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Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa 
 

Uppdraget 
Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ”Se över 
funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska bedrivas för arbetslösa”. 
 

Arbetsgruppen 
Arbetsgruppen har huvudsakligen bestått av medlemmar från allmänna klubbar nämligen: 
Jan Erlandsson, Syd 
Curt Guwallius, Sydost 
Kristina Ling, Väst samt  
Roland Gustavsson, Västerås 
 
Övriga deltagare har varit 
Yvonne Jacobsson, ordförande SKTF Falun samt 
Birgitta Holmström, ordförande SKTF Skellefteå 
Sekreterare för utredningen har varit 
Sverre Ahlbom, ombudsman centret i Stockholm. 
 
Utredningen har arbetat under ledning av förbundsstyrelsens 2:e vice ordförande, 
Ove Jansson. 
 
Jan Erlandsson har inte deltagit i den slutliga sammanställningen av rapportens förslag och 
innehåll. Jan Erlandsson har också förklarat att han inte heller stödjer Arbetsgruppens rap-
port. 
 

Arbetssätt och metoder 
Arbetsgruppen hade sin första träff i december 2004 och har totalt träffats vid sex tillfällen; 
fem heldagsträffar i Stockholm och ett internat som genomfördes i januari 2005. 
 
Vid första mötet togs ett gemensamt beslut hur gruppen ville lägga upp arbetet. Träffen i 
januari 2005 blev två dagar lång och syftade till att skapa en gemensam bild av bakgrunden 
till varför utredningsgruppen blivit tillsatt. 
 
Träffarna som följt därefter har haft karaktär av diskussioner dels inom gruppen och dels 
tillsammans med inbjudna gäster både inom SKTF och representanter från andra förbund. 
 

Nuläget 
Nuvarande organisation av SKTF beslutades om på förbundsmötet 2002 och innebär att 
heltidsarbetslösa medlemmar ska tillhöra Allmänna klubben inom respektive SKTF-center. 
Därefter har också beslutats att de arbetslösa ska erbjudas möjlighet till individinriktat stöd av 
den befintliga ombudsmannaorganisationen. Med detta menas att man som arbetslös kan 
vända sig till sitt SKTF-center om det uppstår problem i kontakten med till exempel arbets-
förmedlingen eller Försäkringskassan, likaså om man vill ha hjälp att överklaga beslut från a-
kassan. 
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Gruppen har till sitt förfogande haft statistik kring arbetslösheten – hur den fördelar sig geo-
grafiskt över landet, hel- och deltidsarbetslöshet, köns- och inkomstmässig fördelning samt 
hur länge en medlem i genomsnitt är arbetslös.  
 

Andra förbund 
Gruppen har också tittat på hur andra förbund inom TCO organiserar verksamheten för 
arbetslösa samt vilken service de erbjuds. Vi kan härvid konstatera att inget förbund är det 
andra likt, utan det finns stora variationer. 
 

• SIF  
SIF erbjuder ungefär samma service som SKTF till sina arbetslösa medlemmar, det 
vill säga de erbjuds individinriktat stöd, och de inbjuds till seminarier och utbild-
ningar i samma utsträckning som övriga medlemsgrupper och ibland även riktat en-
bart till arbetslösa. 
Som arbetslös SIF-medlem tillhör man ingen klubb och man är kvar i den avdelning 
där man blev arbetslös. 

 
• HTF 

HTF erbjuder sina arbetslösa medlemmar att bilda egna klubbar om man så vill. 
Dessa kan i sin tur ordna verksamhet om man får pengar från sin avdelning. Där-
emot erbjuds inget individriktat stöd i frågor som rör annat än förhållandet till en 
arbetsgivare. 
Klubbarna inom HTF har inget parlamentariskt fäste utan detta utgår från förbun-
dets avdelningar.  

 
• ST 

Fackförbundet ST hanterar sina arbetslösa till stor del på samma sätt som SKTF. 
Skillnaden är att man som arbetslös står kvar i sin ursprungliga organisation även 
som arbetslös. Det finns heller ingen parlamentarisk organisation med särskilt infly-
tande för arbetslösa medlemmar. Däremot kan man få hjälp av ombudsmannaorga-
nisationen på liknande villkor som SKTFs medlemmar, det vill säga ett individriktat 
stöd. Man har också särskild verksamhet riktad till gruppen. 

 
• SKTF 

I SKTF tillhör man som heltidsarbetslös medlem den allmänna klubben som även 
består av medlemmar som arbetar på företag/organisationer som SKTF inte har kol-
lektivavtal med. Medlemmar i allmänna klubben ska två gånger per år inbjudas till så 
kallade forumträffar. Deltagarna på dessa forumträffar utser ombud till förbundsmö-
tet. Arbetslösa medlemmar inbjuds till yrkesträffar och annan verksamhet på samma 
villkor som övriga medlemmar. Till detta kommer också möjligheten att få individu-
ell hjälp, exempelvis med överklagande till a-kassan eller om det uppstår problem 
med arbetsförmedlingen. 
Däremot finns ingen parlamentarisk organisation för de heltidsarbetslösa att organi-
sera sig i. 
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Diskussionsområden 
Arbetsgruppen väljer att redovisa de områden som diskuterats under utredningens gång och 
kortfattat försöka återge kärnan i respektive diskussion. 

Flyttning av medlemskapet mellan avdelning och allmänna klubben och vice versa. 

Överföringen mellan klubb och avdelning sker aldrig med automatik utan först efter att med-
lemmen signalerar en förändring till medlemsregistret avseende arbetslöshet. Detta innebär 
att möjligheten för förbundet att informera den som blivit arbetslös vilken service man kan 
påräkna blir begränsad. Denna fråga har haft ett tämligen stort utrymme i gruppens arbete. 
Vi kommer att lämna ett förslag om att samordna informationen från förbundet med a-
kassans information. Det kan innebära vissa rekryteringsmöjligheter bland de enskilt anslut-
na. 
 

Företrädesrätten 

Arbetsgruppen har diskuterat bevakningen av företrädesrätten till återanställning i det fall då 
en medlem inte får fortsätta sin anställning, blir arbetslös och därmed överförs till allmän 
klubb. Ett argument som framförts är att medlemmen ska vara kvar i avdelningen under de 9 
månader som företrädesrätten gäller, annars kan avdelningen inte klara bevakningen. 
 
Utredningen konstaterar att då medlemmen anmält till arbetsgivaren att man vill ha sin före-
trädesrätt bevakad så är det arbetsgivarens ansvar att sköta detta, oavsett vilken organisatorisk 
struktur SKTF har lokalt. Avdelningens/klubbens uppgift är att se till att arbetsgivaren full-
följer sin skyldighet. Om en medlem signalerar till en lokalavdelning att man vill ha hjälp i 
något avseende så måste det vara medlemskapet i SKTF som avgör detta och inte om man 
tillhör en avdelning eller en allmän klubb. 
 
Arbetsgruppens uppfattning är att arbetslösa medlemmar snarast möjligt ska föras över till 
allmänna klubben. 
 

Ekonomi avseende intäkter och kostnadsfördelning. 

Enligt beräkningar av ekonomienheten betalar de arbetslösa medlemmarna cirka 13 miljoner 
kronor i totala medlemsavgifter till SKTF. Av dessa utgör 2,3 miljoner den del av förbunds-
avgift 3 på 0,21% som centren får för att utföra extra service till de allmänna klubbarna. 
Arbetsgruppen har diskuterat vad medlemsintäkterna går till, detta i avsikt att försöka fånga 
upp och synliggöra vad de arbetslösa får ut av sin medlemsavgift. Utifrån olika utgångspunk-
ter och uppfattningar i gruppen har diskuterats om de arbetslösa ska vara med och betala till 
alla gemensamma kostnader eller inte. Gruppen konstaterar att det finns olika uppfattningar 
kring detta, men väljer att inte lägga något förslag i denna fråga. 
 

Val av ombud till förbundsmötet 

Utredningen kan konstatera att tillvägagångssättet när det gäller att utse ombud från den 
allmänna klubben varierar stort över landet. På flera ställen råder osäkerhet och otydlighet 
kring hur det är tänkt att det ska gå till, liksom hur det faktiskt går till. 
 
En förklaring är naturligtvis att detta är nytt för organisationen och att rutinerna inte har satt 
sig på ett acceptabelt sätt. Utredningen menar att det är rimligt att förbundsmötet fastställer 
hur valet av ombud ska gå till i de allmänna klubbarna. 
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Diskussionen om möjlighet att bilda parlamentariskt organ för arbetslösa medlemmar. 

Redan tidigt stod det klart att det fanns en uttalad målsättning från delar av gruppen att ut-
redningen ska utmynna i ett förslag som innebär att de arbetslösa medlemmarna ska kunna 
bilda klubbstyrelse inom ramen för allmänna klubben. Eftersom denna uppfattning inte delas 
av alla har diskussionen handlat om hur vi ska presentera de olika alternativen.  
 

• Någon tyckte att vi ska redovisa samtliga förslag utan att själva ta ställning.  
• En annan tyckte att vi ska redovisa en majoritetsuppfattning med möjlighet för den 

som har avvikande uppfattning att skriva reservation.  
• Ett annat förslag gick ut på att vi ska pröva flera olika modeller och därefter göra en 

utvärdering för att i praktiken se vad som är bäst.   
 
Som framgår av rapporten har gruppen kunnat ena sig om ett gemensamt förslag vilket vi 
tror är en stor styrka inför framtiden. 
 
Gruppen har i sammanhanget också diskuterat bristen på delaktighet och inflytande över 
aktiviteter och verksamhet riktad till de arbetslösa. Även här ser verkligheten olika ut beroen-
de på var i landet vi befinner oss. Några menar att det är viktigt att skapa möjlighet för dem 
som vill engagera sig och att de inte möts av motstånd och hänvisning till fattade beslut om 
vad som är möjligt och inte möjligt. Andra menar att det inte är bristen på resurser eller av-
saknad av formella strukturer som begränsar våra medlemmars aktiviteter. SKTFs problem 
handlar snarare om bristen på medlemmar som är villiga att engagera sig.  
 
Det är utredningsgruppens uppfattning att delar av organisationen gör allt man kan för att 
underlätta engagemang och aktivitet. Däremot är det viktigt att klargöra skillnaden i ansvar 
vad gäller individstödet. Detta stöd, som det idag är formulerat, ska ges av tjänstemän och 
inte av andra arbetslösa. 
 
Det är också viktigt att ledamöterna från de allmänna klubbarna ges rimliga möjligheter att 
fullgöra sitt förbundsmötesuppdrag. Därför måste de likställas och registreras som andra 
förtroendevalda så att de får tillgång till samma information såsom Aspekten, TCO-
tidningen med mera. De ska också få inbjudningar till relevanta seminarier och konferenser. 
 

Yrkes- och branschfrågor 

Frågan har varit uppe huruvida arbetslösa är välkomna och bjuds in till aktiviteter av yrkeska-
raktär. Efter en kontroll på respektive SKTF-center kan vi konstatera att arbetslösa i detta 
avseende behandlas som övriga medlemsgrupper och således bjuds in till den verksamhet som 
erbjuds andra. 
 
Utredningsgruppen känner dock inte igen denna bild i praktiken, då de som är arbetslösa 
inte tycker sig få samma typ av inbjudningar efter att de blivit arbetslösa. 
Vi menar att det är viktigt att slå fast att medlemmar ska ha inbjudningar utifrån sitt yrke 
och inte utifrån om man är arbetslös eller inte. Vi tror att det kan ligga något systemfel i 
dagens rutiner. 
 

Utbildningar 

När det gäller medlemsutbildningen har den inte varit anpassad till arbetslösa medlemmar. 
Denna brist är på väg att åtgärdas och de flesta SKTF-center erbjuder de arbetslösa att delta i 
medlemsutbildning. 
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När det gäller fackliga förtroendemannautbildningar i övrigt har gruppen diskuterat detta vid 
flera tillfällen och vi kan konstatera att dessa utbildningar vänder sig till medlemmar med ett 
förtroendeuppdrag, vilket man inte kan ha om man är arbetslös, åtminstone i Förtroende-
mannalagens mening. Dock vill utredningen peka på möjligheten att ordna utbildningar 
anpassad efter de önskemål som kan finnas  exempelvis från allmänna klubbens medlemmar. 
För dem som utses till ledamöter på förbundsmötet kan vi tänka oss att de kan/ska få möjlig-
het att delta i den grundläggande utbildningen för förtroendevalda som centren arrangerar. 
 
Inget hindrar heller att man lägger upp en utbildning i lagar och avtal anpassad för ändamå-
let. Några SKTF-center erbjuder arbetslösa att delta i vissa av Sensus kurser gratis eller starkt 
rabatterat. 
 

Forumträffar 

Utredningen kan konstatera att de olika SKTF-centren hanterar formerna för genomförandet 
av forumträffar på olika sätt. Detta beror naturligtvis på att förutsättningarna varierar så kraf-
tigt. Detta är något vi får leva med och försök görs för att på olika sätt upprätthålla inflytande 
och kvalitet i de möten som kommer till stånd.  Det går inte att lägga fast en modell som 
passar hela landet. 
 
Utredningen vill framhålla det arbetssätt som Region Väst har utvecklat. Här har man regel-
bundna kontakter med de arbetslösa i allmänna klubben. Klubbens medlemmar har formerat 
sig i nätverk som träffas både fysiskt och via internet. Företrädare för de arbetslösa finns med 
i samordningsgruppen och forumträffar genomförs på tre ställen i regionen. 
 
Med detta som utgångspunkt lägger utredningen ett förslag som syftar till att kvalitetssäkra 
forumträffarna. 
 

Centrens verksamhet riktad till de arbetslösa 

Utifrån den fastlagda målsättningen för kansliorganisationen 2004 konstaterar vi att väsentli-
ga delar ännu inte uppnåtts. 
 
Även på detta område ser verkligheten väldigt olika ut beroende på var i landet man bor. 
Förutsättningarna att samla medlemmar till olika typer av aktiviteter varierar naturligtvis 
därefter. Dock finns några reflektioner som gäller i stort sett överallt, nämligen avsaknaden av 
registrering av ärenden rörande arbetslösa medlemmar. Inget SKTF-center använder sig av 
det nya ärendehanteringssystemet DokIT. Olika uppgifter har förekommit huruvida systemet 
är tillämpbart för arbetslösa medlemmar eller inte, men utredningen vill ändå uttala en ambi-
tion att det måste vara möjligt att registrera ärenden rörande arbetslösa medlemmar och till 
och med att detta ska ske. 
 
Ytterligare en sak verkar, med något undantag, vara gemensam, nämligen att vi är dåliga på 
att ta till vara de arbetslösa som resurs i olika avseenden. Utredningen vill belysa möjligheten 
av att använda de arbetslösas kompetens i planering och genomförande av aktiviteter. 
 
SKTF-centrens absolut viktigaste uppgift gentemot de arbetslösa är individstödet, att man 
som medlem i SKTF har rättigheter och möjligheter som inte enskilt anslutna till a-kassan 
omfattas av. Information och marknadsföring av detta måste ges högsta prioritet både av 
hänsyn till våra medlemmar men också av rena rekryteringsskäl. 
 
Alla SKTF-center har forumträffar i någon form och erbjuder även verksamhet av olika ka-
raktär och innehåll. Arbetsgruppen menar att det måste fastläggas en minsta godtagbara stan-
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dard för hur många forumträffar som ska erbjudas allmänna klubben per år. Ävenså ett rim-
ligt raminnehåll, där det ska framgå hur val till ledamöter till förbundsmötet sker. 
 
Arbetsgruppen kan konstatera att det har varit svårt att få en bra bild av hur den arbetslöse 
SKTF:aren ser ut och vad han eller hon tycker och tänker om sitt fack och sin situation. Viss 
fakta har gått att plocka fram ur statistik men vi hade önskat att vi vetat mer om dessa med-
lemmar. 
 

Samverkan med andra förbund samt TCO 

Utredningen har också diskuterat möjligheten att söka lokal samverkan med andra förbund 
vilket redan idag sker på ett antal olika orter. Likaså har vi varit inne på vikten av att vi enga-
gerar oss i TCO-råden i allmänhet och i arbetsförmedlingsnämnderna i synnerhet. 
 

Förslag till beslut och förändringar 
Arbetsgruppen väljer att samla sina förslag utifrån de olika diskussionsområdena 
 

1. Mål för SKTFs verksamhet riktad till de arbetslösa 
- 90% av de arbetslösa ska vara nöjda med bemötandet från SKTF 
- 80% ska efter 3 månaders arbetslöshet känna till att man kan få ett individuellt 
stöd från SKTF centret. 
 

2. Uppföljning av medlemsuppfattningen kring SKTFs service till gruppen arbetslö-
sa ska ske för att öka förbundets kunskap om denna medlemsgrupp. Kön, ålder 
och hur länge man har varit arbetslös kan vara viktiga kriterier att särskilja. Detta 
kan ske i enlighet med övriga enkäter som genomförs, men särskilda undersök-
ningar kan också behöva göras. 
 

3. Registrering av alla individärenden som rör de arbetslösa medlemmarna. 
ska ske i DokIT  
 

4. Förbättrad information om SKTF-medlemskapets möjligheter 
- Samtliga arbetslösa ska informeras om vilka möjligheter som finns för SKTFs 
medlemmar. Denna information ska samordnas med a-kassans information till 
dem som nyregistreras som arbetslösa. Detta menar vi är snabbaste och säkraste 
vägen att nå ut till de arbetslösa. En sådan information är antagligen den mest 
och bäst rekryterande åtgärd vi kan göra eftersom informationen ges till både 
medlemmar och icke medlemmar som omedelbart kan se värdet av medlemska-
pet i SKTF. 
- Kontinuerlig information om möjligheten till individstöd behöver ges från 
SKTF-centret under arbetslösheten 
- Samtliga som idag är medlemmar i de allmänna klubbarna behöver också nås av 
informationen om individstödet. Vi tror att de flesta inte nåtts av denna informa-
tion.  
 

5. Arbetslösa ska omfattas av yrkes- och branschfrågor på samma sätt som alla andra 
medlemmar. Detta förutsätter att alla administrativa system och rutiner som ex-
empelvis medlemsregistret, anpassas så att det blir så. 
 

6. Dialoggrupp: För att öka och tydliggöra de arbetslösas inflytande och delaktighet 
i SKTFs verksamhet riktad till de arbetslösa föreslås att det inom varje allmän 
klubb bildas en dialoggrupp bestående av de personer som valts till ordinarie om-
bud och ersättare till förbundsmötet. Dessa personer registreras och jämställs med 
förtroendevalda när det gäller tillgång till information på sktf.se, Aspekten, och 
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TCO-tidningen. Dessutom ska information som skickas ut till klub-
bar/avdelningar även skickas till dialoggruppens medlemmar, till exempel brev 
från valutskottet och konferensinbjudningar. 
 
Medlemmarna i dialoggruppen får ett ansvar att tillsammans med ansvarig tjäns-
teman 
- hantera och sprida den information de får till sig 
- bygga och hålla i nätverk 
- planera och genomföra forumträffar 
- planera och genomföra aktiviteter och utbildningar för de arbetslösa 
 
Vi vill också påvisa de möjligheter det innebär att SKTF-centren i större ut-
sträckning tar tillvara de kunskaper och erfarenheter som de arbetslösa medlem-
marna har. 
 
Vid särskilda uppdrag/arbetsinsatser ska ersättning/arvoden kunna utgå. 
 

7. Forumträffar ska genomföras minst två gånger per år. Val av ombud ska ske på 
forumträff och detta ska protokollföras, i övrigt ska minnesanteckningar göras. 
Dessa ska bifogas inbjudan till kommande forumträff samt publiceras på sktf.se. 
 
Det är respektive SKTF-centers ansvar att planera och genomföra forumträffar, 
men detta ska ske i samråd med dialoggruppen. Vi vill också peka på den modell 
man utvecklat i region Väst med att sprida forumträffen på flera orter. På så sätt 
ökar man möjligheten för medlemmar att delta. Vi tycker att detta borde utgöra 
standard i geografiskt stora regioner. 
 

8. Val av ombud från allmänna klubben till förbundsmötet ska ske på forumträff 
och detta ska framgå av kallelsen. Nominering ska ske och regionens ledamot i 
centrala valutskottet får ett ansvar att övervaka och bereda valen. Någon form av 
presentation av de nominerade bör göras. 
 

9. Medlemmarna i dialoggruppen ska kunna gå facklig grundutbildning. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten från utredningen om verksamheten 
för de arbetslösa 
 
Förbundsstyrelsen har följt utredningsgruppens arbete och kunnat konstatera att vare sig 
frågorna, eller diskussionerna kring dem, varit lätta. Styrelsen har dessutom för egen del un-
der utredningsarbetets gång mött flera som varit bekymrade över den allt mer polariserade 
debatten och den oförsonliga tonen som ibland kännetecknat diskussionerna. 
 
Mot den bakgrunden anser styrelsen att utredningsgruppen gjort ett gediget och bra arbete. 
Förslagen från gruppen tar dessutom utgångspunkten i att finna en vettig balans som kan 
fungera verksamhetsmässigt framöver. Utöver några få sakfel bygger utredningen också på en, 
enligt styrelsen, riktig analys av vad som nu behöver göras. 
 
Förbundsstyrelsen anser det allra mest glädjande att utredningsgruppen landat i den slutsats 
styrelsen länge argumenterat för, nämligen att ett utvecklat individstöd till den enskilde som 
drabbats av arbetslöshet måste vara överordnat allt annat. Styrelsen kan konstatera att kansli-
ets arbete här kontinuerligt utvecklats och noterar också att omfattningen stadigt ökat. Detta 
är ett resurskrävande arbete som naturligtvis kan skapa problem på sikt då förbundets med-
lemsutveckling gör att också resurserna minskar. Emellertid utgör individstödet, utöver att 
vara riktat mot människor som upplever en stor kris, ett mycket viktigt mervärde och därmed 
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argument för att kvarstå i facket och inte bara vara kvar i a-kassan. Många bevis på detta ser 
vi dagligen. 
 
Förbundsstyrelsen har i det följande avstått från att kommentera alla enskildheter. Rapporten 
kommer att behandlas ingående, tillsammans med ett antal motioner, av ett utskott på för-
bundsmötet som har att lämna förslag till beslut. Det finns dock, enligt styrelsen, ett antal 
frågor som behöver lyftas fram och diskuteras ytterligare. 
 

Några viktiga principer 

Att organisera arbetslösa som medlemmar i fackliga organisationer har inte varit, och är inte, 
på något sätt självklart. Fackets traditionella inriktning har ju varit att organisera dem som 
har ett arbete och sluta sig samman gentemot en eller flera arbetsgivare. Facket har i den me-
ningen utgjort en kartell mellan löntagare som kämpat för att hålla uppe priset på, och villko-
ren i och för, arbetet.  Också de a-kassor facken byggde upp skulle, utöver att tjäna som en 
solidarisk försäkring för drägliga villkor även om man förlorade jobbet, fungera motvikt mot 
risker för lönedumpning. Fortfarande finns förbund, såväl internationellt som i Sverige, som 
inte erbjuder arbetslösa något medlemskap. 
 
Tvärtemot detta har SKTF vid ett antal tillfällen utvecklat och fördjupat medlemskapet för 
arbetslösa. Utöver själva möjligheten till medlemskap överhuvudtaget, blev det mycket omta-
lat när SKTF i början på 90-talet utökade möjligheterna för medlemskap. Tidigare var det 
bara de som innan arbetslösheten varit yrkesarbetande medlemmar i förbundet som kunde 
kvarstå som medlemmar. De flesta förbund tillämpar fortfarande denna ordning. Det SKTF 
införde, var rätten också för dem som var arbetssökande inom vårt organisationsområde utan 
tidigare SKTF-medlemskap, att erhålla medlemskap i förbundet. 
 
Ytterligare steg togs så i anslutning till förnyelsediskussionerna. Målsättningen här var ju att 
etablera en tydlig och rak struktur utifrån varje enskild arbetsgivare och skapa forum för dis-
kussion och påverkan inom ramen för varje arbetsgivarorganisation. Också de arbetslösa dis-
kuterades ingående. Även om flera avdelningar, där de arbetslösa tidigare var medlemmar, 
bedrivit en mycket bra och uppskattad verksamhet, var det för de flesta andra avdelningarna 
svårt att åstadkomma någon sådan verksamhet överhuvudtaget. Det naturliga i fokus var här 
de medlemmar som fanns på arbetsplatserna, som hade arbete och deltog i aktiviteterna. Men 
ambitionerna i förnyelseprocessen sträckte sig längre än så. De arbetslösa fördes till allmänna 
klubbar och ett tydligt ansvar lades på centren att svara för ett individuellt stöd för dem som 
hamnat i arbetslöshet och för olika aktiviteter syftande till att stärka den enskilde och göra 
arbetslöshetsperioden så kort som möjligt. På så sätt konstruerades ett särskilt medlemskap 
som helt och hållet var byggt på att under den tillfälliga arbetslöshetsperioden rikta all kraft 
på individuellt stöd och hjälp. 
 
I jämförelse med alla andra fackliga organisationer har, trots detta, SKTFs nuvarande ordning 
lyft fram de arbetslösa till ett exempellöst stort inflytande över förbundets övergripande in-
riktning och beslut. Även om det i teorin inte är uttryckligen förbjudet i andra förbund finns 
i SKTF från varje enskild region de arbetslösa representerade på vårt högsta beslutande organ, 
förbundsmötet. Med något undantag förekommer detta inte någon annanstans och inte i 
SKTF tidigare heller. På flera håll finns dessutom fungerande referensgrupper och flera av de 
åtgärder utredningsgruppen efterlyser har redan åtgärdats. 
 
Förbundsstyrelsen anser det mycket positivt att den ordning SKTF valt skapat förutsättning-
ar för en helt annan aktivitet och nivå på verksamheten än tidigare. Ytterligare insatser på 
detta plan är därför inte nödvändiga.  De arbetslösas representanter satte också på ett nytt sätt 
prägel på förra förbundsmötet, och i år är nästan hälften av motionerna från arbetslösa.  
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Istället är det, enligt förbundsstyrelsens uppfattning, viktigt att nu något vrida fokus till den 
största gruppen arbetslösa som befinner sig i arbetslöshet under en relativt kort period, som 
vill ha stöd och hjälp när det behövs och som sannolikt inte bryr sig ett dugg om vare sig 
förbundsmöten eller andra strukturer. Det är här frågan om individstödet som viktigaste 
princip kommer tillbaka i mittpunkten.  Det är styrelsens uppfattning att det är till detta de 
kommande ansträngningarna i första hand ska riktas. Detta måste samtidigt ske i en omfatt-
ning som inte i för stor utsträckning undandrar resurser och stöd till alla andra avdelningar 
och klubbar. En fortsatt utbyggnad av en allt bredare verksamhet för de arbetslösa riskerar att 
leda till just detta. Ett alternativ skulle i ett sådant läge vara att återföra de arbetslösas med-
lemskap till avdelningar och klubbar, som då hade att mera direkt göra rimliga avvägningar 
mellan olika behov. 
 
Förbundsstyrelsen anser dock att utredningsgruppens förslag pekar ut en medelväg som har 
förutsättningar att fungera. 
 

Frågor kopplade till flyttning av medlemskap vid arbetslöshet 

Utredningsgruppen konstaterar, helt riktigt, att det är den enskilda medlemmen själv som 
hos medlemsregistret aktualiserar en överflyttning pga arbetslöshet. Någon annan ordning är 
nog i praktiken inte möjlig.  
 
Vikten av att, som utredningen anger, samordna förbundsinformation med a-kassans infor-
mation kan därför inte nog understrykas. 
 
När det gäller bevakningen av företrädesrätten är utredningens beskrivning riktig. Det kan 
vidare nämnas att detta bevakningsansvar utifrån medlemskapet i SKTF, inte bara gäller för 
arbetslösa utan för andra avdelningars eller klubbars medlemmar.  Samtidigt kan det själv-
klart vara svårt att följa upp enskilda medlemmar, då en avdelning inte har åtkomst till den 
allmänna klubbens medlemmar i FaIT. 
 

Ekonomi 

Utredningsgruppen kommenterar kort de diskussioner som tydligen förts i gruppen om de 
arbetslösas medlemsavgifter också ska gå till gemensamma kostnader eller inte. Det är för 
förbundsstyrelsen mycket klart att sådana diskussioner snabbt leder till vägs ände. SKTF är 
en fackförening och inte byggd på någon princip som skulle bygga på att varje enskild med-
lemsgrupp bara skulle bidra till det den själv direkt i varje stund nyttjar eller behöver. 
 

Val av ombud och diskussionen om parlamentarisk organisation 

Tillvägagångssätten vid val av ombud till förbundsmötet från allmänna klubben har inte varit 
helt lika. Detta har kanske i och för sig inte varit något större problem, men styrelsen föreslår 
ändå att den ordning som gruppen föreslår ska gälla 
 
Förbundsstyrelsen delar vidare utredningsgruppens uppfattning att ombuden från de allmän-
na klubbarna ska registreras som förtroendevalda, med det som följer därmed. 
 
Förbundsstyrelsen har ingående diskuterat gruppens förslag när det gäller att inom varje all-
män klubb inrätta en dialoggrupp. Förbundsstyrelsen betraktar detta som en acceptabel 
kompromiss även om styrelsen bara finner fler och fler skäl till att inte ta steg mot styrelser 
eller andra resursslukande strukturer i de allmänna klubbarna. Styrelsen ansluter sig således 
till utredningens förslag i stort, men tar helt avstånd från de delar där en sådan grupp skulle 
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åläggas ett operationellt eget ansvar. Detta är både principiellt fel och orimligt också av prak-
tiska skäl. Även representanter för alla arbetslösa i den allmänna klubben har självfallet mål-
sättningen att få jobb varför en kontinuitet i ett sådant ansvar inte går att kräva eller räkna 
med. Vad det därför måste handla om är en referensgrupp till gagn för en bra verksamhet i 
centrens regi. En gruppering som centret kan få idéer, erfarenheter och synpunkter ifrån och 
som kan bidra till att verksamheten får en riktig inriktning. Styrelsen anser att om ansvarsfrå-
gan är tydlig – centren har ansvaret – finns förutsättningar för dessa grupper att fungera rik-
tigt bra. 
 

Yrke- och branschfrågor 

Förbundsstyrelsen delar utredningsgruppens uppfattning att arbetslösa bör behandlas som 
övriga medlemsgrupper i detta avseende. Som helt riktigt påpekas finns här problem i nuva-
rande registersystem. Det projekt rörande yrkes- och braschfrågor som förbundsstyrelsen 
dragit igång på senvåren får också beakta hur en bra lösning kan åstadkommas därvidlag. 
 

Forumträffar 

Precis som utredningen vill förbundsstyrelsen här lyfta fram region västs arbetssätt. Även om 
denna verksamhet måste få finna sina former i varje region utifrån de förutsättningar som 
råder, har man där funnit flera fungerade metoder värda att ta efter. 
 

Centrens verksamhet riktad till de arbetslösa 

Förbundsstyrelsen har ovan försökt beröra de resurs- och verksamhetsmässiga avvägningar 
kansliorganisationen ständigt varje dag måste göra. De totala resurser som finns tillgängliga 
minskar och måste minska ytterligare om inte medlemsutvecklingen vänds. I denna vardag 
betyder utökade insatser på ett område automatiskt mindre insatser på ett annat. 
 
Förbundsstyrelsen delar därmed inte utredningsgruppens kritik när det gäller fullgörandet av 
målsättningarna för verksamheten riktad till de arbetslösa. Tvärtom är detta ett område som 
fortfarande håller på att finna och pröva sina former. Att det skulle vara på det sättet slogs 
också fast i det förnyelsedokument som förbundsmötet 2002  beslutade om. Verksamheten 
har också kontinuerligt vuxit i omfattning.  
 
Under förra året infördes ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem i förbundet, kallat 
DokIT. Inkörningsproblem har funnits men utredningsgruppens konstaterande att inget 
center använder sig av systemet, är som tur är felaktigt. I den nya versionen av DokIT kom-
mer sökfunktionerna emellertid att vara utökade vilket möjliggör att bättre kunna söka de 
ärenden som rör arbetslösa. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta 
 
 

att anta den föreslagna ordningen för val av ombud från de allmänna klubbarna 
till förbundsmötet 

 
att i övrigt uppdra till förbundsstyrelsen att omsätta rapportens förslag med de ju-

steringar förbundsstyrelsen ovan redovisat 




