område:

• Ska bli tillfrågade om medlemskap.

• Få information med medlemsansökan.

• Bli personligt kontaktade av avdel-

ningar eller personal på ett SKTF-

center.

Man lyfte vidare fram att andelen

högskoleutbildade inom SKTFs område

kommer att öka. Då ska SKTF vara det

självklara valet, vilket gör att övergången

från Tria-student till yrkesverksam med-

lem har stor strategisk betydelse, med en

nära koppling till hela SKTFs rekryte-

ringsarbete.

Ett bra lokalt fackligt arbete är grund-

läggande för att kunna rekrytera med-

lemmar, sa utskottet. Men bara det räcker

inte: söker man inte aktivt upp de som

kan tänkas bli medlemmar så får man få

nya. Det är också viktigt att den som slu-

tar vara SKTF-medlem ska känna sig väl-

kommen tillbaka som medlem. DL
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Välfärdsutskottet:

Att privatisera
eller inte – det
var frågan

Fler medlemmar – varför då? 
Mycket av rekryteringsdiskussionerna handlar om att SKTF

behöver fler medlemmar för att behålla eller öka sin

representativitet. Men vad menar vi egentligen med det? 

Som fackförbund vill vi ha inflytande i frågor som är

viktiga för våra medlemmar och för hur vårt samhälle

ska se ut. Men inflytande får vi bara om dessa tre villkor

är uppfyllda:

• Vi har något klokt att säga: vi använder våra med-

lemmars erfarenheter till att forma en bra facklig

politik, vår analys är riktig, våra krav är tydliga och

klara.

• Vi syns och hörs: vi driver våra krav på alla plan, med

alla tänkbara metoder.

• Vi representerar många anställda inom ett visst yrke,

en viss bransch eller ett visst avtalsområde.

Alla tre villkoren måste vara uppfyllda. Då kan vi få

respekt för vår linje och vi kan få andra att lyssna på oss

och fatta beslut som gynnar det vi slåss för. Är något av

villkoren inte uppfyllt blir vårt inflytande litet.

Det tredje av dessa villkor handlar om vår represen-

tativitet. ”Representativiteten” är ett begrepp lika viktigt

att ta hänsyn till som jobbigt att stava till. Innebörden

är dock enkel: organiserar vi 80 procent av alla anställda

inom ett visst yrke, en viss bransch eller ett visst avtals-

område är vi trovärdiga. Andra lyssnar till oss.

Organiserar vi 20 procent bryr sig få om vad vi säger,

och vårt inflytande blir litet. Vår politik kan vara för-

träfflig, vi kan synas och höras – om vi har få medlem-

mar i en grupp gör vi likafullt inget avtryck.

1998 organiserade SKTF över 45 procent av landets

miljö- och hälsoskyddsinspektörer, i dag organiserar vi

under 30 procent. Vi hade över 95 procent av alla

audionomer, i dag har vi under 45 procent. Det finns

fler exempel på att vi tappat i representativitet.

Men en fallande representativitet innebär inte bara

att en medlemsgrupp får minskat inflytande över de

frågor som är speciellt viktiga just för den gruppen:

även SKTF som förbund förlorar inflytande i viktiga

samhällsfrågor. Faller vår representativitet bland exem-

pelvis socialsekreterarna minskar vårt inflytande över

hela det sociala området – samtidigt som det gör oss

svagare som part inom hela vårt avtalsområde.

Om vi som förbund vill ha ett stort inflytande i vik-

tiga frågor så måste vi därför ha en hög representativi-

tet inom våra yrken, branscher och avtalsområden. Då

måste vi också värva medlemmar. Gör vi inte det så

minskar snabbt våra möjligheter att få gehör för våra

ståndpunkter, ståndpunkter som bland annat finns i de

fackliga program som årets förbundsmöte beslutat om.

DL

Välfärdsutskottets stora

diskussion kom att handla

om alternativa utförare.

Utskottet lyckades dock till

slut enas kring ett

heltäckande välfärdsprogram.

– Det var mycket diskussioner om olika

aktörer; är det bra med privatisering

eller inte? Jag tycker att under kontrolle-

rade former kan det vara okej med pri-

vatisering men kommuner och landsting

ska ha kontrollen, säger Anna Sjösten i

en intervju i SKTF-tidningen.

– Jag tycker att vi till slut landade bra

i diskussionerna om alternativa utförare,

precis som i de andra diskussionerna,

säger Bengt Björkman, som deltog i ut-

skottets arbete.

Utskottet behandlade motioner om

att det behövs mer debatt om väl-

färdsfrågor. Motionerna ansågs besva-

rade men utskottet valde att understryka

att det behövs en bred debatt om frå-

gorna och i och med att det nu finns ett

välfärdsprogram kommer en tydlighet i

de här frågorna att bli möjlig.

– Det här dokumentet, precis som de

andra, kommer jag att kunna använda i

det lokala arbetet, säger Bengt Björkman

i Umeåavdelningen.

Utskottet och även plenum valde att

gå på förbundsstyrelsens linje vad gäller

motionerna. De stora diskussionerna i

utskottet kom annars att handla om

själva programdokumentet.

– Vi fick till slut ihop ett heltäckande

program. Det känns jättebra att kunna

säga det här står vi för. Där har vi en

styrka gentemot andra fackförbund att

vi verkligen har nedtecknat vad vi tycker.

Vi kan använda det för att utveckla den

verksamhet som vi befinner oss i, säger

Bengt Björkman. JL

Röster
Lars Ek
Landstingsavdelningen
Hallands läns avdel-
ning 163

Vad tycker du är de
viktigaste frågorna för
SKTF att ta ställning
inom välfärden?
– Vi inom landstinget har

deltagit aktivt i de här väl-

färdsfrågorna sen Ansvars-

kommittén började arbeta.

För oss inom landstinget

kan det ju innebära stora

förändringar och därför är

det viktigt att ha kunskap

om vad som händer. Vem

som driver verksamheten

är av underordnad bety-

delse, utan det viktiga är vad

man ska göra och hur man

ska göra det. Jag tycker att

det ska vara tydligare med

en kravspecifikation när

man beställer tjänster.
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SKTFs förbundsmöte 
– nu endast jämna år
Från och med 2006 kommer SKTF att ha förbundsmöte

vartannat år. Det beslutade förbundsmötet efter att tio

motioner föreslagit detta. Att det behövs mer arbetsro mellan

förbundsmötena och tid att utföra det som beslutas, var det

tyngsta skälet som lyftes fram i debatten.

Till de senaste årens förbundsmöten har

det kommit in motioner om att SKTF

borde ha förbundsmöte vartannat år i

stället för varje år som vi haft nu sedan

1993. Tidigare år har förbundsmötet rös-

tat emot förslaget, främst med anledning

av att man tycker att det är viktigt ur

demokratisk aspekt att ha ett årligt för-

bundsmöte. Efter votering beslutade

dock en majoritet på årets förbundsmöte

att ändra stadgarna, så att förbundsmötet

från och med 2006 hålls vartannat år.

I utskottet som behandlade SKTFs

interna frågor hade man en ingående dis-

kussion om att ha förbundsmöte vartan-

nat år och de frågor som följer på beslu-

tet – till exempel behandlingen av ekono-

mifrågor och saxade mandatperioder. En

absolut majoritet av utskottet ansåg att vi

redan nu kan fatta beslut om att för-

bundsmöte anordnas 2006 och därefter

ska hållas vartannat år.

Konsekvensbeskrivning
Utskottet menade att det finns ett antal

frågor som måste bli föremål för en

ordentlig konsekvensbeskrivning om

man beslutar om att ha förbundsmöte

vartannat år. Det gäller frågor som demo-

krati och representation, valfrågor, ansvars-

frihet för förbundsstyrelsens ledamöter

och förbundets behandling av ekonomif-

rågor. Förbundsstyrelsen fick med anled-

ning av det i uppdrag att till nästa för-

bundsmöte göra en sådan konsekvensbe-

skrivning, och att involvera förtroende-

valda i regionerna i det arbetet.

Monica Steen från Jönköpingsavdel-

ningen deltog i utskottets diskussioner,

och gav ett starkt stöd till motionerna

som föreslår förbundsmöte vartannat år.

– Här på förbundsmötet fattar vi

beslut om förbundets inriktning. Sedan

ska vi åka hem och genomföra besluten i

verkligheten, men vi hinner aldrig göra

det förrän det är dags för nästa för-

bundsmöte. I realiteten har vi inte mer

än sex månader på oss att göra det vi

bestämt, säger Monica Steen.

– Det handlar om en kvalitetssäkring,

tycker jag. Att vi faktiskt har möjlighet

att göra det vi beslutar. Genom åren har

avdelningar och klubbar fått kritik för

att vi inte genomför de beslut som tas,

men jag tror att det helt enkelt beror på

att tidsmarginalerna är för knappa.

Att det skulle innebära ett demokrati-

problem med färre förbundsmöten hål-

ler Monica inte med om:

– För de små avdelningarna och klub-

barna innebär förbundsmöte vartannat

år att de får färre tillfällen att åka på för-

bundsmötet, och de tycker att demokra-

tin blir lidande. Men jag tycker inte att

det behöver vara ett demokratiproblem,

så länge vi ordnar bra regionala möten

under mellanåren. Det finns också bra

tekniska lösningar som vi kan använda

för att mötas.

Beslutet om förbundsmöte vartannat

år innebär inte att det inte händer något

under ”mellanåren”. Förbundsstyrelsen

fick i uppdrag att utarbeta fungerande

former för konferenser och kontakter

mellan förbundsstyrelse och avdelningar

och klubbar även när det inte är för-

bundsmöte. KN

Stiftelsen vassast i 
rekryteringstävlingen
På tisdag eftermiddag delade Eva Nordmark ut diplom
och blommor till vinnarna i SKTFs rekryteringstävling.
Det var de som fått bäst resultat under det första halv-
året 2005 i de olika tävlingskategorierna som uppmärk-
sammades.

I klassen stora avdelningar var det stiftsavdelningen
i Stockholms stift som tog hem vinsten för flest rekry-
terade nya medlemmar, och Christer Zetterberg, ordfö-
rande, tog emot deras diplom. Marie Svedberg-
Algotsson, ordförande i stiftsavdelningen i Lund, tog
emot priset för bästa påverkbara resultatet (netto).
Även i kategorin mellanstora avdelningar ligger en
stiftsavdelning i topp, nämligen Västerås stift, och ord-
förande Johan Gunningberg fick ta emot pris både för
flest  nya medlemmar och bäst påverkbar nettoökning.
Bland de små avdelningarna var det Överkalixavdel-
ningen som rekryterat flest nya medlemmar och hade
det bästa nettoresultatet, med ordförande Maria
Dalebrand Brännman på scenen. Klubbpriset togs hem
av SKTF-klubben FABS (fastighetsbolag i Alingsås
kommun) från Västregionen i båda grenarna. Lars-Inge
Lundell tog emot priset för deras räkning som repre-
sentant för avtalsområdet. ME
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Ombuden klädde 
upp sig
Pia Aronsson och Zandra Sjöblom från företaget Sporrong

sålde SKTFs profilprodukter och presentartiklar under

förbundsmötet. Många ombud tog kontakt med Pia och

Zandra för att handla själva eller beställa produkter till sin

avdelning. De nya kläderna var särskilt populära.

Genom samarbetet med Sporrong kan

SKTF erbjuda ett stort utbud av attrak-

tiva varor av hög kvalitet. Vi spar pengar

och slipper lagerkostnader. Att valet föll

på Sporrong beror även på att företaget

är noga med att ta hänsyn till sådant som

miljöaspekter och barnarbete. Naturligt-

vis har Sporrong kollektivavtal, vilket

många andra leverantörer av liknande

produkter saknar.

Vill du beställa en vara, eller kanske

köpa jackor till avdelnings- eller klubb-

styrelsen, kan du göra det i SKTF-buti-

ken som finns på sktf.se, under

”Medlemskap”. Om ni i avdelningen eller

klubben är intresserade av att beställa

något som inte finns i SKTF-butiken går

det utmärkt att ta kontakt direkt med

Sporrong. Kanske vill ni ha tröjor med

ett speciellt tryck? Eller en speciell pre-

sent att ge bort till nya medlemmar? 

Genom att alla inköp går via

Sporrong ser vi till att produkterna stäm-

mer överens med SKTFs logotyp och

grafiska form. Det stärker oss som fack-

förbund och ökar vi-känslan. DL

Unga har koll
på jobbet
Facket måste bli bättre på att nå

ungdomar, tycker många. Nu blir vi det. 
Sif har under ett par år arbetat med att öka gymnasiee-

levers kunskap om arbetslivet. Satsningen heter

Jobbkoll och ger vägledning via material och en

webbplats. Nu har TCO övertagit Jobbkoll. Det innebär

att SKTF, som ett av TCOs förbund, kan dra nytta av

Jobbkoll i alla kontakter vi har med unga människor.

På ett intresseväckande sätt redogör man för sådant

som rättigheter, regler, fackets roll och hur man får ett

jobb. Man ger handfasta tips, erbjuder förhandlinsspel

och egna visitkort, och beskriver underhållande verk-

liga situationer i arbetslivet. Framöver kommer TCOs

Nutidsorientering att bli en del av Jobbkoll.

Utöver webbplatsen jobbkoll.se har man tagit fram

ett undervisningsmaterial för avgångselever i årskurs 3.

Jobbkoll marknadsförs till samtliga lärare i samhälls-

kunskap och tanken är också att skicka hem material till

eleverna.

På jobbkoll.se finns en film med Felix Herngren,

som presenteras så här: ”En halvgalen chef, en dold

kamera och nio ovetande ungdomar som tror att de är

på en vanlig anställningsintervju …”. Den rekommen-

deras.

Om du har frågor om Jobbkoll eller vill ha material

kan du ta kontakt med Elisabet Qvarford på TCO som

arbetar med Jobbkoll: 070-333 02 08 alternativt 

elisabet.qvarford@tco.se.

Vita band manifesterar en
kamp mot fattigdom
På SKTFs förbundsmöte såldes vita band med texten

”Utrota fattigdomen nu”. SKTF stödjer kampen ”Utrota

fattigdomen nu” som är en del av en global kampanj för

att utrota fattigdomen. Läs mer om kampanjen på

sktf.se
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Nationella forum för alla 
avtalsområden
Under förbundsmötet hölls nationella forum för avtalsområ-
dena kommun/landsting/Pacta, Vårdföretagarna, KFS,
Fastigo, Svenska kyrkan, Arbetsgivaralliansen/Almega och för
de allmänna klubbarna. Där fick deltagarna chans att utbyta
erfarenheter i avtalsspecifika frågor.



Vad gör politikerna för att minska

arbetslösheten? Deltagarna på det natio-

nella forumet för allmänna klubbar tog

upp tråden från förbundsmötets politi-

kerdebatt och deras löften att få ner

arbetslösheten.

I forumet för de allmänna klubbarna

samlades ett femtontal förbundsmötes-

ombud, som till större delen represente-

rar SKTFs arbetslösa medlemmar.

Forumdeltagarna menade bland annat

att något måste göras så att arbetsgivare

slutar utnyttja systemet när det gäller

aktivitetsgarantin.

– Det skapas inga nya jobb med akti-

vitetsgarantin, sa en deltagare. Det ger

bara gratis arbetskraft åt arbetsgivaren.

Att starta eget borde bli enklare för

arbetslösa, menade deltagarna på foru-

met och som en motion till förbunds-

mötet föreslår, borde starta-eget-bidra-

get för arbetssökande förlängas från

nuvarande sex månader till ett år.

Ombudsman Margaretha Jonsson,

som arbetar med sysselsättnings- och

arbetsmarknadsfrågor på SKTF, berät-

tade om SKTFs samarbete med AMS,

som visat ett nytt intresse för att träffa

arbetsmarknadens parter. KN

port om läget när det gäller omställ-

ningsavtalet gavs också. SKTF har arbe-

tat hårt för att åstadkomma ett sådant,

men motståndet från arbetsgivarsidan

har varit svårt att ta sig igenom. Nu råder

timeout i förhandlingarna till sista okto-

ber.

– På arbetsmarknaden är det nu

enbart kommun- och landstingssektorn

som saknar omställningsavtal, sa Anders

Hammarbäck.

– Skapa ett politiskt tryck och prata

med era kommunpolitiker om det här!

Det är pinsamt att vi saknar ett omställ-

ningsavtal, sa han. ME
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Under forumträffen för kommuner och

landsting ägnades en stor del av tiden åt

grupparbete. Deltagarna fick i grupper

utbyta erfarenheter av hur löneproces-

sen och vardagsarbetet fungerar just hos

dem, och förbundsstyrelsen och avtals-

ombudsmännen tog med sig deras syn-

punkter.

Därefter fick deltagarna höra hur

pensionsförhandlingarna går.

Ombudsman Olof Nordlander berät-

tade att målsättningen är att ett nytt

avtal ska vara klart i månadsskiftet okto-

ber/november. Aspekten återkommer

med mer information om innehållet i

detta avtal i nästa nummer.

Förbundsjurist Anders Hult berät-

tade om tre aktuella frågor inom arbets-

rätten som SKTF arbetar med, nämligen

problematiken med allt för många viss-

tidsanställda, att stärka skyddet för för-

äldralediga och att förbättra diskrimine-

ringslagstiftningen.

Anders Hammarbäck, förhandlings-

chef på SKTF, berättade om planerade

partsgemensamma löneavtalskonferen-

ser under november, december och

januari. När det gäller implemente-

ringen av FAS05 kommer konferenser

att hållas i början av 2006. En kort rap-

Nationellt forum kommuner och landsting

Nationellt forum för allmänna klubbar



POSTTIDNING A

Lyckad turnéstart för Tria
på Stockholms universitet
6 september startade Trias turné, där tretton av Sveriges

högskolor och universitet besöktes. ”Tria ger sig ut på vägarna

för att visa att det är grönare på den andra sidan”, säger de

själva i sin turnébeskrivning.

Många studenter lockades av Trias gröna

rum i en av universitetsbyggnaderna på

Stockholms universitet. Där kunde man

slå sig ner i en fåtölj och prata arbetsliv

med någon av Trias anställda eller stu-

dentinformatörer, surfa på Trias webb-

plats och ta för sig av profilprylar, frukt

och godis. Trias eget blåbär, som figure-

rar i reklamfilmen, gick runt och lockade

fler besökare till Triarummet. Vid lunch-

tid bjöds också på en lunchkonsert med

Hello Saferide.

Diskussionerna runt bordet rörde

fackets roll generellt, skillnaden mellan

TCO och SACO-förbund och mycket

annat. Några av de många spontana

reaktionerna på Trias turnébesök:

”Vad roligt, vilken massiv kampanj!”

”Jag funderar på att gå med, ska gå hem

och läsa mer på hemsidan.”

”Ja, Tria har jag ju fått information om i

kårutskicket.”

Medlemsanmälningar kom in redan

under dagen. Efter detta besök gick tur-

nén vidare till Uppsala, Linköping,

Södertörn, Örebro, Karlstad, Göteborg,

Växjö, Kalmar, Lund, Malmö, Mittuni-

versitetet och Umeå.

Veronica Eriksson är en av Trias stu-

dentinformatörer, som fanns på plats på

Stockholms universitet för att berätta

om Tria. Hon arbetar nu sin tredje ter-

min som studentinformatör, och läser

statsvetenskap.

– Jag blev studentinformatör i HTF

först, eftersom jag varit fackligt aktiv i

HTF på min förra arbetsplats Elevorga-

nisationen. Det här är ett bra extrajobb,

och jag tycker att fackliga organisationer

har en viktig roll i samhället, säger

Veronica Eriksson.

Hon berättar vad jobbet som stu-

dentinformatör går ut på.

– Det handlar om att visa sig och göra

reklam för Tria, väcka intresse och ge

medlemsvård till dem som blir medlem-

mar. Vi ordnar till exempel föreläsningar

och erbjuder CV-granskning för med-

lemmarna.

Att studentmedlemskapet i HTF nu

har blivit Tria-medlemskap ser hon bara

som positivt.

– Det är roligt, det känns mer profes-

sionellt nu. Förbunden lägger större vikt

vid studentverksamheten och det finns

ett stort engagemang bland de Tria-

anställda. Jag kan med gott samvete säga

till medlemmarna att förbunden gått

ihop för att de vill satsa mer på studenter

som målgrupp, säger Veronica Eriksson.

ME




