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Motion 1 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Välfärdsfrågor 

SKTF har under många år aktivt drivit frågorna kring välfärden och senaste gången var i annonserna 
i dagspressen i mars/april, där Eva Nordmark säger "Vi behöver få igång en debatt om 
välfärdssektorns framtid" och huruvida privata aktörer inom vård och omsorg ger mer eller mindre 
kvalitet för skattepengarna?. För att inte tala om sjukvården, hur den ska organiseras och hur får vi 
bästa tänkbara vård framöver". 

2004 års förbundsmöte och de diskussioner som där resulterade i ett dokument och de tre 
välfärdskonferenser som anordnas i början av 2005 visar på att för SKTF är detta ett av de högst 
prioriterade områdena. Detta framgår också av de ståndpunkter som EPUS:s kongress 2004 tog 
ställning till och som SKTF står bakom. Vidare har ett antal kända debattörer som Gunnar 
Wetterberg och Göran Rosenberg och författaren Bodil Malmsten tagit upp och berört dessa för 
samhället angelägna frågor på flera sätt. Oron inför hur det ska bli i framtiden kan man i dessa 
sammanhang se som en röd tråd. 

Redan på 1988 års kongress tog förbundets dåvarande 1.e vice ordförande, Birgitta Carlmark, upp 
följande "Värnet om och förnyelsen av den offentliga sektorn är en förutsättning för den generella 
välfärdspolitiken. Det är också av avgörande betydelse att den offentliga sektorn inom 
kommunaliseras eller blir offer för tillfälliga trender inom näringsliv och managementkultur. Den 
offentliga sektorn måste garantera och ta ansvar för vården, omsorgen, utbildningen, kulturen, 
kommunikationerna, miljön, bostadsförsörjningen m.m. "Viljan att förnya och utveckla sektorn 
sammanhänger också med viljan att förnya och utveckla sektorn sammanhänger också med viljan att 
slå vakt kring och utveckla det solidariska samhället. Vi vill utveckla samhället till ett samhälle med 
ökad demokrati, en generell välfärd, ett samhälle som har en plats i arbetslivet och i det sociala livet 
för alla, oavsett ålder, ekonomi, utbildning, hälsa eller kön. Vi vill skapa ett generösare samhälle". "I 
SKTFs tidning inför kongress och valrörelse och "Om jag fick bestämma" för vi ut frågan om privat 
eller offentlig verksamhet på följande sätt; Ropet på privatisering har något av tulipanaros över sig. 
Men det finns ingenting som talar för att en förändring av ägandet automatiskt för med sig något 
bättre. Risken är överhängande att vi får privata monopol och minskad valfrihet istället".  

Helt klart är det att likställighetsprincipen enligt gällande kommunallag kraftigt har urholkats när 
det gäller avregleringarna och när det gäller privatisering, entreprenader och nya 
organisationslösningar. Kvalitetsfrågor i olika verksamheter har kommit i skymundan. Vi 
understryker särskilt att principfrågan inte bara gäller vård och omsorg, utan också andra 
samhällsfunktioner som kollektivtrafik, skola, el och vatten. Vår utgångspunkt är att frågan om 
ekonomiska medel och personal till stora delar finns, men att fördelningen av resurser kan ske på ett 
annat och framförallt ett bättre sätt för individen. Vi tror även att resurserna kan användas på ett 
mer kostnadseffektivt sätt inom den offentliga verksamheten, exempelvis genom samordning över 
verksamhetslandsting och andra gränser liksom att benchmarking kan ge givna fördelar.  

Den demokratiska utvecklingen visar att resurser inom välfärden måste omfördelas mellan olika 
verksamheter så att äldreomsorgen får ökade resurser. Nya tankesätt beträffande organisation, 
kvalitetstänkande, utvärdering och uppföljning måste komma till stånd. 

Vi instämmer helt med vad Eva Nordmark har sagt beträffande att en bred debatt inom och utom 
förbundet i dessa frågor är nödvändig. 
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Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att uppdraga åt förbundsstyrelsen att utreda hur dagens och framtidens offentliga 
tjänster ska organiseras och finansieras i förhållande mellan offentlig och privat 
utförande varvid särskilt ska beaktas ekonomi- kvalitets- och insynsfrågor samt ett 
ändamålsenligt resursutnyttjande samt 

att inom organisationen SKTF föra en bred debatt i dessa frågor inte minst med 
utgångspunkt från SKTFs grundideologiska bas och värdegrund.  
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Motion 2 

Motionär: Stockholmsavdelningen 

Välfärdsfrågor 

SKTF har under många år aktivt drivit frågorna kring välfärden och senaste gången var i annonserna 
i dagspressen i mars/april där Eva Nordmark säger ”Vi behöver få i gång en debatt om 
välfärdssektorns framtid, och huruvida privata aktörer inom vård och omsorg ger mer eller mindre 
kvalitet för skattepengarna? För att inte tala om sjukvården, hur den ska organiseras och hur får vi 
bästa tänkbara vård framöver.” 2004 års förbundsmöte och de diskussioner som där resulterade i ett 
dokument och de tre välfärdskonferenser som anordnats i början av 2005 visar på att för SKTF är 
detta ett av de högst prioriterade områdena. Detta framgår också av de ståndpunkter som EPSU:s 
kongress 2004 tog ställning till och som SKTF står bakom. Vidare har ett antal kända debattörer 
som Gunnar Wetterberg och Göran Rosenberg och författaren Bodil Malmsten tagit upp och berört 
dessa för samhället angelägna frågor på flera sätt. Oron inför hur det ska bli i framtiden kan man i 
dessa sammanhang se som en röd tråd. 

Redan på 1988 års kongress tog förbundets dåvarande 1:e vice ordförande, Birgitta Carlmark, upp 
följande:” Värnet om och förnyelsen av den offentliga sektorn är en förutsättning för den generella 
välfärdspolitiken. Det är också av avgörande betydelse att den offentliga sektorn inom 
kommunaliseras eller blir offer för tillfälliga trender inom näringsliv och managementkultur. Den 
offentliga sektorn måste garantera och ta ansvar för vården, omsorgen, utbildningen, kulturen, 
kommunikationerna, miljön, bostadsförsörjningen m m. ” ”Viljan att förnya och utveckla sektorn 
sammanhänger också med viljan att slå vakt kring och utveckla det solidariska samhället. Vi vill 
utveckla samhället till ett samhälle med ökad demokrati, en generell välfärd – ett samhälle som har 
en plats i arbetslivet och i det sociala livet för alla, oavsett ålder, ekonomi, utbildning, hälsa eller kön. 
Vi vill skapa ett generösare samhälle. ” ”I SKTFs tidning inför kongress och valrörelse och ”Om jag 
fick bestämma” för vi ut frågan om privat eller offentlig verksamhet på följande sätt: Ropet på 
privatisering har något av tulipanaros över sig. Men det finns ingenting som talar för att en 
förändring av ägandet automatiskt för med sig något bättre. Risken är överhängande att vi får privata 
monopol och minskad valfrihet i stället.” 

Helt klart är det att likställighetsprincipen enligt gällande kommunallag kraftigt har urholkats när 
det gäller avregleringarna och när det gäller privatisering, entreprenader och nya 
organisationslösningar. Kvalitetsfrågor i olika verksamheter har kommit i skymundan. Vi 
understryker särskilt at principfrågan inte bara gäller vård och omsorg utan också andra 
samhällsfunktioner som kollektivtrafik, skola, el och vatten. Vår utgångspunkt är att frågan om 
ekonomiska medel och personal till stora delar finns men att fördelningen av resurser kan ske på ett 
annat och framförallt ett bättre sätt för individen. Vi tror även att resurserna kan användas på ett 
mer kostnadseffektivt sätt inom den offentliga verksamheten exempelvis genom samordning över 
verksamhets-, landstings- och andra gränser liksom att benchmarking kan ge givna fördelar. 

Den demografiska utvecklingen visar att resurser inom välfärden måste omfördelas mellan olika 
verksamheter så att äldreomsorgen får ökade resurser.  Nya tankesätt beträffande organisation, 
kvalitetstänkande, utvärdering och uppföljning måste komma till stånd. 

Vi instämmer helt med vad Eva Nordmark har sagt beträffande att en bred debatt inom och utom 
förbundet i dessa frågor är nödvändig. 
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SKTF Stockholms stad föreslår  

att  förbundsmötet uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda hur dagens och framtidens 
offentliga tjänster ska organiseras och finansieras i förhållandet mellan offentligt och 
privat utförande varvid särskilt ska beaktas ekonomi-, kvalitets- och insynsfrågor samt 
ett ändamålsenligt resursutnyttjande, samt  

att  inom organisationen SKTF föra en bred debatt i dessa frågor inte minst med 
utgångspunkt från SKTFs grundideologiska bas och värdegrund.  
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Motion 3 

Motionär: Landstingsavdelningen Stockholm 

Välfärdsfrågor 

SKTF har under många år aktivt drivit frågorna kring välfärden och senaste gången var i annonserna 
i dagspressen i mars/april där Eva Nordmark säger ”Vi behöver få i gång en debatt om 
välfärdssektorns framtid, och huruvida privata aktörer inom vård och omsorg ger mer eller mindre 
kvalitet för skattepengarna? För att inte tala om sjukvården, hur den ska organiseras och hur får vi 
bästa tänkbara vård framöver.” 2004 års förbundsmöte och de diskussioner som där resulterade i ett 
dokument och de tre välfärdskonferenser som anordnats i början av 2005 visar på att för SKTF är 
detta ett av de högst prioriterade områdena. Detta framgår också av de ståndpunkter som EPSU:s 
kongress 2004 tog ställning till och som SKTF står bakom. Vidare har ett antal kända debattörer 
som Gunnar Wetterberg och Göran Rosenberg och författaren Bodil Malmsten tagit upp och berört 
dessa för samhället angelägna frågor på flera sätt. Oron inför hur det ska bli i framtiden kan man i 
dessa sammanhang se som en röd tråd. 

Redan på 1988 års kongress tog förbundets dåvarande 1:e vice ordförande, Birgitta Carlmark, upp 
följande:” Värnet om och förnyelsen av den offentliga sektorn är en förutsättning för den generella 
välfärdspolitiken. Det är också av avgörande betydelse att den offentliga sektorn inom 
kommunaliseras eller blir offer för tillfälliga trender inom näringsliv och managementkultur. Den 
offentliga sektorn måste garantera och ta ansvar för vården, omsorgen, utbildningen, kulturen, 
kommunikationerna, miljön, bostadsförsörjningen m m. ” ”Viljan att förnya och utveckla sektorn 
sammanhänger också med viljan att slå vakt kring och utveckla det solidariska samhället. Vi vill 
utveckla samhället till ett samhälle med ökad demokrati, en generell välfärd – ett samhälle som har 
en plats i arbetslivet och i det sociala livet för alla, oavsett ålder, ekonomi, utbildning, hälsa eller kön. 
Vi vill skapa ett generösare samhälle. ” ”I SKTFs tidning inför kongress och valrörelse och ”Om jag 
fick bestämma” för vi ut frågan om privat eller offentlig verksamhet på följande sätt: Ropet på 
privatisering har något av tulipanaros över sig. Men det finns ingenting som talar för att en 
förändring av ägandet automatiskt för med sig något bättre. Risken är överhängande att vi får privata 
monopol och minskad valfrihet i stället.” 

Helt klart är det att likställighetsprincipen enligt gällande kommunallag kraftigt har urholkats när 
det gäller avregleringarna och när det gäller privatisering, entreprenader och nya 
organisationslösningar. Kvalitetsfrågor i olika verksamheter har kommit i skymundan. Vi 
understryker särskilt at principfrågan inte bara gäller vård och omsorg utan också andra 
samhällsfunktioner som kollektivtrafik, skola, el och vatten. Vår utgångspunkt är att frågan om 
ekonomiska medel och personal till stora delar finns men att fördelningen av resurser kan ske på ett 
annat och framförallt ett bättre sätt för individen. Vi tror även att resurserna kan användas på ett 
mer kostnadseffektivt sätt inom den offentliga verksamheten exempelvis genom samordning över 
verksamhets-, landstings- och andra gränser liksom att benchmarking kan ge givna fördelar. 

Den demografiska utvecklingen visar att resurser inom välfärden måste omfördelas mellan olika 
verksamheter så att äldreomsorgen får ökade resurser.  Nya tankesätt beträffande organisation, 
kvalitetstänkande, utvärdering och uppföljning måste komma till stånd. 

Vi instämmer helt med vad Eva Nordmark har sagt beträffande att en bred debatt inom och utom 
förbundet i dessa frågor är nödvändig. 
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Landstingsavdelningen i Stockholm föreslår att förbundsmötet uppdrar åt förbundsstyrelsen  

att  utreda hur dagens och framtidens offentliga tjänster ska organiseras och finansieras i 
förhållandet mellan offentligt och privat utförande varvid särskilt ska beaktas 
ekonomi-, kvalitets- och insynsfrågor samt ett ändamålsenligt resursutnyttjande, samt  

att  inom organisationen SKTF föra en bred debatt i dessa frågor inte minst med 
utgångspunkt från SKTFs grundideologiska bas och värdegrund.  

Avdelningens yttrande 

Landstingsavdelning 136 ställer sig bakom ovanstående motion 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 1-3 

Frågorna som rör välfärd och tillväxt är ett av de kärnområden som förbundsstyrelsen särskilt följer 
och bevakar. SKTF har historiskt alltid haft ett djupt och engagerat intresse för välfärdens utveckling 
i landet. Diskussionen har, inte minst, varit aktiv på de senaste förbundsmötena och är ett av de 
prioriterade områdena i SKTFs verksamhetsplan för 2005. Precis som motionärerna påpekar behövs 
en bred debatt inom och utom förbundet i dessa frågor. 

Med diskussionerna från förbundsmötet 2004 och välfärdskonferenserna under våren 2005 som 
grund  lägger förbundsstyrelsen fram ett förslag till program för välfärd och tillväxt till årets 
förbundsmöte. Det är dags att inte bara prata om välfärd och tillväxt i allmänna termer utan också 
att försöka bli tydlig i vilka ståndpunkter och ställningstagande som förbundet gör.  

Tanken är att programmet för välfärd och tillväxt, tillsammans med de övriga programmen, skall 
vara ett medel att bidra till en intensifierad diskussion inom viktiga områden för SKTF. Inte bara på 
detta förbundsmöte utan också framöver. 

Precis som motionärerna skriver så är det mycket som händer just nu kring offentliga sektorn, inte 
bara i vårt land utan också inom EU. Diskussionen pågår för fullt i Europa och kommissionen har 
släppt en grönbok och en vitbok om tjänster i allmänhetens intresse. EU söker här sin roll ”när det 
gäller att fastställa de mål av allmänt intresse som eftersträvas genom dessa tjänster och hur de bör 
organiseras, finansieras och utvärderas”. Dessutom pågår diskussionen om tjänstedirektivet, som inte 
bara rör offentliga tjänster utan samtliga tjänster hos unionens medlemsstater. 

I Sverige släpptes senaste långtidsutredningen i mars 2004 med omfattande analyser av finansiering 
och andra långsiktiga utmaningar för välfärden i landet. 

Just i dagarna arbetar Ansvarskommittén för fullt. De har varit i gång sedan år 2003 och deras 
uppgift är att bedöma och ge förslag hur den samlade offentliga sektorn skall organiseras främst med 
perspektiv på  

1. struktur 

2. uppgiftsfördelning 

Dessutom kommer, helt naturligt, styrningen av hela sektorn att diskuteras eftersom det är direkt 
kopplat främst till uppgiftsfördelningen inom sektorn. Ansvarskommittén skall lämna sitt förslag i 
februari 2007. 



 11

Under hösten 2005, ja kanske redan när vi träffas på förbundsmötet, kommer Ansvarskommittén att 
släppa promemorior för diskussion om den framtida samhällsorganisationen i olika delar och med 
olika problemställningar. 

Från KOMSAM, regeringens kansli för samverkan mellan kommuner och landsting, släpptes i april 
i år den första rapporten. Den heter ”Iakttagelser om landsting” och belyser frågor om styrning och 
effektivitet i landstingen. Inte minst pekas på det som varit SKTFs käpphäst i många år, nämligen 
tidsanvändningen inom landstingen och hur vi ser till att rätt använd kompetens gör rätt sak i 
sjukvården. 

Förbundsstyrelsen anser att dessa frågor är alldeles för viktiga men framförallt alldeles för aktuella för 
att nu sätta oss ned och utreda dem. Vi behöver vara med nu och föra debatten ur våra medlemmars 
perspektiv och delta i diskussionerna för det är nu vi kan påverka som mest. Vår debatt och 
diskussion om dagens och framtidens välfärd har pågått i flera år, fortsätter på detta förbundsmöte 
och på kommande möten framöver. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå första att-satsen i motionerna, samt 

att  bifalla andra att-satsen i motionerna, dvs att en bred debatt ska föras i förbundet. 
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Motion 4 

Motionär: Sandvikenavdelningen 

Välfärdsfrågor 

Under välfärdskonferenserna som anordnades under februari 2005 har vi som deltog fått en större 
inblick i vad som försiggår i vad gäller planeringen av välfärden i framtiden. Det som var väldigt 
intressant att ta del av var Ansvarskommitténs utredning där man undersöker olika möjligheter att 
organisera sjuk- och hälsovården i framtiden. Där framgick också att kommittén gärna tar in åsikter 
från de fackliga leden. Då tycker jag att man bör framarbeta idéer som SKTFs förbundsstyrelse sedan 
för fram till de makthavare som arbetar med dessa frågor. En idé jag har som kan diskuteras på 
förbundsmötet är att hälsocentralernas roll i framtiden bör förändras så att de mer arbetar med 
förebyggande hälsa. P g a den stora ohälsan vi har i samhället bör det finnas en instans i samhället 
som utför regelbundna hälsokontroller och som sedan rådgiver personerna till olika 
livsstilsförändringar i större utsträckning än idag. Man bör också kunna samarbeta mer med den 
alternativa vården som man gör mycket i övriga Europa, d v s ordinera människor till ex naprapater 
eller att använda naturläkemedel. Att hälsocentralerna är till för de "friska" och att det finns sjukhus 
och andra vårdinrättningar för de sjuka. Dessutom bör då primärvården höra till kommunerna 
organisatoriskt sett. Ohälsan är ju ett stort samhällsproblem och företagshälsovården räcker inte till 
så då bör man i stället ändra samhällsstrukturen för att fånga upp ohälsan i ett tidigt skede. Det är 
också en facklig fråga eftersom ohälsan i arbetslivet i hög grad påverkar oss alla. I och med detta ska 
naturligtvis inte arbetet för en god arbetsmiljö upphöra. 

Jag föreslår 

att  förbundsmötet diskuterar olika frågor som kan förbättra samhällsstrukturen så  att 
ohälsan kan minska i framtiden 

att idén med hälsocentralernas roll diskuteras av förbundsmötet och att ett förslag läggs 
fram till förbundsstyrelsen som de sedan kan lägga fram till exempelvis 
ansvarskommittén eller annan instans 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären vill att vi utnyttjar förbundsmötet till att dels diskutera hur vi kan utnyttja diskussionen 
om ny samhällsstruktur för att bekämpa ohälsan i landet dels fördjupa diskussioner kring 
hälsocentralernas roll i det förebyggande arbetet. 

Läget i ansvarskommitténs arbete redogörs för kort i svaret till motionerna 1-3.  

Under hösten 2005 och våren 2006  kommer just frågorna kring organiseringen av hälso- och 
sjukvården att vara i fokus. Riktigt hur vi skall hantera den interna förbundsdiskussionen om detta 
är inte klart än men klart är att vi måste vara med i den processen nu och framöver. 

Vi behöver också fundera på vilka frågor som vi har medlemmarnas uppdrag att tycka om. 
Ansvarskommitténs uppdrag är gigantiskt och vi måste hålla fokus på det som är SKTFs perspektiv 
på frågeställningarna. Utöver den diskussionen som vi i förbundet kommer att föra så har vi alla som 
medborgare möjlighet att tycka till om hur välfärden skall organiseras i framtiden. 
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När det gäller företagshälsovård så är det viktigt med ett bättre samarbete med primärvården än det 
som finns idag. Även inom företagsvården så förändras sakta synen på ”traditionell” vård kontra 
alternativa vårdformer och mediciner. Även om den utvecklingen sker långsamt. 

Exempel på hur företagshälsovården kan lyftas fram finns numer reglerat i det avtal, som nyligen 
träffats för kommuner, landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta, arbetsmiljöavtalet FAS -05 
(Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan). 

Om primärvården skall tillhöra kommunen eller hur hela hälso- och sjukvården skall organiseras 
kommer, som sagt, att diskuteras intensivt från i höst och framöver. Vi behöver återkomma både till 
hur vi internt i SKTF skall föra den diskussionen och vad vi som fackförbund skall tycka om.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motionen besvarad 
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Motion 5 

Motionär: Peter Arnell m fl, Gävle 

Karensdagen 

För många arbetstagare är det ekonomiskt kännbart att vara frånvarande från arbetet då ersättningen 
– karens och sjuklön är avsevärt mindre än den ordinarie lönen. 

Vid flera återkommande sjukfall med frånvaro som följd innebär karensdagen ett stort ekonomiskt 
avbräck. 

Det finns skäl att tro att arbetstagare för att undvika ett ekonomiskt bortfall i samband med 
sjukdom istället går till arbetet när de är sjuka. 

Sjuknärvaro på arbetet hävdas ligga bakom en del av långtidssjukfallen samt den så kallade 
utbrändhet som är så omtalad. 

Vid infektionssjukdomar som förkylning mm riskerar man även att smitta kollegor. 

Man kan också anta att arbetstagare löser problemet med det ekonomiska bortfallet vid sjukdom 
genom att ta ut semester alternativt töjer på regelverket genom att arbeta del av första sjukdag för att 
undvika karensen helt eller delvis. 

För att komma till rätta med detta förslås att SKTF arbetar för 

ett  borttagande av karensdagen vid sjukdom samt en höjning av sjukersättningen som 
helhet. 

att  karensdagen vid sjukdom ersätts med dag med sjuklön i nivå med ersättningsnivå för 
sjukersättning. 

Avdelningens yttrande 

Gävleavdelningen 028 tillstyrker motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Ersättningsnivån vid sjukfrånvaro har ändrats många gånger under senare år. Under 2003 sänktes 
sjukpenningnivån till 77,6 procent men efter mycket kritik från bland annat fackliga organisationer 
höjdes ersättningsnivån 1 januari, 2005 tillbaka till 80 procent av lönen. 

Karensdagen är den första dagen i sjuklöneperioden, d v s normalt den första dagen man är 
frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Det finns inga krav på någon minimitid för 
sjukfrånvaro. Karensdagen räknas därför även om man bara är frånvarande under del av arbetsdagen. 
Löneavdrag sker bara för frånvarotid. Den som har flera olika arbetsgivare kan råka ut för flera 
karensdagar.  

En statlig utredning har undersökt reglerna kring karensdagsberäkning. SKTF har i sitt remissvar 
påpekat de orättvisor som finns i nuvarande system men någon förändring av beräkningarna har 
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ännu inte skett. SKTFs uppfattning är att sjukfrånvaro inte ska medföra något avdrag för karens och 
vi fortsätter att driva den frågan. 

En bestämd uppfattning från regering och riksdag är att ersättningen vid sjukfrånvaro inte får uppgå 
till 100 procent utan till maximalt 90 procent av lönen. Ersättningsnivån ska vara lägre under 
sjuktid än under arbetstid. Det är inte ens tillåtet att försäkra sig till samma nivå som den tidigare 
lönen. Om man ändå gör det sker en samordning och avräkning av ersättningarna.  

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att anse  motionen besvarad. 
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Motion 6 

Motionär: Stockholmsavdelningen 

Utvärdering av nuvarande allmänna pensionssystem 

2005 års första pensionsutbetalningar har gjort landets 1,8 miljoner pensionärer upprörda. Det blev 
några tior mer per månad som ska täcka hyreshöjningar (+ 2- 4 %), vård och omsorg, tandvård och 
mediciner samt annat livets nödtorft. Pension är för de flesta intjänad lön och i synnerhet för våra 
medlemmar. Det är inte acceptabelt att dagens och särskilt framtidens äldre hela sin återstående 
livstid– i allmänhet minst 20 år efter arbetslivets slut enligt utredningen Rekordgenerationen - ska 
ha en försämrad köpkraft. För ATP-pensionärerna har ökningen på den totala pensionen mellan 
åren 1994 – 2003 enligt SCB varit + 7,7 %. För löntagarna mellan 35-50 %. För att något så när 
återställa balansen bör en uppräkning ske med 1.300 kr/månad som en kompensation för minskad 
köpkraft under 10 år. Vi kräver att riksdagen ändrar beräkningen hur uppräkningen ska göras med 
att använda inkomstindex i stället för prisbasbelopp. SKTF som fackförbund har ett ansvar också 
mot tidigare medlemmar. 

SKTF Stockholms stad hemställer  

att  förbundsmötet ställer sig bakom kravet på kompensation för minskad köpkraft till 
tidigare medlemmar numera pensionärer och  

att  hos riksdagen begära en ändring av reglerna för uppräkning i det allmänna 
pensionssystemet från prisbasbelopp till inkomstindex. 
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Motion 7 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Utvärdering av nuvarande allmänna pensionssystemet 

2005 års första pensionsutbetalningar har gjort landets 1,8 miljoner pensionärer upprörda. Det blev 
några tior mer per månad, som ska täcka hyreshöjningar (+ 2-4%), vård och omsorg, tandvård och 
mediciner samt annat livets nödtorft. Pension är för de flesta intjänad lön och i synnerhet för våra 
medlemmar. Det är inte acceptabelt att dagens och särskilt framtidens äldre helar sin återstående 
livstid, i allmänhet minst 20 år efter arbetslivets slut enligt utredningen "Rekordgenerationen", ska 
ha en försämrad köpkraft. För APT-pensionärerna har ökningen på den totala pensionen mellan 
åren 1994-2003 enligt SCB varit +7,7%. För löntagarna mellan 35-50%. För att något sånär 
återställa balansen bör en uppräkning ske med 1.300:-/månad som en kompensation för minskad 
köpkraft under 10 år. Vi kräver att riksdagen ändrar beräkningen hur uppräkningen ska göras med 
att använda inkomstindex istället för prisbasbelopp. SKTF som fackförbund har ett ansvar också 
mot tidigare medlemmar.  

Vi förslår förbundsmötet besluta  

att ställa sig bakom kravet på kompensation för minskad köpkraft till tidigare 
medlemmar, numera pensionärer och  

att  hos riksdagen begära en ändring av reglerna för uppräkning i det allmänna 
pensionssystemet från prisbasbelopp till inkomstindex. 
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Motion 8 

Motionär: Landstingsavdelningen Stockholm  

Utvärdering av nuvarande allmänna pensionssystem 

2005 års första pensionsutbetalningar har gjort landets 1,8 miljoner pensionärer upprörda. Det blev 
några tior mer per månad som ska täcka hyreshöjningar (+ 2- 4 %), vård och omsorg, tandvård och 
mediciner samt annat livets nödtorft. Pension är för de flesta intjänad lön och i synnerhet för våra 
medlemmar. Det är inte acceptabelt att dagens och särskilt framtidens äldre hela sin återstående 
livstid– i allmänhet minst 20 år efter arbetslivets slut enligt utredningen Rekordgenerationen – ska 
ha en försämrad köpkraft. För ATP-pensionärerna har ökningen på den totala pensionen mellan 
åren 1994 – 2003 enligt SCB varit + 7,7 %. För löntagarna mellan 35-50 %. För att något så när 
återställa balansen bör en uppräkning ske med 1.300 kr/månad som en kompensation för minskad 
köpkraft under 10 år. Vi kräver att riksdagen ändrar beräkningen hur uppräkningen ska göras med 
att använda inkomstindex i stället för prisbasbelopp. SKTF som fackförbund har ett ansvar också 
mot tidigare medlemmar. 

Landstingsavdelningen hemställer att förbundsmötet ställer sig bakom kravet på kompensation för 
minskad köpkraft till tidigare medlemmar numera pensionärer och att hos riksdagen begära en 
ändring av reglerna för uppräkning i det allmänna pensionssystemet från prisbasbelopp till 
inkomstindex. 
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Motion 9 

Motionär: Landstingsavdelningen Stockholm 

Förbättringar i pensionsavtal med mera 

SKTF har tillsammans med övriga fackförbund på den offentliga sektorn en konstruktion i sina 
pensionsbestämmelser (tjänstepensionsdelen i det allmänna systemet) som slår mycket negativt för 
medlemmarna. Det vi främst syftar på är konstruktionen som skedde vid övergången från 
nettopensionssystem till bruttopensionssystem. Hela tiden minskar den del som utgörs av 
tjänstepensionen när den allmänna pensionen höjs. Medlemmarna upplever att SKTF har svikit dem 
när inte tjänstepensionsdelen räknas upp med index. Tjänstepensionen är ju intjänad lön och 
rimligtvis bör denna också räknas upp.  

Landstingsavdelningen i Stockholm hemställer att förbundsmötet 

 uppdrar åt förbundsstyrelsen att inom OFR driva frågorna  

 dels om uppräkning av tjänstepensionen så att det sker enligt samma regler som för 
den allmänna pensionen, 

 dels att nuvarande samordningsregler förbättras så att berörda medlemmar ser en 
kontinuerlig följsamhet också beträffande tjänstepensionen  
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Motion 10 

Motionär: Stockholmsavdelningen 

Förbättringar i pensionsavtal med mera 

SKTF har tillsammans med övriga fackförbund på den offentliga sektorn en konstruktion i sina 
pensionsbestämmelser (tjänstepensionsdelen i det allmänna systemet) som slår mycket negativt för 
medlemmarna. Det vi främst syftar på är konstruktionen som skedde vid övergången från 
nettopensionssystem till bruttopensionssystem. Hela tiden minskar den del som utgörs av 
tjänstepensionen när den allmänna pensionen höjs. Medlemmarna upplever att SKTF har svikit dem 
när inte tjänstepensionsdelen räknas upp med index. Tjänstepensionen är ju intjänad lön och 
rimligtvis bör denna också räknas upp.  

SKTF Stockholms stad hemställer att förbundsmötet 

 uppdrar åt förbundsstyrelsen att inom OFR driva frågorna  

 dels om uppräkning av tjänstepensionen så att det sker enligt samma regler som för 
den allmänna pensionen, 

 dels att nuvarande samordningsregler förbättras så att berörda medlemmar ser en 
kontinuerlig följsamhet också beträffande tjänstepensionen  
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Motion 11 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Förbättringar i pensionsavtal med mera 

SKTF har tillsammans med övriga fackförbund på den offentliga sektorn en konstruktion i sina 
pensionsbestämmelser (tjänstepensionsdelen i det allmänna systemet) som slår mycket negativt för 
medlemmarna. Det vi främst syftar på är konstruktionen som skedde vid övergången från 
nettopensionssystemet till bruttopensionssystemet. Hela tiden minskar den del som utgörs av 
tjänstepensionen när den allmänna pensionen höjs. Medlemmarna upplever att SKTF har svikit dem 
när inte tjänstepensionsdelen räknas upp med index. Tjänstepensionen är ju intjänad lön och 
rimligtvis bör denna också räknas upp. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att inom OFR driva frågan om uppräkning av 
tjänstepensionen så att det sker enligt samma regler som för den allmänna pensionen. 

att uppdra åt förbundsstyrelsen att inom OFR driva frågan om att nuvarande 
samordningsregler förbättras så att berörda medlemmar ser en kontinuerlig 
följsamhet också beträffande tjänstepensionen. 
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Motion 12 

Motionär: Landstingsavdelningen i Stockholm 

Pensioner och övriga förmåner i samhället 

Framtids- och omvärldsanalysföretaget Kairos Future har i en studie kallad ”Rekordgenerationen 
1945 - 1954” pekat på ett antal frågeställningar och hur denna mycket stora grupp ser på sin 
framtid. Det är en mycket intressant läsning. SKTFs medlemsstruktur liknar mycket den som 
studien omfattar. I rapporten konstateras att deltagarna ser fram mot sin pensionärstid som en ny 
”frihetstid”, att gruppen troligen uppnår en hög levnadsålder och räknar med att kunna utnyttja den 
till ett så rikt liv som möjligt i frihet från ansvar och med möjligheter att förverkliga sina drömmar. 
Är ”Rekordgenerationen” en viktig konsumentgrupp? Kommer kraven på samhället att öka när vi får 
allt fler äldre och framförallt äldre, äldre dvs personer över 80 år. Ja så blir det säkert och hur är då 
den stora frågan. Vi är ett förbund med stora grupper lågavlönade kvinnor inom yrken som påverkas 
av den skisserade situationen och som troligen inte får en ekonomi som gör att man kan leva ut sin 
frihet. Dessa medlemmar förväntar sig att förbundet agerar i tid när det gäller deras blivande 
livsvillkor. 

Vad har ett fackförbund som SKTF med de medlemmar som lämnar organisationen att göra kanske 
någon frågar sig. Jo, SKTF har ju redan sedan 25 år en verksamhet för seniorer och det gäller för 
förbundet att också värna om dessa medlemmars villkor inom både ekonomifrågor som inom andra 
samhällsområden. Blir det arbetskraftsbrist när denna grupp går i pension? Eller behöver denna 
medlemsgrupp arbeta betydligt längre än till den pensionsålder (67 år) som vi har idag.  

Vi anser att våra avtal och anställningsvillkor därför behöver anpassas redan i nästa avtalsrörelse och 
bli flexiblare än vad de är i dag. Här har samhället en resurs att ta vara på och också SKTF.  

Landstingsavdelningen i Stockholm föreslår förbundsmötet besluta  

att  SKTF i nästa avtalsrörelse kraftfullt agerar rörande dels att ovan berörda medlemmars 
livsvillkor – t ex pensioner, andra förmåner och ställning i samhället - och också 
inom vår egen organisation inte ytterligare försämras, samt  

att  förbundet till nästa förbundsmöte tar fram en handlingsplan som bland annat pekar 
på alternativa framtidsbilder för Rekordgenerationen.  
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Motion 13 

Motionär: Stockholmsavdelningen 

Pensioner och övriga förmåner i samhället 

Framtids- och omvärldsanalysföretaget Kairos Future har i en studie kallad ”Rekordgenerationen 
1945 - 1954” pekat på ett antal frågeställningar och hur denna mycket stora grupp ser på sin 
framtid. Det är en mycket intressant läsning. SKTFs medlemsstruktur liknar mycket den som 
studien omfattar. I rapporten konstateras att deltagarna ser fram mot sin pensionärstid som en ny 
”frihetstid”, att gruppen troligen uppnår en hög levnadsålder och räknar med att kunna utnyttja den 
till ett så rikt liv som möjligt i frihet från ansvar och med möjligheter att förverkliga sina drömmar. 
Är ”Rekordgenerationen” en viktig konsumentgrupp? Kommer kraven på samhället att öka när vi får 
allt fler äldre och framförallt äldre, äldre dvs personer över 80 år. Ja så blir det säkert och hur är då 
den stora frågan. Vi är ett förbund med stora grupper lågavlönade kvinnor inom yrken som påverkas 
av den skisserade situationen och som troligen inte får en ekonomi som gör att man kan leva ut sin 
frihet. Dessa medlemmar förväntar sig att förbundet agerar i tid när det gäller deras blivande 
livsvillkor. 

Vad har ett fackförbund som SKTF med de medlemmar som lämnar organisationen att göra kanske 
någon frågar sig. Jo, SKTF har ju redan sedan 25 år en verksamhet för seniorer och det gäller för 
förbundet att också värna om dessa medlemmars villkor inom både ekonomifrågor som inom andra 
samhällsområden. Blir det arbetskraftsbrist när denna grupp går i pension? Eller behöver denna 
medlemsgrupp arbeta betydligt längre än till den pensionsålder (67 år) som vi har idag.  

Vi anser att våra avtal och anställningsvillkor därför behöver anpassas redan i nästa avtalsrörelse och 
bli flexiblare än vad de är i dag. Här har samhället en resurs att ta vara på och också SKTF.  

 

SKTF Stockholms stad föreslår förbundsmötet besluta  

att  SKTF i nästa avtalsrörelse kraftfullt agerar rörande dels att ovan berörda medlemmars 
livsvillkor - t ex pensioner, andra förmåner och ställning i samhället - och också inom 
vår egen organisation inte ytterligare försämras, samt  

att  förbundet till nästa förbundsmöte tar fram en handlingsplan som bland annat pekar 
på alternativa framtidsbilder för Rekordgenerationen  

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 6-13 

I motionerna 6-8 behandlar motionärerna pensionernas utveckling över tiden eller om man så vill 
indexering. Man konstaterar att utvecklingen av de sammantagna pensionerna under senare år varit 
betydligt lägre än utvecklingen av lönerna. Samtidigt uttrycks en oro för utvecklingen/indexeringen 
av framtida pension. 

Motionerna 9-11 kräver bl a att uppräkningen av tjänstepensioner ska ske efter samma principer 
som den allmänna pensionen uppräknas. 
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Motionerna 12-13 riktar uppmärksamheten på äldre medlemmars förutsättningar till ett bra 
framtida liv som ålderspensionärer och reser krav på åtgärder i samband med nästa avtalsrörelse och 
förbundet inför detta tar fram en handlingsplan till förbundsmötet 2006. 

Pensionerna har såväl i det allmänna pensionssystemet som i tjänstepensionen knutits till 
förändringen av prisbasbeloppet eller om man så vill inflationen. Detta innebär att de utgående 
pensionerna över tiden varit relativt väl skyddade med avseende på de sammantagna prisökningarna. 

Under den senaste tioårsperioden har förbundets medlemmar haft en kontinuerlig 
reallöneutveckling eftersom inflationen tryckts tillbaka och starkt begränsats. Innan den angivna 
perioden levde vi med i en omfattande inflationsekonomi vilket för medlemmarna innebar i bästa 
fall ett reallöneskydd men lika ofta reallönesänkningar. Utgående pensioner under motsvarande 
period kännetecknades av en bättre utveckling. 

Förhållandet mellan löners och pensioners utveckling över tiden blev en viktig fråga vid införandet 
av det nya allmänna pensionssystemet.  Prisindexeringen har under lång tid lett till spänningar 
mellan gruppen pensionärer och den yrkesaktiva gruppen.  Sedan ett par år tillbaka följer därför den 
allmänna pensionerna ett följsamhetsindex som i stor utsträckning speglar löneutvecklingen i 
samhället. Detta torde på längre sikt vara av godo för såväl yrkesaktiva som pensionärer. 

När det gäller de tjänstepensioner som utges som komplement till den allmänna pensionen så är de i 
de flesta fall äldre i den meningen att de har sin grund i vårt tidigare pensionsavtal PA-KL 85. 
Denna pension är utformad som ett ”löfte” om en viss nivå för den sammanlagda pensionen (allmän 
pension och tjänstepension) – en s k bruttopension. För att kunna fastställa den kompletterande 
tjänstepensionen måste en samordning med den allmänna pensionen göras. Beroende på bl a dennas 
storlek blir tjänstepensionen olika stor.  Den utgående tjänstepensionen indexeras med 
prisbasbeloppet. 

De olika indexeringarna i det allmänna pensionssystemet och i tjänstepensionen blir över tiden 
problematiskt och borde utvecklas i båda leden på motsvarande sätt. Vid en fortsatt 
låginflationsekonomi med ringa prisutveckling och med reallöneökningar för löntagargrupperna 
kommer den faktiska tjänstepensionen att ”ätas upp” och eventuellt försvinna vid samordningen.  
Mot detta står givetvis det motsatta. Om inflationen skulle skjuta i höjden och reallönerna över 
tiden urholkas så ökar värdet av prisindexeringen av tjänstepensionen. Förbundet vill därför 
medverka till att en likvärdig indexering införs så snart som möjligt i detta tjänstepensionssystem. 

När det gäller de ”nya” ålderspensionärerna dvs de som pensionerats med det senare pensionsavtalet 
PFA 98 som grund föreligger inte samma problematik.  

I samband med förändringen av pensionssystemet gick vi från ett s k förmånsbaserat system till ett 
avgiftsbaserat system. Detta innebär att den tidigare bruttopensionen i tjänstepensionen är borta och 
någon samordning mellan allmän pension och tjänstepension finns ej. Man lägger helt enkelt ihop 
den ena med den andra. Utvecklingen av dessa utgående pensioner är kopplade till både 
inkomstutvecklingen (inkomstpensionen) och marknadsutvecklingen (premiepension och 
tjänstepension). 

Förbundet driver i aktuella pensionsförhandlingar krav på förbättringar i pensionsavtalet på ett 
flertal punkter som kan sägas ha samband med de krav som reses i motionerna 12 och 13. 

För det första ligger ett yrkande om en mer flexibel pension.  Detta innebär med andra ord en 
delpensionslösning som inte finansieras av den enskilde. Förbundets uppfattning är att om man ger 
medlemmar inflytande över och ekonomiska förutsättningar till ett längre deltagande i arbetslivet så 
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kommer många att utnyttja detta. Detta skulle förutom att man skjuter upp uttaget av den egentliga 
ålderspensionen också innebära ett ytterligare intjänande till densamma. Dessutom är det med 
största sannolikhet så att om detta skulle kunna realiseras minskar belastningen på en del andra 
ersättningssystem som t ex kostnader för sjukskrivning, sjukersättning och i viss mån för 
arbetslöshet.  Om detta realiseras så ges den enskilde medlemmen en praktisk möjlighet till 
nedtrappning. Idag är detta få förunnat eftersom det i allt väsentligt krävs en god privatekonomi för 
att gå tidigare i pension helt eller delvis. 

För det andra diskuteras en höjning av pensionsavsättningen i förhållande till dagens 3,5 procent. 

För det tredje så diskuteras förbättringar i den kompletterande ålderspensionen dvs 
pensionsintjänande över det s k taket där ingen pensionsrätt i det allmänna systemet finns. 

För det fjärde försöker förbundet att finna en konstruktion av medförd pensionsbehållning  
1997-12-31 som blir så neutral som möjligt i förhållande till civilståndet. 

När det gäller motionerna 12 och 13 pekar motionärerna på en nödvändighet av ett planmässigt 
agerande från förbundets sida beträffande förutsättningar för ett bra framtida liv som 
ålderspensionärer. Förbundsstyrelsen tycker att det är en viktig fråga att diskutera men att ta steget 
att utforma en handlingsplan anser styrelsen faller utanför förbundets uppdrag. Innhållet i en sådan 
handlingsplan måste ställas i relation till, andra för medlemmarna, nödvändiga och viktiga frågor. 
Därför vill styrelsen avstå från att upprätta en handlingsplan, men samtidigt hänvisa till förbundets 
övergripande arbete med välfärdsfrågor där pensionärernas villkor är en del. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionerna 6 – 8 besvarade 

att bifalla första att-satserna i motionerna 9 – 11 

att anse andra att-satserna i motionerna 9 – 11 besvarade 

att avslå motionerna 12 och 13 
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Motion 14 

Motionär: Bodil Ohlsson, landstingsavdelningen i Blekinge 

Angående livränta vid arbetsskada 

Under många år har de med arbetsskadelivränta förlorat mycket i ersättning. Enligt 
arbetsskadeförsäkringen ska livräntan ge 100 % ersättning för inkomstförlust och även ha följsamhet 
med standardutvecklingen. Livräntan beräknas i dag på det så kallade basbeloppet. 

Med anledning av ovanstående föreslår jag 

att man från förbundsstyrelsen och centralt mer aktivt arbetar för att påverka riksdag 
och regering att livräntan i stället ska följa löneutvecklingen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Enligt motionären ska arbetsskadeförsäkringen genom livräntan ge 100 % ersättning för 
inkomstförlusten och ha följsamhet med standardutvecklingen. Motionären föreslår att man från 
förbundsstyrelsen och mer centralt arbetar för att påverka riksdag och regering att livräntan istället 
ska följa löneutvecklingen. 

Fram till 2003 var arbetsskadelivräntan knuten till basbeloppet och räknades om när detta 
förändrades. Detta innebar att livräntan var värdesäkrad, men inte standardsäkrad. Från och med 
2003 har reglerna om uppräkning av livränta ändrats, så att livräntan istället är knuten till den 
allmänna inkomstutvecklingen, vilket innebär en standardsäkring med bättre följsamhet till en 
förväntad framtida inkomstutveckling i en tillväxtekonomi.  

Det finns emellertid en grupp arbetsskadade som har haft livränta under många år, och som under 
en längre tid har halkat efter löneutvecklingen i det yrke de tidigare varit verksamma i, eftersom den 
basbeloppsanknutna livräntan inte räknats upp i motsvarande mån. Det rådande rättsläget medger 
inte en omprövning och uppräkning av livräntan, och de nya indexeringsreglerna medför inte en 
godtagbar kompensation för den standardökning denna grupp redan gått miste om, eftersom 
indexeringen inte tar hänsyn till den allmänna inkomstutveckling som skedde under de år som gått 
från det att livräntan först beviljades.  

Frågan om hur denna grupp kan kompenseras, har länge varit aktuell för SKTF. Förbundet bevakar 
fortlöpande rättsläget för att se om nya möjligheter öppnas för att ompröva livräntorna, samt söker 
ständigt kanaler för att föra upp frågan på riksdagsnivå. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad.   
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Motion 15 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Chefsmedlemmars organisering 

Nuvarande förhållande 
En av hörnstenarna i vår nuvarande organisation är att avdelningar och klubbar skall formas utifrån 
avtalsområden och därmed har en arbetsgivarpart att förhandla/samverka med. Våra 
chefsmedlemmar är idag organiserade enligt denna princip, dvs. tillhör den avdelning/klubb som har 
uppdraget att förhandla/samverka med chefsmedlemmarnas arbetsgivare. 

Förtroendevald organisation 
Djupt förankrat inom vårt förbund är att vi har en förtroendevald organisation och att alla 
medlemmars kontakt med SKTF i första hand är via en förtroendevald. Däremot om situationen 
kräver exempelvis en arbetsrättslig kompetens som inte kan uppfyllas av de förtroendevalda, så skall 
givetvis denna kompetens finnas tillgänglig bland anställda tjänstemän på respektive center. 

Vertikaliteten 
En annan princip som är oerhört viktig för SKTF som förbund är vertikaliteten, dvs. vi har 
medlemmar inom en mängd befattningar där ibland chefer. En klar styrka för avdelningar och 
klubbar är att man är representerade på alla nivåer. 

Konsekvens av eventuell förändrad organisering av chefsmedlemmarna 
Om den utredning som förbundet nu genomför vad gäller våra chefsmedlemmar skulle leda fram till 
ett förslag som innebär att chefsmedlemmarna organiseras via våra regioncentra och därmed servas 
av anställda tjänstemän, så tappar avdelningar och klubbar vertikaliteten inom sina respektive 
områden. Om avdelningar och klubbar ”avlövas” sina chefsmedlemmar, så tappar man en hel del 
kraft i sina förhållanden till arbetsgivarparten. En otydlighet skulle också uppstå gentemot 
arbetsgivarparten vad gäller vem som representerar våra medlemmar. För att förebygga denna 
utveckling föreslår vi enligt nedan. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att våra chefsmedlemmar även fortsättningsvis skall organiseras med utgångspunkt från 
våra avdelningar och klubbar 

att våra chefsmedlemmarna får fortsatt stöd och service av respektive center 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionen tar bland annat upp att avdelningar och klubbar tappar vertikaliteten inom sina respektive 
områden om chefsmedlemmarna organiseras på annat sätt än idag. Vidare skriver motionären att 
avdelningar om avdelningar och klubbar skulle tappa sina chefsmedlemmar, så tappar man en hel 
del kraft i sina förhållanden till arbetsgivarparten. 

Förbundsstyrelsen är medveten om den här problematiken och det är därför roligt att kunna 
konstatera att merparten av våra chefsmedlemmar är nöjda med SKTFs arbete idag. Detta har vi 
konstaterat i den undersökning som gjorts bland chefsmedlemmar samt ordföranden och som 
presenteras mer ingående i förbundsstyrelsens ”Rapport från chefutredningen”.  
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Men, samtidigt har samma undersökning visat mycket tydligt att SKTF har en stor riskgrupp med 
chefsmedlemmar, 26%, som har övervägt att lämna förbundet och att den största orsaken till detta 
är att de inte är nöjda med SKTFs lokala arbete. Nästan 60% av dem som övervägt att lämna SKTF 
anser att det skulle underlätta för med att vara kvar i förbundet om de kunde vara med i SKTF utan 
att tillhöra en lokal avdelning eller klubb. Hela 70% av SKTFs ordföranden håller med om det 
sistnämnda. 

Förbundsstyrelsen vill poängtera att vi har en allvarlig situation när vi kan konstatera att 26% av 
chefsmedlemmarna har övervägt att lämna oss med anledning av att de inte är nöjda med vårt lokala 
arbete. Översätter vi detta till att gälla alla våra chefsmedlemmar innebär det att vi riskerar att 
ytterligare drygt 3.000 medlemmar lämnar SKTF. Därför föreslår förbundsstyrelsen flera åtgärder i 
”Rapport från chefutredningen”. Huvudspåret är inte i dessa förslag att vi ska bryta ut 
chefsmedlemmarna i en helt egen organisation men däremot att vi ska skapa en organisatorisk 
lösning som gör det möjligt för dem som annars skulle lämna oss helt att vara kvar som medlem 
utan att vara kvar i en avdelning eller klubb. 

Det största arbetet SKTF har framför sig är att höja medvetenheten om varför chefer ska vara 
medlemmar i SKTF och att kvalitétssäkra hur vi företräder dem. Förbundsstyrelsens rapport från 
chefutredningen tar upp både resonemang och slutsatser angående chefsmedlemmarnas organisering 
i SKTF och hänvisar därför till denna rapport som svar på motionen. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 16 

Motionär: Uppvidingeavdelningen 

Åtgärder för att förhindra lönedumpning 

Striden kring skolbygget i Vaxholm, där den borgligt styrda kommunen efter upphandlingen gav 
uppdraget till en entreprenör utan svenskt kollektivavtal, har aktualiserat behovet att kommunen har 
möjlighet att kräva kollektivavtal.  

Konflikten mellan fackförbundet Byggnads och det lettiska byggbolaget Laval un Partneri har väckt 
nytt liv i diskussionen om risk för dumpning av löner och försämrade arbetsvillkor på svensk 
arbetsmarknad när handeln med tjänster ökar över gränserna inom EU. 

Av den orsaken är det viktigt att kommunerna skriver in i sina inköps- och upphandlingsregler att 
ett direkt krav på att ett svenskt kollektivavtal skall ingå. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi  

att  SKTF arbetar för att kommunerna i sina inköps- och upphandlingsregler skriver ett 
direkt krav på ett svenskt kollektivavtal. 

Avdelningens yttrande 

Tillstyrkes: Styrelsen för SKTF Uppvidinge 609-06 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

SKTF har lämnat sitt uttalade stöd till de fackförbund som var direkt inblandade i konflikten kring 
skolbygget i Vaxholm, där den lettiska entreprenören vägrade ingå svenska kollektivavtal. Förbundet 
har också i samband med hanteringen av förslaget till EGs tjänstedirektiv argumenterat för att 
svenska avtal ska tillämpas då arbete utförs i Sverige. 

Det finns åtminstone två goda anledningar till förbundets ståndpunkt. 

• Utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige ska ha samma villkor som svensk arbetskraft. Det 
är oacceptabelt att utnyttja utländsk arbetskraft genom att ge dem sämre villkor än för 
svenskar. 

• Det finns en befogad farhåga att svenska arbetsgivare skulle utnyttja en ojämn 
konkurrenssituation till att försämra våra svenska kollektivavtal och till att hålla ned 
löneutvecklingstakten. 

I vårt nya löneavtal för kommuner och landsting finns en protokollsanteckning som ska motverka 
lönedumpning. Den säger att lönesättning av oprövad arbetskraft ska ske inom den existerande 
lönebilden. Kommunerna och landstingen vill inte framstå som dåliga arbetsgivare som utnyttjar 
utländska anställda på ett felaktigt sätt. 
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I regeringskansliet pågår just nu en diskussion om att lagstifta om att kommunerna då de 
upphandlar tjänster ska vara tvingade att anlita entreprenörer som har kollektivavtal. SKTF har gett 
sitt stöd till den tanken och tycker att det är självklart att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 17 

Motionär: Läkarsekreterare i Övertorneå 

Läkarsekreterarlöner 

Lönen efter antalet yrkesår. Löneskillnaden mellan en ny utexaminerad läkarsekreterare och en 
rutinerad läkarsekreterare med 15-20 års erfarenhet är inte speciellt stor, om ingen alls.  

Då det hela tiden läggs till nya arbetsuppgifter och med det nya utbildningar, ansvar etc utan att det 
värderas i lönen så måste det finnas en morot lönemässigt för dem som tar på sig dessa extra 
uppgifter. Många gånger fungerar vi också som utbildare.  

Önskvärt vore  

att  SKTF ser till att arbetsgivaren ”har en extra lönepott” för detta, och då en lönepott 
som räcker till. Dessutom har betydelsen av vårt yrke som läkarsekreterare ändrats 
markant – vi är nu inte ”bara sekreterare”.  

Avdelningens yttrande 

SKTF avd 152 har vid sitt sammanträde 11 april 2005 behandlat motionerna från våra medlemmar 
angående löneutveckling för läkarsekreterare. Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom kravet och 
tillstyrker motionen. 
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Motion 18 

Motionär: Läkarsekreterare i Rönneå 

Löner för läkarsekreterare 

Läkarsekreterarna har  hamnat allt sämre när det gäller löneutveckling. Arbetsuppgifterna har bara 
blivit fler och fler, men lönen har inte följt med den utveckling som vi har gjort i och med 
datoriseringen, webb-design, utveckling när det gäller det vårdadministrativa systemet etc etc.  

Vi är mycket missnöjda med den löneökning som har skett och önskar nu att SKTF verkligen tar tag 
i detta.  

Alltså högre lön är prio 1! 

Avdelningens yttrande 

SKTF avd 152 har vid sitt sammanträde 11 april 2005 behandlat motionen från våra medlemmar 
angående löneutveckling för läkarsekreterare. Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom kravet och 
tillstyrker motionen.  
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Motion 19 

Motionär: Läkarsekreterare i Övertorneå 

Stötta låglönegrupperna 

I det stora hela – mycket mer kraftansträngningar från SKTFs sida att stötta låglönegrupperna och 
då givetvis bl a läkarsekreterarna.  

Avdelningens yttrande 

SKTF avd 152 har vid sitt sammanträde 11 april 2005 behandlat motionerna från våra medlemmar 
angående löneutveckling för läkarsekreterare. Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom kravet och 
tillstyrker motionen. 
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Motion 20 

Motionär: Tandsköterskor i Kiruna 

Löneläget 

Nu är det dags att det händer nåt med våra löner. Vår lönenivå ligger kvar på en mycket låg nivå 
trots nya avtal och förhandlingar. Varför så långa avtal med så dåligt utfall? Vi halkar ständigt efter, 
vi är snart den sämst betalda yrkesgruppen inom Landstinget. 

Avdelningens yttrande 

SKTF avd 152 har vid sitt sammanträde 11 april 2005 behandlat motionerna från våra medlemmar 
angående löneutvecklingen för tandsköterskor. Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom kraven och 
tillstyrker motionerna. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 17-20 

När det gäller löneutveckling för både läkarsekreterare och tandsköterskor gör förbundsstyrelsen 
samma bedömning som motionärerna, dvs att många av dessa medlemmar får alltmer kvalificerade 
arbetsuppgifter och att arbetsinnehållet varierar både kunskapsmässigt och ansvarsmässigt.  

Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att löneutvecklingen inte alltid följer den yrkesmässiga 
utvecklingen. För dessa yrkesgrupper har inte den individuella lönesättningen fått fullt genomslag 
tidigare och möjligheterna för enskilda medlemmar, att genom sitt arbete, påverka lönen har varit 
begränsade. Förbundsstyrelsen anser att det kan vara en framkomlig väg att nå SKTFs lönepolitiska 
mål genom att lägga fokus på lönesystemet och tillämpningen av det och menar att man därmed inte 
har behov av att prata om potter. Syftet är att det ska löna sig att utvecklas inom yrket och att 
lönenivåerna så småningom blir mer acceptabla. 

Det aktiva arbete, som pågått under lång tid i de rikstäckande nätverken, har lett till att nätverken 
arbetat fram en uppfattning kring lönespridningen. En uppfattning som också är antagen av 
förbundsstyrelsen, som anser att lönespridningen för båda yrkeskategorierna ska ligga på minst 8 
000 kr.  

I avtalet finns det förutsättningar för hur arbetet ska gå till: 

• medlemmen ska ha större inflytande i den process som leder fram till att lönen fastställs  

• arbetsgivare ska ha en känd och tydlig lönepolitik – kriterierna ska vara begripliga för varje 
medlem 

• det ska finnas en tydlig koppling mellan kompetensutveckling och löneutveckling 

Förbundsstyrelsen anser att medlemmarna ska hanteras som individer, bedömas efter sina egna 
arbetsuppgifter och absolut inte utifrån vilken grupp de tillhör. Den ökade lönespridningen ska ske 
på sakliga grunder.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna 17-20 besvarade. 
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Motion 21 

Motionär: Kerstin Ljungberg, landstingsavdelningen i Kalmar län 

Arbetsförmedlingens rutiner 

Tar man överhuvudtaget hänsyn till ”människan” bakom benämningen arbetssökande, nej man 
utövar maktmissbruk. 

Exempel: Den arbetslöse får en kallelse till Af för att komma dit för information och uteblir man blir 
man avstängd från A-kassan. Detta enda kallelsebrev kan komma bort på posten, den arbetslöse kan 
ligga sjuk, vara inlagd på sjukhus, det kan finnas många orsaker till varför denna information inte 
når fram till den arbetslöse. Därför är det en självklarhet att antingen måste det finnas ett kvitto som 
skickas i retur till avsändare eller ytterligare en kallelse som skickas ut till den arbetslöse. 

Att man inte får pengar från A-kassan upptäcks kanske inte förrän utbetalningsdagen.  A-kassan är 
den arbetslöses lön. 

Ponera att den arbetslöse blir avstängd, var ska pengar tas till hyra, mat etc? 

Vilket onödigt lidande kan det inte bli i en familj som drabbas. Socialbidrag är det enda alternativet 
i detta läge men det är ju inte roligt att behöva söka när man i själva verket är berättigad till A-kassa. 
Att få socialbidrag är också en process som tar en tid och en belastning för samhället där dessa 
pengar kan användas bättre.   

Förslag 

att  SKTF ska uppmana Af att se över och säkra sina rutiner för kallelser och avstängning 
från A-kassan 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen beslutade att tillstyrka motionen. 
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Motion 22 

Motionär: Allmänna klubben Region Väst 

Rättssäkerhet på arbetsförmedlingen 

Gemensamt för alla aktivt arbetssökande som försörjer sig på A-kassa är att de också är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen, eftersom det är en förutsättning. Arbetsförmedlingens arbete lämnar dock 
mycket i övrigt att önska vilket omvittnas av både arbetssökande och arbetsgivare.  

Ännu värre är det dock att kvaliteten på servicen och bemötandet av den enskilde arbetssökanden är 
olika beroende på var man bor och på vilket kontor man är inskriven. Det kan handla om att beslut 
fattas över huvudet på den enskilde, att beslut fattas i efterhand eller för sent, att man behandlas illa, 
kränkande eller ”trycks till”. Skillnaden i service kan röra sig om att man på ett kontor får bra 
information om olika möjligheter och hjälp att ta till vara dem. På ett annat kontor är dina besök 
endast en kontrollfunktion som inte tillför någonting till ditt arbetssökeri. Du får ingen hjälp utan 
kan tvärtom hållas tillbaka.  

För Göteborgs del kan exemplen belysas med att man får god service och bemöts med respekt och 
empati på AF Kultur, medan man kan ha otur på AF Svingeln och ifrågasättas och mobbas. 

Den bristfälliga rättssäkerheten på arbetsförmedlingen är ett problem, inte bara för att servicen och 
bemötandet inte är likvärdigt över hela landet, utan också för att beslut fattas på oklara grunder och 
att besluten inte meddelas enligt förvaltningslagen. Ett annat problem är att det saknas ordentlig 
överklagandeinstans. Man kan vända sig till i första hand kontorets chef och i sista hand till 
Länsarbetsnämnden som kan se över handläggarens bemötande och beslut. Det krävs ingen större 
fantasi för att gissa hur kontorets chef ställer sig och Länsarbetsnämnden tar bara in yttranden från 
arbetsförmedlingen.  

Med tanke på den stora påverkan på enskilda som myndigheten arbetsförmedlingen har är det 
rimligt att kräva att de dels följer förvaltningslagen samt att det borde finnas en oberoende och tydlig 
överklagandeordning. I detta rimliga krav vill vi att SKTF stöder sina arbetssökande medlemmar i 
allmänna klubbarna. 

Vi föreslår att förbundsmötet beslutar att verka för 

att  arbetsförmedlingens behandling och bemötande av den enskilde arbetssökande blir 
likvärdigt över hela Sverige.  

att  rättssäkerheten inom arbetsförmedlingen säkerställs genom att man verkligen följer 
förvaltningslagen och att man inrättar en oberoende och tydlig överklagandeordning. 
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Motion 23 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Samråd med AMS 

Hur bemöts den arbetslöse på arbetsförmedlingen och den så kallade kulturarbetsförmedlingen? 
Svaret är tyvärr alltför ofta negativt och ibland med förakt! Fortfarande får jag höra hur okänsligt 
arbetslösa bemöts på arbetsförmedlingar. Ibland tvingas man sitta i ett kontorslandskap eller på en 
allmän mottagning och svara på arbetsförmedlarens frågor som är högst personliga. Dessutom 
försöka argumentera för sin sak. Allt medan det sitter andra människor som är i samma situation och 
har möjlighet att höra den enskilde arbetslöses levnadshistoria och planer. 

Ingen kan knappast tänka sig att personer som besöker socialtjänsten skulle vilja vändas ”utochin” på 
sig själv i en liknande miljö. Den arbetslöse har också rätt till samma integritet. 

Det är viktigt att ställa krav på AMS och våra arbetsförmedlingar. Som enskild arbetslös vågar man 
inte göra det, utom i undantagsfall. 

AMS och arbetsförmedlingen är en service som ska vara till för de arbetslösa men fungerar inte 
speciellt bra.  

Vem är egentligen arbetsförmedlingarna till för? Den arbetslöse eller? 

Det är dags att öppna en dialog med AMS för att ge dem nya infallsvinklar, synpunkter och 
möjlighet att förstå vilken situation den arbetslöse har. Dessutom vilka förväntningar som borde 
ställas på arbetsförmedlingen av de arbetslösa. 

Här finns en möjlighet för Journalistförbundet att medverka till att TCO tar initiativ till en sådan 
dialog mellan AMS och de arbetslösa. 

Vid en sådan träff eller seminarium är viktigt att de arbetslösa finns representerade. 

Detta kan leda till nya grepp och vad man kan erbjuda de arbetslösa från arbetsförmedlingens sida. 
(Vid skrivningen AMS kan man också läsa arbetsförmedlingen). 

Se även motionen som gäller ArbO! 

Förslag 

att  förbundsmötet uppmanar förbundsstyrelsen att ta initiativ till att en dialog öppnas 
mellan arbetslösa och AMS i motionens anda. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 21-23 samt 41 

SKTF anser att arbetsförmedlingens rutiner måste säkerställas så att tillämpningen blir lika över hela 
landet och att rutinerna måste vara tillförlitliga så att människor inte riskerar att ramla ur 
regelverket. Till följd av att kraven på de arbetssökande har skärps är det än viktigare att 
tillämpningen av reglerna är lika på alla arbetsförmedlingskontor och hos enskilda förmedlare. Krav 
på den enskilde måste matchas med möjligheten till ett relevant stöd för den arbetssökande. Det är 
därför viktigt att man vid arbetsförmedlingarna arbetar med förmedlarnas bemötande av de sökande. 
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I detta ligger även att lokalerna ska utformas så att de medger integritet för den arbetssökande. 
Beträffande kommunikationen mellan arbetsförmedlare och arbetssökande bör i en modern tid bör 
utöver traditionell postgång även e-post, SMS och liknande kunna utnyttjas. Att föreslå praktikplats 
till en 64-åring måste betraktas som ett ”olycksfall i arbetet”. Självklart måste den åtgärd som förslås 
till den arbetssökande anpassas efter den arbetssökandes ålder, erfarenhet och övriga förutsättningar. 

Eftersom initiativ från förmedlarna kan resultera i nekad ersättning från a-kassan måste höga krav 
ställas på rättssäkerheten kring denna hantering. Förbundsstyrelsen vill framhålla att ersättning från 
A-kassan inte är att betrakta som lön utan är en ersättning från arbetslöshetsförsäkringen tills man 
får ett nytt arbete.  

I dag är endast ett fåtal beslut från arbetsförmedlingen möjliga att överklaga. I den mån man kan 
överklaga är AMS högsta instans. För att öka rättssäkerheten för de arbetssökande och minska det 
merarbete som felaktiga åtgärder från förmedlarna kan innebära måste det bli möjligt att överklaga 
de beslut som kan få ekonomiska konsekvenser för de arbetssökande. 

Efter begäran från bl a SKTF har TCO hemställt hos regeringen om en översyn av hanteringen vid 
arbetsförmedlingarna i syfte att göra hanteringen rättssäker. 

Rapporten från utredningen Verksamheten för de arbetslösa påpekar också möjligheten till 
individstöd, vid t ex problem i kontakten med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, osv, via 
SKTF-centren. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionerna 21-23 samt 41 besvarade. 
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Motion 24 

Motionär: Laila Englund, Annn Stenmark, allmänna klubben i Malmö 

Stöd till medlemmar att starta eget 

Det är många som önskar att få utföra arbetsuppgifter inom sitt kompetensområde. Tyvärr finns det 
inte arbetstillfällen för oss alla. För att inte helt tappa sin egen kompetens och kontakterna med 
bransch och marknad väljer många att starta eget. Arbetsförmedlingen kan, efter godkänd affärsplan, 
bevilja 6 månaders starta-eget-bidrag. På dessa 6 månader ska affärskonceptet slipas, kunder skaffas, 
tjänster/produkter produceras, faktureras och betalning från kunderna erhållas.   

Det kan vem som helst förstå att då ska man verkligen ha flyt i sin verksamhet för att på 6 månader 
gå från arbetslöshet till en verksamhet som kommer att försörja mig i framtiden.  

Förbundsmötet föreslås besluta 

att verka för att starta-eget-bidragen förlängs från 6 månader till 12 månader 

 och 

att på intressanta sätt stärka och möjliggöra för att de medlemmar som väljer att starta-
eget får de stöd de behöver. Stöden kan ev utvecklas tillsammans med andra TCO-
förbund.  

Förbundsstyrelsens yttrande 

Den som är arbetslös och har en ekonomiskt hållbar affärsidé kan hos arbetsförmedlingen söka 
starta-eget-bidrag. Den som bor i ett stödområde kan söka bidraget även om man inte är arbetslös. 
Stödet är normalt sex månader men kan i undantagsfall förlängas. Starta-eget-bidraget motsvarar a-
kasseersättning eller aktivitetsstöd.  

Det är sällan som starta-eget-bidraget räcker som ekonomiskt stöd för att starta ett företag. I regel 
behövs även andra finansieringskällor. Starttiden för att få ett företag bärkraftigt är oftast längre än 6 
månader. Det kan därför finnas anledning att som motionären föreslår förlänga tiden för starta eget 
bidrag. Anledningen till att tiden begränsats är att bidraget kan snedvrida konkurrensen mot övriga 
redan etablerade företag.  

Utöver det ekonomiska stödet behöver oftast den som ska starta ett eget företag hjälp med 
rådgivning, arbetsrätt, skattefrågor mm. Denna service kan i viss mån ges av arbetsförmedlingen mer 
bör kunna utvecklas.  

Det finns anledning för SKTF, att som motionärerna föreslår tillsammans med övriga TCO-
förbund ta upp diskussioner med AMS om förlängning av starta-eget-bidraget samt övrigt stöd och 
rådgivning till dem som vill starta egen verksamhet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla 1:a att-satsen, samt 

att anse 2:a att-satsen besvarad. 



 40 

Motion 25 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Karensdagar 

När man blir arbetslös kvalar den arbetslöse in, för att erhålla dagpenning, via fem karensdagar. När 
de första 300-dagarna är förbrukade kommer fem nya karensdagar för att erhålla dagpenning. När 
man varit arbetslös i 300 dagar är ekonomin inte på topp och fem karensdagar är extra svårt 
eftersom det betyder en 25 procentig minskning av ersättningen under en fyraveckorsperiod. 

Förslag 

att  förbundsmötet verkar  för att karensdagarna vid den andra ersättningsperioden tas 
bort. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Både den första och den andra arbetslöshetsperioden som vardera omfattar 300 dagar inleds med 
fem karensdagar då ingen a-kasseersättning utbetalas. Motionären vill att SKTF ska verka för att 
karensdagarna slopas i den andra ersättningsperioden. 

Lagen om arbetslöshetsförsäkring styr regelverket kring bland annat a-kassersättning. Reglerna om a-
kasseersättning har utretts vid flera tillfällen under senare år med anledning av de stigande 
kostnaderna som en ökad arbetslöshet medfört. Regeländringarna har oftast inneburit en strängare 
bedömning av rätten till ersättning. När den nu gällande lagen om arbetslöshetsförsäkring infördes 
fanns en förhoppning att en a-kasseperiod skulle var tillräcklig och att arbetsförmedlingen under 
denna period skulle kunna hitta ett arbete till alla arbetssökande. Den andra perioden skulle bara 
behöva användas i undantagsfall. De båda perioderna sågs som två separata delar och därmed ny 
karenstid vid varje period. Tyvärr har arbetslösheten inte minskats så som det varit önskvärt 
beroende på att antalet arbetstillfällen inte ökat i den takt som behövts.  

Förbundsstyrelsen anser att nu kräva ett slopande av karensdagarna i den andra ersättningsperioden, 
sannolikt skulle innebära en risk att hela regelverket åter ses över. Med tanke på kostnadsökningarna 
för arbetslösheten finns då en fara för att ytterligare åtstramningar kan ske, vilket SKTF inte tycker 
vore bra. För närvarande finns dock inga sådana planer på en ändring av lagen om 
arbetslöshetsförsäkring. 

Förbundet avser därför att avvakta med att initiera ändringar i a-kassereglerna. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen. 
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Motion 26 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Avskaffa friåret 

Friåret är ett gigantiskt projekt där anställda har möjlighet att få ett års ledighet med viss ersättning. 
Är friåret en succé eller en gigantisk flopp? Naturligtvis är anställda väl värda att få en 
andhämtningspaus från yrkeslivet och förverkliga drömmen man har. Det kan vara allt från att åka 
jorden runt, starta eget eller bara koppla av. 

Den tjänst som blir ledig ska erbjudas en arbetslös men det är inte alltid så i praktiken. De stora 
resurser som friåret kräver ekonomiskt gör att de möjligheter som AMS/länsarbetsnämnder/ 
arbetsförmedlingar istället borde kunna erbjuda arbetslösa begränsas. Enligt uppgift från ett län var 
alla pengar som skulle användas för kurser och omskolningar förbrukade redan i februari 2005. 
Orsaken var att resurser går till det så kallade friåret. 

Förslag 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att via de kanaler man har tillgång till 
att påverka så att möjligheterna till friåret starkt begränsas eller avskaffas helt. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Friåret är från 1 januari, 2005 ett arbetsmarknadspolitiskt program som omfattar hela landet. Syftet 
med friåret är att dels ge arbetstagare möjlighet att få ledigt från sitt arbete samt att ge arbetslösa 
möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Om det finns någon som gör anspråk på 
friårsvikariatet enligt LAS ska arbetsförmedlingen föreslå denne som vikarie. Om arbetsgivaren inte 
avser att anställa den föreslagna personen, får arbetsförmedlingen inte anvisa till friåret – dvs. 
arbetstagare som ansökt om friår kan inte bli friårsledig. 

Under de månader som friåret pågått har flera svårigheter och problem uppmärksammats. 
Ersättningen för den friårsledige är bara 85 procent av a-kasseersättningen. Förbundsstyrelsen delar 
motionärens uppfattning att arbetsförmedlingen måste lägga ned en stor del av sina resurser på 
denna åtgärd och hinner inte med övrig verksamhet. Dessutom innebär det kollisioner mellan LAS-
berättigade och personer som arbetsförmedlingen vill anvisa samt problem med de anställningsavtal 
som vissa arbetsgivare vill tillämpa för friårsvikarierna. 

Förbundsstyrelsen anser att friåret inte är en bra lösning som det nu är utformat, bl a eftersom det 
går emot arbetslinje. Dessutom kan friåret användas för att undvika att ta tag i konflikter och 
arbetsmiljöproblem. 

SKTF anser istället att resurser ska satsas på ett hållbart arbetsliv genom förbättringar av 
arbetsvillkoren så att anställda orkar och får arbeta hela sitt arbetsliv. Det bör även finnas möjlighet 
till kontinuerlig kompetensutveckling t ex med hjälp av kompetenskonton.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motionen. 
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Motion 27 

Motionär: Annica Landberg-Bjurling, allmänna klubben i Västerås 

Sjukersättning 

Som det är i dag är det arbetsgivaren som en stor del av sjukersättningen när en anställd är sjuk, 
oavsett vad som är orsak till att den anställde är sjuk. 

Ett litet företag kan behöva gå i konkurs på grund av att han råkat anställa en som har oturen att få 
en svår sjukdom, trots att företagaren har gjort vad han kunnat för att ha frisk personal.  

För att öka sysselsättningen i Sverige borde vi gå tillbaka med sjukersättning från staten som det var 
tidigare. Däremot kan man istället ge det företag som har låg sjukfrånvaro skattelindring eller 
liknade system för att belöna det företaget som tar hand om sina anställda. Då ska man också ta 
hänsyn till vad som är orsak till sjukskrivningen. Om det kan ha med företagets dåliga policy eller 
om det är av en annan orsak.  

Som jag ser det är det ett bra sätt även att få ner långtidssjuka om ett företag kan anställa fler så den 
personal som har jobb slipper slita ut sig så totalt som det är mycket idag. Och vi får också ner 
arbetslösheten.  

Det kan även gynna den som har en svår sjukdom och vill jobba den tid den kan, att få ett jobb.  

Förbundsstyrelsens yttrande 

Från 1 januari, 2005 ändrades reglerna för sjukersättning. Ersättningsnivån på sjukpenningen höjdes 
från 77,6 till 80 procent och samtidigt ändrades finansieringsformerna. Arbetsgivaravgiften sänktes 
och arbetsgivarna fick medfinansieringsskyldighet med 15 % av sjukpenningkostnaden. 
Arbetsgivarnas ansvar för sjuklön avkortades till två veckor mot tidigare tre veckor. För att begränsa 
arbetsgivarna kostnader infördes ett ”finansieringstak” på 4 % av företagets lönekostnad och ett 
”golv” på 12 000 kronor dvs. sjukkostnader där under behöver arbetsgivare inte betala. Arbetsgivare 
behöver inte heller vara medfinansiärer vid sjukersättning, aktivitetsersättning eller 
deltidssjukskrivning. För att begränsa kostnaderna för arbetsgivare som har anställda som ofta är 
sjuka finns ett högriskskydd. Initialt var många småföretagare oroliga för sjukkostnaderna men 
denna oro har minskat. Enligt de beräkningar som gjorts kommer småföretagare var de största 
vinnarna på förändringarna. Detta beror främst på det införda ”golvet” och avkortning av 
sjuklöneperioden.  

Motionären föreslår skattelättnader för arbetsgivare som har låg sjukfrånvaro. Det införda systemet 
innebär att arbetsgivare som har låg sjukfrånvaro får minskade kostnader. Förändringen innebär 
ökade kostnader för kommuner och landsting som är stora arbetsgivare och som har högre 
sjukskrivningstal än arbetsmarknaden i övrigt. Detta gäller hela den kommunala sektorn men 
framförallt berörs enskilda kommuner som har särskilt hög sjukfrånvaro. De ökade sjukkostnaderna 
kan få konsekvenser för den kommunala verksamheten. SKTF har vi ett flertal tillfällen påtalat dessa 
problem.  

SKTFs fokus är främst på de anställda och deras möjligheter till en rimlig ersättningsnivå vid 
sjukdom och att arbetsmiljön är sådan att sjukdom och utslagning från arbetslivet undviks. Den 
ändrade finansieringen av sjukpenningavgifterna innebär att det är förmånligt för en arbetsgivare att 
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arbeta med förebyggande insatser, tidig rehabilitering och sjukskrivning på deltid istället för på 
heltid. Detta överensstämmer med SKTFs uppfattning om hur arbetsmiljön ska förbättras och 
antalet sjukskrivningarna ska kunna minskas. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen  
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Motion 28 

Motionär: Peter Tarrodi, allmänna klubben i Stockholm 

 
Försäkringsskydd under AF-åtgärd och FK-rehabilitering 
Dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder via arbetsförmedlingen, liksom försäkringskassans 
rehabiliteringsåtgärder, bedrivs många gånger på reguljära arbetsplatser, till exempel inom 
kommuner, med alla riskmoment det kan finnas på en arbetsplats, utom och inomhus. 

Min uppfattning är, att det föreligger en uppenbar brist på kunskap/information om 
försäkringsskydd , gällande olycks-/sjukdomsrelaterade frågor för medlemmar, som deltar i dessa 
åtgärder. 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  frågan angående försäkringsskydd under AF-åtgärd respektive FK-rehabilitering 
utreds grundligt för våra medlemmar som deltar i dessa åtgärder. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Enligt lag om arbetsmarknadspolitiska program ska den som anvisas till ett arbetsmarknadspolitiskt 
program eller rehabiliteringsåtgärd från försäkringskassan likställas med en arbetstagare vid 
tillämpning av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöansvaret medför att arbetsgivaren är skyldig att vidta alla 
åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall. 

Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller rehabiliteringsåtgärd har ett ekonomiskt 
skydd vid skada på den egna personen enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. Detta gäller vid 
olycksfall under programmet/åtgärden, färdolycksfall, arbetssjukdom och dödsfall. Anmälan om 
arbetsskada ska lämnas till försäkringskassan som beslutar om ersättning. 

Om arbetsskada konstaterats kan även ersättning lämnas från staten enligt Avtal om ersättning vid 
personskada. Ersättning kan lämnas för sveda och värk, lyte och men, förlust av tänder, 
vårdkostnader, rehabilitering och inkomstförlust. Även ersättning till efterlevande kan bli aktuellt.  

Ovanstående innebär att personer som ingår i arbetsmarknadsåtgärder eller rehabilitering som 
beslutats av försäkringskassan har motsvarande försäkringsskydd som övriga anställda. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 29 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Förbättrat arbetsmiljöarbete 

Att förhindra att fler människor drabbas av sjukdom eller skada på arbetet är centralt och det 
förebyggande arbetet är av avgörande betydelse. Satsningar på ett fortsatt förbättrat arbetsmiljöarbete 
inom SKTF är därför viktigt. Det handlar dels om att förebygga klassiska fysiska 
arbetsmiljöproblem. Men också att problem som stress och utbrändhet nära förknippade med 
arbetsorganisation och ledarskap får uppmärksamhet i det förebyggande arbetet. Särskild fokus bör 
riktas mot kvinnors ohälsa i arbetslivet och utvecklingen av strategier för att förebygga just denna 
ohälsa. 

Flera nya arbetsmiljöavtal har kommit till inom andra avtalsområden. Exempel på partsgemensam 
arbetsmiljöutbildning, förbättrad rehabilitering och företagshälsovård är exempel på områden som 
nu allt oftare regleras i avtalsform. EU:s kritik mot otydlighet i vår nu gällande nationella 
arbetsmiljölagstiftning har sin grund i diskrepansen mellan synen på lagstiftande styrning i motsats 
mot den traditionella svenska avtalsregleringen. Lagstiftning är ett betydligt starkare verktyg än 
avtalslösningar.  

Arbetsmiljöarbetet har under flera år varit ett prioriterat område för SKTF och vi har sett ett av 
resultat av denna prioritering framför allt i de utbildningssatsningar samt utbildningsmaterial som 
genomförs vilket varit och är lovande. Nu vill vi se en tydligare leverans utifrån arbetsmiljön som 
prioriterat område. 

Det förpliktigar att vara pådrivande och ständigt prioritera arbetsmiljön för våra medlemmar. Att 
förhandlingar kring ett nytt styrande avtal för samverkan som ersätter U 92 dragit ut på tiden är 
oroande. Resultatet av Komp93 kan vi delvis se genom personalpolitiska insatser men lokalt möter vi 
en verklighet som allt oftare från arbetsgivarpartens syn tar utgångspunkt från vad som är 
minimikrav i gällande lagstiftning utifrån en enligt mitt förmenande devisen om att budgeten är 
överordnat allt annat i verksamheten detta oavsett befintliga lokala samverkansavtal. Ledarskap utan 
grundläggande kompetens i arbetsmiljö är allt vanligare att mötas av ute på arbetsplatser när man 
agerar lokalt. 

Vi förslår förbundsmötet besluta  

att  SKTF fokuserar på kvinnors ohälsa i arbetslivet och presenterar en 
utbildningssatsning som ökar medvetenheten hos så väl SKTFs 
tjänstemannaorganisation som förtroendevalda och i medlemsutbildningarna.  

att  SKTF verkar allt kraftfullare för ett ökat antal tvärfackliga och partsgemensamma 
utbildningssatsningar, nationellt, regionalt och lokalt och att en handlingsplan 
snarast presenteras för detta ändamål. 

att  SKTF verkar för en alltmer stärkt nationell arbetsmiljölagstiftning och handfast 
driver denna fråga även inom TCO. 

att  SKTF presenterar en handlingsplan för implementeringen av FAS-05. 
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att  SKTF verkar för en djup utvärdering av Komp 93 och avrapporterar detta på 
kommande förbundsmöte med en särskild fokus på arbetsmiljökompetensen hos 
chefer och ledare samt tydligt följer upp implementeringen av FAS-05. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten av fortsatta satsningar på arbetsmiljö- och 
hälsoarbetet inom SKTF, både när det gäller fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem. Som 
motionären påpekar hänger ofta problemen samman med arbetsorganisationens utformning och 
ledarskapets kvalitet. Det är viktigt att fokusera på det som är grunden till problemen så att insatser 
inriktas för att förebygga problemens uppkomst och inte i första hand behandlar problemens 
symptom. När det gäller dagens kunskapsövervikt på hälsoområdet, till kvinnornas nackdel, grundar 
det sig på att forskning inom medicin och hälsoområdet tyvärr traditionellt utgått från mannen som 
företrädare för båda könen. Det har givetvis medfört att tillgången på kunskap när det gäller 
kvinnors hälsa generellt är lägre än för män, vilket är ett grundproblem som SKTF påtalat till bland 
annat Arbetslivsinstitutet för att uppmuntra forskning om kvinnors hälsa och koppling till 
arbetslivet. Idag bedrivs flera forskningsprojekt angående kvinnors specifika hälsosituation och 
förbundsstyrelsen ser fram emot att ta del av dessa resultat. När det gäller befintlig forskning 
angående kvinnors hälsa så påbörjas under 2004 en kunskapskartläggning inom SKTF som syftar till 
att öka kunskapen inom SKTFs arbetsmiljöverksamhet angående kvinnors specifika förutsättningar 
för såväl hälsa som ohälsa och vilka ytterligare insatser som krävs för att förbättra kvinnors 
arbetsmiljösituation. Även i det partsgemensamma utbildningsmaterial i arbetsmiljö och hälsa för 
kommun och landsting, inom ramen för FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö och Samverkan -05) som 
centrala parter arbetar med att ta fram, i samarbete med Afa, betonas av SKTF vikten med att 
kvinnors hälsa ska belysas extra.  

Jämställdhetsfrågan ska genomsyra hela SKTFs verksamhet och när det gäller 
arbetsmiljöverksamheten är det av vikt att kvinnors respektive mäns olika förutsättningar lyfts fram 
för att tydliggöra vikten av att skapa arbetsmiljövillkor som utgår från kvinnor och män, så att båda 
könen får möjligheten att fungera optimalt och få ett hållbart arbetsliv på lika villkor. 

Motionären yrkar att SKTF ska verka för en alltmer stärkt arbetsmiljölagstiftning och handfast driva 
frågan inom TCO. Motionären hävdar att lagstiftningen är ett betydligt starkare verktyg än 
avtalslösningar. Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten att förbättra 
arbetsmiljölagstiftningen så den blir ett tydligare verktyg än idag och SKTF ingår som part inom 
TCO i pågående utredningsarbete om arbetsmiljölagen. Vidare vill förbundsstyrelsen påtala behovet 
av att reglera arbetsmiljövillkor i kollektivavtalsform, som kan utformas utifrån yrken och branschers 
specifika behov, samt fördelen med att arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas ansvarar för 
kollektivavtalens utformning och efterlevnad, vilket leder till ett större inflytande för individen över 
sina villkor än vid den långdragna process förändring av lagstiftning innebär. Förbundsstyrelsen 
anser att ett av de större problemen med dagens arbetsmiljölagstiftning är att både arbetsgivare och 
fackföreningar idag har bristande kompetens när det gäller att använda arbetsmiljölagen och dess 
föreskrifter som verktyg i den dagliga verksamheten, både när det gäller det förebyggande arbetet och 
när det gäller att åtgärda problem. Förbundsstyrelsen tror även att skyddsombudens roll måste 
stärkas genom kunskap om skyddsombudets befogenheter hos både chefer och medarbetare så att 
skyddsombud, och andra fackliga företrädare, får en tydligare roll som kravställare och aktör utifrån 
arbetsmiljölagen och mindre reaktör på uppkomna arbetsmiljöproblem som ofta blir fallet idag. 
Förbundsstyrelsen anser även att dagens fackförbund, inklusive SKTF, måste bli bättre på att 
kraftsamla sig tvärfackligt i arbetsmiljöfrågor både lokalt och centralt gentemot arbetsgivaren i 
gemensamma frågor.  
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Förbundsstyrelsen anser att SKTF måste arbeta med att arbetsmiljövillkoren ska förbättras dels 
genom att påverka till en tydligare och starkare lagstiftning, och dels genom att skapa centrala och 
lokala arbetsmiljöavtal samt att alla nivåer i SKTFs organisation ska integrera arbetet med att 
förbättra arbetsmiljövillkoren i övrig facklig verksamhet. Det sistnämnda för att 
arbetsmiljöperspektivet ständigt ska beaktas i linje med det systematiska arbetsmiljöarbetet som ska 
genomsyra arbetsgivarorganisationens verksamhet.  

Förbundsstyrelsen anser inte, till skillnad från motionären, att det i dagsläget är av stor vikt att 
genomföra en djup utvärdering av Komp 93 och avrapportera detta på kommande förbundsmöte. 
Kunskap och insikt finns idag, och har funnits i flera år, om den generellt stora bristen på 
arbetsmiljökompetensen hos chefer och ledare i arbetsgivarorganisationerna. Det har framkommit i 
flertalet undersökningar som SKTF och andra aktörer genomfört under åren. Den kunskapen var en 
av de grundläggande drivkrafterna för förbundsstyrelsen som återspeglar sig i de yrkanden som låg 
till grund för förhandlingarna om FAS 05. Yrkandet om arbetsmiljökompetens återfinns i avtalet i 
form av den stora tonvikt avtalet lägger på kompetens inom arbetsmiljö och hälsa för chefer och 
skyddsombud ska finnas, samt politikernas ansvar för att ombesörja det. Däremot ställer sig 
förbundsstyrelsen bakom motionärens yrkande på att implementeringen av FAS 05 följs upp, på alla 
nivåer. FAS 05 slår fast att centrala parter åtar sig att genomföra årliga avstämningar med 
utgångspunkt från FAS 05. För att kunna göra det är det nödvändigt med uppföljning av arbetet 
inom respektive parts egen organisations arbete.  

SKTF kommer under hösten 2005 presentera en handlingsplan för FAS 05 implementeringsarbete, 
såväl partsgemensamt enligt regleringen av centrala parters åtaganden enligt avtalet, som tvärfackligt 
samt som enskilt förbund. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse anse 1:a, 2:a och 3:e att-satserna besvarade 

att bifalla 4:e och 5:e att-satserna. 
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Motion 30 

Motionär: Ljungbyavdelningen 

Status och arbetsmiljö för löneassistenter och -handläggare 

Löneassistenter/handläggare är en yrkesgrupp med hög kompetens och kvalitet. Det kan säkert 
många chefer/arbetsledare ute i verksamheten intyga. 

Det är ofta till sin respektive löneassistent/handläggare man vänder sig för att få svar på olika 
avtalsfrågor. Löneassistenter/handläggare måste vara uppdaterade med förändringar i lagar och avtal. 
Många har också delegation att besluta om ledighet med eller utan lön t ex enskilda angelägenheter, 
föräldraledighet m m. 

Det finns säkert inte så många i denna yrkesgrupp som kan ta fyra veckors sammanhängande 
semester på sommaren. Oftast ökar arbetsbördan istället. 

Lönen ligger på ca 18000:-, vilket är för lågt. 

De nya löne- och PA-systemen innebär oftast en decentralisering av lönearbetet. Det är då viktigt att 
vid en förändring av yrkesrollen ta till vara och utveckla löneassistent-/handläggarkompetens. 

Kommunavdelning 131, Ljungby föreslår därför förbundsmötet att besluta 

att   Fackförbundet SKTF arbetar för att höja statusen på yrkesgruppen 
löneassistenter/handläggare och  

att  arbeta för en bättre arbetsmiljö för yrkesgruppen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Löneassistenter/handläggare är en yrkesgrupp med hög kompetens och där kvaliteten i de 
kvalificerade arbetsuppgifterna är av stor betydelse för arbetsgivaren och medarbetarna. Som 
motionärerna påpekar är det viktigt att uppmärksamma att yrkesrollen är i förändring så 
kompetensen tas tillvara och utvecklas utifrån nya krav och förutsättningar då nya löne- och PA-
system införs. 

Förbundsstyrelsen delar också motionärernas åsikt om att lönen är för låg. Det missförhållandet har 
SKTF påtalat och driver kontinuerligt.  

Förbundsstyrelsen anser att det är ett stort problem med den bristande lönespridningen som är 
typisk för löneadministratörer/handläggare, men även andra kvinnodominerade yrken. 
Löneutvecklingen följer inte den yrkesmässiga utvecklingen och arbetets innehåll. För dessa 
yrkesgrupper har inte den individuella lönesättningen fått fullt genomslag och möjligheterna för 
enskilda medlemmar att genom sitt arbete påverka lönen har varit begränsade. 

Förbundsstyrelsen anser det vara en framkomlig väg att nå SKTFs lönepolitiska mål genom att lägga 
fokus på lönesystemet och tillämpningen av det. Syftet är att det ska löna sig att utvecklas inom 
yrket och att lönenivåerna så småningom blir mer acceptabla. 
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I de nya kollektivavtalen finns det förutsättningar för hur arbetet ska gå till: 

• medlemmen ska ha större inflytande i den process som leder fram till att lönen fastställs  

• arbetsgivare ska ha en känd och tydlig lönepolitik – kriterierna ska vara begripliga för varje 
medlem 

• det ska finnas en tydlig koppling mellan kompetensutveckling och löneutveckling 

Förbundsstyrelsen anser att medlemmarna ska hanteras som individer, bedömas efter sina egna 
arbetsuppgifter och absolut inte utifrån vilken grupp de tillhör. Den ökade lönespridningen ska ske 
på sakliga grunder.  

Förbundsstyrelsen vill också uppmuntra till att yrkesnätverk bildas. Nätverken kan bli forum för 
erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetenspåfyllnad, där blir också arbetsmiljön en viktig fråga 
att lyfta upp. Viktigt är också att lokalavdelningarna utser yrkesombud vars roll är att framhålla 
yrkesgruppens kompetenser.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 31 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Åldersdiskriminering 

Det är fult att diskriminera människor. En typ av diskriminering som vi inte gör något speciellt åt är 
åldersdiskriminering. När en människa har passerat 35 år är det betydligt svårare att få jobb än före 
30. Ännu värre blir det när en person passerat de 50, då är man långt från den tid man var 
”formbar”. I Sverige tycks arbetsgivare vara extremt åldersfixerade.  

Erfarenheter och utbildning har inte längre något värde. Ingen gör något aktivt för att motverka 
åldersdiskriminering. De flesta andra typer av diskriminering finns reglerat genom lagstiftning. 

Vid anställningsintervjuer finns i regel alltid en facklig representant med som bör kunna bevaka att 
ingen åldersdiskriminering sker. 

Förslag 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta direktiv som SKTFs 
personalrepresentanter kan följa för att motverka åldersdiskriminering vid 
tjänstetillsättningar. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Redan vid förbundsmötet 2004 behandlades en motion angående all slags diskriminering vid 
personalrekrytering. Det var Högskolerådet som motionerade i frågan och föreslog att SKTF vid 
rekrytering till förbundet, ska tillämpa avidentifiering av ansökningshandlingar, men även 
uppmuntra arbetsgivare inom SKTFs avtalsområden att göra detsamma. Förbundsmötet biföll 
motionen. 

Denna motion tar således devis upp samma fråga, som var uppe till beslut vid förra förbundsmötet. 
Förbundsstyrelsens uppfattning är att, istället för att göra särskilda direktiv för att motverka just 
åldersdiskriminering, borde det vara möjligt att tillämpa metoden med avidentifiering av 
ansökningshandlingar, som en åtgärd för att motverka all diskriminering i samband med 
anställningar.  

Avidentifiering som metod 
De som prövat och praktiskt tillämpat avidentifiering uppger både positiva och negativa 
konsekvenser av arbetet. Framförallt framhåller man att det kräver stora insatser och medför ett 
merarbete och merkostnader som man inte varit beredd på. 

SKTF ser en stor fördel i att arbetsgivarna utvecklar sina rekryteringsmetoder och seriöst prövar varje 
enskild rekrytering för att undvika diskriminering. I den processen krävs att man för ett resonemang 
om vad som ska ske före, under och efter varje nyrekrytering. 

Före handlar det om att göra en mycket noggrann kravprofil på tjänsten och bedöma hur den ska 
presenteras.  

Under rekryteringsprocessen krävs en kvalificerad bedömning av de sökanden och en utvecklad 
uttagnings- och intervjuteknik. 
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Efter att den nya medarbetaren anställts krävs en individuellt anpassad introduktion. Detta är 
särskilt viktigt när den nyanställde har annan etnisk tillhörighet.  

De praktiska exempel SKTF kommit i kontakt med är följande: 

• Varje ansökan behandlas manuellt och personuppgifter stryks över. Därefter sorteras 
ansökningarna utifrån kravprofilen. Det är en tidskrävande arbetsuppgift och bör skötas av 
någon som inte deltar i det fortsatta rekryteringsarbetet. 

• Ansökan sker på speciell blankett där personuppgifter inte finns med. En del sökanden har 
valt bort blanketten och lämnat en mer personlig ansökan.  

• Ansökan får endast ske via nätet ”jobline”  vilket utestänger vissa sökanden.  

• Ansökan består av en självskattning där den sökande får ange huruvida man bedömer att 
den egna kompetensen svarar mot kravprofilen på den aktuella tjänsten. Detta kräver en 
mycket tydlig krav- och kompetensprofil. 

SKTFs personalfunktion har prövat olika metoder som ett led i förbundsmötets beslut. Metoderna 
har delvis styrts av antalet sökanden till de aktuella tjänsterna. Följande metoder har prövats: 

1. Avidentifiering av sökanden genom att personalfunktionen manuellt strukit över 
samtliga personuppgifter och därefter överlämnat ansökningarna till 
rekryteringsgruppen på den berörda arbetsplatsen. 

2. Personalfunktionen har avidentifierat ansökningshandlingarna och sen sorterat 
dessa utifrån kravprofilen på tjänsten. Den lokala rekryteringsgruppen har fått ett 
genomarbetat och redan prioriterat underlag. 

3. Personalfunktionen har tillämpat ett sorteringsförfarande där 
ansökningshandlingarna sorterats i olika högar – män, kvinnor, sökanden med 
utomnordisk bakgrund. Därefter har man ur varje hög tagit ut de som bäst svarar 
mot kompetensprofilen. Här har alltså handlingarna inte avidentifierats. 

I samtliga fall har personalfunktionen haft en viktigare roll än tidigare.  Detta kan kanske bidra till 
ökad objektivitet i bedömningen av vilka sökanden som ska vidare till en anställningsintervju. 

Vad händer nu? 
Sen förbundsmötet 2004 har frågan om diskriminering vid personalrekrytering kommit i fokus på 
många sätt. En parlamentarisk utredning, Diskrimineringskommittén, arbetar med uppdraget att se 
över diskrimineringslagstiftningen och samtliga diskrimineringsgrunder. I januari 2006 kommer 
kommittén att presentera sina förslag. 

Regeringen ska i vår utreda hur ett generellt system för avkodning av ansökningshandlingar inom 
staten kan se ut. Det handlar alltså om hur den frågan ska hanteras inom statlig förvaltning. 
Uppdraget är att ta fram ett system eller en metod för den praktiska hanteringen. 

TCO riktar ett fackligt krav på avkodning av ansökningshandlingar och arbetar nu med att ta fram 
metoder för detta. Arbetet ska vara klart före sommaren och kommer sen att lanseras på olika sätt.  
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Mot bakgrund av vad som redovisats ovan föreslås att SKTF följer det arbete som pågår inom TCO 
och inom statlig förvaltning. Därefter utarbetas en eller eventuellt flera SKTF-modeller, som 
personalrepresentanter kan rekommendera arbetsgivarna i samband med rekryteringsförfarande.  

Till dess kan med fördel de ovan beskrivna metoderna användas för att motverka, inte bara 
åldersdiskriminering, utan all diskriminering, i samband med personalrekrytering. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 



 53

Motion 32 

Motionär: Allmänna klubben i Region Väst 

Kurs från antidiskrimineringsbyrån 

Antidiskrimineringsbyrån anordnar kurs om mångfald och antidiskriminering och vad man kan göra 
åt det. Denna kurs erbjuds kostnadsfri till statliga institutioner, fackförbund, privata företag med 
flera. Med tanke på den mångfald som råder i vårt samhälle är det en kurs som de flesta av oss skulle 
behöva ta del av, och kanske allra mest tjänstemän på olika myndigheter som har som sitt yrke att 
interagera med andra människor.  

Även fackförbundens anställda träffar ständigt människor och vi anser att det skulle vara önskvärt 
om SKTF går i spetsen och agerar som ett gott föredöme och tar emot Antidiskrimineringsbyråns 
kurserbjudande för sina anställda och förtroendevalda.  

Vi föreslår att förbundsstyrelsen verkar för  

att  SKTFs personal och förtroendevalda genomgår, där så är möjligt,  
Antidiskrimineringsbyråns kostnadsfria kurs om mångfald och antidiskriminering. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären föreslår att SKTFs personal och förtroendevalda, där så är möjligt, ska gå 
Antidiskrimineringsbyråns gratiskurs om mångfald och antidiskriminering. 

Som ett led i förbundets arbete med mångfaldsfrågorna, kommer under året delar av personalen att 
genomgå s.k. MoD-utbildningar. MoD står för mångfald och dialog och syftet med utbildningen är: 

• Att ge kunskap och insikt om metoder för att hantera fördomar och mångfald med avseende 
på etnicitet, sexuell läggning och jämställdhet. 

• Ett led i att förverkliga SKTFs mångfaldspolicy 

• Ett tillfälle att internt ”testa” var vi står i dessa frågor 

• Att ge kunskap om MoD-processen och vad den innebär för den som deltar, då nästa steg är 
att erbjuda utbildningen till förtroendevalda. 

MoD-utbildningarna genomförs regiongemensamt och riktar sig då till chefer och anställda, som har 
ansvar för mångfaldsarbetet och ombudsmän som medverkar i utvecklingsprogrammen för nya och 
erfarna ordföranden. 

Vissa center genomför också ”egna” MoD-utbildningar där all personal deltar. I samband med 
personalkonferenser har personalen tidigare deltagit i seminarier ang. mångfaldsfrågor och 
diskriminering.  

Antidiskrimineringsbyråns kurser är visserligen gratis, men den tid som avsätts för deltagande i en 
kurs är också pengar. 
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Förbundsstyrelsen anser att ovan beskrivna modell med MoD-utbildningar tillgodoser de behov och 
den planläggning, som förbundet har inför det fortsatt mångfaldsarbetet.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 33 

Motionär: Landstingsavdelningen i Kalmar 

Lagstadgad arbetstidsförkortning 

Arbetstidsmåttet 40 timmar/vecka har vi i Sverige haft i 32 år (sedan 1973). På samma tidsaxel 
tillbaka i tiden kan vi 28 år dessförinnan (1945) se ett upphävande av statarsystemet (där kvinnans 
arbetsdag kunde vara mellan kl 03.30 till 18.30!) enligt den så kallade legostadgan hade godsägaren 
rätt att kroppsligen aga och bestraffa sina anställda. Legostadgan avskaffades först 1926! Är det inte 
dags att Sverige som stat förändrar sitt synsätt på arbetskraft och ekonomisk bärighet med samma 
”stormsteg” som vi gjort under 1900-talet in i 2000-talet? Från dödsstraff, avskaffande av 
legostadgan, till avskaffandet av statarsystemet och 1973 slutligen en arbetstidsförkortning till 40 
timmarsvecka? Det kanske är dags för en arbetstidsreform som speglar dagens samhälle – kortare 
veckoarbetstid! 

SKTF har under många år tidigare drivit frågan om lagstadgad arbetstidsförkortning. Vi anser att 
frågan har tappats bort ungefär samtidigt som regering och riksdag beslutade om att inte ändra den 
lagstadgade 40-timmarsveckan. De fackliga organisationerna har därefter valt att driva frågan 
avtalsvägen. Jag vill inte påstå att detta varit en framgångsrik process. Ett fåtal lokalavdelningar har 
lyckats bra i sitt arbete med arbetstidsförkortning medan det inte fungerar alls för andra. Ska vi låta 
arbetstidsmåttet i Sverige speglas av huruvida de fackliga organisationerna kommer överens med 
arbetsgivarna lokalt? Det är dags att göra en kraftsamling för att driva frågan om en lagstadgad 
arbetstidsförkortning - en arbetstidsförkortning som gynnar hela svenska folket och hela samhället? 

Motkrafterna till arbetstidsförkortning anger ofta skäl som nationalekonomiska samt jämförelser 
med andra europeiska länder som sammanlagt anses ha flera arbetade timmar per anställd. Detta är 
inte sant! Vem har t ex någonsin räknat nationalekonomiskt på kostnader för minskad arbetstid med 
innebörden: fler i arbete, högre hälsotal och mindre sjukfrånvaro vilket också ger högre 
arbetstillfredsställelse och effektivitet? Att argumentera med enbart timmar och kronor är bara en del 
av en sanning. För att få hela sanningen måste även de mjuka faktorerna medräknas, dessa medför 
oftast och uteslutande vinster för både arbetsgivare och arbetstagare, men det är en hanteringsfråga. 
Flera exempel där arbetsgivare tillämpat 6-timmars arbetsdag kan redovisa både bibehållen eller till 
och med ökad produktivitet, en ökad lojalitet, ökad effektivitet men framför allt en ökad hälsa och 
arbetstillfredsställelse. Inte någonstans i nationalekonomiska beräkningar finns kostnader redovisade 
för den egentliga utgift som ohälsa innebär för arbetsgivaren och samhället där man räknar med både 
sjuklön, produktionsbortfall och vikarieersättning 

Är arbetstidsförkortning ett önskemål hos våra medlemmar och hos den arbetande befolkningen? I 
en mindre undersökning som avdelningen har utfört påvisas att det är just lågavlönade kvinnor som 
önskar en arbetstidsförkortning medan män och framför allt högavlönade (både kvinnor och män) 
som ställer sig mer tveksam till minskning av veckoarbetstiden.  

Sverige har haft en genom tiderna gradvis arbetstidsförkortning. Den senaste arbetstidsförkortningen 
genomfördes 1973 och sedan dess har det stått helt stilla (32 år!). Världen har absolut inte stått stilla 
sedan 1973 utan tvärtom förändrat sig markant i många avseenden; arbetsmarknad, arbetsvillkor, 
löner, utbildningsnivåer, sjukfrånvaro (antalet har ökat och diagnoserna har ändrat karaktär). 40-
timmarsvecka och 8-timmarsdag är en svensk norm som grundades på 1960- och 1970-talets 
levnadssätt: oftast förvärvsarbetade endast mannen i hushållet och kvinnan arbetade hemma med att 
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serva arbetskraft och nästa generation. Dagsläget ser inte sådant ut, idag förvärvsarbetar alla 
arbetsföra i ett hushåll men det är fortfarande 70-talsnormen ”en-i-hushållet-förvärvsarbetar” som 
gäller. För att familjen ska klara denna situation på 2000-talet har oftast någon i familjen ”valt” att 
själv bekosta sin arbetstidsförkortning genom att arbeta deltid så att barn och hushåll får sitt, vilket i 
de allra flesta fallen är kvinnan i familjen, kanske beroende på att det oftast är kvinnan som har lägst 
inkomst och acceptansen till deltidstjänstgöring för kvinnor är större hos arbetsgivaren. Därför 
menar vi att lagstadgad arbetstidsförkortning kan ge jämställdheten en chans! 

I en utredning som Arbetslivsinstitutet gjort om arbetstidsförkortningar i både offentlig och privat 
sektor under 2002 – 2003 konstateras sambandet mellan kortare arbetsdag och ökad hälsa och 
därmed minskad sjukfrånvaro. Däremot har många modeller och tester med arbetstidsförkortning 
inte ansetts vara ekonomiskt bärkraftigt av arbetsgivarparten varför de avslutats – slutsatsen måste 
vara att det är mer ekonomiskt att ha en högre arbetstidsnorm och flera sjuka än tvärtom! I 
utredningen påvisas även att arbetstagarens inflytande och delaktighet över arbetet och arbetstiderna 
har ökat.  

TCO arbetar för att varje medborgare ska kunna förena arbetsliv och familj, oavsett kön. 

Att stärka välfärden på 2000-talet innebär bland annat att öka medborgarnas välmående och det 
uppnår vi bland annat genom ökad jämställdhet, ökad livskvalitet, ökad sysselsättning och framför 
allt att möjligheten att förena jobb med familj ökar. Genom arbetstidsförkortning och ökad 
delaktighet samt inflytande över arbetstidens förläggande bland annat genom arbetstidsförkortning 
kan vi bidra till att uppnå ökande hälsotal. Hälsa och delaktighet är två grundbegrepp för välmående 
och därmed ökad välfärd. 

På grundval av ovanstående skulle en allmän förändring av arbetstidsmåttet till 30 
timmar/arbetsvecka innebära en ökad hälsa, ökad effektivitet och produktivitet samtidigt som det 
kan vara föremål för att främja jämställdheten.  

Därför föreslår vi förbundsmötet besluta 

att  återuppta ett aktivt arbete för lagstadgad arbetstidsförkortning. Ett arbete som ska 
bedrivas systematiskt med SKTFs nuvarande och blivande medlemmars bästa för 
ögonen liksom samhällets fortsatta bibehållna välfärd 

att  tillsammans med övriga TCO-förbund starta upp ett gemensamt arbete mot ett 
gemensamt mål; lagstadgad arbetstidsförkortning  
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Motion 34 

Motionär: Läkarsekreterare i Övertorneå 

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 

Försök till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 
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Motion 35 

Motionär: Tandsköterskor i Kiruna 

Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön 

Verka för 6-timmars arbetsdag med heltidslön. Det skulle minska sjukskrivningar och utbrändhet. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 33-35 

Arbetet med att försöka åstadkomma arbetstidsförkortning för våra medlemmar har länge varit 
prioriterat inom SKTF. 

Frågan har varit uppe till behandling på flera förbundsmöten och SKTFs ståndpunkt är tydlig: 

• Arbetstiden ska förkortas genom ett kortare genomsnittligt heltidsmått i arbetstidslagen. 
Lagen behöver ge utrymme för mer flexibilitet.  

• Individens inflytande över arbetstider och ledigheter behöver förstärkas.  

• Möjligheterna till övertidsarbete ska begränsas och en tydligare koppling mellan arbetsmiljö 
och arbetstid ska göras.  

• Det behöver skapas ett ordentligt politiskt tryck på parterna för att göra det möjligt att 
åstadkomma generella arbetstidsförkortningar avtalsvägen. Detta tryck kan skapas genom 
att lagstiftaren bestämmer att arbetstiden ska ha en viss, kortare, omfattning och ålägger 
arbetsmarknadens parter att inom en angiven tidsperiod anpassa verksamhet, bemanning 
och avtal till denna nya kortare arbetstid. Genomförandet behöver ske avtalsvägen dels för 
att det måste få ta viss tid om det inte ska medföra minskad tillväxt och dels för att 
förutsättningarna är olika inom olika branscher och verksamheter.  

• EG:s arbetstidsdirektiv ska implementeras på rätt sätt och nödvändiga förändringar av våra 
kollektivavtal därefter genomföras. 

Regeringen tillsatte för några år sedan Kommittén för nya arbetstids- och semestervillkor (KNAS). 
Kommittén skulle bl a lämna förslag till hur arbetstiden skulle kunna förkortas. Kommittén lämnade 
också ett sådant förslag, med det kommer inte, i rådande politiska läge, att hamna på riksdagens 
bord.  

I dag finns ingen tydlig politisk majoritet för att förkorta arbetstiderna i Sverige. De borgerliga 
partierna och Socialdemokraterna anser inte att det är möjligt eller ens önskvärt att förkorta 
arbetstiderna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har frågan högt på sina agendor, men har inte 
tillräckligt inflytande för att lyckas driva igenom en arbetstidsförkortning. 

I den budgetproposition som just förhandlats mellan Socialdemokraterna och samarbetspartierna 
finns förslag dels om att genomföra lokala försök med arbetstidsförkortning och dels att förlänga och 
utöka försöket med friår. Det politiska läget är därmed knepigt och arbetet med att försöka 
åstadkomma lagstiftning om en generell arbetstidsförkortning bedrivs i dag i motvind.  
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När det gäller sådana lokala försök med arbetstidsförkortning som finansierats av den lokala 
arbetsgivaren ser vi en stor skepsis från arbetsgivarna att fortsätta med dessa försök i rådande 
ekonomiska läge. Det blir därför nödvändigt att otvetydigt kunna påvisa att arbetstidsförkortningen, 
förutom alla positiva hälsoeffekter, också medfört bättre eller effektivare verksamhet för att kunna 
förmå arbetsgivarna att förlänga försöken eller att permanenta dem.  

De beslut som SKTF tidigare fattat står fast och arbetet såväl i avtalssammanhang som i samarbete 
inom ramen för TCO fortgår med målsättningen att arbetstiderna ska förkortas för våra 
medlemmar. Däremot förordar inte förbundet  6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion 33 besvarad, 

att avslå motionerna 34 och 35. 
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Motion 36 

Motionär: Norrtäljeavdelningen 

Semesterdagar 

Vi har ett förslag på en förbättring inom avtalet om fler semesterdagar. 

Förslaget innebär att man får 3 dagar när man fyller 30 och ytterligare 3 när man fyller 40, man 
delar alltså upp de 6 dagarna som man nu får när man fyller 40. Det är oftast folk i 30-årsåldern som 
har mindre barn och har svårt att få dagarna att räcka till. Det här förslaget är väldigt bra ur 
hälsosynpunkt och gör att vi får en bättre personalpolitik. Kommunen behöver tänka på att framstå 
som en bra arbetsgivare och kunna locka yngre folk till anställning. Medelåldern är alldeles för hög 
och det kommer att märkas om några år när en stor procent av de anställda går i pension. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Antalet semesterdagar regleras idag i Allmänna bestämmelser 05 § 27 Mom. 5. Reglerna innebär att 
antalet semesterdagar för de som fyllt 40 år är 31 och för de som fyllt 50 år 32.  Tidigare, dvs innan 
1978, fanns en avtalsreglering som innebar att den första gränsen för ytterligare semesterdagar var 29 
år, nästa gräns gick vid 30 år och den sista gränsen vid 40 år. Åldersintervallen var kopplad till 
dåvarande löneplan med lönegrader och löneklasser. 1978 års semesterlag innebar 25 dagars semester 
för alla och ledde till att avtalet ändrades till att ge extra semesterdagar till 40- respektive 50-åringar. 
I och med att den lagstadgade semestern förlängdes valde arbetsgivare och fack att av kostnadsskäl 
prioritera de äldre anställda. Då löneplanen avskaffades 1989 och ersattes med individuell 
lönesättning och krontal slopades kopplingen mellan lönenivå och antalet semesterdag, men 
fördelningen av extra dagar blev kvar. 

Förbundsstyrelsen tycker att motionärernas förslag är intressant. Kanske är det så att det finns en 
bättre fördelning än den överenskommelse som nu gäller. Förbundsstyrelsen är därför villig att, inför 
nästa avtalsrörelse, ta frågan i beaktning, inte minst med tanke på förbundets arbete med jobb-
hjärta-familj. Eftersom frågan innebär ekonomiska ställningstaganden kommer den naturligtvis att 
beaktas och vägas i förhållande till övriga yrkanden.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  överlämna motionen till kommande avtalsgrupp för avtalsområdet Sveriges 
Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta. 
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Motion 37 

Motionär: Läkarsekreterare i Övertorneå 

Motionstimmen 

Önskemål om att få tillbaks motionstimmen. Det är minst lika viktigt för oss med stillasittande 
arbete som för ambulanspersonal. Även önskemål om fri massage nacke/skuldror en gång/vecka. 
 
Avdelningens yttrande 
Avdelningsstyrelsen SKTF avd 152 ställer sig bakom kravet och tillstyrker motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom önskemålet som är i linje med SKTFs hållning i frågan om 
friskvård och friskvårdstimmen. Oavsett vilket arbete man har finns det ett behov av friskvård och 
bör vara i en framsynt arbetsgivares intresse att friskvårdande insatser, bland annat i form av motion, 
genomförs av arbetstagarna för att förebygga ohälsa och främja det friska. Under senare år har det 
framkommit en trend där avsatt tid under arbetstid för friskvård försvunnit alltmer, vilket SKTF 
såväl lokalt som centralt, även fortsättningsvis starkt bör ifrågasätta bland annat med stöd av 
forskning som visat att ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna sänker 
ohälsotalen och personalen blir friskare. När det gäller motionärernas önskemål anser 
förbundsstyrelsen att det är en fråga att driva lokalt gentemot arbetsgivaren genom att ta upp frågan 
till förhandling. I det nya samverkans- och arbetsmiljöavtalet FAS 05, för kommuner och landsting, 
betonas vikten av ett förebyggande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Det avtalet ligger till grund för 
lokala samverkans- och arbetsmiljöavtal där frågor som friskvård där motionstimme kan regleras 
både när det gäller tid och innehåll. Förbundsstyrelsen vill uppmuntra avdelningar och klubbar att 
driva frågor om förebyggande och främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete gentemot sin arbetsgivare 
med stöd av de verktyg centrala avtal och diskussionsmaterial som mötespaketet ”Prata arbetsmiljö – 
sex korta möten om hur vi har det på jobbet och hur det kan bli ännu bättre” utgör.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad.    
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Motion 38 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Rekrytering på tekniska högskolor 

SKTFs styrka skall vara dess vertikalitet. Alla kommunala tjänstemän inom kommunernas 
förvaltningar och bolag skall ha en plats i SKTF, så även ingenjörer, civilingenjörer. Men i dag så är 
inte SKTF det självklara valet för en person som går på de tekniska högskolorna. Sacoalliansen har 
under en lång tid och möjlighet att stå emotsagd av ex SKTF på högskolan. 

När sedan medlemmen eventuellt tar en anställning, så är inte SKTF intressant, för då har ju den 
anställde funnit sin plats i Sacoalliansen och ser ingen mening med att byta, för vad skall de byta till? 
Vi har ju inget att erbjuda mer än en tidning som många arbetsgivare på förvaltning och bolag 
tillhandahåller, vi har heller inga frågor som är av intresse för en person att byta till SKTF. I 
Göteborg så ser vi en utveckling på de tekniska förvaltningarna/bolagen som innebär att SKTF som 
förbund inom en inte allt för avlägsen framtid i princip kan vara utraderade. 

Det är också okänt vilka förbund SKTF samarbetar med som är på något sätt är av intresse för den 
enskilde ingenjören, på den ”mjuka sidan” sidan finns SSR, till viss del Kommunal osv. Vi saknar 
exempelvis ett bra samarbete med något förbund i lönefrågan.  

Risken är stor att vi inom en tioårsperiod inte har en enda ingenjör kvar i förbundet, de flesta har då 
gått i pension eller har slutat inom den kommunala sfären. Det stora antal ingenjörer och 
civilingenjörer som förhoppningsvis kommer att anställas inom kommunförvaltningar/bolag 
kommer att tillhöra något av Sacoalliansen.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  uppdra åt studerandeverksamheten att ta fram en plan för hur SKTF kan bli ett 
rekryterande förbund även på de tekniska högskolorna och att detta arbete 
presenteras på förbundsmötet 2006. 

att  SKTF undersöker möjligheterna till samarbete med andra lämpliga förbund i 
exempelvis lönefrågan. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionen tar upp vikten av att SKTF rekryterar studenter från tekniska utbildningar och möter 
konkurrensen från SACO. Förbundsstyrelsen delar motionärernas övertygelse om att studenter på 
dessa utbildningar är en viktig grupp och att vi har de kanske största chanserna att rekrytera våra nya 
medlemmar under studietiden. Vi är också precis som motionärerna övertygade om att vi rekryterar 
studenter genom hög närvaro, bra erbjudande och genom att visa att vi kan just deras yrkesfrågor 
och arbetsmarknad.  

SKTF har under en lång tid jobbat för en hög närvaro på universitet och högskolor inom ett flertal 
utbildningar. Under våren 2005 lanserades Tria där SKTF gick samman med HTF och ST i ett 
studentsamarbete. Syftet med Tria är att med hjälp av tre förbunds samordnade styrka bli det 
självklara valet för studenter och med detta öka rekryteringen till vårt förbund.  Med tre förbund når 
vi en bredare målgrupp och med Trias sex studentombudsmän och 50 studentinformatörer 
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garanterar vi en hög närvaro på universitet och högskolor. Med bra erbjudanden och en ny 
framtoning kommer vi dessutom att attrahera fler och nya grupper av studenter. 

Tria lanseras under parollen ”förbered dig för arbetslivet” och SKTFs viktigaste uppdrag inom Tria 
handlar om att bevisa just detta för studenterna.  Vårt rekryteringsarbete inom Tria fokuseras mot 
studenter som befinner sig på sin sista termin. Vårt mål är att skapa en verksamhet där så många 
studenter som möjligt, under sin sista termin möts av ett SKTF ansikte som berättar om arbetslivet 
utifrån just den studentens kommande yrke. En socionomstudent ska mötas av en socionom som 
berättar om SKTF. Inom förbundet skapar vi nu successivt nätverk av yrkesverksamma SKTF -
medlemmar som förbereds för att strategisk rekrytera avgångsstudenter inom ett flertal utbildningar 
där SKTFs prioriterade grupper finns.  

Precis som motionärerna menar är de tekniska utbildningarna inte de som prioriterats högst inom 
SKTFs studentverksamhet. Med ett undantag, systemvetare, återfinns inte heller dessa som 
prioriterade utbildningar inom Tria. En viktig anledning är att de allra flesta av studenterna på dessa 
utbildningar hamnar inom Sifs organisationsområde när de börjar jobba. Lösningen har därför 
hittills varit att samarbeta med Sif för att på så sätt se till att studenter som hamnar inom våra 
förbunds delar av arbetsmarknaden ändå får veta vilket TCO-förbund de ska vara med i.  För att 
stärka arbetet mot de tekniska utbildningarna behöver vi nu – efter bildandet  av Tria – hitta nya 
former för samarbetet med Sif.  

Motionären hänvisar till vårt samarbete med Akademikerförbundet SSR och efterlyser ett liknande 
samarbete med motsvarande förbund för ingenjörer och civilingenjörer. Förbundsstyrelsen håller 
med om att SKTF behöver stärka sig såväl på högskolorna som på arbetsplatserna för grupperna. 
Det kan vi till exempel göra genom att undersöka möjligheten till samarbeten med andra 
fackförbund när det gäller villkorsfrågor.  Förbundsstyrelsen vill dock betona vikten av att det 
genomförs en omsorgsfull analys av de organisationspolitiska konsekvenserna – och fördelarna för 
SKTF – före beslut tas om att inleda ett sådant samarbete. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå första att-satsen men  

att bifalla andra att-satsen 

att  uppdra åt förbundsstyrelsen att inom Tria hitta samarbetsformer och metoder för 
hur vi arbetar med rekrytering av studenter på de tekniska utbildningarna. 
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Motion 39 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Skolinformatörer 

Under 80-talet fanns i TCO:s namn, och LO:s, så kallade skolinformatörer som gav facklig 
information och information om arbetsmarknad osv. i gymnasieskolor mm. I den situation som 
råder idag har undervisning med fokus på arbetsmarknad, fackets betydelse, den svenska modellen, 
kollektivavtal osv. tappat av ordentligt. Det finns inom samhällskunskapen på en del program och 
faktiskt inte alls på en del. Detta visar sig tydligt då ungdomar ska ta arbetsmarknaden i besiktning 
och eventuellt fundera på ett fackligt medlemskap. 

Vi skulle vilja att förbundet undersöker frågan och klarar ut på vilket sätt vårt förbund självt eller 
tillsammans med andra kan bidra till att ett fackligt perspektiv på arbetsmarknadsfrågor mm 
kommer till stånd. 

I samband med detta vill vi att förbundet prövar möjligheten till ett särskilt studerandemedlemskap 
för studenter i gymnasieskolan. Det skulle kunna vara förknippat med information och kunskap 
som är relevant för de studerande. Om vi nu inte kan konkurrera på högskolan vilket innebär att vi 
måste rekrytera då studenterna får jobb, vilket är både svårt och inte helt framgångsrikt inom de 
flesta yrken. Låt eleverna i stället komma till högskolan med ett medlemskap och då i vårt förbund. 
Detta når ju också de som inte går vidare till högskola. 

Vi förslår förbundsmötet besluta  

att  se på möjligheterna att återupprätta skolinformatörerna i en tid då ungdomen inte 
direkt gör vågen för facket. 

att  se på möjligheten av ett studerandemedlemskap speciellt utformat för gymnasie-
skolan 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionen tar upp den mycket viktiga frågan om att det idag finns en brist på facklig information i 
gymnasieskolan. Förbundsstyrelsen håller med om den bild som motionären beskriver om att fakta 
och upplysning om fackets betydelse, den svenska modellen, kollektivavtal med mera har minskat 
avsevärt i den samhällskunskapsundervisning som bedrivs idag. Och, att detta avspeglar sig då 
ungdomarna kommer ut i arbetslivet. Många unga saknar helt ett förhållande till vad facket kan göra 
för dem och, nästan ännu värre, är det många som inte har en aning om vilka rättigheter de har.  

I första hand måste vi stärka gymnasieelevernas känsla för och kunskap om villkoren på 
arbetsmarknaden och fackets roll kopplat till dessa. Detta behöver göras redan på gymnasienivå, men 
för att ha en chans att nå fram tror förbundsstyrelsen att koncentrationen måste ligga på en generell 
facklig nivå. Däremot finns det anledning att i kommunikationen lyfta fram att det finns 
partipolitiskt oberoende fackförbund och TCO-förbundens idéer och värderingar eftersom ”facket” 
ofta förknippas med LO och partipolitik.  

Förbundsstyrelsen är medveten om att det är vi själva som måste agera för att förändra situationen 
men har valt att arbeta genom TCO för att göra något åt saken. Det har dock varit svårt att skapa 
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enighet inom TCO kring vikten av detta arbete. Nu ser det dock ljusare ut. Från och med 2005 
kommer TCO att samordna och stärka informationen till elever på grundskole och gymnasienivå. I 
detta ingår också att ta över Sifs arbete med skolinformation som är samlat i konceptet Jobbkoll. 
Jobbkoll har upparbetat en gedigen facklig information som är väl anpassad till målgruppen och i val 
av informationskanaler. Det finns en webbplats som heter jobbkoll.nu som kan användas såväl i 
undervisning som ren upplysning för intresserade ungdomar. Jobbkoll har även ett upparbetat tryckt 
material som kan användas av respektive förbund, men även som direktutskick till målgruppen. 
Hela konceptet Jobbkoll kommer under 2005 att föras över till och sedan drivas av förbunden 
gemensamt genom TCO.  

TCO har under 15 år arrangerat en nutidsorientering för landets samtliga elever på gymnasiet. 
Tävlingen som består av en grundtävling och en finaltävling har olika tema varje år, t ex  "FN", 
"Den globala ekonomin", "Demokrati och mångfald", "EU" och "Mänskliga rättigheter". TCO 
arrangerar tävlingen bland annat för att skapa intresse för samhälls- och arbetslivsfrågor och att 
premiera, stötta och entusiasmera elever och lärare. Även nutidsorienteringen har en egen webbplats, 
www.tco.nu. 

Förbundsstyrelsen är övertygad om att Jobbkoll tillsammans med nutidsorienteringen lägger en bra 
grund för att ha möjlighet att öka TCO-förbundens närvaro på gymnasieskolorna. En plattform som 
inte har funnits tidigare. Samt, att överlåta åt TCO att utveckla konceptet vidare. Att som 
motionärerna föreslår återuppliva den skolinformatörsroll som fanns för många år sedan inom 
TCO-förbunden tror dock inte styrelsen att det finns några förutsättningar för. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionen 
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Motion 40 

Motionär: Håkan Bergquist, allmänna klubben i Malmö 

Representation i länsarbetsnämnder 

Under 30 år har MBL varit en del av det svenska arbetslivet. Den tillkom för att öka demokratin i 
arbetslivet och då för de som redan har en anställning. Grundtanken var att det inte längre skulle 
vara arbetsgivaren som ensam fattade besluten.  

Motionären finner nu att det är dags att den grupp i arbetslivet utan någon anställning också får 
demokratiska instrument att föra sin talan. TCO har redan representation i länsarbetsnämnder och 
lokala arbetsmarknadsnämnder. Således finns redan här en möjlighet att ge de arbetslösa en 
möjlighet att föra sin talan gentemot den myndighet som i mångt och mycket är att likställa med en 
arbetsgivare. Det ger också de fackliga organen en större legitimitet gentemot sina arbetslösa 
medlemmar.  

Motionären vill  

att  SKTF fortsätter arbeta för demokrati och medbestämmande i arbetslivet och därför 
inom ramen för TCO driver kravet att TCOs arbetslösa medlemmar, analogt med 
MBL och lag om styrelserepresentation, ska vara TCOs representanter i 
länsarbetsnämnder och lokala arbetsmarknadsnämnder. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

En arbetsmarknadsnämnd består av ordförande och det antal ledamöter som länsarbetsnämnden 
bestämmer. I nämnden ska det finnas företrädare för länsarbetsnämnden, arbetsförmedlingen den 
eller de kommuner som berörs, det lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer. Redan 
idag finns det möjlighet för arbetssökande att representera den fackliga organisationen i 
länsarbetsnämnden. Däremot är inte tanken att länsarbetsnämnden ska vara ett forum för 
arbetssökande att föra fram sin eventuella kritik gentemot arbetsförmedlingarna. 
Länsarbetsnämndens uppdrag är mycket vidare än så. Uppgiften är bl a att  leda, samordna och 
utveckla den arbetsmarknadspolitiska verksamheten i respektive län och se till att den bedrivs 
effektivt. 

De fackliga organisationerna nominerar representanter till länsarbetsnämnd och 
arbetsmarknadsnämnd. Nomineringarna lämnas till respektive huvudorganisation. De nominerade 
ska vara kunniga inom verksamheten och representera hela organisationen. Uppgifterna i 
länsarbetsnämnd och arbetsmarknadsnämnd omfattar sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor i sin 
helhet och är därmed mer omfattande än perspektivet för arbetssökande. För TCO: s del är det 
TCO:s styrelse som fattar beslut om vilka nominerade som föreslås till respektive nämnd och 
regeringen fattar beslut. SKTF avser att föra fram motionärens åsikter till TCO och uppmana TCO 
att beakta dem vid nomineringar till länsarbetsnämnder och arbetsmarknadsnämnder. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad. 
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Motion 41 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Praktikplatser för arbetslösa 

Grattis vi har ordnat en praktikplats åt dig! Det var bara så att SKTF:aren var 64 år och hade högst 
ett år kvar till pension. Praktik i arbetslivets slutskede inom en offentlig myndighet när personen 
jobbat ett helt yrkesliv, är det önskvärt? Kanske kan statistiken för antalet arbetslösa hållas nere 
genom meningslös praktik. Men en sådan praktikplats är kränkande för den som blir utsatt för detta 
”plågsamma” åtgärdspraktik. 

Förslag 

att  förbundsmötet tar klar ställning mot att praktikplatser ges till personer som endast 
har kort tid kvar tills pensionsåldern. Och att man ger förbundsstyrelsen i uppdrag 
att ”lobba” gentemot AMS att en praktikplats bör ges till ”yngre” arbetslösa. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Se förbundsstyrelsens yttrande vid motion 23. 
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Motion 42 

Motionär: Allmänna klubben i region Väst 

Subventionerad friskvård för medlemmar i allmän klubb 

Många arbetsgivare erbjuder sina anställda subventionerad friskvård, utan tvekan för att de är väl 
förtrogna med de positiva effekterna den har både fysiskt och mentalt.  

Dessa goda effekter av friskvård får man även som arbetslös och vi är kanske i ännu högre grad 
betjänt av ett stärkt mentalt välbefinnande än de som arbetar. Tyvärr har vi inga arbetsgivare som 
kan subventionera friskvården och många av oss saknar medel att själva bekosta den.  

Därför skulle det vara önskvärt om SKTF i detta fall kunde ta på sig arbetsgivarens roll och 
subventionera friskvård för sina arbetssökande i de allmänna klubbarna eller kanske arbeta för att få 
till stånd fördelaktiga priser hos de som erbjuder friskvård, exempelvis kommunernas 
fritidsförvaltningar, Friskis och Svettis, gym eller liknande. 

Vi föreslår att förbundsmötet beslutar  

att  SKTF verkar för att de arbetssökande medlemmarna i allmänna klubbarna får 
tillgång till subventionerad friskvård. 
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Motion 43 

Motionär: Laila Englund och Ann Stenmark, allmänna klubben i Malmö 

Friskvård för alla 

Vid förra årets förbundsmöte fanns motioner som behandlade friskvård. I motion 21 från allmänna 
klubben i Skåne med rubriken Subventionerad friskvård var förslaget riktat mot arbetslösa och 
långtidssjukskrivna. 

Motionen skulle diskuteras i den nybildade arbetsgruppen, som skulle arbeta med förslag på hur 
SKTF på bästa sätt ska stödja medlemmarna i allmänna klubbarna. I skrivande stund har inte 
arbetsgruppen presenterat något förslag ännu, därför denna motion, så att inte frågan glöms.  

Att vara arbetssökande eller långtidsjukskriven är oftast ett ensamarbete. Även under 
arbetssökarperioden och sjukskrivningstiden är det viktigt med kontakter med andra och att den 
personliga hälsan underhålls via friskvårdsaktiviteter.  

Medverkan till en sådan friskvårdsaktivitet/nätverksträff ska ge ledighet från arbetsmarknadsprojekt 
med bibehållen a-kassa eller aktivitetsstöd.  

Vi föreslår därför  

att en friskvårdsaktivitet, möjlig att utöva även på mindre orter och i mindre grupper, 
planeras in t ex 1 gång/månad som en nätverksträff.  
 
Arrangemang och budgeten för detta ansvarar respektive allmän klubb för.   
 
Respektive allmän klubb ges resurser att genomföra dessa friskvårdsaktiviteter i egen 
regi med administrativ service, om så önskas, från det lokala centret. 
 
Medlemsmedverkan i friskvårdsaktivitet/nätverksträff ska ske med bibehållen a-kassa 
eller aktivitetsstöd. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 42-43 

En av motionärerna påpekar att en motion i denna fråga fanns till förbundsmötet 2004. 

Förbundsstyrelsen framhåller nu, liksom förra året, att den verksamhet som bedrivs för arbetslösa 
medlemmar i SKTF, planeras utifrån de behov de arbetslösa medlemmarna har. Arbetet genomförs 
vid verksamhetsplaneringen efter förbundsmötet. 

SKTF är inte arbetsgivare i förhållande till medlemmarna och inte heller ett vinstdrivande företag 
och kan därför inte utnyttja skattebefrielse för arbetsgivare vid friskvårdsinsatser. 

Förbundsstyrelsen är medveten om problemen för de arbetslösa medlemmarna och arbetar, bl a för 
att förebygga ohälsa, för att skapa bättre förutsättningar för återgång till arbetslivet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionerna 42-43 
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Motion 44 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Överlevnads- eller självförsvarskurs för arbetslösa 

Så fort en person blir arbetslös bör SKTF erbjuda medlemmen en ”överlevnads- eller 
självförsvarskurs”. Denna kurs kan innehålla allt från allehanda praktiska saker den arbetslöse bör 
tänka på till den psykologiska och sociala sidan av vad arbetslöshet innebär. Om förbundsmötet inte 
nappar på en kurs kan man som alternativ ta fram ”Den arbetslöses lilla självhjälpsfolder”. Det ena 
behöver heller inte utesluta det andra. 

Förslag 

att  en ”överlevnads- eller självförsvarskurs” för den arbetslöse tas fram av SKTF centralt 
tillsammans med en arbetsgrupp arbetslösa SKTF:are. Kursen bör finnas tillgänglig i 
”pappersform” och på SKTFs hemsida. 
 
Alternativt tar fram ”Den arbetslöses lilla självhjälpsfolder”. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Styrelsen anser, nu liksom förra året, överlevnadskurs och självförsvarskurs är allt för starka uttryck. I 
verksamhetsplanen för 2005 skall medlemsutbildningen anpassas i vissa delar, för att bättre passa in 
på den arbetslöses situation. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen. 
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Motion 45 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Semester för arbetslösa 

Som arbetslös innebär det att stå till arbetsmarknadens förfogande alla dagar under året. Det betyder 
att den arbetslöse i alla lägen ska vara beredd att ta ett jobb närhelst det erbjuds. En god tanke om 
det finns jobb! 

Men när, och om familjen (naturligtvis kan man vara ensamstående också), vill ha någon form av 
semester, har den arbetslöse ingen möjlighet att följa med eller ens koppla av på hemorten. Allt på 
grund av att den arbetslöse ska stå till arbetsmarknadens förfogande. 

En arbetslös kan också behöva koppla av och få semester. 

Men vill en arbetslös ha semester ska detta anmälas till arbetsförmedlingen och a-kassan. Därmed 
uteblir också ersättningen från a-kassan och då är semester inget att tänka på. 

De arbetslösa som finns inom aktivitetsgarantin har möjlighet att få semester. 

Förslag 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att a-kassedagar ger 
underlag för semesterersättning, vilket ger möjlighet för den arbetslöse att få 
semester. 

 och  

att  förbundsstyrelsen redovisar hur långt man kommit med föregående års motion i 
samma fråga. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären vill att a-kasseersättningen ska ge ett underlag för semesterersättning för att den 
arbetslöse ska kunna ta semester. 

Semesterersättningen regleras genom semesterlagen och lagen förutsätter att man är en arbetstagare. 
Det är därför inte heller möjligt att få semesterersättning som arbetssökande utan att lagen 
förändras. Något arbete för att förändra semesterlagen pågår inte för närvarande. 

Förbundsmötet 2004 beslutade att verka för att arbetslösa får behålla sin a-kasseersättning under 
semester i likhet med de som går på aktivitetsgarantin. Inom TCO finns en grupp ”Nätverket för 
socialförsäkringsfrågor” där den här typen av frågor tas upp. Arbetet i nätverket har legat nere under 
en period, men är nu återupptaget. SKTF kommer att aktualisera frågan där. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 46 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Arbetslöshetsombudsman 

Av motionen ”Samråd med AMS” framgår att arbetslösa alltför ofta kränks i kontakten med 
myndigheter. 

A-kassa och försäkringskassa har olika regler för hur ersättning ska betalas ut till den arbetslöse och 
eller sjukskrivne. Utbetalningar kan i en del fall dröja upp emot ett halvår innan pappersexercisen är 
avklarad. Det finns en snårskog av regler hos dessa myndigheter. När man som arbetslös behandlas 
illa av arbetsförmedlingen eller försäkringskassa finns det ingen part, förutom facket, man kan vända 
sig till för att få hjälp. Facket har inte heller någon form av förhandlingsrätt mot dessa myndigheter, 
men kan fungera som en stödjande part för den arbetslöse eller sjukskrivne. 

De tankar som jag haft leder till att man bör inrätta en Arbo, arbetslöshetsombudsman, dit den 
arbetslösa kan vända sig. Där kan den arbetslöse få snabb hjälp med lagtolkningar, hur man 
överklagar beslut etc. Visserligen finns JO men dit är det ytterst sällsynt att en arbetslös vänder sig 
till när man blivit utsatt för ett felaktigt beslut av en tjänsteman eller blivit kränkt. 

Naturligtvis kan ArbO:s arbetsområde utvidgas utöver det som ovan nämnts i motionen. 

Kostnaderna för ArbO bör finansieras med statliga medel. 

Förslag 

att  ge SKTFs styrelse i uppdrag att endera ensam eller tillsammans med andra 
fackföreningar eller paraplyorganisationerna TCO, LO och SACO utreda om 
möjligheten att ett ArbO-ämbete kan inrättas.  

Förbundsstyrelsens yttrande 

SKTF anser att arbetslösa medlemmar har lika stor rätt att få hjälp från sin fackliga organisation som 
övriga medlemmar, däremot är frågornas karaktär olika. För medlemmar som är i arbete är det oftast 
frågor och problem i relation till arbetsgivaren och arbetsplatsen som står i fokus. För arbetssökande 
medlemmar är det frågor angående kontakter med myndigheter t ex arbetsförmedling, 
försäkringskassa och arbetslöshetskassan som är viktigast. SKTF är behjälplig åt arbetssökande 
medlemmar i dessa frågor och hjälper till med överklaganden i den mån besluten är 
överklagningsbara. SKTF försöker därmed vara behjälplig i de frågor som motionären tar fram som 
uppgifter för ett nyinrättat arbetslöshetsombudsmannaämbete. 

Förbundsstyrelsen anser, mot den bakgrunden, att det inte skulle vara framgångsrikt att aktualisera 
frågan hos övriga fackliga organisationer. Då en bred facklig uppslutning skulle vara nödvändig 
saknas förutsättningen att driva igenom ett särskilt arbetslöshetsombudsmannaämbete. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 
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Motion 47 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Angående utnyttjande av arbetslösa 

Inom SKTF har man drivit frågan att alla deltidsanställda ska få ett heltidsarbete. Naturligtvis om 
den anställde önskar detta. 

Flera arbetsgivare utnyttjar den rådande situationen på arbetsmarknaden. Även offentliga 
arbetsgivare har lärt sig att det finns gratis arbetskraft att tillgå. Flera arbetslösa drabbas av det 
rådande systemet. 

Men det viktiga är att det finns SKTFare som i princip är gratis arbetskraft åt offentliga 
myndigheter. De finns år efter år på samma arbetsplats och utför ett arbete som någon anställd 
borde utföra. Det är inte heller läge för den som befinner sig i åtgärd att protestera mot denna form 
av ”anställning”. Då kan man förlora ”arbetet”, som ger en betydligt lägre inkomst än man skulle ha 
som anställd för det arbete som utförs. 

Förslag 

att  SKTF rensar i djungeln där arbetsgivare inom de offentliga arbetsplatserna utnyttjar 
den arbetslöse i form av statligt betald praktikplats, aktivitetsgaranti, 
omställningbidrag eller allt vad det heter. 

att  SKTF inte under några omständigheter accepterar att en s k åtgärd sträcker sig längre 
än ett år utan att denna åtgärd övergår i en tillsvidareanställning med åtföljande 
löneförhandling. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären anser att s k åtgärder inte får stäcka sig över längre tid än ett år utan att åtgärden övergår 
i en tillsvidareanställning med åtföljande löneförhandling. 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att arbetsgivare inte får utnyttja personer i 
arbetsmarknadsåtgärder för att få billig arbetskraft. Arbetsmarknadsåtgärden ska ingå i en 
handlingsplan och syfta till att underlätta för den arbetssökande att få ett nytt arbete. Innan 
arbetsförmedlingen anvisar någon till anställning med anställningsstöd ska samråda med berörd 
facklig organisation ske. För att få anställningsstöd får arbetsgivaren inte sagt upp arbetstagare under 
de senaste nio månaderna. 

En placering på arbetsplatsen ska föregås av förhandling och normalt vara tidsbegränsad. Det finns 
arbetsmarknadsåtgärder som pågår under lång tid eller även tillsvidare ex offentligt skyddat arbete 
(OSA) och anställda med lönebidrag. Lönesättning av anställda på OSA ska ske med hänsyn till 
arbetsuppgifternas art och utförande och de ska ingå i de årliga löneförhandlingarna. Anställda på 
lönebidrag stannar ofta kvar i åtgärden länge trots att lönebidraget i princip bara ska beviljas i fyra 
år. I enlighet med den statliga utredningen ”inte bara Samhall” anser SKTF att rörligheten för 
lönebidragsanställningar ska ökas. Den som är anställd på lönebidrag ska ingå i de årliga 
löneöversynsförhandlingarna. Efter påtryckningar från bland andra TCO kommer statsbidragen att 
höjas för lönebidragsanställda vilket bör ge effekter för lönenivån. 
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Vid placering av personer på en arbetsmarknadsåtgärd har den lokala fackliga organisationen ett 
stort inflytande över placering, arbetsuppgifter och lönesättning. Det viktiga är att vi också tar det 
ansvaret. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen är besvarad 
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Motion 48 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Den arbetslöses psykosociala situation 

Den som är arbetslös är inte fri. 

Allt oftare får vi läsa och höra från myndigheter, arbetsgivare och politiker att den arbetslöse har det 
riktigt bra. Den arbetslöse sägs bland annat ”utnyttja systemet” och hellre vilja vara arbetslös än att 
jobba. Därför vill myndigheterna öka kontrollen av den arbetslöse. Arbetslöshetsförsäkringen kanske 
missbrukas. Men det torde vara undantag. Alla, med få undantag, vill ha ett riktigt arbete. 

Vi vet hur en arbetstagare har det på jobbet genom olika undersökningar men knappast något om 
hur den arbetslöse mår i sin ensamhet? 

Situationen att aldrig vara efterfrågad, att söka arbete efter arbete och alltid få nej, att vara en 
”tärande” belastning för samhället, ständigt fundera hur budgeten ska gå ihop, sjukdomar som en 
följd av att må dåligt psykiskt, missbruk kan bli följden och slutligen att fundera på självmord som 
en sista utväg. 

Hur mår egentligen den arbetslöse? Vad kan man göra för att hjälpa de som kommer i denna 
situation? Och hur den arbetslöse har det är det knappast någon som vet, förutom den som är 
arbetslös eller varit det. 

Efter att ha sökt med olika sökverktyg på webben och på universitetsbibliotek har jag inte funnit 
någon omfattande utredning eller vetenskaplig undersökning av hur den arbetslöse själv upplever sin 
situation. 

Att vara utbränd och arbetslös är en kombination, som inte är ovanlig. Stressorer är minst lika 
påtagliga för en arbetslös som en arbetstagare. Att förlora en fast punkt i tillvaron ökar de 
stressrelaterade sjukdomarna. 

Det torde vara intressant att veta hur man kan förebygga sjukdomar, som kan bli följden av 
långvarig arbetslöshet. Eller är man beredd att låta en stor grupp redan utsatta människor även 
drabbas av sjukdomar. En olycka kommer sällan ensam. Arbetslöshet följs av någon sjukdom och 
ekorrhjulet snurrar på! 

Förslag  

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ensam eller exempelvis 
tillsammans med andra fackförbund, Hjärt- och Lungfonden, myndigheter ta 
initiativ till en vetenskaplig undersökning om hur den arbetslöses psykosociala 
situation ser ut. Undersökningen bör resultera i att olika åtgärder tas fram för att 
stötta de arbetslösa. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Det finns flera organisationer och myndigheter som ur olika utgångspunkter belyst situationen för 
de arbetssökande. I många utredningar framgår att den arbetslöse upplever sin situation svår och 
deprimerande. Det finns dock undersökningar som visar även en annan bild.  
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För att närmare analysera den psykosociala situationen för arbetslösa tjänstemän tog SKTF 1998 
tillsammans med Socialhögskolan initiativ till en undersökning av arbetslösa tjänstemäns sociala och 
hälsomässiga situation. Undersökningen bygger på slumpvis utvalda SKTF-medlemmar som var 
arbetslösa våren 1997. Undersökningen publicerades i Socialhögskolans rapportserie 1998:3. 

Bland övriga myndigheters och organisationers undersökningar som publicerats kan följande 
nämnas  

• Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU 2004:13 ”Ungdomsarbetslöshet har 
långvariga effekter” 

• Högskola i Kristianstad 2004 ”Arbetslösa ungdomars livskvalitet” 

• Uppsala universitet 2004 ”Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande” 

• Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU 2003:11 ”Social interaktion och 
arbetslöshet”. 

• Riksförsäkringsverket 2002:1 ”Karakteristika hos personer som är sjukskrivna och 
arbetslösa”. 

• Stockholms universitet 2002 ”Att göra eller inte göra” om arbetslösas fritidsdeltagande, 
sökaktivitet, anställningsmöjligheter och tidsstruktur. 

Det är intressant att undersöka arbetslösas psykosociala situation ur ytterligare aspekter. Detta arbete 
bör vila på vetenskaplig grund och göras av universitet eller högskola.  

Förbundsstyrelsen föreslår att SKTF även framöver ställer sig positiva till att medverka till att 
undersökningar om arbetslösas psykosociala situation genomförs och att resultaten av sådant 
forskningsarbete blir vägledande för det fortsatta arbetet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad 
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Motion 49 

Motionär: Tom Sandstedt, allmänna klubben i Sundsvall 

Arbetslösas intressen 

Vilka strategier har SKTF för sina arbetslösa medlemmar idag och inför framtiden? Hur har man 
tänkt sig att hantera den situation där det idag finns politiska partier som aviserar långtgående 
minskningar i arbetslöshetsersättningen? Och detta trots att antalet lediga arbeten inte på långa när 
räcker till för alla arbetslösa, även om vi förutsäger att alla är kompetenta och i stånd att ta vilket 
jobb som helst.  

Vad tror SKTF om arbetstillgången i framtiden? Är den nuvarande stora arbetslösheten ett 
övergående problem? Kommer allt att lösa sig av sig självt? Om inte, så måste nog mer göras för att 
Fackförbundet SKTF ska kunna vara trovärdigt inför sina arbetslösa medlemmar. 

Mitt förslag är att SKTF beslutar att tillsätta en arbetsgrupp, som på alla sätt ska arbeta för att 
förbättra förutsättningarna för de arbetslösa. Till skillnad från den arbetsgrupp som förbundsmötet 
2004 sade ja till, så föreslår jag att denna grupp nu får betydligt bättre uppbackning och resurser. 
Från den gamla gruppen finns flera väl kvalificerade för den nya arbetsgruppen. Där minst två 
stycken arbetslösa också anställs med hjälp av gällande anställningsstöd. Det är angeläget att dessa 
dugliga och drivande personer ska kunna känna att detta är ett viktigt och riktigt arbete. Här kan 
SKTF stå upp för tanken att en anställning också är ett bra sätt för arbetsgivaren att göra rätt för sig i 
sitt arbete. Alltså, en anställning åt alla. 

Tänkbara arbetsuppgifter är att gruppen synliggör sin existens, så att alla SKTF-medlemmar känner 
till den. Står som mottagare för idéer som kan förbättra de arbetslösas situation, samt kan arbeta för 
att en del av dessa också genomförs. Inför riksdagsvalet 2006 görs så en stor faktainsamling av alla 
nuvarande riksdagsmäns syn på arbetslösheten, och hur de vill hantera den i framtiden. Detta 
material analyseras och får bli en del av valdebatten. De felaktigheter som medier framför om 
arbetslösa bemöts genom insändare och debattartiklar. Här kan det vara på sin plats att noga räkna 
fram den faktiska lönesänkningen i procent som gäller för den arbetslöse. Att den arbetslöse skulle få 
behålla 80% av sin lön vid A-kasseersättningen, ja det stämmer inte i något fall. I den allmänna 
debatten så har man för länge sedan tappat bort att semesterersättningen och en hel del andra 
förmåner också saknas. Låt fakta komma till tals genom att påverka beslutsfattare. Analysera 
konsekvenserna av ersättningsminskningarna till sjukskrivna och arbetslösa. Kan dessa 
neddragningar leda till ekonomisk depression, då stora gruppers köpkraft minskas?  

I denna arbetsgrupp så kan t.ex. två stycken aktivt bearbeta företag för att om möjligt utverka 
rabatter för arbetslösa. Ett inte alltför enkelt uppdrag, där man genom att vara två personer lättare 
kan stötta varandra idémässigt. Att gruppen arbetslösa SKTF:are skulle kunna få tillgång till rabatter 
vid t.ex. resor, evenemangsbesök och i olika butiker tror jag skulle uppfattas som om något konkret 
faktiskt kom oss medlemmar tillhanda.  

Så till slut. Kan SKTF säga att dess arbetslösa medlemmar är nöjda eller har anledning att vara nöjda 
med det arbete som fackförbundet gjort för dem. Finns viljan och förmågan att anta den utmaning 
som ligger i att också ha arbetslösa medlemmar?  
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsmötet 2005 har bl a att ta ställning till ett Arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiskt 
programdokument. Vidare ska förbundsmötet behandla slutsatserna och förslagen från den 
arbetsgrupp för arbetslösa som arbetet sedan förra förbundsmötet. Förbundsmötet ska också ange 
inriktningen av förbundets verksamhet för nästa verksamhetsår. 

Förbundsstyrelsen anser det inte rimligt att i det läget omedelbart besluta om en ny arbetsgrupp för 
arbetslösa med ett utökat uppdrag i form av en lång lista av nya uppdrag. Flera av de frågor 
motionären aktualiserar är sådana som inte tjänar på att sorteras in under en enskild grupp, utan 
behöver drivas på bred front av hela förbundet och av TCO. 

Det är också styrelsens uppfattning att förbundets arbete med de arbetslösa och deras medlemskap 
befinner sig i en etableringsfas. Flera frågor kopplade till detta kommer att diskuteras på årets 
förbundsmöte. Det handlar här om att konsolidera och säkra verksamheten utan att skruva upp 
verksamhetsambitionsnivåerna till en sådan nivå att vi inte klarar att fullfölja. Det handlar här, enligt 
förbundsstyrelsens uppfattning, om att värna varje arbetslös medlems rätt till stöd och hjälp och anta 
den utmaning som ligger i att i facket också organisera arbetslösa medlemmar – för oss en 
självklarhet, men för många fack en otänkbarhet. I det jobbet måste självklart alltid göras 
avvägningar mot andra angelägna verksamhetsområden. Att arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågorna fortsatt kommer ha hög prioritet för SKTF står dock fullständigt klart 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att avslå motionen 
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Motion 50 

Motionär: Robert Jacob, allmänna klubben i Malmö 

Rätten till fackligt arbete 

Har AF/AMS rätt att sätta hinder för SKTF medlemmar att utföra fackligt arbete som arbetslös? 
 
Arbetslösa medlemmar i SKTF, bland andra undertecknad har försökt att få ledigt, från olika 
aktiviteter kommenderade av AF/AMS, för att utföra ett fackligt arbete som förtroendevald av sina 
kollegor i SKTF. Vid flera tillfällen har då AF/AMS personal vägrat att ge den arbetslöse 
medlemmen ledigt, detta TROTS att den arbetslöse medlemmen tydligt förklarade att det handlade 
om fackligt ideologiskt arbete. 
 
Detta är väldigt allvarligt. 
Detta är ett direkt brott mot FN: s och EU: s konventioner samt mot svensk grundlag.  
Detta ser jag som ett direkt försök att förhindra att arbetslösa medlemmar i SKTF deltar i fackligt 
arbete och deltar i den demokratiska processen i samhället och i facket. 
 
Har AF/AMS rätt att sätta hinder för arbetslösa medlemmar i SKTF att utföra fackligt arbete som 
arbetslös?  
 
När de arbetslösa medlemmarna har frågat SKTFs tjänstemän, hur de ska göra när AF försöker 
förhindra/försvåra deras fackliga arbete. Så ger SKTFs tjänstemän svaret att:  
Arbetslösa medlemmar i SKTF täcks INTE av förtroendemannalagen.  
Arbetslösa medlemmar i SKTF har INTE rätt till betald ledighet för deras fackliga arbete.  
Vidare så har SKTFs förtroendevalda arbetslösa medlemmar INTE utan mellanhänder tillgång till 
det så kallade extranätet, eller tillgång till medlemsuppgifter på dem som respektive förtroendevald 
företräder. 
 
 
Robert Jacob och Nätverket allmänna klubben 701 i Skåne föreslår  
SKTFs ordinarie förbundsmöte 2005 besluta  

att arbetslösa medlemmar i SKTF får exakt samma rättigheter, skydd och status  
i sitt fackliga arbete som anställda/arbetande medlemmar i SKTF.  

att  SKTF i sina stadgar jämställer SAMTLIGA medlemmars rättigheter, skydd och 
status i sitt fackliga arbete, samt  

att  SKTF aktivt arbetar för en ändring av förtroendemanna lagen så att SAMTLIGA 
medlemmar åtnjuter samma rättigheter, skydd och status i sitt fackliga arbete. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Se förbundsstyrelsens yttrande vid motion 55. 
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Motion 51 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Nej till arvodesdumpning 

När offentliga tidningar anlitar frilansjournalister förekommer att fackligt anslutna medlemmar med 
SKTF som moderförbund och dubbelanslutna till Journalistförbundet medverkar till att inte följa 
Journalistförbundets frilansrekommendation i arvode för inköpta artiklar, foton o dyl. Genom att 
sänka arvodet långt under denna rekommendation bidrar fackligt anslutna att frilansjournalisternas 
möjlighet att leva på sitt arbete minskas. Fackligt anslutna bör inte bidra med att sänka avtalade 
ersättningar. 

Förslag 

att  medlemmar i SKTF i sin roll som inköpare av journalistiskt material såsom artiklar, 
foton o dyl inte bör/får sluta avtal om arvoden går under Journalistförbundets 
rekommenderade lägsta arvode. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen avser att i samband med att organisationsavtalet med Journalistförbundet 
aktualisera den fråga motionären tar upp. Förbunden bör gemensamt undersöka huruvida den 
omständighet motionären beskriver förekommer och sådant fall i vilken omfattning och om det då 
innebär att Journalistförbundets arvodesrekommendation sätts ur spel. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion besvarad, samt 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att aktualisera motionen i samband med översyn av 
organisationsavtalet med Journalistförbundet. 
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Motion 52 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Samma rättigheter för ombud vid förbundsmötet 

Den som är vald genom ett demokratiskt förfarande kan sägas vara förtroendevald. Därför borde alla 
till detta förbundsmöte vara förtroendevalda. Men så är icke fallet. De ombud som kommer från de 
allmänna klubbarna är inte förtroendevalda enligt SKTFs egen tolkning. Dessa ombud har heller 
inte tillgång till extranätet på SKTFs hemsida, vilket är helt i linje med denna tolkning. Ska 
ombuden från allmänna klubben betraktas som förtroendevalda, ha tillgång till extranätet. Vi har 
rösträtt under förbundsmötet och vi sitter med i beredningarna i utskotten! Hur ska det se ut?  

Förslag 

att  förbundsmötet betraktar alla förtroendevalda ombud som jämlika och att inget 
ombud diskrimineras p g a klubb- eller avdelningstillhörighet. Alla ombuden ska ha 
samma rättigheter och skyldigheter. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Se förbundsstyrelsens yttrande vid motion 55. 
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Motion 53 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Ombudsmän för arbetslösa 

Jag har ingen exakt uppgift hur många studentmedlemmar det finns i SKTF.  Numera finns Tria 
och kostnaden för medlemskap för nya medlemmar är 100 kr och gratis för de som redan är 
studerandemedlemmar i SKTF. Förmodar att på kort sikt är det en dyrbar åtgärd för SKTF men att 
den ska löna sig på sikt. Mängder med aktiviteter och förmåner utlovas till 
studerandemedlemmarna. 

De arbetslösa betalar sin medlemsavgift till SKTF och det finns ingen ombudsman i regionerna som 
är avdelad speciellt för de arbetslösa. Visserligen, och det är vi tacksamma för, finns det speciellt 
ansvariga tjänstemän för de arbetslösa i regionerna. Men dessa har förutom sina ordinarie 
arbetsuppgifter även fått sina axlar tyngda med ytterligare en kategori, - de arbetslösa. 

Om man inrättar en tjänst som ombudsman i regionerna för de arbetslösa kan dessa även arbeta med 
uppsökande verksamhet bland de arbetslösa i olika kommuner, som finns inom regionerna 

Förslag 

att  varje region får möjlighet att inrätta en ombudsmannatjänst, som endast har som 
uppgift att arbeta med frågor som rör de arbetslösa.  

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen anser att ett förhållningssätt att inrätta ombudsmän för särskilda medlemsgrupper 
principiellt sett leder fel, när det gäller förbundets möjligheter att använda sina resurser så effektivt 
och flexibelt som möjligt. Förbundet behöver en organisation som  på ett smidigt sätt kan styra om 
och göra resurser tillgängliga där behov uppstår från tid till annan.  

Jämförelsen med studentombudsmännen är inte heller relevant eftersom dessa i första hand har en 
strategisk uppgift att rekrytera nya medlemmar och synliggöra SKTF för de studenter som är på väg 
ut i arbetslivet. Detta är ett långsiktigt arbete som ska säkra att förbundet även i framtiden är ett 
fackförbund för alla tjänstemän inom vårt område. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen  
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Motion 54 

Motionär: Jan Erlandsson, allmänna klubben i Malmö 

Tillgång till extranätet 

Förtroendevalda inom SKTF har nekats tillgång till det s k extranätet och till medlemsregistret. 
Enligt uppgift beror detta på att varje gång en förtroendevald begär tillgång så prövas detta av 
tjänstemän. Tillämpningen kan således variera. 

För att undvika diskussion om vem som är förtroendevald vill jag anföra följande: Begreppet 
förtroendevald är långt äldre än lagen om förtroendeman, betydelsen av ordet förtroendevald är i 
grunden att en grupp människor valt och givit förtroende åt någon att i vissa ärenden föra deras 
talan. Exempel på förtroendevalda är riksdagsmän, kommunalpolitiker, styrelseledamöter i 
ekonomiska föreningar, företrädare i hyresgästförening o s v.  

Konsekvensen av den hantering som tillämpas idag är att vissa valda företrädare utestängs från 
nödvändiga data. Konsekvensen är närmast absurd när ledamöterna till förbundsmötet, vilket är 
SKTFs högsta beslutande organ, inte anses ha förtroende att ha tillgång till medlemsregister och 
andra data. D v s företrädaren kan inte få reda på vilka han företräder! Företrädaren kan inte 
kontakta dem han företräder!  

Det vore oacceptabelt om i en demokratiskt styrd folkrörelse anställda tjänstemän skulle avgöra om 
en förtroendevald ska ha tillgång till nödvändiga data. Med tanke på det mycket ingripande och 
diskriminerande innehållet i en begränsning framför allt i tillgången till medlemsregistret så kan jag 
inte föreställa mig att någon annan än förbundsmötet skulle kunna besluta om de regler som ska 
gälla.  

Jag vill att förbundsmötet beslutar  

att  SKTFs samtliga förtroendevalda utan mellanhänder ska ha tillgång till det så kallade 
extranätet, och vidare  

att  SKTFs samtliga förtroendevalda utan mellanhänder ska ha tillgång till 
medlemsuppgifter på dem som respektive förtroendevald företräder. (I fråga om 
medlemsuppgifter med den begränsningen att uppgifter om enskild medlems lön 
endast ska vara tillgängliga för löneförhandlare.) 
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Motion 55 

Motionär: Peter Tarrodi, allmänna klubben i Stockholm 

Tillgång till extranätet 

Dagens arbetsmarknadspolitiska åtgärder via arbetsförmedlingen, liksom försäkringskassans 
rehabiliteringsåtgärder bedrivs många gånger på reguljära arbetsplatser, till exempel inom 
kommuner. Där hamnar ibland medlemmar som förts över till allmän klubb, och som dessutom 
blivit valda som representanter/ombud till allmän klubb och förbundsmöte men som inte har 
tillgång till fackets alla verktyg.  

Detta synes mig märkligt, då medlemmar många gånger deltar i en ekonomiskt inbringande 
verksamhet inom en reguljär arbetsmarknad. Många gånger helt utan lön, försäkringar och 
rättigheter, med alla riskmoment det kan finnas på en arbetsplats, utom- och inomhus. Och utan 
tillgång till SKTFs extranät med kanske viktig information för dessa medlemmars del. 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  representanter/ombud inom allmän klubb får tillgång till SKTF extranät. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 50, 52 samt 54-55 

Dessa fyra motioner tar alla upp önskan om att även allmänna klubbens medlemmar ska betraktas 
som förtroendevalda och därmed ha samma möjligheter till information och inflytande som ”övriga” 
förtroendevalda. 

Motion 50 menar även att SKTF ska aktivt verka för en ändring av Förtroendemannalagen, så att 
”rättigheter, skydd och status blir lika för samtliga medlemmar som arbetar fackligt”. 

Motion 54 tar också upp frågan om medlemsregistrets tillgänglighet för förtroendevalda. 

Samtliga dessa frågor har diskuterats i utredningen om verksamheten för de arbetslösa som också 
lägger förslag till hur de valda förbundsmötesombuden från de allmänna klubbarna ska registreras 
för att på så sätt få tillgång till information som har relevans för uppdraget. 

I och med detta finns ingen anledning att verka för en förändring av Förtroendemannalagen i detta 
avseende. 

När det gäller tillgång till medlemsregistret tillfaller det klubb/avdelning som har ett direkt ansvar 
för sina medlemmar och detta är inte förhållandet när det gäller allmänna klubbens ombud på 
förbundsmötet.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta  

att  anse motionerna 50, 52, 54 samt 55  besvarade. 
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Motion 56 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Lokal TCO-organisation 

I början på 60-talet sade Decca records nej till The Beatles då "gitarrbandens tid var ute". 

1995 lade TCO ner sin lokala organisation, samma år som Sverige gick med i EU och det lokala 
perspektivet i form av regioner började diskuteras på allvar. 

Två exempel på dålig tajming i en föränderlig värld. Decca kan vi lämna därhän, dom tog bland 
annat Rolling Stones sedan, men TCO har vi ett ansvar för.  

Det som finns av TCO lokalt i form av TCO-råd fungerar olika bra men är framför allt en alltför 
löslig organisationsform. I ett EU-perspektiv krävs en stabilitet och en kontinuitet i verksamheten. 
Vi TCO-förbund måste hålla ihop på ett mer organiserat sätt även lokalt/ regionalt i framtiden och 
vi behöver uppträda som TCO i ett stort antal samhällspolitiska frågor även lokalt / regionalt. 
Behovet av detta kommer att öka än mer framöver.  

Vi vill att SKTF initierar en diskussion inom TCO som går ut på nedanstående. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  SKTF inom TCO verkar för att återupprätta en lokal TCO-organisation som kan 
möta framtidsfrågorna i det lokala perspektivet.  

Förbundsstyrelsens yttrande 

Efter Deccas nej till The Beatles fick gruppen kontrakt med EMI och inledde med singeln ”Love 
med do” 1962 en musikalisk karriär som fortfarande saknar motstycke. Ett musikunder som 
fortfarande 2005 till och med förmår skapa en liten plats på SKTFs förbundsmöte.  

TCO-distrikten och TCO-råden har aldrig riktigt kommit upp i samma popularitet. Häri ligger en 
del av problemet. 

Två mycket konkreta omständigheter låg till grund för TCO-kongressens beslut 1995 att förändra 
TCO-distriktens konstitution och uppbyggnad. För det första brottades den fasta och reglerade 
TCO-distriktsverksamheten med stora legitimitetsproblem. Trots många viktiga frågor och trots en 
stadgemässigt väl reglerad ordning för TCO-distriktens arbete och roll fann de aktiva 
representanterna det allt svårare att på hemmaplan i förbunden få utrymme för denna verksamhet. 
På många håll kom TCO-distrikten att leva lite i ett vakum. För det andra hade TCO-kongressen 
att förhålla sig till mycket svåra prioriteringar av TCO-verksamheten utifrån de ekonomiska 
realiteter som förelåg. Förbunden var helt enkelt inte beredda att avstå mer av de egna medlen för 
den egna verksamheten. 

Även om det fanns dom som tyckte att TCOs lokala organisation kunde skrotas helt, argumenterade 
SKTF för en annan ordning. SKTF menade – tillsammans med de övriga större vertikala 
medlemsförbunden – att ett samarbetsforum mellan TCO-förbunden borde bibehållas, men med 
anpassade ekonomiska budgetramar. Vidare hävdade förbunden att ett samarbete måste bygga på en 
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faktisk vilja till samarbete och samverkan snarare än på formella stadgemässiga regleringar. Ur detta 
växte idén om TCO-råd. 

Vad gäller då idag? Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att TCO-råden på sina håll har 
haft svårt att finna en fungerande roll, vilket resulterat i att TCO-förbunden inte förmått att samlat 
uppträda i många viktiga samhällsfrågor. Det är bekymmersamt - inte minst i ljuset av de stora 
framtidsfrågor vi gemensamt står inför. Att lyfta fram och påverka i lokala och regionala 
utvecklingsfrågor är, och kommer att förbli, viktigt också utifrån ett vidare och samlat 
fackföreningsrörelseperspektiv. Hur vi ska åstadkomma detta på ett effektivt vis och på ett sätt som 
ryms inom rimliga ekonomiska ramar är frågor , helt i enlighet med motionen, som vi måste 
diskutera. 

Utifrån förra TCO-kongressens uppdrag tillsatte TCO-styrelsen i år en ny ekonomiutredning för att 
vrida och vända på det nu än mer ekonomiskt prekära läge TCO befinner sig i. SKTF har i det 
arbetet förespråkat ett förutsättningslöst förhållningssätt. Målsättningen har varit att mycket klart 
utmejsla vad som skall vara TCOs uppdrag, roll och verksamhet framöver för att i det ljuset kunna 
ta ställning till ekonomin och vad förbunden måste vara beredda att bidra med därvidlag.  Det står 
dock alldeles klart att initiativ med helt andra och utökade anslag till den lokala eller regionala 
TCO-verksamheten inte rimmar med den rådande ekonomiska situationen. Tvärtom måste 
sannolikt prioriteringarna bli än mer tuffa för att den verksamhet som det finns en enighet om att 
TCO ska bedriva ska få rimliga ekonomiska förutsättningar. 

Även om motionärernas förslag är relativt öppen i sin formulering skulle förbundsstyrelsen ändå vilja 
se en något annan hantering. Den skulle i ett första steg innebära att vi internt i SKTF – gärna med 
aktivt deltagande av motionären – diskuterar fram ett sammanhållet förslag till hur ett lokalt och 
regionalt TCO-samarbete skulle kunna utvecklas. I ett nästa steg skulle SKTF särskilt pröva på vilket 
sätt och var dessa idéer skulle presenteras i syfte att åstadkomma en förändring. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 57 

Motionär: Vimmerbyavdelningen 

Avdelningstillhörighet för arbetslösa medlemmar 

Styrelsen i Vimmerby, avdelning 071, har beslutat att lämna en motion om att arbetslösa 
medlemmar ska vara kvar i sin gamla avdelning under den tid som medlemmar företrädesrätt. 

Idag överförs medlemmen till allmänna avdelningen för arbetslösa medlemmar. Detta medför att 
lokalavdelningen har stora svårigheter att bevaka företrädesrätten på ett bra sätt. Vi har också svårt 
att hålla kontakten med medlemmen då den inte finns med i vårt medlemsregister. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Att bevaka företrädesrätten för medlemmarna är en uppgift som facket haft under många år. På de 
flesta ställen finns därför väl upparbetade rutiner för att underlätta avdelningarnas arbete med att 
kontrollera att arbetsgivaren tar sitt ansvar. Lagen förutsätter också att den anställde själv tar ett 
ansvar att anmäla om han/hon vill åberopa sin företrädesrätt. 

Förbundsstyrelsen anser att SKTF ska agera som ett förbund i förhållande till medlemmarna även 
om den formella organisatoriska hemvisten i vissa fall kan vara oklar. Om man byter 
avdelningstillhörighet t ex på grund av arbetslöshet, är det viktigt att medlemsservicen inte faller 
mellan stolarna. Förbundsstyrelsens uppfattning är, att den avdelning där medlemmen intjänat sin 
företrädesrätt, är den som har bäst möjlighet att bevaka företrädesrätten till återanställning, även om 
medlemmen formellt tillhör den allmänna avdelningen. 

Även i rapporten från utredningen av verksamhet för arbetslösa, trycker arbetsgruppen på att 
arbetslösa medlemmar snarast ska föras över till allmänna klubben och inte stå kvar i sin gamla 
avdelning/klubb. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 58 

Motionär: Laila Englund, Ann Stenmark, allmänna klubben i Malmö 

Passivt medlemskap 

På förra årets förbundsmöte fanns en massa motioner som behandlade arbetslösa och 
långtidssjukskrivna medlemmar utan anställning. En arbetsgrupp tillsattes som skulle föreslå hur 
SKTF skulle stödja medlemmarna i allmänna klubbarna. Arbetsgruppen har ännu inte lämnat något 
förslag därför kommer denna motion. 

Man kan inte begära att medlemmar i allmänna klubbarna ska betala samma avgift som andra – 
utan att ha demokratiskt inflytande. Om inte arbetsgruppens förslag utmynnar i att ge allmänna 
klubbens medlemmar samma medlemskap som medlemmar med anställningar föreslår jag att 

förbundsmötet föreslås besluta 

att inrätta ett passivt medlemskap i SKTF för en summa av 200:- per år  

 men 

att ändock fortsätta verka för, att inom TCO, driva frågor och framföra idéer till en 
förändrad arbetsmarknad där allas kompetens och erfarenhet får plats. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionärerna yrkar på att om inte arbetsgruppens förslag mynnar ut i ett förslag att ge 
medlemmarna samma medlemskap som medlemmarna med anställning skall ett passivt medlemskap 
inrättas med en avgift om 200:- /år samt att förbundet ändock skall verka för att, inom TCO, driva 
frågor och framföra idéer till en förändrad arbetsmarknad där allas kompetens och erfarenhet får 
plats.    

Förbundsstyrelsen konstaterar att frågor om medlemsavgifter fastställes vart fjärde år enligt de 
stadgar som förbundet har.  Senaste gången var hösten 2004. Beslutet innebar bl a att 
medlemsavgiften betalas efter bärkraft. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta   

att  avslå motionen. 
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Motion 59 

Motionär: Jan Erlandsson, allmänna klubben i Malmö 

Jämlikt medlemskap/ekonomi 

SKTFs förnyelse har inneburit att medlemmar organiseras lite annorlunda idag mot tidigare. Om 
detta kan man tycka olika men vi vill här bara notera och diskutera den delen av förnyelsen som inte 
fungerar eller blivit vad som förväntades. Det handlar då om de arbetssökande medlemmarna. 

Det har i olika sammanhang diskuterats vikten av att följa förbundsmötesbeslut och det är det ingen 
som ifrågasätter. Förbundsstyrelsen har ju också med ackuratess hävdat detta i förhållande till bolag 
m fl. Det märkliga är då att besluten vad gäller de arbetssökande till stora delar ännu inte 
genomförts. 

Det handlar fortfarande om brister vad gäller inflytande, bland annat ledningsfrågorna i allmän 
klubb men framförallt om möjlighet till företrädarskap gentemot de myndigheter som har att 
upprätta handlingsplaner mm. De arbetssökande har samma rätt att bli kompetent företrädda som 
andra medlemmar. Det handlar om en annan kompetens än den gängse men den har SKTF att se 
till att den finns. Det handlar om andra insatser än de gängse men det är bara att göra i enlighet med 
fattade beslut på förbundsmötet. 

Det som bidrar till att detta inte är lika viktigt som andra delar av förnyelsen är att kunskapen om 
vad det innebär är låg på de flesta av våra center. Då måste den förstärkas. Det handlar också om 
synen att arbetssökande är "mellan" jobb vilket i för många fall inte stämmer med verkligheten. Här 
finns även inom vårt område både långtidsarbetslöshet, strukturella problem, diskriminering av 
marginaliserade grupper osv. osv. Menar vi något med det vi beslutat så måste kompetensen 
förstärkas och ett annat synsätt etableras. 

Pengar är inget problem i sammanhanget då man kommer långt med de medlemsavgifter som de 
arbetssökande själva genererar. Vad vi vet har inga resurser tillförts för den nya organiseringen och 
hanterandet av de arbetssökande medlemmarna (åtminstone inte i vår region). För andra grupper 
har detta givetvis gjorts och det för att säkerställa förbundsmötesbeslutet. 

Jag uppmanar förbundsmötet att hävda sin auktoritet över förbundsstyrelsen! Att inte acceptera att 
beslutade åtgärder inte genomförs, oavsett om obstruktionen sker i styrelse eller administration.  

Jag förslår förbundsmötet besluta 

att       göra ett förtydligande av det beslut som fattats men inte verkställts fullt ut. 

att      en tidsplan upprättas för när denna del av förnyelsen ska vara genomförd och  

att  resurser ställs till förfogande för den kompetensutveckling / förändring som måste till 
så att centren ges möjligheter att leva upp till fattade beslut. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionen tar upp frågor kring kansliets arbete för arbetslösa medlemmar samt ledningsfrågor mm. 
Till förbundsmötet 2004 fanns en likalydande motion, som då besvarades med hänvisning till det 
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utvecklingsarbete som pågick i förbundet. Till detta förbundsmöte har även arbetsgruppen för 
verksamheten för arbetslösa medlemmar lämnat en rapport, som bl a berör stödet till de arbetslösa. 

Arbetet med att bistå de arbetslösa medlemmarna låg tidigare på den avdelning som medlemmen 
tillhörde då han/hon blev arbetslös. Det fungerade utmärkt i många avdelningar och mindre bra i 
andra. Orsakerna till detta kan ha varit avdelningarnas olika förutsättningar i form av resurser och 
kompetens. 

I samband med förnyelsen, då verksamhetsansvaret för de arbetslösa, i huvudsak fördes över till 
SKTF-centren, överfördes också de avgifter som dessa medlemmar genererar till centren. En viktig 
utgångspunkt för styrelsen är att de arbetslösa ska erhålla stöd, som är likvärdigt det som andra 
medlemmar erbjuds. 

Arbetet gentemot de arbetslösa innebär delvis nya arbetsuppgifter för SKTF-centren, SKTF Direkt 
och resurscentret, vilket är orsaken till att arbetet i alla delar ännu ej är genomfört. Inom vissa 
områden finns dessutom behov av kompetensutveckling hos personalen. 

Information om SKTFs arbete gentemot de arbetslösa sker via förbundets olika ordinarie 
informationskanaler, det vill säga webbplats, nyhetsbrev, Aspekten och SKTF -tidningen. 

När det gäller ledningsfrågorna i allmänna klubbr hänvisas till förbundsstyrelsens yttrande över 
rapporten från Utredningen om SKTFs arbete för arbetslösa medlemmar. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad. 
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Motion 60 

Motionär: Sandvikenavd, Söderhamnsavd, Strömsundsavd, Hudiksvallsavd, 
Kramforsavd, Gästrike Återvinnare/klubb 

Medlemskapets lika värde oavsett avd eller klubb/ekonomi 

SKTF har nyligen genomfört en stor organisationsförändring och ett av huvudmotiven till denna var 
att medlemmens inflytande och företrädarskap skulle säkras. Det har också tagits fram 
uppdragshandlingar för de olika förtroendeuppdragen för att säkra en likvärdighet över landet och 
mellan olika avdelningar och klubbar. Detta är en lovvärd intention men vi anser att man ”glömt” 
ett område. 

Det är idag inte lika mycket värt att vara medlem i en exempelvis liten klubb eller 
kommunavdelning jämfört med en stor landstings- eller kommunavdelning. Med detta menar vi att 
de större avdelningarna (vilket är helt naturligt) får in mycket mer medlemsintäkter och därmed har 
mycket mer pengar att röra sig med. Naturligtvis har de också fler medlemmar att fördela resurserna 
på men de har ibland ändå problem att omsätta sina medel. För en liten avdelning eller klubb finns 
endast marginella medel kvar sedan man avsatt pengar till det som ”måste” genomföras, t ex viss 
utbildning och vardagliga verksamhetskostnader som IT, kontorsmaterial m m. 

Vi i mindre avdelningar och klubbar har nästan inget kapital alls och små avgiftsintäkter och kan 
inte erbjuda våra medlemmar samma förmåner. Detta skapar i SKTF ett ojämlikt medlemskap! 
SKTF som fackförbund arbetar i övrigt alltid mot orättvisor och vi anser att det skulle behövas 
någon slags ekonomisk utjämningspolitik liknande den man har i kommunerna. Det ska inte vara 
sämre att bo i exempelvis Vingåker kontra Stockholm - alltså ska det inte heller vara sämre att vara 
medlem i en avdelning med 80 eller 800 medlemmar eller i en liten klubb. Vi vill ha möjlighet att 
erbjuda våra medlemmar samma möjligheter till aktiviteter och värdesäkra medlemskapet i SKTF 
som ett gemensamt förbund. Vi är inte ute efter att röra de stora kapitalen många avdelningar sparat 
på sig utan vill att förbundet ser över en möjlighet till en ekonomisk fördelningspolitik i framtiden. 

Vi föreslår 

att förbundsmötet diskuterar ovannämnda problematik och att det beslutas att 
förbundsstyrelsen ska ta fram ett utjämningsförslag. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionen behandlar frågan om medel till de små avdelningarna och klubbarna.  

Motionären framhåller att små avdelningar och klubbar har mindre medel till sitt förfogande per 
medlem än stora avdelningar efter att kostnader för ”viss utbildning” och ”vardagliga 
verksamhetskostnader” är tagna. Konsekvensen blir att medlemmar inte får lika möjligheter till 
aktiviteter beroende på vilken storlek på avdelning/klubb man tillhör. 

Man yrkar att förbundsmötet skall diskutera frågan och ta fram ett utjämningsförslag. 
Förbundsstyrelsen anser att den stora skillnaden mellan avdelning och klubb är avdelningarnas större 
åtagande gentemot medlemmarna. Att arrangera aktiviteter av trivselkaraktär anser förbundsstyrelsen 
inte vara en primär uppgift, vare sig för klubbar eller avdelningar. Den primära uppgiften är det 
fackliga arbetet. 
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I diskussionen i förbundsstyrelsen med anledning av motionen konstaterades att frågan om de lokala 
organisationernas avgift avgörs av dem själva. På årsmötet beslutar man således om vilken avgift man 
skall ha i resp avdelning/klubb. Ett snitt för lokalavdelningarna ligger på drygt 0,2% medan 
klubbarna ligger kring 0,05%.  

Man kan dock notera att det finns relativt stora variationer. Exempelvis finns det avdelningar som 
har 0,3% i avgift medan andra har 0,10%. Klubbarnas avgiftsuttag ligger mellan 0,09% - 0,04.%.   

Skälet till skillnaden i avgiftsuttaget är att man har olika åtagande gentemot medlemmarna. 
Avdelningarna har ett direkt ansvar för utbildning av medlemmarna, i klubbarnas fall sköts detta av 
centren. 

Generellt får de små avdelningarna och klubbarna självklart in en mindre summa pengar än de stora 
avdelningarna. Samtidigt har de senare ansvar för fler medlemmar, större avstånd etc. Omvänt har 
de mindre avdelningarna och klubbarna som regel en närhet till sina medlemmar och kan därmed 
med mindre medel samla medlemmarna till olika aktiviteter. När det gäller avdelningarnas och 
klubbarna fasta kostnader så kan det förtjänas att påpekas arbetsgivarna skyldighet att ställa upp med 
lokaler och utrustning. Det är självklart olyckligt om dessa kostnader skall tas av t ex en klubbkassa. 

Beträffande utjämningssystem avseende de lokala avgifterna så anser förbundsstyrelsen att ett sådant 
i alltför hög grad skulle kunna inkräkta på avdelningarnas och klubbarnas egen beslutanderätt. Det 
skulle också kunna uppstå oönskade effekter beroende på hur systemet utformas. En avdelning 
skulle t ex kunna sänka sin avgift för att slippa betala ”utjämningsavgift”. Samtidigt skulle man då 
äventyra verksamheten inom avdelningen.          

Rent principiellt hanteras förbundets avgiftsfrågor vart fjärde år, förra gången var 2004. Den nu 
ställda frågan är av annan karaktär. Den är dock omfattande och rör egentligen en fråga som 
förbundsmötet inte helt förfogar över. Styrelsen anser därför att frågan bör diskuteras i regionerna 
och om man så finner klokt på nytt väckas i en motion inför förbundsmötet 2008. Inför det mötet 
finns ett ekonomiutskott tillsatt som kan se över frågan och ge en rekommendation. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionen   
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Motion 61 

Motionär: Ola Billhage, allmänna klubben i Stockholm 

Medlemsavgift för arbetslösa 

SKTF är ett vertikalt förbund där det ingår många olika yrkesgrupper. Utöver de olika 
yrkesgrupperna ingår även studerandemedlemmar. Medlemmar som förhoppningsvis blir ”riktiga 
medlemmar” då de inleder en yrkeskarriär. 

Det finns även en annan grupp inom SKTF och det är arbetslösa medlemmar. Människor som av 
olika anledningar inte har något arbete och tvingas leva på a-kassa eller aktivitetsstöd. Dessa 
medlemmar betraktas som yrkesarbetande medlemmar vad avser medlemsavgift. Visserligen är 
ersättningen från a-kassa, om man har högsta beloppet, något högre än vad man som 
studerandemedlem får i studiestöd/studielån. Detta motiverar på inget sätt den stora skillnad som 
finns mellan de båda grupperna. Om man ser till förbundets kostnader för sina medlemmar så är ju 
kostnaden för de arbetslösa minimal. Det enda man får tillbaka är i princip medlemstidningen. Det 
finns ingen som företräder de arbetslösa för det finns ingen motpart. Det föreligger alltså ingen 
förhandlingsverksamhet från förbundets sida. 

Inom den privata tjänstesektorn finns det s k Trygghetsrådet där facket är aktivt delaktigt för att 
försöka få arbetslösa medlemmar tillbaks i arbete. Ett sådant agerande kan motivera en ”normal” 
medlemsavgift men inom SKTF och inom den offentliga sektorn finns inget motsvarande. Här finns 
inget fackligt aktivt stöd för att få tillbaka medlemmar i arbete som finns inom den privata 
tjänstesektorn. 

Jag menar på inget sätt att studerandemedlemmar skall ha sämre villkor än vad de har idag. Jag vill 
bara påvisa de principiella skillnaderna mellan medlemsgrupper som lever under liknande 
ekonomiska villkor. 

Jag anser att SKTF som förbund även borde visa sin solidaritet med de medlemmar som är 
arbetslösa och då genom att de får betala en reducerad medlemsavgift. SKTF pratar mycket om 
solidaritet. 

Jag yrkar 

att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att omgående se över regelsystemet 
vad avser den medlemsavgift arbetslösa betalar och då med syfte att kunna bevilja 
arbetslösa medlemmar en reducerad medlemsavgift 

att förbundsmötet medger att förbundsstyrelsen får, utan att inhämta nytt beslut av 
förbundsmötet, införa en reducerad medlemsavgift för arbetslösa medlemmar. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären jämför avgiften för de arbetslösa med vad man som arbetslös kan ”få ut” av sitt 
medlemskap. Efter egen anmälan från den arbetslöse anpassas avgiften till den ersättning den 
arbetslöse har.  
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Fler ställer sig frågan varför man som arbetslös skall vara med i förbundet och vad man egentligen 
kan få ut av sitt fackliga medlemskap då. Arbetslösheten kan bero på många faktorer; de medlemmar 
som blivit arbetslösa p g a någon form av uppsägning har i många fall haft nytta av sitt medlemskap i 
förhandlingar som föregått arbetslösheten. Även därefter kan man ha fått nytta av sin fackförening 
vid oklarheter med arbetslöshetskassan. Sedan SKTF införde sin nya organisation kan centren bistå 
de arbetslösa i LAS-frågor mm. 

Alla arbetslösa utnyttjar inte hela det utbud tjänster som förbundet kan erbjuda. Detta i likhet med 
förbundets alla övriga medlemmar. Oftast beroende på att alla inte alltid behöver alla tjänster. Facket 
kan i dessa fall liknas vid ett försäkringsbolag som finns när du behöver det!  

En hel del tjänster riktar sig direkt till de arbetslösa. Senaste gången var i maj då förbundet sjösatte 
sin inkomstförsäkring som i princip skall ge 80 % av tidigare lön efter skatt vid ofrivillig 
arbetslöshet. Denna försäkring tar sikte på de ca 40.000 medlemmar, som tjänar över a-kassans 
inkomsttak, fn 20.075.- (maj 2005)  

I skrivande stund är inkomstskattefrågan avseende försäkringen inte klarlagd. 

Rent principiellt tar SKTF ställning till medlemsavgiften vart fjärde år enligt de stadgar som 
förbundsmötet tagit beslut om. Senaste gången var 2004 och nästa gång blir därmed 2008. Beslutet 
innebar bl a att medlemsavgiften betalas efter lönens/ersättningens storlek. 

Förbundsmötet 2005 kan således inte besluta i frågor kring avgiften. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionen   
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Motion 62 

Motionär: Landstingsavdelningen i Blekinge 

Medlemsavgifterna 

Vi tycker, som många andra medlemmar att fackföreningsavgiften är orättvis. Avgiften centralt är 
1.0% och 0.2% till avdelningen, men som kan variera beroende på vilken avdelning man tillhör. Då 
det idag finns ett tak betalar aldrig någon mer än 325 kronor, vilket gör att en som hamnar över 
denna brytpunkt betalar betydligt mindre procentuellt. 

Med anledning av ovanstående föreslår vi 

att man från förbundsstyrelsen ser över medlemsavgifterna så de blir mer rättvisa 

att förbundsmötet bifaller motionen 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundet införde ett procentbaserat avgiftsuttagssystem i slutet av 70-talet. Samtidigt begränsades 
avgiften till en maxiavgift. Själva %-systemet har under åren visat sig uppfattas som rättvist av de 
flesta. Man betalar avgift efter bärkraft.  

Samtidigt har frågor förts fram om inte alla medlemmar egentligen har samma nytta av facket och 
därför skulle betala lika mycket.   

Det finns m a o olika ingångar på vad man menar med rättvisa såväl när det gäller 
fackföreningsavgift som i andra frågor.  

Under årens lopp har högsta resp lägsta avgift ifrågasatts. Att det finns en högsta avgift har flera skäl, 
bl a konkurrensen med andra fackliga organisationer. Skulle förbundet ta ut avgift enligt %-
modellen fullt ut skulle troligt många av de medlemmar som har en högre inkomst lämna förbundet 
och SKTF skulle bli en svagare facklig organisation.  

Modellen för förbundsavgift är att högsta avgiftsgrundande lön är 1% (1,16 resp 1,21%) av 5,7 * 
prisbasbeloppet/12. I kronor blir det 18.715:- med en högsta förbundsavgift (1%) på 187:-  

Frågan om medlemsavgiften till förbundet beslutas för fyra år åt gången. Senast beslut fattades i 
frågan var vid förbundsmötet 2004 då ett enigt förbundsmöte fastställde nuvarande regelsystem.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 
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Motion 63 

Motionär: Ekeröavdelningen 

Klubbars ekonomi 

Vi har i vår styrelse under den tid vi varit klubb diskuterat hur vår ekonomi skall gå ihop. Vi var 
innan omorganisationen en liten avdelning med 125 medlemmar. 25 av dessa tillhörde kyrkan, 
privata arbetsgivare eller var arbetslösa. Då vi bara var 100 st kvar beslutades vid ett medlemsmöte 
att avdelningen skulle upphöra och att vi istället skulle bilda en klubb. Vi såg flera fördelar med 
detta, men framförallt att vi skulle slippa den tunga biten med utbildning. 

Tyvärr upplever vi idag flera nackdelar med detta att vara klubb. Många av ”måstena” finns kvar hos 
oss lokalt. T ex måste även en klubb göra en verksamhetsplan och styrelsen behöver träffas någon 
gång under året utanför kommunen eller åtminstone utanför arbetsplatsen. Detta medför kostnader 
i form av hyra för konferensanläggning, även om man väljer Ålandskryssning som är prisvärt blir det 
ett djupt hål i den lilla budget som finns.  

Det finns ett stort utbud av utbildningar för alla inom SKTF genom regionerna, men det är inte 
alltid detta utbud passar lokalt. Våra ombud behöver kunskaper om lokala förhållanden, t ex  de 
kollektivavtal och policydokument som finns här. I vår kommun gör vi gärna denna typ av 
utbildningar tvärfackligt, vi använder kommunens lokaler och ordnar mat på billigaste sätt i t ex en 
skolmatsal. Tyvärr finns det knappt pengar till detta heller.  

I vår klubb har vi under flera år arbetat med att träffa medlemmar under lunchmöten, något som är 
uppskattat och ett bra sätt att nå ut till många. Fackliga möten efter arbetstid lockar inte, lunch skall 
alla ha. Även om vi försöker att laga mat själva blir det ändå en kostnad som i slutet av förra året 
uppgick till 2000 kr. År 2004 var ett år då vi inte hade många medlemsmöten p g a olika orsaker, 
trots detta gick 25% av våra intäkter till just detta.      

Att ekonomin skulle bli kärvare det förstod vi, men inte att det skulle bli så här tufft. En del av de 
medlemmar vi tappat senaste två åren uppger att de inte tycker att de får ut så mycket lokalt av sin 
fackavgift längre och det är illavarslande. Även om vi i styrelsen propagerar för alla bra seminarier 
som finns och medlemsutbildningen så är det lokal verksamhet man vill ha. En annan orsak att gå ur 
är att avgiften är så hög, så alternativet att höja delen som klubben förfogar över är inte heller 
tänkbar. 

Det är också svårt att som liten klubb ha tid för att vara med på både förmöte, förbundsmöte och 
regionkonferensen. Det tar för mycket tid från det lokala arbetet även om de är viktiga forum för att 
påverka vart pengarna går. 

SKTF Ekerö yrkar med hänvisning till ovanstående att förbundsmötet beslutar 

att  se över ersättningen till klubbarna så att de kan utföra det som åligger dem på ett bra 
sätt 

att  inte hela budgeten för regionerna intecknas i utbildningsinsatser vid årets början utan 
att en pott lämnas kvar för klubbar att söka pengar ifrån till aktiviteter lokalt  
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Förbundsstyrelsens yttrande 

De avgifter man får in räcker helt enkelt inte till de aktiviteter man vill genomföra. I det aktuella 
fallet stämmer inte regionens utbildning med de önskemål och behov man upplever.  

Slutsatsen blir att man i klubbens regi genomför utbildning som inte ryms inom den lokala avgiften. 
I princip gäller samma sak med medlemsmöten; intäkterna räcker trots egen insats  bl a i form av 
matlagning inte till de träffar man vill genomföra.   

Styrelsen vill här påminna om att klubbarna inte har ansvar för utbildning av medlemmarna. Det är 
centrets uppgift att tillhandahålla passande utbildning för klubbmedlemmar. Klubbföreträdare kan 
självfallet påverka centret när det gäller utbildningsutbudet. Förslaget om sökpott i 
utbildningssammanhang för klubbar blir därmed inte aktuellt. 

När det gäller storleken på avgiften till klubben så är klubben själv suverän att fatta beslut härom. 
Ekeröklubben har 0,05% i avgift. Det finns klubbar som har ända upp till 0,09% i avgift. Med 
andra ord, en nära nog dubblerad intäkt. 

Av motionen framgår att klubben gör en hel del av vad som normalt betraktas som avdelningsarbete.  
En idé kan då vara att åter bli avdelning. Normalavgiften för en avdelning ligger på ca 0,21%. Detta 
skulle medföra en mer än fyrdubbling av klubbens nuvarande intäkter.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet  

att  avslå  motionen. 
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Motion 64 

Motionär: Jan Erlandsson, allmänna klubben i Malmö 

Budget för allmänna klubbar 

De arbetslösa medlemmarnas medlemsavgifter är långt större än vad som faktiskt spenderas för 
denna grupp. Vissa gemensamma kostnader ska självklart bäras solidariskt: förbundsmöte, 
förbundsstyrelse, medlemsregister o s v. Kostnaderna för andra företeelser ska lika självklart bäras av 
dem som utnyttjar dem: kollektivavtal, löneförhandlingar o s v.  

En fördelning enligt ovan skulle lämna större delen av de arbetslösas medlemsavgifter till den budget 
som allmänna klubbens styrelse disponerar över. Det skulle också stimulera SKTF centralt att åta ta 
sig verksamhet för de arbetslösa medlemmarna: bevakning av lagstiftning som rör arbetslösa, att 
driva mål mot AMS o s v. 

Den arbetslöse medlemmen betalar medlemsavgift som alla andra, men från en inkomst som är 
mellan hälften och 80% av den tidigare förvärvsinkomsten. Det är således viktigt att visa dessa 
medlemmar att de får valuta för sina medlemsavgifter även under den tid de är arbetslösa. 

Jag vill att förbundsmötet beslutar  

att  allmänna klubben för arbetslösa ska ha en budget som omfattar de medel som 
klubbens medlemmar betalat som medlemsavgifter, reducerat med de kostnader som 
man på central nivå inom SKTF kan visa att man haft för att hävda de arbetslösa 
medlemmarnas intressen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

I diskussionen kring motionen konstaterar förbundsstyrelsen inledningsvis att arbetslösheten är en 
styggelse i sig. Individen påverkas negativt i flera avseenden. Som regel är arbetslöshet inget 
bestående även om den i vissa fall kan bli långvarig. 

När det sedan gäller ekonomi; de avgifter som de arbetslösa betalar och vad man direkt får ut för sin 
medlemsavgift så kan man generellt säga att det inte med exakthet går att mäta vad resp grupp eller 
individ inom förbundet får tillbaka i form av service etc för sin avgift. 

Den fackliga idén bygger på ett solidariskt tänkande. Den medlemsavgift man betalar måste givetvis 
vara konstruerad på ett sätt som uppfattas som rättvist bland de flesta av medlemmarna. SKTF har 
haft flera avgiftsutredningar under årens lopp. Som regel har dessa bekräftat den %-avgiftsmodell 
förbundet har där man betalar avgift efter bärkraft, dvs man betalar en procentavgift efter den lön 
eller den ersättning man får. När det gäller de arbetslösa anpassas avgiftsgrundande ersättning, efter 
egen anmälan, till den nivå som A-kassan betalar ut till individen.  

Vilket stöd man får genom sitt fackliga medlemskap varierar givetvis beroende på individen, 
situationen, behovet etc. I likhet med medlemsgruppen i stort utnyttjar inte alla arbetslösa den 
service och stöd som erbjuds de arbetslösa. Efter omorganisationen för några år sedan  ombesörjs 
servicen till de arbetslösa av centren som har ansvar för medlemmar i allmänna klubbar. 
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Som ett exempel på vad förbundet gör för de arbetslösa medlemmarna kan nämnas den nya 
inkomstförsäkringen som sjösattes under våren 2005. De medlemmar som blir arbetslösa efter 
halvårskiftet 2005 och har en lön överstigande, f n 20.075:-, skall kunna få 80% av sin tidigare lön 
efter skatt vid ofrivillig arbetslöshet.  

Motionären har en idé om att styrelsen för de allmänna klubbarna skall förfoga över vissa resurser. 
De allmänna klubbarna har inte någon parlamentarisk organisation och därmed inte heller någon 
styrelse.  

De resurser som de arbetslösa genererar i finns som en del i centrets resp centrala resurscentres 
resurser. Förutom de gemensamma verksamheter som motionären nämnt kan också framtagandet av 
en inkomstförsäkring lämnas som ett exempel på vad som görs för de arbetslösa. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen. 
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Motion 65 

Motionär: Landstingsavdelningen i Kalmar 

Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 

Vid förbundsmötet 2005 behandlades en motion om färdtidsersättning för förtroendevalda. Det 
beslutades att ”färdtidsersättning skall utgå gällande resor före kl 08.00 på morgonen och efter kl 
17.00 på kvällen med ersättningsbelopp enligt förbundets interna resereglemente, till ledamöter med 
centrala uppdrag såsom avtalsgrupp och Vision 2004 samt för ledamöter i valutskott och 
ekonomiutskott.”  

Vi anser att denna form av ersättning är bundet till ett anställningsförhållande och är inte tillämpligt 
i fackliga organisationer där uppdragen bygger på ideell verksamhet. Slopa därför ersättningarna där 
idén om den ideella organisationen kan ifrågasättas eftersom förtroendevalda kan börja ”tjäna 
pengar” på sitt förtroendeuppdrag. Vi tycker det är viktigt att SKTF och övriga fackliga 
organisationer bibehåller tanken om en ideell organisation – ett förbund av arbetstagare företrädda 
av arbetskamrater utan eget vinstsyfte.  

Under maj 2004 beslutade förbundsstyrelsen om delvis nya ersättningsregler som ersätter tidigare 
ersättning med 112 kr vid resa fyra timmar till eller från själva kursen/konferensen. Beloppet 112 kr 
(maximalt totalt 150 kr vid endagsförrättning), som varit fast i ett flertal år, har ansetts täcka de 
merkostnader för frukost resp. middag som kan uppstå i samband med resa till eller från 
kurs/konferens, även om den till vissa delar beskattats. 
  
Förbundsstyrelsens tankar har varit: ”att ersätta deltagarna för de merkostnader man har, däremot 
avlönas man inte för den tid man lägger ned på sitt fackliga uppdrag.” 
 
Det beslutet gäller från 1 augusti 2004 och innebär att ersättning i stället erhålls för faktiska utlägg. 
Vidare erhålls resdagsersättning med 75 kr som skattepliktigt arvode om avresa skett före 06.30 
första aktivitetsdagen samt med 75 kr som skattepliktigt arvode om hemkomst skett efter 19.00 sista 
aktivitetsdagen. De nya reglerna innebär en renodling av vad som är ersättning för merkostnader och 
vad som är ersättning för ”obekväm tid”. 

Frågan om ersättningar vid långa resor kan ha uppkommit ur ett arbetsmiljöperspektiv. Är det fallet 
är inte ersättningsfrågan relevant utan vi måste börja leva som vi lär: vi kan aldrig få betalt för att 
acceptera en sämre arbetsmiljö, dålig arbetsmiljö ska åtgärdas! 

Vi anser därför att förbundsmötet har att besluta om  

att  slopa avtalsenliga ersättningar för samtliga förtroendevalda inom SKTF. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen kan dela motionärernas inställning att det är viktigt att vi ständigt prövar beslut 
om ersättningar som kan upplevas stötande för medlemmar och allmänhet och på så sätt kan leda till 
att organisationen ifrågasätts. SKTF är en ideell organisation och ska fortsätta att vara det. Det är vi 
helt överens om! 
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Styrelsen delar också motionärernas uppfattning att det inte ska vara vinstsyftet som är den drivande 
kraften i vår organisation. Problemet är att motionärernas förslag vare sig löser problemet med att en 
enskild person åtar sig det fackliga uppdraget enbart av monetära skäl eller förhindrar att problemet 
uppstår. Däremot kan inte styrelsen ställa upp på de slutsatser som motionärerna bygger sitt förslag 
på. SKTF har som princip att vi brukar öppet redovisa vilka motiv som finns för det vi beslutar om 
och hur stora ersättningar som utbetalas. Vi har i SKTF valt att knyta de delvis nya 
ersättningsbeloppen till Skatteverkets riktlinjer och KPI, vilket också finns en vedertagen praxis som 
är tillämplig även i en ideell organisation.  

I praktiken är det så att – även en klubb eller en avdelning – i en mening blir arbetsgivare så fort 
någon form av skattepliktig ersättning utbetalas. I princip all ersättning i form av lön, arvode, 
förmån mm är skattepliktig ersättning. Om ersättningen är större än 1000:- ska SKTF-avdelningen/-
klubben också betala arbetsgivaravgift. Det innebär också att ni ska göra ett avdrag för 
preliminärskatt och göra avdrag enligt skattsedel eller beslut från skattemyndigheten. Vanligtvis 
handlar det om 30 % avdrag. 

Motionärerna ifrågasätter syftet bakom tillkomsten av resdagsersättningen. Självklart ska vi i SKTF 
värna de förtroendevaldas arbetsmiljö. En dålig arbetsmiljö kan inte ersättas med pengar utan ska 
åtgärdas. Detta kräver vi som organisation av arbetsgivaren och detta försöker vi också leva upp till 
internt.  

Problemet är att Sverige är ett mycket avlångt land där kommunikationerna såväl inom en region 
och över regiongränserna inte möjliggör att alla resor för alla förtroendevalda kan ske inom ramen 
för klockslagen 06.30 och 19.00. Denna geografiska grundförutsättning är svår att ändra på.  

Den resdags- ersättning som utgår för tid därutöver är ett skattepliktigt arvode som ska kompensera 
för den tid som den facklige företrädaren inte själv kan förfoga över. Detta kan vi i SKTF utan att 
förlora grundtanken stå för och både försvara och förklara. 

Styrelsen ser inte att motionärernas förslag bidrar till att lösa vare sig problem med eventuellt 
ifrågasättande av SKTF som organisation eller förtroendevaldas arbetsmiljö. Konsekvensen för den 
förtroendevalde av förslaget kan istället bli att hon eller han enbart kan delta i de aktiviteter som 
vederbörande har råd att finansiera själv. Och därmed stänger vi ute ett ganska stort antal 
förtroendevalda och de medlemmar de representerar från inflytande i förbundet. Detta strider mot 
grundtankarna i SKTF!   

Eller också leder förslaget till orimliga ekonomiska konsekvenser för SKTF i form av ökade 
hotellkostnader och ökade ersättningar för förlorad arbetstid – förutsatt att de aktiviteter som 
genomförs bygger på samma innehåll och tidsåtgång. Alternativet till detta är naturligtvis att minska 
tidsutrymmet för och därmed kvalitéten på varje aktivitet eller att genomföra betydligt färre 
aktiviteter. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 66 

Motionär: Pia Sternoff m fl, Örebroavdelningen 

Ersättning från förbundet vid arbetslöshet 

Som medlemmar i SKTF vill vi försöka öka medlemsantalet och minska antalet personer som endast 
betalar A-kassa och ”åker snålskjuts” på oss andra som även betalar medlemsavgift.  

Därför vill vi komma med ett förslag som gör det märkbart för oss som betalar medlemsavgift till 
skillnad mot den som endast betalar A-kassa. 

Vi tycker att SKTF skall utge en extra ersättning vid arbetslöshet motsvarande 10 % av lönen. 

Detta innebär: 

• SKTF-medlem får då 80% av lönen från a-kassan och 10% ersättning från förbundet. Dvs. 
Totalt 90% av lönen. 

• En kvalifikationstid på 12 månader skall gälla, man måste alltså ha varit med och betalt 
medlemsavgift i 12 månader. 

• Vid arbetslöshet krävs fortsatt medlemskap för att den extra ersättningen skall utgå. Detta 
för att  förhindra in- och uthopp från förbundet vid oro på arbetsmarknaden. 

Ett större antal medlemmar + ev. ”en liten” höjning av medlemsavgiften kan hjälpa till att finansiera 
ersättningen. 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen beslutar att vid styrelsesammanträdet 2005-02-24 tillstyrka motionen om 
förbundets stadgar och reglerna för A-kassan kan ändras. Avd 012 föreslår förbundsstyrelsen att 
verka för att i första hand: A-kassereglerna ändras så att ersättningar utöver 80% nivån kan erhållas 
utan reducerat belopp, i andra hand: verka för att SKTF-medlemmar erhåller höjd ersättning enligt 
motionärernas förslag. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

En bättre ersättning vid arbetslöshet är något som förbundet kämpat för i många år. Det har då 
handlat om att höja dagpenningen så att den ger 80% av tidigare lön även vid lönelägen högre än 
20.075.-, som är högsta gräns nu.  

Enligt gällande lag får inte ersättning vid arbetslöshet överstiga 80% av tidigare lön. Motionen faller 
därför med gällande lagstiftning. Förbundsstyrelsen vill framhålla att ersättning från A-kassan inte är 
att betrakta som lön utan är en ersättning från arbetslöshetsförsäkringen tills man får ett nytt arbete. 

Förbundsstyrelsen har ägnat mycket tid och resurser åt att förbättra arbetslösas villkor, bl a  genom 
att ta fram ett avtal med Förenade Liv om en obligatorisk inkomstförsäkring för medlemmarna.  
Problemet, som beskrivs ovan, är att A-kasseersättningen endast garanterar dem som har en inkomst 
under 20.075.- en 80%  kompensationsnivå. Den nu framtagna inkomstförsäkringen ger 
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tillsammans med A-kasseförsäkringen motsvarande 80% av tidigare lön efter skatt ända upp till en 
nivå om 60.000- per månad vid ofrivillig arbetslöshet.  

Några andra fakta om försäkringen i all korthet:  

• Ersättningen betalas ut under 120 dagar, med högst 5 dagbelopp per vecka.  

• Kvalifikationstiden är 12 månader.  

• Kvalifikationstiden för en ny period är 18 månader arbete.  

• Försäkringen är finansierad genom att medlemsavgiften höjts med 22:- /månad fr o m  
2005 05 01. I skrivande stund är frågan om skattefrihet för utbetalda belopp fortfarande 
oklar. Besked väntas till hösten, förhoppningsvis i tid till förbundsmötet.   

Utöver ovanstående obligatoriska försäkring finns också en tilläggsförsäkring. 

När det gäller avdelningens förslag konstaterar förbundsstyrelsen att det idag inte möjligt att 
genomföra förslaget med hänsyn till gällande lagstiftning. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta   

att  avslå motionen. 



 104 

Motion 67 

Motionär: Vimmerbyavdelningen 

Anslag för arbetsmiljöförbättringar ordföranden 

Styrelsen i Vimmerby, avdelning 071, har beslutat att lämna en motion om att riktade anslag ska 
avsättas till att förbättra arbetsmiljön för fackliga ordförande inom SKTF. 

Som ordförande har du en svår arbetssituation där många svåra uppdrag finns. För att få en bättre 
arbetsmiljö ska möjligheter till handledare finnas för de som så önskar. 

Viktigt är också att det ska finnas ordförandeträffar i centrens arbetsområden där man kan hjälpa 
varandra i gruppen. Anslag bör avsättas till minst tre träffar per år. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp ordförandes arbetssituation. Förbundsstyrelsen har stor förståelse för den 
problematik som motionären tar upp. Detta är en fråga som diskuterats mycket i SKTF. Senast var 
frågan om ledande förtroendevaldas arbetssituation uppe på förbundsmötet 2004.  

I rapporten till förbundsmötet 2004 slog styrelsen fast att SKTF ska ge alla förtroendevalda som 
upplever problem med sina villkor i övrigt stöd så att förhållandena kan rättas till och att liknande 
situationer kan undvikas i framtiden. Detta stöd ska ges på individnivå och åtgärderna anpassas till 
den omständighet som råder för den enskilda förtroendevalde.  

Styrelsen har inte ändrat uppfattning i frågan. Varje gång den har varit uppe har vi konstaterat att 
behoven är individuella och att dessa behov inte tillgodoses genom generella åtgärder.  Det 
faktaunderlag som förbundsstyrelsen baserar sitt ställningstagande på är de undersökningar som 
gjorts av situationen för SKTFs avdelningsordförande - 1998, 2002 och 2004.  

Handledning i ordförandeuppdraget är en av de metoder som används i SKTF. Det finns t ex 
handledningsträffar för förtroendevalda, och ärendehandledning för de som har intyg eller fullmakt 
som godkänd förhandlare. Dessa stödsystem finns och ska användas behovsinriktat. Det är en del av 
uppdraget för SKTFs ombudsmän på SKTF-centren har redan detta stöd som en del i sitt uppdrag – 
och frågan om en eventuell handledning bör aktualiseras i samband med ordförandesamtalet.  

I rapporten om förtroendevaldas arbetssituation till förbundsmötet 2004 pekade styrelsen ut 
stödåtgärder som har bäring på lönesättning och andra villkorsfrågor. Ordförandesamtalet spelar en 
central roll för att fånga upp de behov som ordföranden ger uttryck för och behöver. Detta är inte 
något som kan göras generellt och centralt. En handlingsplan behöver med nödvändighet vara 
individuell – eftersom såväl de lokala förutsättningarna som förutsättningarna för uppdraget varierar 
oerhört mycket. 

Förbundsstyrelsen anser att frågan om att avsätta medel som motionären tar upp ska diskuteras i 
samband med verksamhetsplaneringen och bygga på de behov som framkommit i bl a 
ordförandesamtalen.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  motionen anses besvarad 
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Motion 68 

Motionär: Stockholmsavdelningen 

Förtroendevaldas arbetstid 

Förra förbundsmötet behandlade en motion om ersättningar till förtroendevalda som deltar i 
konferenser och arbetsgrupper anordnade av SKTF – centralt eller regionalt. Yrkandet om ersättning 
avslogs med motivering att förtroendevalda ska inte avlönas för den tid de avsätter för sitt fackliga 
uppdrag samt en motivering till varför ledamöter i förbundsstyrelsen ersätts för dessa.  

Vi har full förståelse för att en ersättning utgår för dessa uppdrag. Vårt bekymmer är snarare tiden 
som dessa uppdrag tar även för oss lokala förtroendevalda och att konferenser sker under lördag och 
söndag.  

Fackligt arbete innebär att man måste avsätta viss tid utanför arbetstiden eftersom det ändå handlar 
om föreningsverksamhet, trots att vi kan inte få full ersättning från arbetsgivaren (undantaget t.ex. 
förhandlingar). Detta gör vi också inom ramen av de lokala uppdragen, vilket innebär periodvis 
långa arbetsdagar.  

Att förbundet avsätter helger till konferenser har vi ingen förståelse för. Tiden för avkoppling är 
dyrbar för varje förtroendevald, likaså umgänget med familj och vänner som motvikt till de ofta 
komplicerade och energikrävande ärenden vi hanterar inom våra uppdrag. Helgkonferenser är inte 
avkoppling utan i högsta grad aktiv arbetstid som ska utnyttjas så effektivt som möjligt. Att kunna ta 
ledigt i motsvarande mån under arbetsveckan kopplad till konferenshelg är inte lättare än att begära 
ledigt för konferensen under veckan, tvärtom skulle vi vilja påstå.  

Vi anser att SKTF, som fackförbund, bör se över konferensverksamheten och dyl. under helger, 
erkänna att dessa ska likställas med arbetstid och möjliggöra för sina förtroendevalda att kunna följa 
arbetstidslagens bestämmelser.  

Med ovanstående motivering yrkar vi att förbundsmötet beslutar om  

att  konferenser, arbetsgrupper och liknande ska inte anordnas under lördag, söndag eller 
annan helgdag. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen konstaterar att detta är en fråga som det finns många olika meningar om. För 
några är det en fråga om demokrati och vilka som ska ha möjligheter att delta i fackliga aktiviteter. 
För andra kan det vara en fråga om omfattningen av ideellt arbete kontra fast facklig tid. För 
ytterligare några kan det  vara en fråga om ekonomi. Det handlar naturligtvis också om behovet av 
avkoppling och tid för umgänge med familj och vänner. Det är denna aspekt som motionärerna 
betonar. 

Fackligt arbete tar tid. Det tar tid att ha kontakter med medlemmar. Styrelsen har förståelse för de 
argument som motionärerna framför när det gäller att hitta balans i tillvaron. Självfallet är detta 
viktigt, men att förbjuda helgaktiviteter löser inte detta problem. Av motionärernas skrivningar 
framstår det som om helgkonferenser hör till den förtroendevaldes vardag. Vad det i själva verket 
handlar om för närvarande är bl a förbundsmötet som börjar på en söndag och en resa som erbjuds 
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ordförande i Stockholmsregionen och där deltagarna får bidra med sin fritid. Omfattningen av de 
helgaktiviteter som vänder sig till förtroendevalda rör sig om ett fåtal tillfällen per år.  

Den målgrupp dessa aktiviteter vänder sig till är inte enbart ledande förtroendevalda som är fackligt 
förtroendevalda på heltid. Det finns ingen självklar automatik i att det är samma person som ska 
delta i alla aktiviteter. Fördelas uppgiften att delta på fler personer vidgas kretsen av dem som är 
välinformerade och blir inte heller så betungande. 

Motionärerna utgår från en verklighet där det finns facklig tid för det arbete som ska utföras i en 
avdelning eller en klubb. Det är långt ifrån alla förtroendevalda som har denna möjlighet. 
Förtroendemannalagen gäller alla förtroendevalda och de avtal som finns – AFF/LAFF – gäller 
endast anställda inom kommuner och landsting. 

Den demokratiska konsekvensen har motionärerna i sitt förslag helt bortsett från. Gör vi som 
motionärerna föreslår - konferenser, arbetsgrupper och liknande ska inte anordnas under lördag, 
söndag eller annan helgdag - innebär det att vi utestänger ett avsevärt antal förtroendevalda från 
möjligheten att överhuvudtaget delta i dessa aktiviteter. Detta är en inbyggd konflikt i vår 
organisation. Det innebär att de medlemmar de företräder berövas sitt inflytande i SKTF. Ett sådant 
beslut är odemokratiskt både som form och till sitt innehåll. Det är inte acceptabelt att fatta sådana 
beslut i SKTF! 

Uppdraget som förtroendevald är fortfarande i grunden ett ideellt uppdrag som motionärerna 
påpekar - inte en anställning. Den förtroendevalde har sin anställning hos sin arbetsgivare. Att rakt 
av jämställa det ideella arbetet med arbetstid låter sig knappast göras. Det ideella arbetet är just 
ideellt. Hur mycket tid den enskilde förtroendevalde lägger ned i sitt uppdrag varierar oerhört 
mycket. Det har sin grund i vilka och hur många uppdrag individen har, komplexiteten i 
uppdragen, storleken på avdelningen eller klubben, om det finns någon facklig tid och hur den är 
fördelad och hur många som delar på uppgifterna. Även den personliga situation som enskilde 
förtroendevalda har och vilka drivkrafter och engagemang hon eller han har för sitt uppdrag spelar 
in. Styrelsen vill också peka på att erfarenheterna när det gäller förtroendevaldas arbetssituation inte 
är särskilt positiva av att det lokala fackliga arbetet koncentreras till någon eller ett fåtal personer som 
arbetar fackligt på heltid.  

Även om de ekonomiska skälen inte är ett huvudargument finns det också vissa ekonomiska motiv 
för att förlägga t ex konferenser till lördag söndag. När vi i Fackförbundet SKTF ser över alla 
kostnader och den verksamhet som kan erbjudas kan det givetvis vara intressant att kurs- och 
konferensanläggningar erbjuder betydligt lägre priser under helger. I förlängningen kan det innebära 
att SKTF kan erbjuda fler aktiviteter för både medlemmar och förtroendevalda. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 



 107

Motion 69 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Kompetensutveckling för förtroendevalda 

Vår utbildningsverksamhet kräver att du som individ är drivande och kunnig så att du hittar de 
utbildningar du behöver. Vi vill vända på detta förhållande genom att introducera en individuell 
kompetensutvecklingsplan som bygger på dina tidigare erfarenheter/utbildningar/kompetenser och 
är kopplat till ditt uppdrag. 

Ett frågeformulär eller om man tar utgångspunkten från uppdragslistorna i MiniFait kopplat till ditt 
uppdrag ger vid handen vilka kompetenshöjande åtgärder som just du behöver, därefter kommer 
kallelser i god tid till olika utbildningstillfällen. 

Denna nyordning torde säkerställa att våra medlemmar blir kompetent företrädda samtidigt som vi 
kan erbjuda nya förtroendevalda en individanpassad fortbildning, vilket förhoppningsvis gör det 
lättare att värva nya ombud. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  vi inför en ny modell av individuell kompetensutvecklingsplan och kopplar den till 
våra utbildningar . 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen anser att de frågeställningar som motionären lyfter har flera olika dimensioner. 
Motionären uttrycker behovet av att låta varje förtroendevald få en individanpassad utbildning som 
hon eller han behöver utifrån de kunskaper, erfarenheter och den bakgrund vederbörande har.  

I SKTF är kompetensutveckling för förtroendevalda – och då framförallt den fackliga utbildningen - 
både en fråga för individen och för organisationen. Den tar sikte på individen, men fyller också 
viktiga syften för organisationen. Detta står på inget sätt i motsats till syftet med SKTFs 
utbildningssatsning eller motionärens intentioner. Styrelsen delar inte motionärens uppfattning om 
att motionärens förslag säkerställer att SKTFs medlemmar blir kompetent företrädda.   

I SKTFs utbildningspolicy ingår flexibilitet när det gäller att inhämta kunskaper. Det ska finnas 
olika sätt att inhämta kunskaperna. Därför ska också en individuell bedömning göras. SKTF har ett 
bra och brett utbud av utbildningar och utbildningsmaterial som ska användas. Detta ska definitivt 
inte användas på ett stalinistiskt maner. SKTFs utbildningar bygger på en pedagogisk grundsyn där 
tilltron till människors förmåga innebär att vi utgår från att deltagarna att ha förmåga att vara aktiva 
och ta ansvar för sin inlärning. Utbildningarna bygger på och utgår från deltagarnas kunskaper och 
verklighet. Deltagarna tar ansvar för sin egen inlärning och inhämtning av kunskap.  

Styrelsen vill påminna om att en dimension av den problematik motionären beskriver  handlar om 
hur målgruppen definieras och synen på de kunskaper och erfarenheter som deltagarna har. Innan 
utbildningen ska alltid en bedömning göras om den som anmält sig hör till målgruppen, har de 
grundläggande kunskaper som behövs eller om han/hon redan har de kunskaper som behövs inom 
ett visst område och av det skälet inte bör delta. Självklart är inte t ex det erfarna SKTF-ombudet 
målgruppen för samma utbildning som den som är helt ny som ombud.  
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Detta kan hanteras bl a genom sammansättning av målgruppen. Lika självklart borde det vara att se 
vad det erfarna SKTF-ombudet behöver komplettera. Det är kanske snarare den del som handlar om 
kommunikation och bemötande än lag och avtal som borde erbjudas. Det finns en tendens att 
betrakta förtroendevalda som grupper med samma uppdrag och inte som individer. Mycket av detta 
praktiska arbete och ansvar ligger på den som är utbildningsansvarig i avdelningen eller på SKTF-
centret. Och det förutsätter att det finns någon som har tid och gör detta arbete. 

Det finns en fara i om varje avdelning och SKTF-center fritt väljer att erbjuda eller inte erbjuda hela 
eller delar av utbildningar efter eget godtycke. Varje utbildning är framtagen för att ge samma 
grundförutsättningar för samtliga förtroendevalda oavsett var i landet och i vilken avdelning eller 
klubb de är verksamma i.  

En annan dimension som styrelsen vill lyfta fram är hur dialogen med den förtroendevalde kring 
hans/hennes kunskaper och erfarenheter hanteras. Utgångspunkten för samtliga fackliga 
utbildningar i SKTF är uppdragshandlingen för uppdraget. Och det är den eller de 
uppdragshandlingar (för förtroendevalda med många fackliga uppdrag) som är aktuella som ska vara 
utgångspunkt PLUS-samtalet med den enskilde ska föras. Tanken bakom PLUS-samtalen är att föra 
en dialog om kunskaper och erfarenheter, behov av stöd och utbildning och givetvis vilka 
utbildningar som erbjuds. Resultatet av PLUS -samtalet ska dokumenteras i en individuell 
kompetensutvecklingsplan. Detta används bara i ett fåtal avdelningar på ett systematiskt sätt. 

Detta innebär också att grunden för den individuella kompetensutvecklingsplan som motionärerna 
förespråkar redan finns. Det finns med andra ord ingen motsättning mellan SKTFs 
utbildningssatsning och det motionärerna efterlyser. Motsättningen ligger i så fall snarast i hur 
utbildningar erbjuds medlemmar och förtroendevalda och hur utbildningsorganisationen fungerar. 
Dessutom handlar det om hur utbildningar planeras och genomförs och hur tillgänglig 
informationen om utbildningsutbudet är. 

Det motionärerna föreslår är ett kompletterande redskap till det som redan finns. 

Förbundsstyrelsen tycker att det är en bra att underlaget till PLUS-samtalet kompletteras. Detta kan 
med fördel ha formen av ett frågeformulär som stimulerar till dialog och eftertanke. Detta formulär 
kan då också användas som en del i avdelningens eller SKTF-centrets inventering när verksamheten 
och utbildningarna planera. Det kan också användas både av den enskilde förtroendevalde och som 
ett kompletterande underlag i PLUS-samtalet. Ett sådant formulär kan i en förlängning med fördel 
finnas på sktf.se, förtroendevaldas sidor, och den förtroendevalde skulle den vägen själv hämta, fylla i 
och skicka iväg sina svar.  

Ingen utbildning – hur bra den är - kan ge kompetensutveckling om den inte genomförs. Styrelsen 
vill betona vikten av att samtliga förtroendevalda erbjuds facklig utbildning för sitt uppdrag och får 
möjlighet att delta i den. Då och först då finns förutsättningar för att säkerställa att alla medlemmar 
blir kompetens företrädda. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad samt  

att  uppdra till förbundsstyrelsen att utveckla ett kompletterande frågeformulär i 
motionens anda som kan användas för att förbättra underlaget till den individuella 
kompetensutvecklingsplanen för förtroendevalda 
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Motion 70 

Motionär: Landstingsavdelningen i Stockholm 

Validering av förtroendevalda 

En liten procent av fackligt förtroendevalda har validering gjorts under 2003 och 2004 med mycket 
positivt resultat. 

Med anledning av detta önskar landstingsavdelning 136 att förbundet åter tar upp frågan om 
validering av förtroendevalda. Vi ser detta som en rekryteringsbas för fler förtroendevalda även bland 
yngre medlemmar. 

Landstingsavdelning 136 föreslår därför 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att åter lyfta frågan om validering som en 
förbundsangelägenhet. 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för landstingsavdelning 136 ställer sig bakom denna motion. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

En validering av kunskaper innebär att vikta, bedöma och värdera och i vissa fall poängsätta dessa 
kunskaper. En form av validering är legitimering eller när man värderar utländska utbildningar. En 
annan form är den validering som görs med högskoleutbildningarnas poängsystem. Ytterligare en 
form av validering är det arbete med arbetsvärdering som pågår på en del orter. 

Själva arbetet med validering av kunskaper är ett systematiskt arbete. Det är en omfattande process 
som handlar om att i detalj beskriva varje uppdrags innehåll och kompetenskrav, att värdera och 
väga kunskaperna för att även nivåbestämma dessa. 

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt för den som är förtroendevald att kunna visa vad det 
fackliga uppdraget innebär och vilken kompetens, vilka erfarenheter och färdigheter som fodras för 
att utföra uppdraget. Att validera kunskaperna är en del av att synliggöra vad det fackliga arbetet 
handlar om. Det är en trygghet i för den förtroendevalde att veta att de kunskaper som hon eller han 
skaffat sig i det fackliga uppdraget. Kanske är det också ett sätt att få uppskattning för det arbete som 
utförs. Det kan också vara en del av att kvalitetssäkra det fackliga uppdraget gentemot 
medlemmarna. Och, som motionärerna påpekar kan valideringen i sig kanske underlätta 
rekryteringen av förtroendevalda bland yngre medlemmar. Detta gör att validering av 
förtroendevaldas kunskaper också är viktig för SKTF. Det innebär dock inte att SKTF på ett 
tillfredsställande sätt kan lösa denna fråga på egen hand. 

Förbundsstyrelsens hållning kring frågorna kring validering av förtroendevaldas kunskaper, som de 
uttryckts när frågan varit uppe till förbundsmötesbehandling 2001 och 2004, är att validering av det 
fackliga arbetet är en fråga som bör vara av gemensamt intresse för samtliga fackliga organisationer – 
inte en enskild förbundsangelägenhet för SKTF.  
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Motionärerna hänvisar till den försöksverksamhet som bedrivits under 2003 och 2004 av TCO-
rådet i Stockholms län i samverkan med dåvarande TBV.  

Den metod som användes i detta projekt var uppdelad i fem steg: 

• Information och introduktion 

• Kartläggning i form av intervju (inriktat på kunskapernas och erfarenheternas bredd) av 
- Vilka roller har den förtroendevalde haft 
- Vilket arbete som den facklige företrädaren utfört 

• Fördjupning och värdering sker dels i dialogform och dels i form av problemuppgifter, 
demonstrationer och beskrivningar av arbetsuppgifter. Kunskaper och erfarenheter 
struktureras i kompetensområdena: 
-  Organisation och ledarskap 
- Arbetsrätt 
- Arbetsmiljö 
- Information och kommunikation 
- Pedagogik 
- Kompetensutveckling  
- Ekonomi  

• Kompetensbevis kompletterar kompetensen inom respektive område 

• Uppföljning och utvärdering av hur den förtroendevalde uppfattat valideringsprocessen och 
hur kompetensbeviset har uppfattas av andra 

Detta är enligt styrelsen ett utmärkt exempel på hur validering av fackliga förtroendevalda som också 
genomföras i samverkan med andra förbund. Och de positiva erfarenheterna från detta och andra 
projekt kring validering ska vi i SKTF givetvis använda oss av.  

SKTF har i avtalet med Studieförbundet Sensus skrivit in att SKTF och Sensus testar och utvecklar 
ett system för validering av fackliga företrädares kunskaper. Arbete med att utveckla detta 
erbjudande har påbörjats. Syftet är att hitta former för att, till en början i liten skala, kunna erbjuda 
fackliga företrädare möjligheten att validera sitt fackliga arbete. 

Samtidigt pågår arbetet i Valideringsdelegationen. Det är en myndighet som tillsattes 2004 av 
regeringen. Här samlas de resultat och erfarenheter som finns från tidigare försöksverksamhet inom 
den s.k. Valideringsutredningen. Denna försöksverksamhet startade och har bedrivits i åtta 
kommuner. Delegationen har ett tidsbegränsat uppdrag fram till och med 2007. I uppdraget ingår 
att fokusera på utveckling och genomförande av validering med utgångspunkt i individens behov.  
På  www.valideringsdelegationen.se finns mycket för den intresserade att ta del av.   

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 71 

Motionär: Rådet för etnisk mångfald och integration 

Utbildning av SKTF-ombud och skyddsombud 

Det är på arbetsplatserna som frågor om diskriminering eller särbehandling av personer med annan 
etnisk bakgrund, sexuell läggning, kön eller funktionshinder först ger sig till känna eller på annat sätt 
kommer i dagen. 

De som i första linjen har att hantera dessa frågor är SKTF-ombuden soh skyddsombuden. Frågor 
om diskriminering och kränkande särbehandling handlar ofta omattityder, obetänksamhet och/eller 
brist på kunskap. 

Vi tror att mycket står att vinna genom att utveckla och utöka utbildningsinslagen som gäller 
mångfaldsfrågor och diskriminering, i första hand vad gäller utbildningar för SKTF-ombuden och 
skyddsombudsutbildningar. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att SKTF utökar och utvecklar utbildningsinslagen vad gäller mångfalds- och 
diskrimineringsfrågor för SKTF-ombud och skyddsombud samt utvecklar 
motsvarande studiematerial med inriktning på att förändra attityder 

att förbundsstyrelsen rekommenderar lokalavdelningar och klubbar att genomföra 
föreslagna utbildningar å det snaraste 

att tillsätta särskilda medel för att möjliggöra att ovanstående punkter förverkligas. 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen i avd 032, Sundsvall, tillstyrker motionen. 
RYM och Högskolerådet ställer sig bakom motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen anser att de frågor som motionären aktualiserar är mycket viktiga för SKTF. De 
förtjänar verkligen att lyftas fram!  Och stödet till de SKTF-ombud och skyddsombud kan alltid 
utvecklas. Styrelsen delar motionärens uppfattning att det är viktigt att förtroendevalda i samtliga 
avdelningar och klubbar erbjuds facklig utbildning för sitt uppdrag och att de utbildningsmaterial 
som finns verkligen används. Detta är väsentliga delar i att skapa bra förutsättningar för det fackliga 
arbetet för SKTF-ombud och skyddsombud och rusta dem för att kunna hantera frågor om 
mångfald och diskriminering.  

Det som motionären efterlyser - att utöka och utveckla utbildningsinslagen och 
utbildningsmaterialen för SKTF-ombud och skyddsombud när det gäller mångfaldsfrågor och 
diskriminering – har vi redan genomfört.  

Utbildningsmaterialen och utbildarmaterialet för skyddsombud har utökats - och konkretiserats - 
inte minst när det gäller avsnitten om diskriminering och särbehandling. Detta är det material som 
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ska användas i SKTFs utbildning av skyddsombud och de SKTF-ombud som också är 
skyddsombud.   

Dessutom ska materialen ”Fritt fram” och ”Scener ur ett arbetsliv” användas i utbildning kring 
kränkande särbehandling och diskriminering. Detta är material som finns på samtliga SKTF-center. 
I SKTFs egna utbildningsmaterial hänvisar vi till dessa material och SKTFs kursledare kan låna och 
använda detta i utbildningar för SKTF-ombud och skyddsombud. 

Det pågår vidare ett arbete med att utveckla samtliga SKTFs utbildningar kring mångfald och 
diskriminering. Detta gäller både utbildningarna, de utbildarmaterial som finns och 
utbildningsmaterialen. Och nu finns också ett helt omskrivet och utökat material för den 
grundläggande utbildningen för samtliga förtroendevalda Bemötande - Kommunikation – 
Ledarskap. Materialet är underlag för en särskild utbildning på 3 dagar och är också ett 
kompletterande material i samtliga SKTFs utbildningar. Detta är en viktig del i SKTFs arbete med 
att attityder i det fackliga uppdraget.  

Ytterligare ett led i detta arbete är det avtal vi har med Studieförbundet Sensus. I avtalet har vi 
särskilt pekat ut MoD-utbildningen (Mångfald och Dialog). Detta är ett viktigt led i att bearbeta 
attityder och ett komplement till de utbildningar som SKTF erbjuder förtroendevalda - inte minst 
för att rusta förtroendevalda kursledare och fackliga företrädare i avdelningar och klubbar.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att motionen anses besvarad 
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Motion 72 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Branschvisa avtalsgrupper 

Då KFS avtalsområde består av många olika branschavtal torde det vara nödvändigt att vi har just 
branschkunnandet med vid tecknande av nya avtal. 

Tyvärr är det inte så idag (med Trafik som undantag) utan det sitter representanter med från 
regionerna som inte har den kunskap som krävs för att just de branschvisa frågorna skall bli 
tillgodosedda.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att man inrättar branschvisa avtalsgrupper med god spridning från alla regioner för att 
säkra den demokratiska representativiteten. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären anser att för att säkerställa den demokratiska representativiteten i avtalsgruppen för KFS 
ska det inrättas avtalsgrupper för respektive branschavtal och inte en samlad avtalsgrupp för samtliga 
avtal med arbetsgivarorganisationen som idag. 

Hitintills har intresset för att delta i de nya avtalsgrupperna varit blandad. I en del avtalsgrupper har 
det funnits aktiva ledamöter från samtliga regioner och i andra har det varit svårt att samla 
tillräckligt många intresserade ledamöter.  

Förbundsstyrelsen kan se flera vägar att nå motionärens syfte, d.v.s. att öka branschkunnandet under 
förhandlingsprocessen. En möjlighet öppnar den nya webben där grupper för olika branschavtal kan 
startas och diskussioner kan föras. En annan lösning kan vara webbaserade enkäter.  

Ett tredje alternativ kan vara en utökning av ledamöter i de avtalsgrupper där avsaknaden av 
branschkunnande inte kan införskaffas på annat sätt.  

Förbundsstyrelsen tycker att det är olämpligt att fatta generella och bindande beslut i frågan och 
därmed även ändra § 10 i stadgarna om inrättande av avtalsgrupper. 

Förbundsstyrelsen är dock alltid lyhörd för de behov som kan komma att visa sig och ser möjligheter 
att möta dem inom ramen för nuvarande stadgar.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 73 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Ang repr demokratin vid val i forum 

Många klubbar är små med knappa ekonomiska resurser vilket medför att de har svårt att utöva det 
inflytande som de har rätt till vid val av olika representanter. Eftersom forum är förlagda till våra 
center som är belägna i våra stora städer är detta även ett glesbygdsproblem, om man fortsätter som 
idag med medlemsdemokrati skulle detta kunna medföra att de stora klubbarna som har nära till 
forum fyller platserna med sina medlemmar och röstar igenom ”sina” representanter. 

Ett mer smakfullt och redan vedertaget tillvägagångssätt vore såsom nedan; 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att införa representativ demokrati med ledamöter från alla klubbar proportionerligt 
utifrån medlemsantalet vid val i Forum. 

 



 115

Motion 74 

Motionär: Karlskronaavdelningen 

Webbaserat röstningsförfarande 

Avd 043 i Karlskrona har under en följd av år använt sig av stadgarnas möjlighet till poströstning.  

För att anpassa valproceduren till de tekniska landvinningar som gjorts inom det elektroniska 
området, och vilket våra medlemmar är väl insatta i eftersom deras arbete oftast är destinerat till 
arbete med och vid elektroniken vill jag att valproceduren skall moderniseras och därmed leva upp 
till våra medlemmars rättmätiga krav på tidsenliga system även  inom förbundets verksamhet. 

Jag tror att detta tillsammans med det personliga arbete som styrelse och ombud utför inför det 
årligen återkommande valet ytterligare kommer att öka antalet röstande och därmed delaktiga i den 
demokratiska processen. 

Jag yrkar 

att  förbundet som ett tredje alternativ i valproceduren tar fram och implementerar ett 
webbaserat röstningsförfarande 

att  detta webbaserade system även får den utformningen som möjliggör att systemet 
även under verksamhetsåret kan användas som enkätprogram, dialogprogram m fl 
användningsområden inom det fackliga verksamhetsområdet för att stärka vårt arbete 
mot/med motpart. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 73-74 

Motionerna handlar om hur SKTF kan öka möjligheten till ett bredare inflytande vid val i 
avdelningar/klubbar samt forum men med något skild syn på metodvalet. Göteborgsavdelningen 
föreslår en ändring i stadgarna så att varje klubb garanteras deltagande i forum proportionellt utifrån 
medlemsantalet.  

Erfarenheten visar att deltagandet vid forumträffar särskilt vid de mindre privata avtalsområdena är 
låg. Förbundsstyrelsen ser därför att istället för att erbjuda fysiska träffar bör andra 
kommunikationskanaler och utvecklade metoder för att rösta erbjudas, särskilt inom ramen för de 
privata forumen. De tillämpar sedan flera år poströstning och pekar nu på nya webbaserade 
lösningar av valproceduren. 

Genom att erbjuda medlemmar och förtroendevalda ett mer lättillgängligt sätt att nominera och 
avlägga sin röst ökar delaktigheten och därmed engagemanget i det fackliga arbetet. 

Förbundsstyrelsen menar att det blir nödvändigt att se över stadgarnas nuvarande regler om 
poströstning i syfte att anpassa dem till ett webbaserat system. En konsekvens kan bli att se över 
frågan om regionala valutskott för att hantera val i forum. 

Karlskronaavdelningens idé om att ett webbaserat system även kan ha andra användningsområden 
ligger helt i linje med förbundets utvecklingstankar. 
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Det finns många leverantörer och olika typer av tekniska lösningar på marknaden. Kansliet har 
startat arbetet med att undersöka marknaden för de behov som avdelningen framställer. Det är 
viktigt att göra en konsekvensanalys och formulera vilka krav SKTF har för att se om det finns och i 
sådana fall vilka lösningar som passar oss. Givetvis finns det även en prislapp att ta ställning till i 
slutänden. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att avslå motion 73 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästa förbundsmöte utreda frågan om ett 
webbaserat röstningsförfarande på alla nivåer och de stadgekonsekvenser som en 
sådan metod medför, samt 

att anse motion 74 besvarad. 
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Motion 75 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Valutskottets nätverk 

Runt om i landet verkar ett stort antal klubbar och avdelningar och vi inom SKTF brukar aldrig 
tveka när det gäller att framhålla valutskottets betydelse i dessa sammanhang. 

Vi erbjuder bland annat särskilda utbildningar för våra valutskott. Ett aktivt valutskott med ett stort 
nätverk är oerhört betydelsefullt för den demokratiska processen.  

I vår avdelning så samarbetar vårt valutskott brett och utnyttjar flitigt kontakterna och de nätverk 
som våra klubblokala valutskott har. Allt för att ha ett så brett urval som möjligt att välja ifrån när 
man lägger sitt förslag till avdelningsstyrelse. Det är samtal med vårt avdelningsvalutskott som 
föranleder denna motion. 

När det gäller kandidater till vår förbundsstyrelse så bör givetvis det vara en självklarhet att vårt 
centrala valutskott har full tillgång till och kommunikation med de nätverk som våra lokala 
valutskott i klubbar och avdelningar runt om i landet har tillgång till.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  ledamöter i det centrala valutskottet regionvis utifrån den region man företräder 
bygger upp ett nätverk med kontakter i de lokala valutskotten och att vi i klubbar 
och avdelningar tar på oss uppdraget att förse de centrala valutskottsledamöterna 
med sådana kontaktuppgifter. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen delar självfallet motionärens uppfattning att valutskott har en mycket viktig roll i 
att medverka till att förbundet leds av kompetenta förtroendevalda på alla nivåer. 

Därför blir det valutskottens uppdrag att ständigt söka efter dugliga företrädare i olika sammanhang. 
I uppdraget ligger också att föreslå personer som får en god acceptans vilket kräver en bred dialog 
med många, såväl medlemmar som förtroendevalda. 

Förbundsstyrelsen vill dock korrigera motionären i att ledamöterna i det centrala valutskottet inte 
företräder skilda regioner utan de företräder hela förbundets intressen. I annat fall skulle det 
innebära att man arbetar med bundna mandat. Förbundsstyrelsen menar att det inte är nödvändigt 
att formalisera frågan i enlighet med förslaget för att uppnå motionärens syfte.  

De lokala valutskott som finns i avdelningar och klubbar kan redan idag ta kontakt med 
ledamöterna i det centrala valutskottet för att diskutera valfrågor eller delge namn på personer som 
är intresserade och intressanta för olika centrala uppdrag.  

Förbundsstyrelsen menar att det är en onödig omväg och att ett alltför omfattande administrativt 
arbete kommer att krävas för att bygga upp och ajourhålla kommunikationskanaler och register. 
Förbundsstyrelsen menar också att dialogen inte kan stanna vid dessa personer utan måste vidgas 
och inkludera även andra delar av SKTF.  
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Nyligen har ett diskussionsforum för alla intresserade öppnats på den nya webben i syfte att 
ytterligare bredda den diskussion som tidigare har förkommit i Outlook. 

Och det centrala valutskottet har en arbetsplan för innevarande år där ledamöterna ska delta i 
varandras förmöten, träffa RYM och Högskolerådet, i den mån det låter sig göras samt upprätthålla 
kontakter inom regionen etc. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 76 

Motionär: Landstingsavdelningen i Kalmar 

Uppföljning av beslut 

I de motioner som förbundsmötet har att behandla väcks ofta viktiga fackliga krav och goda idéer. I 
många fall svarar förbundsstyrelsen att SKTF, eller i förekommande fall TCO, arbetar med frågan 
och därmed anses motionen besvarad. Gott och väl, men i en förlängning ganska frustrerande för 
såväl motionären som förbundsmötesledamöterna när vi inte ser något resultat eller får veta hur det 
gick. 

Vi föreslår därför  

att  förbundsstyrelsen, i de fall en motion anses besvarad med förklaringen att man redan 
jobbar med frågan, följer upp och redovisar hur arbetet fortlöper och/eller vad 
resultatet blev senast vid nästkommande förbundsmöte eller i annat lämpligt forum. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären pekar på ett problem som hänger samman med den i föreningspraxis vedertagna formen 
för beslutsformulering.  Enligt denna har förbundsmötet att bifalla en motion, att avslå den eller 
anse den besvarad. I det två förstnämnda fallen råder knappast någon oklarhet. Vid bifall antas 
motionen i sin helhet ordagrant och vid avslag gäller motsatsen.  

Men det finns flera situationer då förbundsmötet föredragit den tredje formen och ansett motioner 
besvarade. Denna form används då ett rakt bifall eller avslag blir formellt tokigt av olika skäl. Beslut 
kanske redan finns och arbete pågår för fullt. Det kan också handla om motionsförslag där SKTF 
kan initiera, driva eller påverka i någon viss riktning, men där vi inte själva alls förfogar över beslutet. 

Motionären argumenterar inte för någon förändring av denna ordning, även om det inför varje 
förbundsmöte, enligt förbundsstyrelsen, finns skäl att göra tydligt för alla vad som gäller och hur 
tillämpningen är. Däremot har motionären ett mycket bra förslag på hur vi kan komma åt 
problemet med att besvarade motioner hamnar i lite av ett vakuum. Att som motionären föreslår 
ålägga förbundsstyrelsen att i lämplig form rapportera om hur arbetet fortskrider är bra. Så sker 
visserligen kontinuerligt redan idag på olika sätt, men det som saknas är en sammanhållen och 
överblickbar rapportering. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att bifalla motionen 
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Motion 77 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Utökad motionstid till förbundsmötet 

En sak som blivit mer komplicerad med åren är den något korta motionstid till förbundsmötet som 
föreligger. Förbundsmötet hålls i september och motionstiden går ut i början av april. Fler och fler 
beslut på förbundsmötena blir av karaktären att de på något sätt ska bekräftas på nästa förbundsmöte 
alternativt ska behandlas av fler förbundsmöten. Vi hade Vision 2004 och dess följder vad gäller 
programskrivningar osv. Det kan också gälla motioner som beslutats men där genomförandet 
hanteras av förbundsstyrelsen. 

Det problem som kan uppstå är att då motionstiden går ut vet man inte hur läget är i de olika 
frågorna. Om de löper väl eller om en motion vore på sin plats. Då materialet till förbundsmötet 
kommer ut finns det ingen möjlighet att i motionsform hantera det som faller ut efter motionstidens 
utgång.  

Vi är medvetna om att förbundsstyrelsen har en tuff arbetssituation och att sommaren finns men 
någon form av kompromiss i sammanhanget skulle kanske kunna göras. Vi tror att det skull ligga i 
allas vårt intresse att utöka motionstiden men också att informationen om läget i olika frågor kan 
förtydligas och att detta kan vara lättare med en längre motionstid. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  motionstiden till förbundsmötet förlängs till mitten av maj och att förbundsstyrelsen 
på ett tydligare och mer sammanhållet sätt rapporterar läget i det som pågår och är 
resultat av ett tidigare förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären föreslår att motionstiden till förbundsmötet förlängs med en månad. Förbundsstyrelsen 
uppfattar det som problemet är att man egentligen vill veta sakläget i olika frågor innan 
motionstiden går ut. 

Förbundsstyrelsen vill peka på den korta tid som står till förfogande för att utarbeta svar på motioner 
och övriga underlag till förbundsmötet bl a eftersom ambitionen är att allt material ska skickas till 
ombuden före sommaren så att man har möjlighet att sätta sig in i materialet innan förmötet. Enligt 
stadgarna ska materialet skickas ut senast en månad före förbundsmötet, vilket i så fall skulle 
innebära att det skickas ut i augusti. Konsekvenserna av detta är att avdelningar, klubbar och ombud 
får väldigt kort tid att sätta sig in i ett omfattande material inför det kommande förmötet. 

Förbundsstyrelsen vill hänvisa till svaret på motion 76, som innebär ett uppdrag till 
förbundsstyrelsen att ta fram en modell för att rapportera pågående verksamhet. En sådan 
rapporteringskulle innebära att avdelningarna tydligare ser vad som hänt med de olika 
förbundsmötesbesluten. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen. 
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Motion 78 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Förbundsmöte vartannat år samt saxade mandatperioder 

Frågan om förbundsmöte vartannat år har diskuterats på de senaste förbundsmötena och det finns 
klara skäl som talar för den tingens ordning. Ett flertal stora frågor de senaste åren ha har ett 
tvåårsperspektiv, Vision 2004 med programskrivningarna bland annat. Självklart finns någon form 
av sammandragning även de år då förbundsmötet inte hålls och formen för dessa måste diskuteras. 

En demokratifråga som diskuterats anslutet till förbundsmöte vartannat år är saxade mandat för 
förbundsstyrelsen. Vi hade det i två år innan dåvarande förbundsstyrelse blåste till strid och vann 
knappt. Det är givetvis självklart att i en organisation som vår ska val hållas vartannat år och halva 
styrelsen om- eller nyväljas vartannat år. Så är det rakt igenom organisationen och det var också en 
viktig sak i Näraprojektet som alltså genomfördes men återtogs. 

Ekonomi ska diskuteras i vårt förbund vart fjärde år. Vi kritiserar ofta våra motparter inom 
kommuner och landsting för att anamma de privata företagens syn på ekonomin och för att vara 
alltför kortsynt, kvartalsekonomi. Samtidigt tillämpar vårt förbund en syn på ekonomin som 
hanteras i olympiader. Med all säkerhet ligger en stadgeändring där ekonomin i sin helhet diskuteras 
vartannat år och där resurser i tvåårscykler beslutas. En utgångspunkt då blir hur stor del av 
medlemsintäkterna ska hanteras på central nivå, centernivå och avdelnings/klubbnivå. Detta kan 
uttryckas i procent och alltså gälla i två år. 

För oss hänger dessa tre punkter ihop och bildar tillsammans ett mer strukturerat sätt att hantera 
demokratifrågorna i förbundet. Alltmer lokala och centerlokala krav måste följas av resurser. Ett 
exempel är den alltmer lokala lönebildningen och det jämlika medlemskapets genomförande för våra 
arbetssökande medlemmar. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  vi ska ha förbundsmöte vartannat år från och med 2006 och att saxade mandat för 
förbundsstyrelsen införs från och med 2008 och att ekonomidiskussioner via en 
stadgeändring blir aktuella från och med 2006. 
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Motion 79 

Motionär: Sävsjöavdelningen 

Förbundsmöte vartannat år 

Nuvarande ordning att ha förbundsmöte varje år innebär för en mindre avdelning stor 
arbetsbelastning med små resurser. Vi anser också att de höga kostnaderna talar för att istället ha 
förbundsmötet vartannat år. 

Vi måste få arbetsro för att uppnå god kvalitet i vår verksamhet och för att på ett bra sätt kunna 
uppfylla de beslut och den inriktning som förbundsmötet beslutat. 

För att uppnå en god demokratisk ordning för de avdelningar/klubbar som har delade mandat och 
alltså får delta mer sällan om det är förbundsmöte vartannat år finns det olika alternativ; 

• Inkomna motioner går ut till avdelningar/klubbar på remiss för yttrande. Inkomna 
yttranden insamlas per region och sammanställs vid förmötena för att sedan gå vidare till 
förbundsmötet. På detta sätt får alla avdelningar/klubbar inflytande även om de ej deltager 
vid förbundsmötet. 

• Förbundsmötet vartannat år blir större genom att gränsen för antal medlemmar sänks så att 
fler kan få eget mandat. 

Sävsjöavdelningen 201 föreslår förbundsmötet besluta 

att  förbundsmöte hålls vartannat år. 

att  förbundsstyrelsen utarbetar förslag till den demokratiska processen för de avdelningar 
och klubbar med delade mandat som därför får färre tillfällen att delta på 
förbundsmötena. 
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Motion 80 

Motionär: Kalmaravdelningen 

Förbundsmöte vartannat år 

Frågan om förbundsmöte vartannat år har diskuterats under flera år. Med tanke på såväl ekonomi 
som arbetsro anser vi att förbundsmöte vartannat år är att föredra. 

Det år som det inte är något förbundsmöte kan det vara regionala konferenser. 

Vi vill  

att  förbundsmötet tar beslut om förbundsmöte vartannat år. Det år som det inte är 
förbundsmöte ordnas konferenser regionalt. 
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Motion 81 

Motionär: RYM och Högskolerådet 

Förbundsmöte vartannat år 

På förbundsmötet fattas en mängd beslut som ska verkställas i hela organisationen. För att få 
arbetsro och för att kunna fullfölja motionerna på ett fullgott sätt krävs tid och eftertanke. Årliga 
förbundsmöten innebär i praktiken att en antagen motion ska genomföras inom en allt för kort 
tidsperiod. Högskolerådet tror att detta påverkar kvalitén på arbetet då det inte finns tid att förankra 
fattade beslut och inte heller tid att utvärdera arbetet.  Det påverkar också arbetssituationen för 
tjänstemän och för oss förtroendevalda.  

Högskolerådet tror samtidigt att det är viktigt att det finns årliga former där organisationen samlas. 
Inte minst för att gemensamt diskutera hur vi ska leda vår organisation framåt. Vi tror att ett 
riksforum, där tyngdpunkten ligger på diskussioner snarare än beslut kan utgöra en ny och 
spännande form att mötas de år då förbundsmötena inte äger rum.  

En ny form av möte, där förbundsmöten vartannat år kompletteras av ett tvådagars riksforum 
vartannat år, tror vi skapar högre arbetsro, bättre och mer långsiktigt arbete samt nya former för 
dialog och demokrati inom SKTF. Förutom detta leder riksforum vartannat år till att de avsevärda 
resurser som krävs inför ett förbundsmöte kan läggas på andra prioriterade aktiviteter det år 
riksforum hålls.  

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att förbundsmötet äger rum vartannat år 

att det år förbundsmöte inte hålls anordnas ett riksforum 
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Motion 82 

Motionär: Älmhultsavdelningen 

Förbundsmöte vartannat år 

Förbundsmöte varje år innebär en stor kostnad. De resurser som läggs på förbundsmötet bör kunna 
användas på ett mer ekonomiskt sätt, både ur medlems- och verksamhetssynpunkt. Nya beslut fattas 
varje år och de ska sedan genomföras ute i organisationen. Vi tror att verksamheten skulle fungera 
bättre av att få arbeta i ett mera långsiktigt perspektiv. 

Älmhutsavdelningen 249 föreslår därför förbundsmötet  

att  SKTFs förbundsmöte hålls vartannat år 
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Motion 83 

Motionär: Värnamoavdelningen 

Förbundsmöte vartannat år 

Förbundsmöte varje år innebär en stor kostnad. De resurser som läggs på förbundsmötet bör kunna 
användas på ett mer ekonomiskt sätt, både ur medlems- och verksamhetssynpunkt. Nya beslut fattas 
varje år och de ska sedan genomföras ute i organisationen. Vi tror att verksamheten skulle fungera 
bättre av att få arbeta i ett mera långsiktigt perspektiv. 

Kommunavdelning 172, Värnamo föreslår därför förbundsmötet  

att SKTFs förbundsmöte hålls vartannat år 
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Motion 84 

Motionär: Landstingsavdelningen i Jönköping och Jönköpingsavdelningen, avd 112 

Förbundsmöte vartannat år 

Förbundsmöte varje år innebär en stor kostnad. De resurser som läggs på förbundsmötet bör kunna 
användas på ett mer ekonomiskt sätt, både ur medlems-  och verksamhetssynpunkt.  

Nya beslut fattas varje år de ska sedan genomföras ute i organisationen. Vi tror att verksamheten 
skulle fungera bättre av att få arbeta i ett mera långsiktigt perspektiv. 

Landstingsavdelning 238, Jönköpings län och Kommunavdelning 070, Jönköping föreslår därför 
förbundsmötet  

att SKTFs förbundsmöte hålls vartannat år 

Avdelningens yttrande 

Tillstyrkes: Styrelsen avd 238 genom Britt-Marie Rosell, vice ordförande   
Tillstyrkes: Styrelsen avd 070 genom Monica Steen, ordförande 
Styrelsen i avdelning 112 tillstyrker motionen genom Tom Jonson, ordförande. 
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Motion 85 

Motionär: Ljungbyavdelningen 

Förbundsmöte vartannat år 

Förbundsmöte vartannat år skulle innebära mera arbetsro, framförallt för de mindre avdelningarna 
och klubbarna. Det skulle bli mer tid att genomföra besluten. 

Det är också en stor kostnad att ha förbundsmöte varje år. 

Däremot är det viktigt att ha regionkonferenser varje år – där kan göras avstämning av hur arbetet 
med besluten pågår ute i verksamheten. 

Kommunavdelning 131, Ljungby föreslår därför förbundsmötet att besluta 

att  Fackförbundet SKTFs förbundsmöte hålls vartannat år. 

Avdelningens yttrande 

Tillstyrkes: Styrelsen avd 131 genom Margaretha Andersson, ordförande 
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Motion 86 

Motionär: Margareta Fällström, Kramforsavdelningen 

Förbundsmöte vartannat år 

Denna motion är en upprepning av olika motioner som lämnats in under flera års tid med 
innebörden att förbundsmöte bör hållas vartannat år istället för varje år. Jag hoppas att det gamla 
talesättet om ”droppen som urholkar stenen” ska besannas. 

Jag har själv deltagit vid ett antal förbundsmöten och det är oftast mycket givande och väldigt 
trevligt och informativt, men … Syftet med att ha förbundsmöte varje år kan inte vara att de 
förtroendevalda ska träffas, detta kan ske under andra former som säkert skulle kunna göras lika 
givande och kanske också med ett högre deltagande om de t ex genomförs regionvis och alla 
avdelningar och klubbar får möjlighet att medverka. 

De argument som framförts för att ha förbundsmöte varje år har bl a varit att det blir för långt 
mellan besluten men vi har ju valt en förbundsstyrelse som ska genomföra den dagliga 
verksamheten. Att stora övergripande inriktningsfrågor skulle behöva förändras varje år är inte 
varken troligt eller trovärdigt.  

Ett viktigt argument för förbundsmöte vartannat år är också den ekonomiska aspekten, de pengar ett 
förbundsmöte kostar att genomföra skulle med säkerhet kunna användas till andra väsentliga frågor. 
Ytterligare ett argument är också att såväl förbundsstyrelsen som lokalavdelningarna bör ges utökad 
tid att genomföra och utvärdera fattade beslut. Som det är idag har besluten knappt hunnit inarbetas 
i verksamhetsplaneringarna förrän det är dags att tänka framåt till nästa förbundsmöte. 

Jag yrkar härmed att förbundsmötet beslutar 

att  från och med 2006 genomföra förbundsmöte vartannat år. 

Avdelningens yttrande 

Kramforsavdelningens styrelse har tagit del av motionen och beslutat att tillstyrka den. 
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Motion 87 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Förbundsmöte vartannat år 

En förbundsstyrelse bör få arbetsro och kunna genomföra de beslut som tas vid varje förbundsmöte. 

Förbundsmötet äger i regel rum i september. Besluten kommuniceras därefter regionalt och lokalt. 
En rimlig tidsplan torde vara att man kan börja jobba efter de olika besluten/inriktningarna vid 
månadsskiftet oktober – november. Redan i början av december avmattas verksamheten för att 
återupptas med full styrka runt den 10 januari. Sedan följer sportlov, påsklov och nedtrappningen 
inför sommaren i slutet på maj. Slutligen är det dags för en ny kongress i september igen. Räknar 
man snävt blir det drygt sex månaders effektivt arbete med att genomföra förbundsmötet beslut. 

Beskrivningen visar att det är orimligt att ha förbundsmöte varje år och att förbundsstyrelsen 
omöjligen kan fullgöra sitt arbete. Istället för årliga förbundsmöten är det rimligare med 
förbundsmöte vartannat år. Även kostnaden för ett förbundsmöte talar för vartannat år. Dessutom 
torde arbetet bland de anställda tjänstemännen präglas av förbundsmötesförberedelser. 

Möjligheterna för den enskilde medlemmen eller klubbar att påverka det fackliga arbetet på 
riksplanet finns ändå. Dels genom skrivelser till förbundsstyrelsen och kontakter med 
förbundsstyrelsens medlemmar. Regionala fackliga konferenser, seminarier etc kan utvecklas och 
fungera under mellantiden. 

Förslag 

att  förbundsmötet beslutar att förbundsmöte äger rum vartannat år. Och ger 
förbundsstyrelsen i uppdrag att utveckla kontakterna mellan förbundsstyrelsen och 
regionerna, som i sin tur vitaliserar kontakterna med avdelningar och klubbar. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 78-87 

Motionerna tar upp frågan om förbundsmöte vartannat år ur två aspekter, dels ekonomin och dels 
förutsättningarna för att omsätta fattade beslut. 

Motion 78 tar dessutom upp saxade mandatperioder och ekonomidiskussionerna på förbundsmötet. 

Styrelsen delar motionärernas uppfattning att hela organisationen behöver arbetsro för att omsätta 
de beslut som fattas på ett bra sätt. Ett par av motionärerna pekar också på den korta tid som finns 
att verkställa fattade beslut, innan nästa verksamhetsplanering sätter igång. 

Precis som några av motionärerna föreslår, är det angeläget att också skapa former för möten, där 
viktiga frågor kan diskuteras av förtroendevalda, utan att det sker inom ramen för det formella 
mötet. 

Motion 78 tar upp frågan om saxade mandatperioder fr o m valet 2008. Frågan behandlades både 
2003 och 2004 och valutskottet, liksom förbundsstyrelsen, ansåg då att en sammanhållen 
mandatperiod var att föredra. Den uppfattningen vidhåller förbundsstyrelsen. För att vara en effektiv 
styrelse krävs en viss kontinuitet och att då vartannat år byta delar av styrelsen försvårar detta. För 
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valutskottets del innebär saxade mandatperioder att deras möjlighet att omsätta valordningens 
portalparagraf väsentligt försvåras. 

Om någon ledamot lämnar förbundsstyrelsen i förtid, kan fyllnadsval ske genom beslut per 
capsulam, eftersom förbundsmötesombuden är valda från det ena förbundsmötet till det andra. Per 
capsulambeslut innebär att samtliga förbundsmötesombud genom brev tillstyrker eller avstyrker 
förslaget. Emellertid bör även denna fråga bli föremål för förbundsstyrelsens utredning. 

Motion 78 yrkar att stadgarna ändras så att ekonomifrågorna i sin helhet ska diskuteras vartannat år. 

Att utreda möjligheterna att utöka mandaten till förbundsmötet, som föreslås i motion 79, är 
tveksamt anser styrelsen. Däremot kan fler ges möjlighet att delta i de konferenser som kommer att 
anordnas under ”mellanåren”. Det skulle innebära att fler förtroendevalda, totalt sett, deltar i 
förbundets verksamhet. 

Formerna för att diskutera och besluta om medlemsavgiften och därmed tillhörande övriga 
ekonomifrågor har varit föremål för diskussion ett flertal gånger 

I nuläget beslutas om medlemsavgiftens storlek vart fjärde år, detta sker på inrådan från ett 
ekonomiutskott på förbundsmötet. Inför förbundsmötet har detta ”blivande” ekonomiutskott 
träffats under ca nio månader innan aktuellt förbundsmöte och haft en mycket grundlig genomgång 
av förbundets verksamhet och ekonomi uppdelat på ca 6-8 tillfällen. Både ekonomiutskott och 
förbundsmöte presenteras ett räkneexempel för fyra år framåt utifrån redovisade ekonomiska 
antaganden.  

Ekonomin i all ära, men det är förbundets verksamhet som är huvudnumret för förbundsmötet. 
Varje förbundsmöte tar beslut om själva verksamhetsinriktningen, prioriteringen, för kommande år. 
Härmed inte sagt att inte verksamheten hör ihop med ekonomin. Den hittills varande ordningen 
har dock inneburit att förbundsmötet beslutat om verksamhetsinriktningen och att styrelsen gjort de 
ekonomiska prioriteringarna för att verkställa förbundsmötets beslut. Detta sker varje år.  

Vid sidan av de direkta uppdrag som förbundsmötet ger finns också en mängd löpande verksamhet 
såsom t ex administration, parlamentarisk verksamhet, SKTF-tidningen etc. Verksamhet som inte 
finns med i förbundsmötets beslut, men som ändå finns och skall genomföras.  

Förbundsstyrelsen gör en samlad prioritering av samtliga frågor och presenterar sedan detta i en 
verksamhetsplan för kommande år. Resultatet av den genomförda verksamheten redovisas sedan i 
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen och underställs förbundsmötet för godkännande/ej 
godkännande. Förbundsmötets revisorer har dessförinnan granskat verksamheten och ekonomin 
samt lämnat sina förslag i ansvarsfrågan. 

Styrelsen anser att den ordning som nu gäller fungerat bra ur flera perspektiv. Demokratiskt sett har 
utöver förbundsstyrelsen även ekonomiutskottets ledamöter, 14, st, en mycket i god inblick i 
förbundets ekonomi. Vidare är det väl sörjt för den ekonomiska kontinuiteten genom att beslutet 
om medlemsavgiften fattats för en rad år framöver. Erfarenhetsmässigt kan styrelsen konstatera att 
det inte saknats ekonomiska resurser för att genomföra de aktiviteter etc som förbundsmötet beslutat 
om. 

Motionärens förslag att förbundsmötet vart annat år skall fastställa procentsatser för resurstilldelning 
mellan de olika nivåerna lokalt – regionalt  och centralt kan te sig väl trubbigt. Parallellt med 
förslagen under ett förbundsmöte skall i sådana fall beräkning av kostnadsmassan ske. Förbundet har 
en mängd åtaganden som spänner över relativt lång tid, t ex lokalkontrakt, personal, avtal med 



 132 

diverse leverantörer etc. Dessa kostnadsposter kan inte styras om på ett enkelt sätt på kort sikt utan 
att stora extrakostnader uppstår.  

Förbundsstyrelsen anser att den nuvarande ordningen med beslut i avgiftsfrågor vart fjärde år 
fungerat mycket väl och anser att den modellen skall gälla även framöver. När det gäller hur 
resurserna skall användas så behöver den frågan hanteras varje år vilket också nu sker.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla första yrkandet i motion 78, första att-satsen i motionerna 79-81, motionerna 
82-84, 84c, 84d och 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 

att anse andra att-satsen i motion 79 besvarad 

att anse andra att-satsen i motionerna 80 och 81 besvarade med hänvisning till förslaget 
att utarbeta former för genomförande av konferenser och kontakter mellan 
förbundsmötesåren 

 att bifalla andra yrkandet i motion 87, dvs att uppdra till förbundsstyrelsen att utarbeta 
former för genomförandet av konferenser och kontakter mellan 
”förbundsmötesåren”. 
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Motion 88 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Stadgeändring 

I Arbetsgruppen för verksamheten för arbetslösa har framkommit att SKTF (i motsats till vissa andra 
förbund) ska organisera arbetslösa och ha verksamhet för arbetslösa. En arbetslös medlem i SKTF 
ska ha rätt till en fullvärdig insats. 

Emellertid kan detta inte direkt utläsas ur stadgarna. För att säkerställa att den inriktning som nu 
valts, inte ska kunna ändras genom ett enkelt administrativt beslut, så behöver det förankras genom 
att förbundsmötet uttrycker detta i SKTFs stadgar. 

Den blir också ett stöd för de tolkningar som SKTFs administration kan behöva göra. 

Förslag 

att  förbundsmötet beslutar att SKTFs stadgar §1, mom 1 och mom 2, ändras så att det 
klart framgår att förbundets syfte och uppgift även är att tillvarata de arbetslösa 
medlemmarnas intressen och att förbundet ska stödja sina arbetslösa medlemmar i 
deras situation som arbetslösa. 
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Motion 89 

Motionär: Jan Erlandsson, allmänna klubben i Malmö 

Ändring i stadgarna, § 1 

I Arbetsgruppen för verksamheten för arbetslösa har framkommit att SKTF (i motsats till vissa andra 
förbund) ska organisera arbetslösa och ha verksamhet för arbetslösa. En arbetslös medlem i SKTF 
ska ha rätt till en fullvärdig insats. 

Emellertid kan detta inte direkt utläsas ur stadgarna. För att säkerställa att den inriktning som nu 
valts, inte kan ändras genom ett enkelt administrativt beslut, så behöver den förankras genom att 
förbundsmötet uttrycker den i SKTFs stadgar. 

Den blir också ett stöd för de tolkningar som SKTFs administration kan behöva göra. 

Jag vill  

att förbundsmötet beslutar att SKTFs stadgar §1, mom 1 och mom 2, ändras så att det 
klart framgår att förbundets syfte och uppgift även är att tillvarata de arbetslösa 
medlemmarnas intressen och att förbundet ska stödja sina arbetslösa medlemmar i 
deras situation som just arbetslösa. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 88-89 

I förbundets verksamhetsplan för 2005, som bl a grundar sig på förbundsmötesbeslut, finns ett 
uppdrag till kansliorganisationen om insatser för arbetslösa medlemmar. För att nämna några 
exempel handlar det om individuellt stöd, information, utbildning och opinionsbildning. 

Att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av anställda eller uppdragstagare är trots allt 
den främsta uppgiften för en facklig organisation. Att det är stadgereglerat är en självklarhet. 
Förbundsstyrelsen har alltid, och kommer även fortsättningsvis, att ha målet högre än att precis 
uppnå stadgarnas krav på verksamhet. Det arbete som inletts kring arbetsmarknadsfrågor och stöd 
till arbetslösa är ett exempel. 

Styrelsen anser att det inte går att göra någon annan tolkning än att även arbetslösa medlemmar 
omfattas av begreppet ”medlemmar” och att en ändring av stadgarna därför inte är nödvändig. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionerna 88-89  
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Motion 90 

Motionär: Karlskronaavdelningen 

Ändring i normalstadgar 

Som styrelseledamot  i avdelning 043 Karlskrona har jag reagerat över det formella ansvaret som 
åvilar styrelsen vad avser den ekonomiska förvaltningen. 

Enligt normalstadgarnas § 2 ”Avdelningsmöten” skall särskilt val göras till ordförande- och 
kassörsposten.  

Vid samma avdelningsmöte (årsmöte) skall fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning ställas. I 
förvaltningen ingår den ekonomiska förvaltningen. 

Som styrelseledamot vänder jag mig emot att styrelsen skall ställas inför frågan om ekonomisk 
ansvarsfrihet när kassörsposten inte tillsats av de som skall ges eller inte ges ansvarsfrihet d v s 
styrelsen, utan är tillsatt genom direkt förtroendeval från medlemmarna.  

Inför styrelseval 2005 har jag sett tecken på att presumtiva styrelseledamöter har dragit sig ur när det 
stått klart för dem att styrelsen är förhindrad att genom eget val inom styrelsen tillsätta 
kassörsposten.  

För att undanröja det motstånd som kan finnas att deltaga i styrelsen p g a att kassören väljs 
utanför styrelsens kontroll yrkar jag  

att  § 2 Avdelningsmöten Mom. 2 pkt 6 lydelsen vara ”val av ordförande i styrelsen”. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären yrkar att normalstadgarna ändras så att styrelsen inom sig utser kassör. 

Styrelsen vill framhålla att det är föreningspraxis att ett medlemsmöte utser såväl ordförande som 
kassör. Det är också reglerat i normalstadgarnas § 3, mom 3, att styrelsen gemensamt är ansvarig för 
de medel avdelningen har hand om. Styrelsen vill också framhålla att utgångspunken för val är att de 
som blir valda har medlemmarnas förtroende. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen. 



 136 

Motion 91 

Motionär: Berit Floxner, Linköpingsavdelningen 

Ändring i normalstadgar 

Förändring av stadgar angående val av revisorer till avdelningar. 

För att minimera risken för jäv i samband med den årliga revisionen av avdelningarna föreslås 

att en av de två revisorerna anlitas via en extern revisionsbyrå. Den revisor som skall 
granska verksamheten skall fortfarande vara SKTF-medlem och insatt i avdelningens 
verksamhet. 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen avstyrker motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären yrkar att en av de två revisorer som ska finnas i avdelningen, ska anlitas via en extern 
revisionsbyrå. 

Avdelningsstyrelsen har avstyrkt motionen. 

Förbundsstyrelsens uppfattning är att revisorerna skall väljas, bland medlemmarna, av 
årsmötet/medlemsmötet.  Grunden för ideella föreningar är att medlemmar väljs i förtroende. Om 
avdelningen skulle få behov av att anlita extern revisor för siffergranskningen finns den möjligheten 
ändå utan att den stadgeregleras. Förbundets förtroendevalda revisorer kan också rådfrågas vid 
behov. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen. 
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Motion 92 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Begreppsändring i stadgarna 

Sedan lång tid tillbaka är det beslutat att SKTF inte betyder Sveriges 
Kommunaltjänstemannaförbund utan enbart SKTF. Det juridiska namnet är Fackförbundet SKTF 
enligt beslut på förra förbundsmötet. Det som då blir förvirrande är att begreppet tjänsteman finns i 
offentliga dokument, utbildningsmaterial, stadgar, värdegrund mm. En diskussion om detta fördes 
på förra förbundsmötet utan att någon förändring åstadkoms. 

Att idag använda begreppen tjänsteman och arbetare, eller tjänsteman är inte bara förlegat utan 
också hämmande vid rekrytering framför allt inom bolagssektorn men även i övrigt. Om begreppet 
används måste det definieras vilket är något som inte låter sig göras ens i vår sektor. Är en 
drifttekniker eller en brandman tjänsteman? Om inte kan eller ska de kunna vara med i SKTF? Det 
finns då en mycket enkel lösning på denna problematik och som då inte skulle förhindra rekrytering 
eller tarva en definition. Det är att begreppet tjänsteman tas bort ur SKTFs stadgar, värdegrund och 
annat material där det idag finns. 

Begreppet kan ersättas med anställd, medarbetare eller medlem eller annat beroende på situation och 
vad som ska beskrivas. Tjänsteman hör det förra århundradet till. 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  begreppet tjänsteman i allt material, stadgar och värdegrund tas bort till förmån för 
anställd, medarbetare, medlem eller annat beroende på situation och vad som ska 
beskrivas. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen inser att begreppet tjänsteman inte längre alltid är ett användbart uttryck i 
kommunikationen med SKTFs medlemmar. Därför har frågan om att hitta andra – till innebörden 
likvärdiga, begrepp eller uttryck, ventilerats inom SKTF i olika sammanhang. Inte minst försökte 
arbetsgruppen kring Vision 2004 hitta alternativa lösningar på detta – dock utan att lyckas. Detta 
ska också ses mot bakgrund av de organisationspolitiska konsekvenser eventuella förändringar av 
tjänstemannabegreppet kan föra med sig. TCO har i sammanhanget försökt finna ett alternativ 
genom att använda uttrycket ”professionella och välutbildade yrkesutövare”. Styrelsen anser dock 
inte att TCOs formulering kan ersätta tjänstemannabegreppet inom SKTF.  

Att byta ut begreppet tjänsteman mot något annat begrepp, t ex anställd, skulle således skapa vissa 
organisationspolitiska problem. SKTF är medlem i TCO och där bundet till begreppet tjänsteman i 
de regler för organisationssamverkan som fastställdes på TCOs kongress 2001. Vi är enligt dessa 
regler bundna till att definiera oss som tjänstemannaorganisation inom ett visst angivet 
organisationsområde. Det är omöjligt för oss att ensidigt ändra vår grundläggande organisationsbas. 
Alla ändringar av det slaget, särskilt om de görs i syfte att vidga vårt organisationsområde, kommer 
att ses med oblida ögon av de andra organisationerna inom TCO. Ändringar av det slag som 
diskuteras i motionen kräver samsyn och acceptans bland alla de organisationer som skulle beröras 
av en sådan ändring. Det utgör en del av våra grundläggande organisationspolitiska 
ställningstaganden att inte genom ensidiga beslut expandera på andra systerorganisationers 
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bekostnad. Vi vill inte heller ha organisationsstrider med TCO-förbunden. Vi förväntar oss också 
samma förhållningssätt från dem. 

När det gäller våra relationer till LO-förbunden gäller samma grundläggande förhållande. Vi vill inte 
ta ensidiga organisationsbeslut som skulle innebära strider med dem. Vi har också ett samarbetsavtal 
med Kommunal, där vi förbundit oss att inte rekrytera bland deras kärngrupper. En ändring av det 
slag som motionären föreslår skulle ses som en avvikelse från samarbetsavtalet och skulle äventyra de 
goda relationerna med Kommunal. 

Styrelsen vill samtidigt peka på att vi nu vill initiera en bred diskussion om SKTFs 
organisationspolitik. Denna fråga utvecklas mer i svaret på motion 94. I en sådan diskussion finns 
naturligtvis åter möjlighet att finna relevanta alternativ till tjänstemannabegreppet samtidigt som de 
organisationspolitiska konsekvenserna kan bedömas. 

Styrelsen vill också betona att SKTF genom ett mer yrkes- och/eller branschrelaterat tilltal till olika 
målgrupper kan hantera de svårigheter som motionären pekar på. Så arbetar också redan förbundet i 
en allt högre utsträckning. 

Förutom de organisationspolitiska aspekterna skulle förslaget formellt innebära en stadgeändring. 
Dessutom skulle det få långtgående ekonomiska konsekvenser genom att allt material som beskriver 
förbundet i broschyrer, utbildningsmaterial måste omarbetas och tryckas på nytt. Även på webben 
måste naturligtvis en noggrann omarbetning genomföras. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 93 

Motionär: Jan Andersson, Örebroavdelningen 

Stadgeändring 

Då de som sitter i förbundsstyrelsen kommer från olika regioner är de naturligt att de känner för just 
sin region. I t ex riksdagen är det bestämt om regional representation. Jag anser att så också skulle 
vara fallet när det gäller förbundsstyrelsens sammansättning, dvs att det ska finnas en garanterad 
representation från varje region. 

Jag föreslår därför förbundsmötet  

att  anta stadgeändring så att det i stadgarna påbuds obligatorisk representation från varje 
region i sammansättning av nästa förbundsstyrelse och följande styrelser därefter. 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen 012 Örebro beslutar att vid styrelsesammanträdet 2005-02-24 tillstyrka 
motionen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären anser att det är viktigt att samtliga regioner garanteras en plats i förbundsstyrelsen i syfte 
att tillvarata det regionala perspektivet. 

Nuvarande stadgar reglerar såväl förbundsstyrelsens uppdrag som sammansättning i § 7.  

I valordningen finns de variabler som valutskottet har att ta hänsyn till vid utarbetande av sitt förslag 
till ny förbundsstyrelse.  

Det hela utmynnar i att förbundsstyrelsen ska vara så mångfacetterad sammansatt som möjligt så att 
beslut kan fattas i syfte att uppnå den gemensamma medlemsnyttan. 

Motionären anger helt korrekt att regiontillhörighet inte är en variabel som är stadgebunden.  

I praktiken har det dock, i vart fall under överskådlig tid, alltid funnits minst en ledamot från varje 
region. 

Förbundsstyrelsens ambition är att bli allt mer ”gränsöverskridande” i sitt arbete. Genom att besöka 
fler regioner och olika grupperingar och inte bara sin egen hemvist ökas kunskapen och insikten om 
hela landets fackliga hot och möjligheter.  

Förbundsstyrelsen menar därför att det finns en risk att en formalisering av regiontillhörigheten i 
stadgarna kan medföra en begränsning av helhetstänkandet istället för tvärtemot.   

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att   avslå motionen 
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Motion 94 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Större facklig gemenskap 

Tria är just nu ett föredöme. Här kraftsamlar man studenter från tre fackförbund för att visa styrka. 
Men när studenten börjar jobba är det ett fackförbund som gäller. 

Med glädje kan man se SKTFs ordförande och SSR:s dito leende på en bild i SKTF-Tidningen nr 
6/2005. visserligen tittar de åt olika håll. Bildtexten förklarar att de ”är nöjda med det nya avtalet”,  
men vad de tänker avslöjar bilden inte. 

Nu är det dags att damma av de gamla planerna på TRIO igen. Kanske är det dags för en kvartett, 
SKTF, HTF, ST och SSR. Det kanske t o m finns flera fackförbund, som vill vara med i ett 
vinnande team inom det offentliga området. 

En kort motion om en jobbig fråga. Använd de erfarenheter från arbetet med TRIO och de som 
nått framgång med Tria. Se inte problemen utan möjligheterna! 

Förslag 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna att bilda 
en större facklig gemenskap och upprätta en tidsplan för ett nytt stort och starkt 
fackförbund för anställda inom den offentliga sektorn. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Arbetet med att skapa ett nytt gemensamt förbund – TriO – stupade på målsnöret för fyra år sedan. 
De förändringar på arbetsmarknaden liksom de organisationspolitiska utmaningar som TriO var ett 
svar på har dock inte försvunnit. Precis som motionären påpekar är emellertid den gemensamma 
studerandesatsningen i Tria ett positivt exempel på något gott som sprungit ur TriO-arbetet. 

Att nu kasta sig in i ett nytt stort fusionsprojekt mellan fackföreningar är dock förbundsstyrelsen 
tveksam till. Särskilt om det skulle begränsas till att omfatta anställda inom den offentliga sektorn. 
Poängen med TriO var ju just att förbundet skulle sträcka sig över gamla sektors- och 
arbetsmarknadsgränser och ha olika former av tjänsteproduktion som bas. 

Däremot delar förbundsstyrelsen motionärens mer grundläggande synsätt att det är dags för SKTF 
att mer ordentligt överväga organisationspolitiska realiteter och strategier. Förbundsstyrelsen har för 
egen del inlett ett sådant arbete och har i det arbetet haft för avsikt att sätta organisationspolitiska 
avvägningar på nästkommande förbundsmötes dagordning. Detta för att organisationspolitik inte är 
en endimensionell fråga med enkla svar och tydliga alternativ. Tvärtom vill förbundsstyrelsen skapa 
förutsättningar för en bredare organisationspolitisk diskussion och läroprocess i förbundet. Den 
processen bör avslutas med ställningstaganden på det nästkommande förbundsmötet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 95 

Motionär: Allmänna klubben i region Väst 

Representant i a-kassans styrelse 

I dagsläget är samma personer ledamöter både i KAs styrelse och i SKTFs förbundsstyrelse. KAs 
styrelse har bland annat att fatta beslut i omprövningsärenden, ärenden gällande frånkännande av 
ersättningsdagar, uteslutningar ur arbetslöshetskassan, polisanmälan o s v.  

Om en medlem i KA behöver överklaga Arbetslöshetskassans beslut så behöver denne självklart 
juridisk hjälp och ekonomiskt stöd av sin fackförening. D v s SKTFs tjänstemän ska då bistå med att 
överklaga beslut som kan ha tagits av samma personer som är tjänstemännens överordnade. D v s 
man förväntar sig att tjänstemännen helhjärtat ska driva ärenden som innebär att deras överordnades 
kompetens ifrågasätts. 

Det vore naturligtvis ytterst naivt att inte kunna se möjliga och reella risker i rådande förhållanden. 
Framförallt handlar detta om att medlemmen inte ska ha någon anledning att misstänka att han inte 
får det stöd av sin fackförening som hans ärende förtjänar.  

Jag vill  

att förbundsmötet beslutar att en restriktion införs så att den som är ledamot (ordinarie 
eller suppleant) av SKTFs förbundsstyrelse inte samtidigt kan vara ledamot av KAs 
styrelse.   

En motsvarande motion är inlämnad till KAs nästkommande föreningsstämma. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen är mycket angelägen om att fortsätta betrakta KA som SKTFs a-kassa. Att stärka 
banden mellan förbundet och a-kassan har varit av högsta betydelse för många förbundsmöten inom 
SKTF och föreningsstämmor inom KA. Förbundsstyrelsen har för avsikt att fortsätta arbete i 
enlighet med den inriktningen. 

Med den noggranna myndighetsreglering som KA, och alla andra a-kassor, har att rätta sig efter, 
uppstår heller inte de problem motionären antyder. 

Motionen behandlades i juni månad av KAs föreningsstämma och avslogs där. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 96 

Motionär: Laila Englund, Ann Stenmark, allmänna klubben i Malmö 

Styrelse i allmänna klubbar 

Att vara utan arbete är ett stort problem. Att vara utan jobbarkompisar är ändå värre. Att aldrig få 
vara med och diskutera, besluta och verkställa blir ett resultat av detta. Vi har ett gemensamt ansvar 
för vårt samhälle – att det finns resurser till bl a vård, skola och omsorg. Att idag nästan 380.000 
friska, starka, unga, äldre, kunniga, intresserade, erfarna människor står utanför arbetsmarknaden är 
resursslöseri – för individen och för samhället. 

Många av oss vill vara med och ge förslag, starta projekt, göra något konstruktivt. Många av oss är 
med i SKTF.  Vi vill använda vårt medlemskap till nytta för oss själva till gagn för andra.  Vi vill, 
precis som alla andra med ansvarsfulla arbetsuppgifter, ha möjlighet att påverka omvärlden. Vi vill 
prata själva, istället för att andra, som redan har massor att göra, ska framföra våra budskap.  Vi vill 
bli hörda och sedda som människor och inte som något som bara kostar samhället pengar. Personer 
som man sätter in i arbetsmarknadsprojekt i Aktivitetsgarantin har ofta få möjligheter till personlig 
utveckling.   

• Vi behöver en organisation där det finns möjligheter för alla som vill hjälpa till.  

• Vi behöver ett organisationsnummer så att vi i allmänna klubben kan ansöka om 
projektmedel t ex på ESF-kontoren.  

• Vi vill vara med och göra nytta och slippa de mest meningslösa arbetsmarknadsprojekten 
som inte skapar några nya jobb.  

• Vi vill ha möjlighet att själva ge förslag på lösningar på arbetslöshetsproblematiken.  Det 
känns mycket mer stimulerande när man får vara delaktig än att bara, precis som småbarn,  
bli placerad någon stans.  

Därför förestår jag att förbundsmötet beslutar  

att införa styrelser i de allmänna klubbarna för arbetslösa enligt följande:  

• Klubbarna (1 per region = 7 st)  för arbetslösa inkl långtidssjukskrivna. 

• Styrelsen väljs av allmänna klubbens medlemmar i respektive region.  

• Resp styrelseledamot blir förtroendevald med alla de rättigheter och skyldigheter 
som följer av detta på samma sätt som för andra förtroendevalda. 

• Klubbens medlemmar beslutar själva hur många  styrelsemedlemmar klubben 
behöver. 

• Klubbens verksamhet finansieras via medlemsintäkter och externa projektmedel. 

• Allmänna klubben ska ha samma status som arbetsplatsklubbar och delta i 
SKTFs normala arbets- och beslutsprocess.  
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 Klubbarnas verksamhet ska vara  

• Att stötta arbetssökande och långtidssjukskrivna medlemmar 

• Följa och delta i arbetsmarknadsdebatter 

• Driva projekt som tillvaratar medlemmens kompetens och intresseområde 

• Att driva, underhålla och utveckla nätverk för medlemmarna  

 Att ha som mål: 

• Arbetslös eller långtidssjukskriven ska vara delaktig och inte känna sig utanför. 
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Motion 97 

Motionär: Jan Erlandsson, allmänna klubben i Malmö 

Styrelse i allmänna klubbar 

Jag vill  

att förbundsmötet beslutar att införa styrelser i de allmänna klubbarna för arbetslösa 
enligt följande: Klubbarna för arbetslösa ska ha en styrelse som väljs av klubbens 
medlemmar. De som väljs av medlemmarna skall per definition vara förtroendevalda 
med alla de rättigheter som följer av detta. Hur många förtroendevalda klubben ska 
ha, avgör klubbens medlemmar. Klubbarna för arbetslösa ska ha egen budget som 
utan inskränkning disponeras av klubbens styrelse.  

Under 2003 och 2004 har motioner i denna fråga sänts till förbundsmötet. Jag kan hänvisa till 
motionerna 2003-4, 2004-42, 2004-50. Man framför tillräckliga skäl för styrelse i allmän klubb för 
arbetslösa. argumenterar här välformulerat för styrelse. Jag vill förutom denna tidigare 
argumentation framföra följande: 

Centrets tjänstemän har idag hela ansvaret för verksamheten i de allmänna klubbarna för arbetslösa. 
Systemet innebär att verksamheten för de arbetslösa kan bedrivas utan medverkan av klubbens 
medlemmar och utan förankring hos klubbens medlemmar. Så sker också. Vad som är värre är att 
medlemmarnas initiativ motarbetas och stoppas. På ett och samma möte med Malmö-centrets 
ledning framkom följande: 

• Det projekt för arbetslösa som vi arbetat fram blir inte av! Beslutet hade delegerats från 
förbundsstyrelsen och detta var centrets beslut.  

• Vi hade önskat göra ett utskick till alla medlemmar i klubben, detta utskick kommer inte att 
göras.  

• I fortsättningen skall centret kalla till nätverksmötena (d v s bestämma om möte ska hållas), 
och mötena skall hållas under tjänstemans ledning.  

• Vår arbetsgrupp, vi kallar den Aktiva gruppen, får inte längre träffas i centrets lokaler. 

Vi arbetslösa medlemmar är med andra ord gjorda till objekt. Ett system som möjliggör 
ovannämnda kommer aldrig att accepteras. Vi som är arbetslösa betalar vår medlemsavgift utan 
avkortning, vi kräver samma rättigheter som andra medlemmar. Vägen dit är att inrätta styrelser som 
i avdelningar och övriga klubbar. 
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Motion 98 

Motionär: Annica Landberg-Bjurling, allmänna klubben i Västerås 

Styrelse i allmänna klubbar 

Jag vill 

att förbundsmötet beslutar att införa styrelser i de allmänna klubbarna för arbetslösa 
enligt följande: Klubbarna för arbetslösa ska ha en styrelse som väljs av klubbens 
medlemmar. De som väljs av medlemmarna skall per definition vara förtroendevalda 
med alla de rättigheter som följer av detta. Hur många förtroendevalda klubben ska 
ha, avgör klubbens medlemmar. Klubbarna för arbetslösa ska ha egen budget som 
utan inskränkning disponeras av klubbens styrelse.  

Under 2003 och 2004 har motioner i denna fråga sänts till förbundsmötet. Jag kan hänvisa till 
motionerna 2003-4, 2004-42, 2004-50, man framför tillräckliga skäl för styrelse i allmän klubb för 
arbetslösa. argumenterar här välformulerat för styrelse. Jag vill förutom denna tidigare 
argumentation framföra följande: 

Centrets tjänstemän har idag hela ansvaret för verksamheten i de allmänna klubbarna för arbetslösa. 
Systemet innebär att verksamheten för de arbetslösa kan bedrivas utan medverkan av klubbens 
medlemmar och utan förankring hos klubbens medlemmar. Så sker också.  

Handels och Metall i Västmanland har egna styrelser i sina allmänna kubblarar vilket visa, att det 
visst kan fungera med egen styrelser även i allmänna klubben i SKTF.  

Vi arbetslösa medlemmar är med andra ord gjorda till objekt. Ett system som möjliggör 
ovannämnda kommer aldrig att accepteras. Vi som är arbetslösa betalar vår medlemsavgift utan 
avkortning, vi kräver samma rättigheter som andra medlemmar. Vägen dit är att inrätta styrelser som 
i avdelningar och övriga klubbar. 
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Motion 99 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Styrelse för allmänna klubbar 

Under 2003 och 2004 har motioner i denna fråga sänts till förbundsmötet. Tillräckliga skäl för 
styrelse i allmän klubb finns.  

De olika centrens tjänstemän har idag hela ansvaret för verksamheten i de allmänna klubbarna för 
arbetslösa. Systemet innebär att verksamheten för de arbetslösa kan bedrivas utan medverkan av 
klubbens medlemmar och utan förankring hos klubbens medlemmar.  Därför ser verksamheten 
olika ut i regionerna.  

Ett tungt vägande skäl är att samordningen mellan de arbetslösa medlemmarna troligtvis kommer att 
fungera bättre. Till detta förbundsmöte hade förmodligen allmänna klubbens motioner varit 
betydligt färre i antal om det hade funnits styrelse för de allmänna klubbarna. 

Vi som är arbetslösa betalar vår medlemsavgift utan avkortning, vi vill ha samma rättigheter som 
andra medlemmar. Vägen dit är att inrätta styrelser som i avdelningar och övriga klubbar. 

Förslag 

att  förbundsmötet beslutar att införa styrelser i de allmänna klubbarna för arbetslösa. 
Klubbarna för arbetslösa ska ha en styrelse som väljs av dess medlemmar. Klubbarna 
för arbetslösa ska ha egen budget, som utan inskränkning disponeras av klubbens 
styrelse. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 96-99 

Förbundsstyrelsen kan inte finna att nuvarande organisation har lett till att de arbetslösa 
medlemmarna har fått ett försämrat inflytande i SKTF. Tvärtom har de fått ut utökat inflytande och 
medlemsundersökningar visar att medlemmarna är nöjda med förändringen.   

Till skillnad från klubbar och avdelningar på en arbetsplats saknar de allmänna klubbarna för 
arbetslösa uppgifter i förhållande till en motpart. Där finns dock andra uppgifter som kräver sin 
speciella lösning. 

Genom att organisera de arbetslösa i samma klubb underlättas kommunikationen med centret som 
har till uppgift att arbeta tillsammans med de arbetslösa medlemmarna och nå ut med information 
och aktiviteter.  

I de fall man är kritisk till enskilda regioners eller tjänstemäns arbete bör de lämpligast hanteras på 
plats och inte genom omfattande organisationsförändringar. 

Förbundsstyrelsen är självklart beredd att bistå i en sådan diskussion. 

Förbundsmötets intentioner, d.v.s att ge även de arbetslösa medlemmarna en jämlik demokratisk 
inflytande inom förbundet är genomförd med hjälp av forumen. I den  parlamentariska plattformen 
inbjuds de arbetslösa medlemmarna att diskutera gemensamma frågor som verksamhetsinriktning, 
motioner behandlas och val förrättas. 
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Fackliga uppdrag utgår inte endast från styrelseuppdrag. I SKTF kan man vara projektombud, 
yrkesombud, ombud till förbundsmöte och är då förtroendevald och har samma status vad gäller 
tillgång till information etc. som övriga förtroendevalda. 

SKTF har funnit att vissa kostnader ska bäras gemensamt. Det är utgifter för juridiskt bistånd, 
informationskanaler som webben, rådgivning av SKTF Direkt, ombudsmannastöd, utbildningspaket 
på nätet för att nämna några exempel. 

Förbundsstyrelsen avvisar därför helt förslaget på att varje avdelning eller klubb ska disponerar hela 
medlemsavgiften. Det har heller aldrig varit tal om att en styrelse ska disponera avgifterna oinskränkt 
utan inflytande från medlemmarna.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet beslut 

att  avslå motionerna 96, 97, 98 och 99 
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Motion 100 

Motionär: Jan Erlandsson, allmänna klubben i Malmö 

Demokratisk nivå på regionnivå 

SKTF har en demokratibrist. SKTF har ingen vald styrelse på regionnivå, i stället finns en stark 
tjänstemannastruktur. Tjänstemännen råder oinskränkt över verksamheten från förbundsstyrelsen 
ända ner till den enskilde medlemmen.  

Om den regionala styrningen sköttes av lokala förtroendevalda i stället för av avlönade tjänstemän 
skulle troligen kostnaden bli lägre och verksamheten mer anpassad till de lokala intressena. Viktigast 
är emellertid demokratiaspekten, ett ökat medlemsinflytande. Förtroendevalda kan avsättas, 
tjänstemän har anställningstrygghet.  

Enligt uppgift beslöt SKTF 1991 att ta bort de demokratiska organen på regionnivå av kostnadsskäl. 
Det kan då vara intressant att göra en jämförelse med SIF som är ett motsvarande förbund: 
Proportionsvis har SIF fler avdelningar (motsvarar region inom SKTF) och fler kontor än SKTF, var 
avdelning i SIF har en vald styrelse som direkt styr den lokala verksamheten. Man kan bli något 
förvånad över att SIF har markant lägre avgifter på alla nivåer trots att man har kvar alla dessa "dyra" 
avdelningsstyrelser och fler kontor.  

Det kanske var så att beslutet 1991 inte var ett bra beslut. Centralstyrning och tjänstemannastyrning 
var väl just komponenter i det ekonomiska system som man nu övergett därför att  det ledde till 
dålig effektivitet (och kvalitet).  

Jämförelse med SIF 

Lön Avgift SIF Avgift SKTF (1,21%)
           -6000 8 73 
6001-12000 25 73-145 

12001-13000 110 145-157 
13001-14000 120 157-169 
14001-15000 130 169-182 
15001-16000 140 182-194 
16001-17000 150 194-206 
17001-18000 160 206-218 
18001-19000 170 218-227 
19001-20000 180 227 
20001-21000 190 227 
21001-22000 200 227 
22001-23000 210 o s v 
23001-24000 220  
24001-25000 230   
25001-26000 230  
26001-27000 230  
 o s v  

 

SKTF har 7 regioner, 7 kontor, ca 150000 medlemmar 

Sif har 20 avdelningar, 25 kontor, ca 305000 medlemmar (symbolisk klubbavgift tas ut) 
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Jag vill  

att  förbundsmötet beslutar att SKTF införa en demokratisk nivå på regionnivå. Att en 
av regionens avdelningar och klubbar vald styrelse beslutar om och leder 
verksamheten inom regionen. Det innebär att regionens tjänstemän anställs av 
regionen och att budgeten för den regionala verksamheten disponeras av den 
regionala styrelsen. 

 

 



 150 

Motion 101 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Demokratisk regionnivå 

En demokratisk fackförening som SKTF har en åtminstone en brist i demokratiskt hänseende. 
SKTF har ingen vald styrelse på regionnivå, i stället finns en tjänstemannaorganisation. 
Tjänstemännen råder över verksamheten, förutom att det finns en regional planeringsfunktion i 
varje region, från förbundsstyrelsen ända ner till den enskilde medlemmen. 

Enligt källor beslöt SKTF 1991 att ta bort de demokratiska organen på regionnivå av kostnadsskäl. 

Det finns anledning att fundera över om beslutet 1991 var ett olyckligt beslut och att man därmed 
förlorade ett demokratiskt forum inom SKTF. 

Förslag 

att  förbundsmötet beslutar att SKTF inför en demokratisk nivå på regionnivå. Att en av 
regionens avdelningar och klubbar vald styrelse beslutar om och leder verksamheten 
inom regionen. Det innebär att regionens tjänstemän anställs av regionen och att 
budgeten för den regionala verksamheten disponeras av den regionala styrelsen. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 100-101 

Få frågor har i SKTF behandlats så ingående som de motionärerna aktualiserar. Diskussionerna 
resulterade i en ny ordning där de så kallade distriktsstyrelserna togs bort som tidigare varit 
förbundets regionala nivå. Förändringen var orsakad av bl. a. en diskussion om att beslutsordningen 
måste decentraliseras, breddas och renodlas. Skälet till ändringen var således inte kostnadsproblem. 

Bärande var tanken att besluta ska fattas där de hör hemma. Frågor som berör en arbetsplats ska 
hanteras där. Övergripande politiska frågor som berör hela förbundet ska beslutas på förbundsmötet. 
Någon mellannivå som beslutar åt avdelningarna inskränker demokratin och behövs inte. 

Visst fattas det beslut på regional nivå även idag. Då handlar det dock om frågor som rör hur vi på 
bästa sätt ska genomföra de beslut som förbundsmötet fattar, och inte frågor om nya politiska 
inriktningar. SKTF arrangerar därför årligen regionkonferenser, forum och en mängd andra tillfällen 
till dialog på regional nivå.   

Motionärens hänvisar till SIF:s ordning som en önskvärd framtida parlamentarisk och organisatorisk 
lösning för SKTFs del.   

SIF har precis startat ett stort förnyelseprojekt som de kallar Siffra (SIF:s framtida organisation och 
avdelningsstruktur). Anledningen till projektet är ungefär samma problematik som SKTF har 
processat och som ställt krav på omprövningar. Redan har dock SIF följt SKTFs ordning och 
anställer inte längre den regionala personalen på avdelningarna (=deras regioner) 

Förbundsstyrelsen vill i det sammanhanget markera att man har en helt annan uppfattning om våra 
anställda, än den motionären ger uttryck för. 
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Förbundsstyrelsen menar att nuvarande organisation ger ett bättre direktinflytande inom förbundet 
på lokal, regional och central nivå än i den gamla organisationen. Möjligen kostar demokratin något 
mer eftersom fler är delaktiga men i så fall är det värt det.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionerna 100-101 
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Motion 102 

Motionär: Allmänna klubben i region Väst 

Nationellt nätverk för allmänna klubbar 

I SKTFs allmänna klubbar för arbetssökande finns en kraft och en potential till verklig och påtaglig 
påverkan på de som fattar beslut som påverkar oss. Det kan gälla arbetsmarknadsfrågor lika väl som 
arbetslöshetsförsäkringen. Vi är, tyvärr, riktigt, riktigt många arbetssökande i Sverige och en hel del 
av oss är organiserade i SKTF.  

Från våra kamrater i övriga klubbar och avdelningar inom förbundet har vi stort stöd, men för att vi 
arbetssökande själva ska kunna utöva någon effektiv påtryckning behöver vi kunna organisera oss 
nationellt, inte bara regionalt. För detta vill vi ha möjlighet att bilda ett nationellt nätverk mellan de 
allmänna klubbarna där vi inte bara kan samtala via webben utan också hyfsat regelbundet träffas. 
För detta arbete vill vi att SKTF hjälper oss och ger oss nödvändiga medel. 

Vi föreslår  

att  förbundsstyrelsen ger centren i uppdrag att verka för att allmänna klubbarna kan 
bilda och träffas i nationellt nätverk. 
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Motion 103 

Motionär: Laila Englund, Ann Stenmark, allmänna klubben i Malmö 

Rikskonferens för allmänna klubbar 

Allmänna klubbarnas verksamhet är olika i olika distrikt. Klubbarna har olika inriktning och 
verksamheter. Vissa har kommit långt med Nätverksträffar och andra med den demokratiska 
processen. Andra har kanske inte alls haft möjlighet till någon verksamhet. För att informera och 
debattera och ges nya idéer på hur verksamheten i det egna distriktet kan bedrivas till gagn för alla 
medlemmar skulle det vara intressant med insyn i varandras verksamhet.  

Förbundsmötet föreslås besluta 

att ge i uppdrag åt förbundsstyrelsen att arrangera en rikskonferens för allmänna 
klubbens förtroendevalda samt suppleanter och 

att verka för, gärna tillsammans med övriga TCO-förbund, att arrangera lokala 
konferenser med temat arbetsmarknad för alla 
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Motion 104 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Råd för arbetslösa medlemmar 

I SKTF finns ett Råd för Yngre Medlemmar. Ett bra initiativ. Varför uppfinna hjulet igen? 
Strukturen för RYM är bra och RYM har sin funktion att fylla. 

För de arbetslösa finns de allmänna klubbarna men inget Råd för Arbetslösa Medlemmar, RAM. Ett 
sådant råd, RAM; bör inrättas snarast och man kan gärna använda sig av RYM:s idéer men omforma 
dessa så att det inriktas på de arbetslösa medlemmarna inom SKTF. 

Förslag 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att inrätta ett Råd för Arbetslösa 
Medlemmar, RAM. Planeringsgruppen för detta bör i huvudsak bestå av arbetslösa 
medlemmar. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 102-104 

I rapporten från utredningen ”Verksamheten för de arbetslösa” finns beskrivet frågor som rör hur 
verksamheten för arbetssökande skall utvecklas framöver. Att inrätta ett centralt råd för 
arbetssökande ingår inte arbetsgruppens förslag och förbundsstyrelsen anser heller inte att den 
formen av centrala strukturer behövs. 

Att bygga upp andra nationella nätverk för träffar eller rikskonferenser är inte heller något som vi nu 
bör lägga fokus på. Vi måste koncentrera oss på att få igång det regionala arbetet med referensgrupp 
och forumträffar som arbetsgruppen  som utrett verksamheten för de arbetslösa föreslår. På 
förbundsmötena finns redan idag tid för nationella forum för att diskutera gemensamma frågor. 
Dessutom finns möjlighet att på sktf.se starta grupper eller diskussioner för att löpande ha kontakt 
med andra arbetssökande i landet. 

Att arrangera lokala seminarier tillsammans med andra TCO-förbund på arbetsmarknadsteman är 
en utmärkt fråga att lokalt initiera i TCO-råden där de olika förbunden är representerade. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna 102, första att-satsen i motion 103 och motion 104 

att  anse andra att-satsen i motion 103 besvarad 
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Motion 105 

Motionär: Laila Englund, Ann Stenmark, allmänna klubben i Malmö 

Möjligheter för allmänna klubbar att bedriva facklig verksamhet 

Möjligheterna runt om i Sverige att bedriva facklig verksamhet är olika på i de sju SKTF-distrikten.  

I det ena distriktet möter det inga hinder att förtroendevalda får tillgång till t ex medlemsregister. På 
andra distrikt hänvisar tjänstemän till PUL-lagen och nekar förtroendevalda tillträde till 
medlemsregister. 

I ett annat distrikt finns representanter för allmänna klubbens medlemmar med i de flesta av 
diskussions- och beslutsorgan fackföreningen SKTF har på lokal nivå.  På andra distrikt får 
medlemmarna hålla till godo med  information via SKTFs hemsida. Detta gäller även 
förtroendevalda representanter för allmänna klubbens medlemmar.  

I vissa distrikt har förtroendevalde representanter i allmänna klubbar tillgång till SKTFs extranät  - 
men på andra distrikt har allmänna klubbens förtroendevalda inte någon möjlighet att följa 
information och debatt på extranätet. 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  allmänna klubbens förtroendevalda och medlemmar ska ha samma möjligheter i de 
sju lokala distriken. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionärerna menar att medlemmar och förtroendevalda i de allmänna klubbarna för arbetslösa ska 
ha samma möjligheter att bedriva facklig verksamhet oavsett vilken region man tillhör. 
Förbundsstyrelsen instämmer självklart i motionärens krav. Däremot ser vi det som önskvärt att 
formerna för olika verksamheter kan utformas och anpassa i en regional och lokal miljö.  

Tillgången till medlemsregistret, Mini-Fait, är begränsad till förtroendevalda i en klubb eller 
avdelning på en arbetsplats och omfattar de medlemmar som har ett anställningsförhållande där. 
Mini-Fait har införts för att underlätta för en avdelning eller klubb att bevaka sina medlemmars 
intressen i framförallt partsfrågor. De allmänna klubbarna har därför inte tillgång till Mini-Fait i 
någon region utan centret ansvar för den fackliga servicen.  

Om någon kvarstår som förtroendevald i Fait från sin gamla avdelning och nu är arbetslös och 
därmed tillhör den allmänna klubben kan man felaktigt ha tillgång till det medlemsregistret. Det 
behöver i så fall åtgärdas. 

Den som har ett fackligt uppdrag är definierad i Fait som förtroendevald och har därmed tillgång till 
en målinriktad och anpassad information för den gruppen. Är man medlem får man information 
som är anpassad för dem. Den indelningen är inte ändrad och gäller oavsett kommunikationskanal, 
d.v.s. Extranätet som vi använde före att den nya webben fanns i funktion.  

Det finns således ingen skillnad mellan regionerna utan skillnaden består i om man har ett fackligt 
uppdrag eller inte.  
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I fråga om de arbetslösa ger SKTFs nya organisation en egen parlamentarisk plattform för dem till 
skillnad från vad som gällde i den gamla organiseringen där de kvar som medlemmar i sin ”gamla” 
avdelning även som arbetslösa. Plattformen är det forum som finns för den allmänna klubben i varje 
region. Det är också särskilt reglerat i stadgarna §§ 9.3 och 9.4. 

Vad gäller region Malmö inbjuds alla arbetslösa medlemmar direkt till att delta på forumträffen. 
Därutöver inbjuds representanter för de arbetslösa till den årliga regionkonferensen, ombud för den 
allmänna klubben deltar på såväl förmöten som förbundsmöte, d.v.s. alla de regionala arrangemang 
som är aktuella. På likartat sätt inbjuder de övriga regionerna de arbetslösa medlemmarna.  

Överhuvudtaget känner förbundsstyrelsen inte igen den bild som motionärerna redovisar att det 
skulle finnas olika principiella förutsättningar för att bedriva fackligt arbete i SKTFs sju regioner.  

Det kan möjligen vara fråga om att några avdelningar har kontakt med sina gamla medlemmar som 
är arbetslösa och att de inbjuds till möten och träffar av olika slag. Sådana initiativ bygger helt på 
frivillighetens grund och där är avdelning helt suverän att besluta så. I så fall finns det skilda lokala 
initiativ men det innebär inte att möjligheten för facklig verksamhet är olika eller orättvisa mellan 
regionerna.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad 
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Motion 106 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Handlingsplan för dubbelanslutna medlemmar 

Det finns runt 750 medlemmar i Journalistförbundet som är dubbelanslutna med andra 
moderförbund än Journalistförbundet. Detta medför t ex att SKTF ska förhandla om löner och 
anställningsvillkor för sina dubbelanslutna medlemmar, medan Journalistförbundet ska ansvara för 
yrkesfrågorna. 

Drygt 400 av de dubbelanslutna är offentliganställda och medlemmar i SKTF eller ST. Under 35 år 
har dubbelanslutningsavtalen gällt och medlemmarna har inte haft några fördelar av det dubbla 
medlemskapet. Snarare har medlemmarna satts på undantag i de båda förbunden och ”hamnat 
mellan två stolar”. 

Nu är det dags att även dubbelanslutna får nytta av sitt fackliga medlemskap.  

Förslag  

att  förbundsstyrelsen i samarbete med de dubbelanslutna, gärna en ”tvärfacklig” 
arbetsgrupp tar fram ett handlingsprogram och genomför detta senast till kommande 
förbundsmöte. 
 
Bland annat kan berörda fackförbund tillsammans informera de offentliga 
arbetsgivarna om journalisternas specifika arbetssituation och frågor som rör denna 
yrkesgrupp. Dessutom bör de olika fackförbunden samarbeta om fackliga kurser för 
dubbelanslutna. Slutligen bör fackförbunden enas om att journalistklubbar på de 
offentliga arbetsplatserna får förhandlingsrätt i journalistfackliga frågor, 

att  det vid nästa förbundsmöte redovisas hur långt arbetet kommit. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

SKTF har dubbelanslutningsavtal med flera förbund. Dessa innebär oftast att SKTF har ansvaret för 
arbetsplats- och villkorsfrågor medan det andra förbundet har ansvar för yrkesfrågor. Några av dessa 
dubbelanslutningsavtal har nyligen förnyats, medan andra är föremål för omförhandlingar mellan 
förbunden. 

Avtalet mellan SKTF och Journalistförbundet har genom initiativ från såväl SKTF som 
Journalistförbundet aktualiserats för att ses över och förnyas. Denna hantering kommer att fortgå 
under året. Diskussionerna förs i en konstruktiv anda. Emellertid tar de tid då såväl frågor rörande 
dubbelanslutningen i sig, som rörande avtalsrätt mm, behandlas.  

Ett självklart ändamål med att se över och förnya dessa avtal är att se till att de medlemmar som 
omfattas av avtalen kan få sina intressen tillgodosedda på bästa sätt. För att åstadkomma det ska 
förbunden samverkan kring alla frågor som kan vara av intresse. De synpunkter och förslag som 
framförs av motionären ska givetvis beaktas i det sammanhanget. 
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Förbundsstyrelsen föreslås förbundsmötet 

att anse motionen besvarad, samt 

att överlämna motionen till handläggning i samband med att dubbelanslutningsavtalet 
med Journalistförbundet förnyas. 
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Motion 107 

Motionär: Curt Guwallius, allmänna klubben i Linköping 

Ang presentation av valutskottets förslag 

Som ombud vid ett förbundsmöte har man begränsade möjligheter att få information om vilka de 
olika kandidaterna är till förbundsstyrelsen och vilka frågor de är intresserade att företräda i 
styrelsen. 

I t ex Journalistförbundet brukar den församlade kongressen få möjlighet att ställa frågor till de 
ordförandekandidater som finns. Även de personer som finns på förslag till en styrelsepost får 
möjlighet att presentera sig inför kongressen. En bra möjlighet för de församlade att bilda sig en 
egen uppfattning om de olika kandidater som finns. 

I denna motion finns ingen kritik mot valet vid förra förbundsmötet. Men om motionens attsats 
antas utvidgas ombudens möjlighet att själva ta ställning till valutskottets förslag till styrelse och 
ordförande för SKTF. 

Förslag 

att  förbundsmötet beslutar att fortsättningsvis ska ordförandekandidater kunna utfrågas 
av förbundsmötet och att övriga förbundsstyrelsekandidater ges möjlighet att 
presentera sig själva, och om så behövs även svara på frågor i plenum. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären anser att förbundsmötet behöver fatta beslut om att vid kommande val till ny 
förbundsordförande och övriga styrelseposter ska SKTF tillämpa en ordning så att alla nominerade 
ges möjlighet att presentera sig samt att ombuden ges tillfälle att fråga ut desamma. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att den här frågan äger ombuden på förbundsmötet. Vill en majoritet 
av ombuden att alla eller några kandidater ska presentera sig eller frågas ut så beslutar man helt 
enkelt om ett sådant förfarande.   

Motionären tangerar dock en fråga hur SKTF på bästa sätt ska involvera hela förbundet i 
valprocessen. Förbundsstyrelsen vet att det sittande valutskott har fått mycket beröm för sitt sätt att 
arbeta. Därmed inte sagt att valprocessen inte kan utvecklas ytterligare. 

De valde att använda Aspekten, webben och Outlook för att presentera de nominerade och det 
redan på våren. SKTF-tidningen hade också reportage inför valen och öppnade även ett debattforum 
där alla kunde förmedla sina åsikter, såväl medlemmar som förtroendevalda. På förbundsmötet 2004 
beslöt ombuden att kandidaterna till ny förbundsordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande fick 
tillfälle att presentera sig.  

Det är riktigt att på Journalistförbundets kongress har sedan någon tid tillbaka de kandiderande som 
finns närvarande på kongressen erbjudits en möjlighet att presentera sig. Därförinnan har det precis 
som i SKTF pågått ett arbete i det centrala valutskottet under hela perioden. De har också 
presenterat de nominerade på webben. Något särskilt kongressbeslut om en sådan ordning eller 
stadgereglering finns dock inte.  
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Förbundsstyrelsen menar att det är av vikt att det finns en gemensam uppfattning om när, var och 
hur kandidater ska presenteras och eventuella frågar ska kunna ställas. Förbundsstyrelsen föreslår 
därför att det centrala valutskottet får i uppdrag att till nästa förbundsmöte ta fram ett förslag på hur 
detta ska gå till.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad 

att 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. 






