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Plats: Aros Kongress Center, Västerås 
 
Tid: 11-13 september 2005 
 
Närvarande: Enligt särskild deltagarförteckning (bilaga 1 till originalprotokollet) 
 
§ 1 FÖRBUNDSMÖTETS ÖPPNANDE 
 
Det är med stolthet och glädje jag hälsar er alla välkomna till SKTF:s 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. 
 
Sedan SKTF bildades i sin nuvarande form 1936 har vi haft 16 ordinarie kongresser och 13 förbundsmö-
ten. Vid bildandet hade SKTF inte fler än 8.000 medlemmar. En normal årslön för en kamrer låg på ca 
3.000 kronor. Kan ni gissa vad medlemsavgiften till det nybildade förbundet var? 8 kronor. Per år.  
 
Det är onekligen mycket som har förändrats. Men visst finns det ett värde i att ibland titta tillbaka? Inte för 
att hitta lösningar på framtidens problem – utan för att lära av våra föregångares insatser. En röd tråd i 
deras värv har dels varit arbetet med att organisera fler medlemmar och dels att uppnå och värna 
fackliga rättigheter. Så var det då och så är det nu igen! 
 
Fusioner är inte heller något nytt för SKTF. Vi bildades genom sammanslagning och vi har haft fusioner 
under åren som gått. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår nu ett samgående mellan SKTF och Personalorganisationen inom Svenska 
Missionskyrkan, (som kallas PO) och Medarbetarförbundet inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. 
 
Samgåendet innebär att medlemmarna i PO och Medarbetarförbundet automatiskt blir medlemmar i 
SKTF.  Tillsammans blir vi fler och starkare.  
 
Tillsammans blir vi den största fackliga organisationen på det frikyrkliga området. Genom den kompe-
tens som finns hos PO och Medarbetarförbundet får vi helt nya möjligheter att påverka anställningsför-
hållandena för de anställda inom frikyrkorna.  
 
Jag vill därför hälsa Thomas Dahl från PO varmt välkommen till vårt förbundsmöte.  
 
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.  
 
Apropå partipolitik. I förra veckan fick jag ett mejl av en man som påpekade att trots att vi är partipolitiskt 
obundna så hade jag haft synpunkter på det parti som han företräder. Att vi är partipolitiskt obundna har 
han helt rätt i. Men att det skulle hindra oss från att ta ställning i politiska frågor – det är fel. Det är just 
tack vare att vi är partipolitiskt obundna som vi kan ta ställning, utan hänsyn till vad något parti har för 
åsikter i frågan.  
 
På samma sätt som vi kritiserade den dåvarande sosseregeringens strejkstopp - riktar vi nu skarp kritik 
mot den borgerliga alliansens förslag till förändringar i A-kassan. 
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Alliansens förslag är inget annat än en attack mot den fackliga rörelsen!  
 
Inte nog med att man föreslår kraftiga försämringar i a-kasseersättningen. Dessutom föreslår man att a-
kassan blir obligatorisk och att avgifterna höjs kraftigt. Låt mig få fråga; är det inte lite skumt att de som i 
vanliga fall talar sig varma för frivillighet helt plötsligt föreslår att något ska bli obligatoriskt? 
 
Visst kan det finnas fördelar med att alla är försäkrade. Att solidariteten mellan de som behöver 
försäkringen och de som arbetar stärks. Men låt oss syna detta. 
 
Arbetslöshetsförsäkringen finansieras till stor del med statligt stöd. Trots det har A-kassan varit tätt 
kopplad till det fackliga medlemskapet och setts som en del i de fackliga rättigheterna. Tanken med det 
är att vi inom facket ska ha starka incitament för att våra arbetslösa medlemmar snabbt ska tillbaka i 
arbete. Vi har till och med slagit ihop avgiften till förbundet och avgiften till A-kassan och lite slarvigt pratat 
om ”fackavgiften”. Nu vill alliansen höja den avgiften med minst 150 procent. 
 
Idag är den maximala avgiften till förbundet 187 kronor i månaden - och till A-kassan 99 kronor.  Till det 
kommer den lokala klubb- eller avdelningsavgiften. Totalt blir det ca 330 kronor i månaden i ”fackavgift”. 
Alliansens förslag kan innebära att ”fackavgiften” i ett slag höjs till nästan 500 kr i månaden samtidigt 
som värdet av det du betalar för minskar. 
 
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. 
 
Lägg därtill att skattereduktionen för fackföreningsavgiften tas bort. Samtidigt som arbetsgivarna får 
fortsätta dra av avgiften till sin organisation. 
 
Alliansen vill inte erkänna det. Men min uppfattning är att förslaget om A-kassan inte är något annat än en 
förtäckt attack mot fackföreningsrörelsen! 
 
Med deras förslag kommer 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 förutsättning för att 
få fler i arbete och lämna färre utanför. 
 
Människor i arbete är också grunden för en fungerande välfärd. 
 
Det är därför det är så viktigt att vi nu – precis som så många gånger förut – tar debatten om våra 
fackliga rättigheter och står emot attackerna på våra möjligheter att driva våra medlemmars krav. 
 
På samma sätt är det med organiseringen av medlemmar 
 
Antalet oorganiserade växer mycket snabbt i vår sektor. Mellan år 2000 och 2004 har vi sett en rekord-
ökning på 55 procent. Vill man måla den onde på väggen kan man säga att med den utvecklingen 
kommer en fjärdedel av de anställda i sektorn vara oorganiserade om fem år.  
 
Tänk en stund på vad det får för konsekvenser för; 
 

• Kollektivavtalens tyngd och betydelse 
• Den fackliga styrkan i förhandlingar 
• Vårt inflytande på den lokala arbetsplatsen 
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Lägg därtill det medlemstapp som kan komma från förändringar i A-kasse systemet som jag var inne på 
tidigare.  
 
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 våra idéer inom politiken. 
Detta resonemang har följt hela den fackliga rörelsens frammarsch. Det var 
nödvändigt då och det är nödvändigt nu igen. 
Det visar också ett tänkvärt citat från svunna tider: ”förbundets medlemsantal får 
endast undantagsvis omnämnas enär dess ringa antal kan inverka menligt på vår 
sak”. 
Jag vet att organiseringsarbetet inte är enkelt och ofta tungt när allt annat tränger på. 
Men jag är säker på att vi kan lyckas – vi måste göra det. 
För våra konkurrenter växer medan vi minskar. Med en av dessa - SSR - har vi både 
konkurrens och samarbete. Samarbetet syftar till samverkan kring gemensamma 
krav gentemot våra motparter – men det betyder definitivt inte att vi har slutat 
konkurrera om potentiella medlemmar eller att vi har gett upp vårt organisationsom-
råde. 
Vi anser därför fortfarande att socialsekreterare som är medlemmar i SSR är 
felorganiserade. Detsamma gäller personalsekreterare som är med i Jusek och 
chefer som är med i Ledarna. Det finns inget samarbetsavtal med något SACO-
förbund eller Ledarna som hindrar oss att få dem att byta till SKTF.  
Och när det börjar en ny socialsekreterare, en ny kurator, en ny personalsekreterare 
eller en ny chef – finns det ingenting som hindrar att du eller jag är först med att 
erbjuda dem medlemskap i SKTF. 
Men vi får för den skull inte glömma alla de medlemmar vi redan har. En gång 
medlem är inte alltid medlem. Vi måste påminna varandra om de fördelar som 
medlemskapet faktiskt innebär – inte minst till skillnad mot att bara vara med i a-
kassan. 
SKTF är det absolut största förbundet inom vårt organisationsområde. 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. 
Jag hoppas att ni har sett citaten som finns här utanför. 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.  
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 medlemsutvecklingen i positiv riktning.  
Många av Er kämpar med löneöversyner som helst redan skulle ha varit klara. Ett självklart lönepolitiskt 
mål är att öka reallönen för medlemmarna. Under föregående avtalsperiod har det målet kunnat nås för 
de allra flesta. Tack vara den låga inflationen har våra medlemmar fått mer i plånboken trots att 
avtalsnivåerna kan verka låga. 
 
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.  
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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 
viktiga 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 
därmed höga arbetskraftskostnader - skall konkurrera med länder utan välfärdssystem? När deras enda 
konkurrensfördel är deras billiga arbetskraft? 
 
Skall vi försöka stoppa handeln genom kvoter, lagar eller något annat?  Och därmed, i praktiken, kräva 
av dem som är fattigast idag - att de skall vara solidariska med oss? 
 
Nej, för samtidigt som låglöneländer tar över produktion från oss så frigörs resurser för att utveckla vår 
egen produktion. Det avgörande blir att klara förädlingen och få igång tillväxten med nya arbetsuppgifter. 
Helst på en ännu högre nivå för att öka värdet för Sverige. För låglöneländernas del är handeln enda 
vägen att få upp sina löner och nivån på välfärden.  
 
En annan, mer skrämmande väg, såg vi exempel på i den konflikt som var i Vaxholm. Att låta andra 
komma hit till Sverige och arbete på sitt hemlands villkor leder till ”social dumping”.  Löneskillnaderna 
utjämnas mellan Sverige och andra länder. Men är det förespråkarna som själva tänker sänka sina 
löner? Knappast, det är förstås någon annans lön som skall sänkas så att förespråkarna kan öka sin 
köpkraft. 
 
Vi säger nej till ”social dumping” som en framgångsväg för vårt land!  Vi vill att alla som kommer hit för 
att arbeta ska kunna göra det på sådana villkor som vår välfärd kräver. 
 
Det finns så mycket mer som ett inledningstal skulle kunna innehålla; jämställdheten och föräldraförsäk-
ringen, mångfald, arbetsmiljön, kvinnofriden och den nya krisförsäkringen för att bara nämna några. Men 
nu är det dags att komma igång med våra gemensamma diskussioner, både här i plenum och i 
utskotten. 
 
Låt mig bara få avsluta med ett citat från dåvarande förbundsordföranden Otto Mayer på 1948 års 
kongress. Han slutade sin inledningshälsning med följande ord; 
  
” Måtte kongressarbetet präglas av saklighet och måtte kongressens beslut lända förbundets medlem-
mar till glädje och gagn" 
 
Jag har samma förhoppning inför vårt förbundsmöte. 
  
Jag förklarar härmed förbundsmötet 2005 för öppnat!  
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§ 2 UPPROP 
 
Förbundsstyrelsen förslår att den avprickning som skett vid incheckningen ska  
godkännas som upprop (bilaga 1 till originalprotokollet) 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla förslaget. 
 
§ 3 VAL AV TVÅ ORDFÖRANDE 
 
Föreligger förslag till ordföranden för förbundsmötet. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att utse Maj-Lis Lindberg, Kalmaravdelningen och Marie Svedberg-Algotsson, 

Stiftsavdelningen i Lund till ordföranden för förbundsmötet. 
 
§ 4 VAL AV TRE SEKRETERARE 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att utse Torbjörn Bredin, Agneta Lindgren och Bengt Lindman till sekreterare för 

förbundsmötet. 
 
Förbundsmötesordförandena övertar ordförandeklubban. 
 
§ 5 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 
 
Av praktiska skäl behövs fler rösträknare. Presidiet föreslår att fyra rösträknare utses.  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att utse Kristina Arvidsson, Christina Lindberg och Ralph Rosenlund att 

tillsammans med förbundsmötesordförandena justera protokollet. 
 
att utse Maine Carlsson, Håkan Gerenmark, Bo Magnusson och Chris 

Zetterberg till rösträknare. 
 
§ 6 KALLELSE TILL FÖRBUNDSMÖTET 
 
Kallelse till förbundsmötet ska enligt stadgarna sändas ut minst sex månader i förväg. 
Kallelsen sändes ut den 18 februari 2005. 
 
Förbundsmötet beslutar 
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att förbundsmötet anses kallat i behörig ordning. 
 
 
§ 7 FASTSTÄLLANDE AV DAG- OCH ARBETSORDNING, RAMPROGRAM 

OCH FÖRSLAG TILL UTSKOTTSINDELNING 
 
Torbjörn Bredin redovisar dag- och arbetsordning inklusive ramprogram och redogör 
för de motioner som berör fler än ett utskott. Föreligger också förslag till 
utskottsindelning. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa dag- och arbetsordning inklusive ramprogram med de 

korrigeringar och kompletteringar som gjorts, 
 
att fastställa förslaget till utskottsindelning. 
 
§ 8 VERKSAMHETEN 2004 
 
Förbundsordförande Eva Nordmark kommenterar verksamhetsberättelsen för 2004 
och kommenterar särskilt arbetet ang äldreomsorgen, ledarskap och vårdens 
resurser, samt uppmanar till att ta del av innehållet. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att lägga verksamhetsberättelsen 2004 med godkännande till handlingarna.  
  
 
§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 
Av praktiska skäl behandlas här dagordningspunkterna 9, 10, och 11 tillsammans. 
 
Sten Öberg föredrar revisorernas berättelse:  
 
Revisionsberättelse till förbundsmötet i Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund  
(SKTF). Org.nr 802001-8019 
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt 
förbundsstyrelsens förvaltning i SKTF för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättande av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar 
är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 
grundval av vår revision. 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision 
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar 
som förbundsstyrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen och 
koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 
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ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet 
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets 
stadgar eller årsredovisningslagen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för 
våra uttalanden nedan. 
 
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Styrelsens ledamöter har enligt vår mening inte handlat i strid med föreningens 
stadgar eller årsredovisningslagen. 
 
 Vi tillstyrker  
- att resultaträkningen och balansräkningen fastställes 
- att överskottet 56 280 796,50 kronor i enlighet med förbundsstyrelsens förslag; 

19 000 000, 00 kronor avsätts till konfliktfonden enligt den modell förbundsmötet 
år 2000 fastställde och 37 280 796,50 kronor balanseras i ny räkning , samt 

- att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning.  
 
Stockholm den 22 mars 2004 
Ann Carlsson  Sten Öberg 
Av förbundsmötet valda revisorer 
Christer Nordström 
Auktoriserad revisor, adjungerad. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 
 
att överskottet 56 280 796,50 i enlighet med förbundsstyrelsens förslag; 

19 000 000,00 kronor avsätts till konfliktfonden enligt den modell 
förbundsmötet år 2000 fastställde och 37 280 796,50 kronor balanseras i ny 
räkning, samt 

 
att  bevilja förbundsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2004 års förvaltning. 
 
§ 10 BESLUT OM FUSION MELLAN SKTF, PERSONALORGANISATIONEN 

INOM SVENSKA MISSIONSKYRKAN (PO) OCH 
MEDARBETARFÖRBUNDET INOM EVANGELISKA 
FOSTERLANDSSTIFTELSEN 

 
Elisabeth Adolfsson hälsar ordföranden i PO, Mogens Nielsen, välkommen till  
förbundsmötet och behandlingen av fusionen. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att godkänna det fusionsavtal som ingåtts mellan Fackförbundet SKTF och 

Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan och därmed 
genomföra fusionen 
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att godkänna det fusionsavtal som har ingåtts mellan Fackförbundet SKTF och 
Medarbetarförbundet inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och 

därmed genomföra fusionen. 
 
Thomas Dahl och Mogens Nielsen, PO, framför sitt tack till förbundsmötet. 
 
§ 11 BEHANDLING AV UTSKOTTSBETÄNKANDEN 
 
Monika Göl föredrar betänkande från utskott 1, som behandlar motionerna 1-14. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå första att-satsen i motionerna 1-3 
 
att bifalla andra att-satsen i motionerna 1-3, dvs att en bred debatt ska föras i 

förbundet 
 
att anse motionerna 4-8 och 14 besvarade 
 
att bifalla första att-satsen i motionerna 9-11 
 
att anse andra att-satsen i motionerna 9-11 besvarade 
 
att avslå motionerna 12 och 13 
 
Margareta Fällström föredrar betänkande från utskott 2, som behandlar rapporten  
Vinna vinna – eller försvinna samt motion 15. 
Ann-Mari Rydell, Eva Nordmark, Michael Walldén, Kathryn Valtersdotter, Arne  
Grundberg , Jan Andersso, Bengt Björkman, Ulf Klasén och  Annika Brage yrkar  
bifall till förbundsstyrelsens förslag. 
Ove Jansson yrkar bifall till förbundsstyrelsens förslag avseende både rapporten och  
motion 15. 
Ulf Klasén yrkar att motion 15 ska anses besvarad. 
Christina Lindberg, Annika Strandhäll, Eva Wannberg och Svante Karlsson yrkar  
bifall till utskottets förslag. 
Dessutom görs inlägg av följande personer: Lars Ek och Yvonne Lundén. 
 
Efter votering beslutar förbundsmötet 
 
att uppdra till förbundsstyrelsen att ta fram diskussionsmaterial om chefsfrågor, 

som kan användas tillsammans ed det nya ledarskapsprogrammet för att 
åstadkomma en bred diskussion bland medlemmar och förtroendevalda 

 
att uppdra till förbundsstyrelsen låta tillämpliga delar av detta material också 

arbetas in i SKTFs utbildningsmaterial 
 
att uppdra till förbundsstyrelsen att ta fram en särskild utbildning för 

förtroendevalda som ska företräda chefsmedlemmar och att ansvaret för 
kvalitetssäkringen av att utbildningen tas fram, genomförs och följs upp, 
ligger på kansliorganisationen 
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att uppdra till förbundsstyrelsen att fortsätta stärka medlemmarnas värde i 
medlemskapet och relationen till SKTF 

 
att uppdra till förbundsstyrelsen att implementera en chefstidning i det ordinarie 

medlemserbjudandet för chefer under förutsättning att en test och 
utvärdering visar att det finns gynnsamma förutsättningar för en sådan 

 
att uppdra till förbundsstyrelsen att fullfölja satsningen på att öka SKTFs 

närvaro på våra prioriterade högskoleutbildningar och 
övergångsrekryteringen från Trias studerandemedlemskap samt 
kvalitetssäkra rekryteringen av chefer vid nyanställningar på chefstjänster 

 
att avdelningar och klubbar aktivt informerar sina chefsmedlemmar om deras 

värde i medlemskapet, samt 
 
att i övrigt godkänna rapporten 
 
att bifalla motion 15. 
 
Ebon Eriksson föredrar betänkande från utskott 3, som behandlar motionerna 16-20. 
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom betänkandet. 
 
Vid behandling av motion 16 beslutar förbundsmötet 
 
att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utforma riktlinjer till stöd för hur SKTFs 

lokala företrädare ska kunna argumentera för att tillämpa kollektivavtal då 
arbetsgivaren avser att anlita utomstående entreprenörer 

 
att anse motionerna 17-20 besvarade. 
 
Vivian Lövgren föredrar betänkandet från utskott 4, som behandlar motionerna 21- 
23 och 41 samt 24-28. 
Olle Thalén, Eva Nordmark och Curt Guwallius yrkar bifall till utskottets förslag. 
Lena Siljebråt, Dick Österholm, Lennart Merking och Sören Eriksson yrkar avslag på  
motion 26. Sören Eriksson yrkar att SKTF ska arbeta för förbättrat regelverk  ang  
friåret. 
Annika Landberg-Bjurling yrkar bifall till motion 27. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse motionerna 21-23 samt 41 besvarade med följande tillägg: Det som 

står i motionerna är viktiga frågor. Betydelsefullt är därför hur vi behandlas 
som individer. Viktigt är att rättssäkerheten stärks på våra 
arbetsförmedlingar. Utskottet önskar mer handfasta initiativ från SKTF. 

 
att bifalla första att-satsen i motion 24, dvs att verka för att starta-eget-bidragen 

förlängs från 6 månader till 12 månader 
 
att anse andra att-satsen i motion 24 besvarad 
 
att avslå motionerna 25 och 26 
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att anse motion 28 besvarad 
 
Efter votering beslutar förbundsmötet 
 
att avslå motion 27. 
 
Christina Ohlzon föredrar betänkande från utskott 5, som behandlar motionerna 29  
och 30. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse första, andra och tredje att-satserna i motion 29 besvarade 
 
att bifalla fjärde att-satsen  i motion 29 att SKTF presenterar en handlingsplan 

för implementeringen av FAS -05 
 
att bifalla femte att-satsen gällande FAS -05, dvs att tydligt följa upp 

implementeringen av FAS -05, samt 
 
att avslå delen gällande K 93 i femte att-satsen 
 
att beträffande motion 30, uppdra till förbundsstyrelsen att genomföra en 

kartläggning över löneassistenters och –handläggares möjlighet till 
sammanhängande semester under sommarmånaderna, som ett stöd i att 
driva frågan lokalt. 

 
Pierre Holmgren föredrar betänkande från utskott 7, som behandlar motionerna 31  
och 32. 
Inlägg görs av Annika Strandhäll och Lars Ek. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse motion 31 besvarad.  
 
Utskottet vill framhålla det angelägna i att SKTF ytterligare aktivt driver frågan om att  
metoden med avidentifiering även tillämpas av våra arbetsgivare såväl lokalt som  
centralt. Detta sker lämpligen genom partskontakter men även genom medlemmar  
och förtroendevalda som är aktiva vid rekryteringstillfället. Ett underliggande syfte är  
att höja medvetenheten och det angelägna i ett aktivt antidiskrimineringsarbete. 
 
att bifalla motion 32, dvs att förbundsstyrelsen tillser att allförbundspersonal 

skall genomgå MoD-utbildning 
 
att på sikt samtliga förtroendevalda skall genomgå MoD eller motsvarande 

utbildning 
 
att förbundsmötet uppmanar avdelningar/klubbar att där så är lämpligt anlita 

lokala/regionala utbildningssamordnare som erbjuder motsvarande 
utbildning. 
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Kerstin Rönnholm föredrar betänkande från utskott 8, som behandlar motionerna  
33-37. 
Inlägg görs av Peter Rolfsson. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anse motionerna 33 och 37 besvarade 
 
att avslå motionerna 34 och 35 
 
att överlämna motion 36 till kommande avtalsgrupp för avtalsområdena 

Sveriges Kommuner och Landsting, arbetsgivarförbundet Pacta samt 
Svenska kyrkan. 

 
Anette Kinhammar föredrar betänkande från utskott 10, som omfattar motionerna 38  
och 39. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att avslå första att-satsen i motion 38 
 
att bifalla andra att-satsen i motion 38, dvs att SKTF undersöker möjligheterna 

till samarbete med andra lämpliga förbund i exempelvis lönefrågan 
 
att  bifalla tredje att-satsen i motion 38, dvs att uppdra åt förbundsstyrelsen att 

inom Tria hitta samarbetsformer och metoder för hur vi arbetar med 
rekrytering av studenter på de tekniska utbildningarna och att detta arbete 
ska påbörjas senast 2006, samt 

 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsmötet 2006 presentera en 

rapport om hur Tria-arbetet fortskrider 
 
att avslå motion 39. 
 
Anette Kinhammar föredrar betänkande från utskott 10 som behandlar  
rekryteringsfrågor. 
Roland Gustavson och Eva Karlsson yrkar bifall till utskottets förslag. 
Inlägg görs av Peter Rolfsson. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att rekrytering av nya medlemmar ska prioriteras i alla delar av organisationen 
 
att SKTF under 2006 minst ska rekrytera lika många nya medlemmar som det 

antal som lämnar oss 
 
att rekrytering fortsätter att lyftas fram som en prioriterad fråga i all facklig 

utbildning 
 
att stärka medvetenheten om vilka SKTF organiserar och vikten av att vi 



 PROTOKOLL nr 5  
  
 
 
 
Förbundsmöte 11-13 september 2005 
 
 

12 

förbättrar representativiteten. 
 
Robert Jacob yrkar att förbundsmötet behandlar betänkande från utskott 12 före  
betänkandet från utskott 11. 
Ove Jansson yrkar att betänkandet från utskott 11 behandlas före betänkandet från  
utskott 12. 
 
Efter votering beslutar förbundsmötet 
 
att betänkandet från utskott 11 behandlas före betänkandet från utskott 12. 
 
Annica Lindholm föredrar betänkande från utskott 11, som behandlar rapport från  
utredningen Verksamhet för arbetslösa samt motionerna 40, 42-49, 50, 52, 54 och  
55. 
Lena Siljebråt gör ett förtydligande av motion 40. 
Lennart Merking yrkar ändring av punkt 6 i rapporten till förmån  
för att bilda styrelser i allmänna klubbar. Robert Jacob yrkar omformulering av punkt  
6 i rapporten. 
Curt Guwallius med stöd av Robert Jacob yrkar att punkt 6 i rapporten bordläggs till  
förbundsmötet behandlat betänkandet från utskott 12. 
Inlägg görs av Roland Gustavsson, Lars Ek, Jan Andersson, Peter Rolfsson,  
 
Efter votering beslutar förbundsmötet 
 
att behandla punkt 6 i rapporten nu. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att bifalla utskottets förslag, dvs att det enligt punkt 6 för att öka och tydliggöra 

de arbetslösas inflytande och delaktighet i SKTFs verksamhet, bildas en 
dialoggrupp/referensgrupp inom varje allmän klubb. Denna grupp ska bestå 
av de personer som valts till ordinarie ombud och ersättare till 
förbundsmötet. Dessa personer registreras och jämställs med 
förtroendevalda när det gäller tillgång till information på sktf.se, Aspekten 
och TCO-tidningen. Dessutom ska information som skickas ut till 
klubbar/avdelningar även skickas till dialoggruppen/referensgruppens 
medlemmar, t ex brev från valutskottet och konferensinbjudningar. 

 Centret har ansvaret för verksamheten riktad till medlemmarna i allmänna 
klubben. Centren ska tillsammans med denna grupp exempelvis 

- hantera och sprida den information den får till sig 
- bygga och hålla i nätverk 
- planera och genomföra forumträffar 
- planera och genomföra aktiviteter och utbildningar för de arbetslösa. 

 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Efter votering beslutar förbundsmötet 
 
att bifalla utskottets förslag enligt ovan. 
 
SKTF Göteborg m fl reserverar sig mot beslutet. 
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Förbundsmötet beslutar 
 
att       uppdra till förbundsstyrelsen att omsätta arbetsgruppens förslag enligt punkt 

1-5, och 7-9 i rapporten. 
 
Beträffande motion 51 yrkar Curt Guwallius att ”motionens innehåll ska göras känt  
för SKTFs medlemmar”. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att      anse motionerna 40, 47, 48, 50, 52, 54 och 55 besvarade 
 
att       beträffande motion 42 uppmana de lokala avdelningarna/klubbarna och 

centren att se över möjligheten att förhandla fram rabatter på friskvård till 
medlemmar 

 
att       avslå motionerna 43, 46, 49 och 53 
 
att       beträffande motion 44 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i arbetet med punkt 4 

i rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa, ta hänsyn till 
andemeningen i motionen 

 
att       beträffande motion 45 ge förbundsstyrelsen i uppdrag att bevaka och följa upp 

frågan 
 
att       aktualisera motion 51 i samband med översyn av organisationsavtalet med 

Journalistförbundet samt att motionens innehåll ska göras känt för SKTFs 
medlemmar. 

 
Lars Ström, ordförande i utskott 12, föredrar utskottets betänkande och yrkar bifall  
till detsamma. 
Lena Siljebråt yrkar att ett tillägg görs till motion 56 ang regelbundna träffar med  
SKTFs aktiva TCOare. 
Birgitta Israelsson-Lindholm yrkar bifall till motion 57 med tillägget ”att kvalitetssäkra  
rutinerna runt medlemsförflyttningarna mellan avdelning och allmän klubb”. Karl- 
Gustav Forsberg yrkar bifall till motion 57 med tillägget ”att kvalitetssäkra rutiner runt  
medlemsrörelsen i förbundet”. Patrik Hedman yrkar bifall till motion 57 med tillägget  
”att oavsett beslut kvalitetssäkra medlemsrörelserna i förbundet”. 
Javad Erfanian och Saleh Dirawi yrkar bifall till första och andra att-satserna i motion  
71 och att första att-satsen anses besvarad. 
Lena Hartell yrkar beträffande motionerna 78-87 att en konsekvensanalys  
genomförs innan beslut om förbundsmöte vartannat år fattas. 
Mats Eklund yrkar avslag på motionerna 78-87 vad avser förbundsmöte vartannat år  
och att frågan utreds. 
Curt Guwallius, Ulf Klasén yrkar bifall till motionerna 78-87 
Annica Landberg-Bjurling yrkar bifall till motion 98. 
Robert Jacob yrkar bifall till motionerna 96-99. 
motion 103. 
Lennart Merking yrkar bifall till motionerna 96-101. 
Inlägg görs i övrigt av Peter Rolfsson, Lars Ek och Lennart Merking. 



 PROTOKOLL nr 5  
  
 
 
 
Förbundsmöte 11-13 september 2005 
 
 

14 

 
Förbundsmötesordföranden konstaterar att motionerna 96-99 är avgjorda i och med  
beslutet om betänkandet från utskott 11. 
Robert Jacob yrkar att beslutet avseende motionerna 96-99 rivs upp. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att     förbundsmötets beslut avseende motionerna 96-99 står fast. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att      beträffande motion 56 ha regelbundna träffar med TCO-aktiva SKTF-are 
 
Efter votering och rösträkning, som utfaller med 133 röster för utskottets förslag och  
99 emot beslutar förbundsmötet 
 
att       avslå motion 57 men att medlemsrörelserna i förbundet ska kvalitetssäkras 
 
att       anse motionerna 59, 67, 70, 74, 94, andra att-satsen i motion 103, 105    

besvarade 
 
att      efter votering anse motion 71 besvarad 
 
att      avslå motionerna 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 72, 75, 76, 77, 88, 89, 

9091, 92, 93, 95, 96, 97, 98 ,99, 100, 101 
 
att       beträffande motion 69 uppdra till förbundsstyrelsen att utveckla befintligt 

material för att i motionens anda förbättra underlaget till den individuella 
kompetensutvecklingsplanen för förtroendevalda  

 
Efter votering och rösträkning med siffrorna 148 för och 99 emot 
  
beslutar förbundsmötet 
 
att        avgöra frågan om förbundsmöte vartannat år idag. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att       bifalla första yrkandet i motion 78, första att-satsen i motionerna 79-81, 

motionerna 82-86 oh första yrkandet i motion 87, dvs att förbundsmöte fr o m 
2006 ska hållas vartannat år 

 
att       ändra stadgarna enligt följande: § 6 mom 2. Ordinarie förbundsmöte hålls 

vartannat år och behandlar och avgör ärenden enligt mom 6. Varannan gång 
behandlas och avgörs dessutom ärenden enligt mom 7 

            § 6 mom 7 Varannan gång ska följande avgöras: 
 
att       avslå yrkandet i motion 78 avseende ekonomidelen 
 
att       avslå andra yrkandet i motion 78 om saxade mandatperioder 
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att       anse andra att-satsen i motion 79 besvarad 
 
att       anse andra att-satsen i motionerna 80 och 81 besvarade  
 
att       bifalla andra yrkandet i motion 87, dvs att uppdra till förbundsstyrelsen att 

utarbeta former för genomförandet av konferenser och kontakter mellan 
”förbundsmötesåren”, samt 

 
att       uppdra till förbundsstyrelsen att till nästa förbundsmöte återkomma med en 

konsekvensbeskrivning av beslutet beträffande förbundsmöte vartannat år och 
då speciellt med avseende på demokrati och representation, valfrågor, 
ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter samt förbundets behandling 
av ekonomifrågor. I detta arbete ska förtroendevalda i regionerna involveras 

 
att       beträffande motion 106 överlämna den till handläggning i samband med  att 

dubbelanslutningsavtalet med Journalistförbundet förnyas 
 
att       beträffande motion 107 ge det centrala valutskottet i uppdrag att lägga ett 

förslag till nästa förbundsmöte om när, var och hur kandidater till 
förbundsstyrelsen ska presenteras och utfrågas. 

 
§ 12 BEHANDLING AV PROGRAMDOKUMENT 
 
Ordföranden i utskott 1, Monica Göl, kommenterar utskottets förslag till välfärdsprogram. 
Eva Nordmark yrkar bifall till utskottets förslag. 
 
Ordföranden i utskott 2, Margareta Fällström kommenterar utskottets förslag. 
Ann-Mari Rydell yrkar bifall till utskottets förslag. 
Inlägg görs av Lennart Merking. Ulf Klasén yrkar att första ståndpunkten under ”SKTFs ståndpunkter” 
ska lyda ”chefer i politiskt styrd verksamhet ska ha samma löneutveckling som chefer i näringslivet.” 
 
Ordföranden i utskott 3, Ebon Eriksson, föredrar det lönepolitiska programmet. Annika Skoglund yrkar  
bifall till utskottets förslag. 
 
Ordföranden i utskott 5, Christina Ohlzon, kommenterar utskottets förslag till arbetsmiljöprogram.  
Anders Blom yrkar bifall till utskottets förslag. Lars Ek yrkar att texten skrivs om. 
 
Ordföranden i utskott 6, Tuula Visala-Järvinen, kommenterar utskottets förslag till  
jämställdhetsprogram.  Delshad Saleh yrkar bifall till utskottets förslag. 
 
Ordföranden i utskott 7, Pierre Holmgren, föredrar utskottets förslag avseende utarbetande av program  
för området Jämlikhet, likabehandling och mångfald. Anna-Lena Danielsson yrkar bifall till utskottets  
förslag. 
 
Ordföranden i utskott 8, Kerstin Rönnholm, föredrar utskottets förslag avseende programområde  
Anställningsvillkor. Bo-Göran Johnsson yrkar bifall till utskottets förslag. 
 
Ordföranden i utskott 9, Inger Hasselberg, kommentar förslaget till internationellt program. Yvonne  
Lundén yrkar bifall till utskottets förslag. 
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Förbundsmötet beslutar 
 
att anta förslaget till välfärdsprogram  
 
att anta förslaget till program för område Ledarskap med de ändringar utskottet föreslagit och med 

Ulf Klaséns ändringsyrkande avseende första punkten under SKTFs ståndpunkter ”chefer i 
politiskt styrd verksamhet ska ha samma löneutveckling som chefer i näringslivet”  

 
att anta det lönepolitiska programmet  
 
att anta förslaget till program för området Sysselsättning/arbetsmarknad  
 
att anta förslaget till arbetsmiljöprogram  
 
att anta förslaget till jämställdhetsprogram   
 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att på basis av utskottets synpunkter, 2004 års programtext samt 

RIM-dokumentet ”Strukturer i SKTF…”, utarbeta riktlinjer för mångfaldsarbetet under 2006 samt 
lägga förslag till programtext vad gäller området Jämlikhet, likabehandling och mångfald till 
nästkommande förbundsmöte.  

 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån utskottets diskussionsmaterial fullfölja arbetet med att 

ta fram program för området Anställningsvillkor under 2006 
 
att förbundsstyrelsens förslag till program för området Anställningsvillkor ska vara förbundets 

program i avvaktan på beslut vid nästkommande förbundsmöte samt att utskottets bilaga till 
betänkandet ska vara ett stöd i arbetet 

 
att anta förslaget till internationellt program. 
 
§ 13 RAPPORT OM INKOMSTFÖRSÄKRINGEN 
 
Claes Orbelius lämnar en redogörelse för bakgrunden till det tidigare beslutet om försäkringen samt  
redogör för villkoren i försäkringen. Efter beslutet uppstod frågan huruvida ersättning från försäkringen  
är skattepliktig eller inte. Den frågan är fortfarande oklar, då besked från skatterättsnämnden ännu inte  
erhållits. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
§ 14 FYLLNADSVAL AV LEDAMOT I VALUTSKOTTET 
 
Lars Ström, region Syd, föreslår Marie Sivernäs som ledamot i valutskottet, fyllnadsval efter Lars  
Eklund, som lämnar uppdraget. 
 
Förbundsmötet beslutar 
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att utse Marie Sivernäs som ledamot i valutskottet efter Lars Eklund. 
 
 
§ 15 FÖRBUNDETS INRIKTNINGSDOKUMENT 
 
Eva Nordmark kommenterar förslaget till inriktning av verksamheten 2006 och påpekar särskilt att ordet  
”jämställdhet” saknas på två ställen. 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att fastställa inriktningen av verksamheten 2006. 
 
§ 16 Avslutning 
 
Eva Nordmark tackar Lars Eklund för hans insatser i förbundets valutskott. Därefter delas priser ut i  
den genomförda rekryteringstävlingen. 
Eva Nordmark tackar också förbundsmötesordförandena för deras arbete under förbundsmötet. 
 
Sittande ordföranden Marie Svedberg-Algotsson förklarar 2005 års förbundsmöte avslutat. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Agneta Lindgren               Torbjörn Bredin               Bengt Lindman 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Maj-Lis Lindberg Marie Svedberg-Algotsson 
Ordförande Ordförande 
 
 
Justerare 
 
 
 
Kristina Arvidsson Christina Lindberg 
 
 
 
Ralph Rosenlund 
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5.   Motioner, förbundsstyrelsens yttranden och förslag 
6.   Rapporter och förslag 
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