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Högt i tak på förbundsmötet



Fantastiskt förbundsmöte!

SKTF hade ett fantastiskt bra förbundsmöte i år! Det var så kul att se så

många nya ombud och att återse många människor som jag mött på

arbetsplatser, i kommunerna och på förmöten vi haft inför förbundsmötet.

Det känns att vi har en väldig kraft i vårt förbund, med många bra diskus-

sioner och med en härlig stämning.

Förbundsmöte brukar betyda plenum, debatter, beslut, talartid, votering, riva upp beslut och

rösta igen. Det är det som är demokrati. Men om jag, av någon anledning, skulle bli tvungen att

ändra i formen för nästa förbundsmöte, hur skulle det då se ut?

Ja, jag skulle kunna tänka mig ännu fler fria strategiska diskussioner. I två av våra elva utskott

under årets möte provade vi just den formen. Det var mycket givande. 

SKTF fyller 70 år i år. Den viktigaste frågan inför de kommande 70 åren är att förbättra våra

medlemmars löner och villkor med hjälp av kollektivavtal. Men vi måste bli bättre på att synliggöra

vårt förbund, vad vi gör och vad vi kan erbjuda våra medlemmar.

Inriktningen av SKTFs verksamhet de närmaste åren sammanfattade vi i fyra  punkter: 

Påverka, Synas, Rekrytera/Organisera och Utbilda.

SKTF ska påverka genom förhandlingar och opinionsbildning, bland annat i syfte att höja statusen

på våra medlemmars arbete.

SKTF ska synas mer än tidigare för medlemmarna och för presumtiva medlemmar, i klubbar

och avdelningar. Vi ska också etablera politikerkontakter på lokal och nationell nivå.

SKTF ska rekrytera minst lika många nya medlemmar som det antal som lämnar oss. Alla nyan-

ställda och alla oorganiserade ska erbjudas medlemskap i SKTF.

SKTF ska fortsätta att utbilda och informera medlemmar och förtroendevalda.

Ovanstående punkter kan komma att bli en tuff utmaning för oss, men jag känner ingen oro.

Med förbundets kraft kommer vi långsiktigt att lyckas. Vi kommer att ta matchen!

Men under tiden tänker vi ta en annan match – matchen om alliansens a-kasseförslag. Vid det här

laget vet ni redan vad förslaget kommer att innebära för våra medlemmar. Vårt budskap är glasklart.

Släng det i papperskorgen! 

Vi är övertygade om att förslaget inte kommer att skapa fler jobb, bara fler otrygga anställda. 

Så nu, alla fackligt förtroendevalda i SKTF, nu tar vi matchen mot a-kasseförslaget, för kollektiv-

avtalen och för en god välfärd!

Vi hörs!
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Högt i tak på SKTFs
förbundsmöte

Årets förbundsmöte, som hölls på Aros

kongresscenter i Västerås den 24–26 sep-

tember, hade ett tight schema. Ledamö-

terna delades in i utskott utifrån olika

teman, och motioner och rapporter fick

en grundlig genomgång innan beslut

fattades i plenum.

I två av utskotten behandlades inga

motioner. Utskotten som behandlade

trygghet i arbetslivet och facklig europa-

politik pratade istället om visioner och

ideologi. Resultatet av diskussionerna

har, efter förbundsmötet, skickats vidare

till SKTFs förbundsstyrelse för vidare

behandling inför fortsatta diskussioner.

Två nya programområden, som slår

fast SKTFs ståndpunkter kring anställ-

ningsvillkor och etnisk mångfald, antogs.

Det betyder att det nu finns totalt nio

programdokument, som ska användas i

SKTFs fackliga arbete på alla nivåer.

SKTF fick en ny förbundsstyrelsele-

damot – Marjo Nieminen från Stockholm

blev invald efter Yvonne Lundén som

avsagt sig sin plats.

Mötet fattade också det slutgiltiga

beslutet att de fackliga organisationerna

inom Svenska Missionskyrkan och EFS

ska fusioneras med SKTF från årsskiftet.

– Det är ett historiskt beslut, sa Eva

Nordmark om det faktum att SKTF nu

blir det största fackförbundet inom

Sveriges frikyrkor.

Många av de 155 motioner som kom-

mit in handlade om SKTFs organisation

och interna arbete. Bland annat besluta-

des att det ska göras en utvärdering av

SKTFs lokala organisation, som nu gällt

i några år.

De beslut som fattades på förbunds-

mötet och om utskottens diskussioner,

kan du läsa om här i Aspekten. På sktf.se

hittar du hela listan med motioner och

vilka beslut som fattades i detalj. KN

155 motioner, ett antal rapporter och två nya programoråden.

En ny förbundsstyrelseledamot, ett nytt valutskott och ett

historiskt beslut som gör SKTF till det största fackförbundet

inom Sveriges frikyrkor. Där har du ett axplock från SKTFs

förbundsmöte 2006.

https://www.sktf.se/Templates/Page____14004.aspx
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Eva Nordmark i sitt inledningstal

Framtiden rymmer hot men även möjligheter

– På så sätt är vi i

samma situation som

de pionjärer som sam-

lades i juni 1936 till

konstituerande kon-

gress och skapade det

förbund vi nu har att

vårda och utveckla. Vi

firar alltså 70 fram-

gångsrika år i år.

Med anledning

av fusionsbeslutet mel-

lan medarbetarförbun-

det inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, personalor-

ganisationen inom Svenska Missionskyrkan och SKTF

berättade Eva Nordmark att fusioner och sammanslag-

ningar alltid varit en del av SKTFs historia.

Hon sa vidare att det fackliga uppdraget idag är det

samma som för 70 år sedan.

– I grund och botten handlar uppdraget fortfarande

om att organisera och påverka medlemmarnas villkor.

Organiseringsarbetet handlar om att rekrytera så

många medlemmar som möjligt för vår sak. Ju fler vi är

desto starkare är vi. Men organiseringen handlar också

om att utbilda medlemmarna och oss förtroendevalda.

Eva Nordmark konstaterade att Sverige snart får en

– Det här förbundsmötet genomför vi i en tid som rymmer utmaningar och möjligheter. Men

även hot som kräver att vi agerar på ett riktigt sätt. Det sa SKTFs förbundsordförande Eva

Nordmark när hon inledningstalade vid förbundsmötet i Västerås.
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ny, hungrig regering och uppmanade förbundsmötets

deltagare att ta kontakt med alla nya lokala politiker.

– Det är ett gyllene tillfälle för SKTF att få inflytande

genom opinionsbildning när så många nya politiker är

på plats.

Alliansens förslag om försämringarna i a-kassan kri-

tiserades av Eva Nordmark och SKTFs budskap är att

förslaget ska slängas i papperskorgen.

– Det är vår skyldighet, som facklig organisation, att

reagera när ett förslag som så tydligt berör våra med-

lemmar presenteras. Oavsett från vilket parti förslaget

kommer ifrån.

Inför den kommande avtalsrörelsen konstaterade

hon vikten av att få alla arbetsgivare att se personalen

som en resurs och inte som en kostnad. Och att det

finns en tydlig koppling mellan löneutveckling och

verksamhetsutveckling.

Eva Nordmark kunde också slå fast att SKTFs med-

lemmar har haft en reallöneförbättring de senaste åren.

Hon kunde också meddela att årets utvärderingar av de

lokala löneförhandlingarna 2006 visar att vi har lyckats

mycket bra när det gäller arbetet med lönekartläggning-

arna.

När det gällde omställningsavtal, som idag finns på

hela arbetsmarknaden utom i kommuner och landsting,

kunde Eva Nordmark berätta att SKTF under hösten

ska försöka skapa ett tryck på de kommunala arbets-

givarna.

Hon fortsatte med att fokusera på det fackliga upp-

draget, vikten av att jobba vidare för att nå SKTFs vision

och några av de strategiska verktyg som organisationen

har när det gäller att organisera och utbilda medlemmar.

– Låt oss först och främst konstatera att frågan om

kollektivavtalens framtid inte avgörs av alliansens a-

kasseförslag utan av vår egen förmåga att organisera

och rekrytera medlemmar. Om vi upprätthåller och

ökar vår organisationsgrad kommer vi också att kunna

teckna avtal.

Bra kunskap om in- och utflöden av medlemmar,

planer, aktiviteter, lokala och regionala projekt samt lis-

tor, seminarier och rekryteringsmaterial, Tria och den

nya rekryteringsenheten var några av de verktyg för

organisering som Eva Nordmark lyfte fram. Hon lyfte

även fram inkomstförsäkringen och betonade att den

kan komma att spela ännu en större roll om försäm-

ringarna i a-kassan genomförs.

Avslutningsvis tog Eva Nordmark upp det nya med-

lemsutbildningsmaterialet och programområdena som

tydliggör SKTFs fackliga politiska ställningstaganden.

Hon nämnde även förbundsstyrelsens långsiktiga opi-

nionsbildningsstrategi som används för att få till ett

målinriktat och synkroniserat opinionsbildningsarbete

lokalt och centralt.

Förbundsmötet fattade beslut

om vilken inriktning SKTFs

verksamhet ska ha under de

kommande två åren. Inriktnings-

dokumentet är ett stöd för verksam-

hetsplaneringen på alla nivåer inom SKTF. 

SKTF driver rätten till kollektivavtal som medel för ett
starkt inflytande över villkoren för våra medlemmar.
SKTF går till offensiv för fackliga rättigheter och för att
värna starka fackliga organisationer. SKTFs viktigaste
uppgifter under de kommande åren är att:

Påverka 
SKTF ska påverka genom 
� Förhandlingar i syfte att åstadkomma bra löner,
arbetsmiljö och andra villkor för våra medlemmar.
� Opinionsbildning i syfte att höja statusen på våra
medlemmars arbete genom att synliggöra allt det arbete
våra medlemmar utför med att leda, planera och admi-
nistrera välfärden.

Synas 
SKTF ska synas mer än tidigare för medlemmarna och
potentiella medlemmar i klubbar och avdelningar. SKTF
ska också etablera och upprätthålla kontakter
med politiker på lokal och nationell nivå.

Organisera/rekrytera 
SKTF ska rekrytera minst lika många nya medlemmar
som det antal som lämnar oss. Alla nyanställda och alla
oorganiserade inom vårt område ska erbjudas medlem-
skap i SKTF.

Utbilda 
SKTF ska utbilda och informera medlemmar och för-
troendevalda. Den nya medlemsutbildningen är det vik-
tigaste verktyget.

Utgångspunkten i allt är SKTFs vision, värdegrund, kännetecken och
programdokument. De finns att läsa på sktf.se.

Inriktning av verksamheten2007–2008 
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Måndag 10.00 förmiddagsfika
Hinner med en snabb kopp kaffe, 
en fralla och kort diskussion med 
två kollegor från utskottet.

Måndag 10.05 Träffar på Christian
Träffar på Christian som skriver för Aspekten.
Bestämmer att vi ska ses senare för en kort intervju.

Måndag 12.50 Kaffe på maten
Hinner ta med en kopp kaffe efter lunchen och
besöka det rum där förbundets informatörer och
SKTF-tidningens personal arbetar.

Måndag 11.30 Utskottsarbete
Utskottsarbetet var intensivt med många
motioner och diskusioner.

Måndag 13.00 Intervju
Intervjuas av Aspekten

SKTFs förbundsmöte samlar förtroendevalda

ombud från hela landet. Under tre dagar möts de

för att testa idéer, utmana rådande fackliga koncept

och utveckla SKTFs politik. Aspekten har följt ett av

ombuden, Pierre Holmgren från Piteå, under årets

förbundsmöte i Västerås.
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Pierre Holmgren vaknar klockan sju på

söndag morgon. Han svänger benen över

sängkanten, gnuggar sömnen ur ögonen;

kliver upp.

Han duschar och klär sig, går ut till

köket där sönerna Anton och Viktor

väntar på frukost.

Det blir fil och flingor. Enkelt och bra.

Lukas, den yngste sonen, sover fortfa-

rande.

Strax före klockan tio stannar en taxi

utanför porten. Det är dags att ge sig av.

Till SKTFs förbundsmöte i Västerås.

Resan tar tid. Pierre bor i Piteå och

flyger till Stockholm via Kallax flygplats.

Från Arlanda går en buss vidare till

Västerås. Halv fyra är han framme.

– Då var det snabba ryck, ingen tid att

checka in på hotellet utan in med väs-

korna i garderoben på Aros kongress-

center och sedan direkt in i stora hörsa-

len för att inte missa Eva Nordmarks

inledningstal.

Hur hade du förberett dig inför 

förbundsmötet?

– Ja, vid sidan av att jag läst alla motio-

ner och rapporter så deltog jag på ett

förmöte på Sunderbyns folkhögskola.

Där tog vi upp i princip alla de frågor

som senare skulle diskuteras på för-

bundsmötet. Viktiga frågor vi pratade

om där var bland annat alliansens för-

slag kring a-kassan och volontärfrågan.

På förbundsmötet satt du med i det

utskott som diskuterade interna frågor,

var det intressant?

– Det var jätteintressant. Vi hade mycket

bra diskussioner. Vi har verkligen högt i

tak i SKTF och det är oerhört viktigt. I år

tyckte jag dessutom att diskussionerna

fick mer substans då det vid ett flertal

tillfällen visade sig att motionären själv

satt med i utskottet.

Hur ser du på ombudens möjligheter till

att påverka?

– Vi har mycket stora möjligheter till det.

Och det visade sig i utskottsarbetet.

Många gånger fördes så pass bra diskus-

sioner att förbundsstyrelsen fick nya

infallsvinklar och kunde ändra eller modi-

fiera sitt förslag till beslut. Hade det inte

varit för diskussionerna i utskotten hade

det inte hänt.

Förbundsmötet är en del av att engagera

sig fackligt – hur ser du på de andra

delarna?

– Det är inte varje dag som någon med-

lem kommer upp och klappar en på

Måndag 13.05 Mer intervju
Intervjuas av Aspekten om hur jag upplevt 
förbundsmötet.

Måndag 13.00 Intervju
Det blir många koppar kaffe på ett 
förbundsmöte.

Tisdag 15.15 Votering
Några motioner beslutades efter votering. 
Här röstar jag, och många med mig, på helt
rätt förslag.

Pierres förbundsmöte
axeln och säger att man gör ett kalas-

jobb. Men det är ändå något av det bästa

jag gjort. Om jag ångrar någonting så är

det att jag inte började engagera mig

fackligt tidigare. Att jobba fackligt är

tufft och ibland lite obekvämt men det

är också oerhört givande och lärorikt.

Förbundsmötet lider mot sitt slut. Nu

är det två år till nästa möte. Efter Eva

Nordmarks avslutningstal är det dags för

Pierre att resa hem till Piteå igen. Strax

efter midnatt är han framme.

Efter bara några timmar sömn är det

dags att kliva upp. Tillbaka i verklighe-

ten har Pierre en mbl-förhandling att

genomföra. CÖ
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SKTFs programområden finns till för att tydliggöra och stärka

SKTFs inflytande på arbetsplatser, i regioner och i rikspolitiken.

Förbundsmötet antog i år program kring etnisk mångfald och

anställningsvillkor.

Arbetet med att ta fram SKTFs stånd-

punkter inom olika områden blev ett

viktigt resultat av arbetet Vision 2004.

Tanken är att tydliggöra SKTFs värde-

grund, ideologi och vision, genom att

bland annat arbeta fram programdoku-

ment. Sju programområden blev klara

förra året: I år antogs två nya program –

ett om etnisk mångfald och ett om an-

ställningsvillkor. Här presenterar vi de

nya programmen.

Program om anställningsvillkor
och etnisk mångfald

SKTFs nio programområden ska fungera som ett verktyg i det
fackliga arbetet. De kan användas i opinionsbildningen och i
mötet med potentiella medlemmar och beslutsfattare.
Programområdena är:
Lönepolitik
Arbetsmiljö
Internationellt
Jämställdhet
Ledarskap
Välfärd
Sysselsättning/arbetsmarknad
Etnisk mångfald
Anställningsvillkor
Alla SKTFs programområden finns på sktf.se > Om SKTF > SKTF tycker...

FAKTA

Nytt!

Nytt!

https://www.sktf.se/Templates/Page____283.aspx
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Anställningsvillkor

Etnisk mångfald

Mål och syfte
Varje SKTF-medlem ska ha ett reellt och

avgörande inflytande över de egna

anställningsvillkoren och hur de fast-

ställs. Anställningsvillkoren ska vara för-

enliga med det långsiktiga målet om ett

hållbart arbetsliv. Det innebär att SKTF

genom kollektivavtal och centralt och

lokalt fackligt arbete ska sträva mot detta

mål. Det innebär också att SKTF genom

stöd, rådgivning och metodutveckling ska

stå bakom medlemmen i frågor som rör

anställningsvillkor och hur de fastställs.

Ståndpunkter
� SKTFs medlemmar ska garanteras tills-
vidareanställning på heltid med möjlighe-
ter till hel eller partiell ledighet. Avtalen ska
ge möjlighet till förkortad arbetstid och
inflytande över arbetstidens förläggning
samt möjlighet att begränsa övertiden,
jour och beredskapstjänstgöring. SKTFs
medlemmar ska även kunna påverka
semesterns längd och förläggning, utöver
det som följer av lag.
� SKTFs medlemmar ska garanteras
information och inflytande i frågor som rör
verksamhets- och yrkesfrågor samt anställ-
ningsvillkoren i övrigt. Det ska finnas tyd-
liga ”spelregler” på arbetsplats- och indi-
vidnivå som reglerar dialogen mellan med-
lem och arbetsgivare.
� SKTF vill att rättssäkerheten och den
personliga integriteten ska stärkas genom
lag och avtal utifrån de senaste årens
utveckling på såväl informationsteknikens
som medicinens område, vilket har med-
fört ökade möjligheter för arbetsgivarna att
kontrollera anställda och arbetssökande.
� SKTF ska teckna kollektivavtal vars vill-
kor förbättras i takt med utvecklingen i
samhället i övrigt. Avtalen ska ge stöd i
arbetet mot diskriminering i ett jämlikt
arbetsliv samt ge yttrande- och medde-
larfrihet oavsett var medlemmarna befin-
ner sig på arbetsmarknaden.
Kollektivavtalen ska även ge möjlighet för
medlemmar att inom givna ramar träffa

Mål och syfte
SKTFs mål är att alla oavsett etnisk till-

hörighet ska ha samma rätt och möjlig-

heter till anställning och utveckling i

arbetslivet samt till goda villkor i arbetet

i övrigt. SKTFs mål är en representation

och en verksamhet som avspeglar för-

bundets medlemssammansättning. SKTF

arbetar aktivt för att motverka alla for-

mer av diskriminering och andra former

av intolerans. SKTFs etniska mångfalds-

program är grunden och riktmärket för

det etniska integrationsarbetet centralt,

lokalt och i internationella samman-

hang. Det innebär att allt etniskt mång-

faldsarbete prövas mot programmet i

syfte att skapa genomslag och acceptans.

Ståndpunkter
� SKTF arbetar för att öka den etniska
mångfalden och integrationen i arbetslivet,
det egna förbundet och samhället i övrigt.
� SKTF arbetar för att i avtal med arbets-

givare skapa goda villkor och möjligheter
till utveckling i arbetet
� SKTF anser att en metod för mångfald
är avidentifiering av jobbansökningar.
SKTF tillämpar denna metod i den egna
organisationen och rekommenderar/kräver
även förbundets motparter att tillämpa
den.
� SKTF anser att aktiva åtgärder mot dis-
kriminering på arbetsmarknaden är nöd-
vändig. Ett steg i den riktningen är att i lag
vid anställningsförfarande, främja mång-
fald och tillåta positiv särbehandling på
etnisk grund, på motsvarande sätt som
det i dag är tillåtet att positivt särbehandla
på grund av kön i jämställdhetslagen. 
� SKTF ska i den egna organisationen,
identifiera, tydliggöra, lokalisera samt lösa
de direkta eller indirekta problem som för-
bundet har i dag, vad gäller underrepre-
sentation i beslutsorganen för medlemmar
med annan etnisk bakgrund än svensk. 
� Mångfaldsfrågorna ska genomsyra
SKTFs verksamhet på alla nivåer och inom
alla verksamhetsgrenar.

överenskommelse med arbetsgivare om
anpassade anställningsvillkor utifrån med-
lemmens behov.
� SKTFs medlemmar ska ha rätt till per-
sonlig och yrkesmässig utveckling.
Kontinuerlig kompetensutveckling är en
grundläggande rättighet för alla medlem-
mar för att säkerställa anställningstrygghe-
ten och en positiv utveckling. I normalfal-
let ska detta ske inom ramen för ordinarie
arbetstid.
� SKTFs medlemmar ska omfattas av
trygghet i ett föränderligt arbetsliv. Det kan
bland annat ske genom att omställnings-
avtal tecknas som ökar möjligheterna för

fortsatt anställningsbarhet och som stöd-
jer utvecklingen mot ett väl fungerande
arbetsliv.
� SKTFs medlemmar ska ges ett försäk-
ringsskydd för inkomstförlust och rehabili-
tering vid olycksfall, sjukdom och arbets-
löshet.
� SKTF vill att pensionsavtalen ska garan-
tera den anställde en sammanlagd pen-
sion som det går att leva på och som
också ger möjlighet till en flexibel pensio-
neringsperiod.
� Vid anställning av oprövad arbetstagare
är det viktigt att den befintliga lönebilden
ligger till grund för lönesättningen.



1010

Visionärt om framtiden

Hänt i utskotten

Vid årets förbundsmöte testades en ny form av framtidsdiskussioner. I två utskott

behandlades inga motioner – istället var det storslagna visioner och facklig ideologi

som testades mot varandra. Taket var högt och det fanns utrymme för samtliga

ombud att komma till tals. Resultatet av diskussionerna har, efter förbundsmötet,

skickats vidare till SKTFs förbundsstyrelse för vidare behandling inför fortsatta

diskussioner inom förbundet.

Nytt för i år är att två av elva utskott
bedrevs i en annan form än den tra-
ditionella. Utskott 1 var ett av dessa
två, hur tycker du arbetet gick?

– Det gick mycket bra, vi hade sex frå-

geställningar och vi delade upp oss i fyra

grupper som sedan diskuterade några

frågor var. I grupperna blev det livlig

debatt och alla kom till tals. Det var högt

i tak, mycket livligt men med en till-

låtande atmosfär. Vid återsamlingen

redogjorde grupperna sina punkter och

dessa diskuterades i hela gruppen. Min-

nesanteckningar skrevs och överlämnades

till förbundsstyrelsen för vidare bearbet-

ning.

Har någon fråga varit extra het?
– Alla var engagerade och många nya

idéer kom upp. Att få rörlighet på arbets-

marknaden var en viktig fråga och då

måste vi ha ett heltäckande trygghetssys-

tem.

Utskottet tycker det är viktigt att fort-

sätta debatten på hemmaplan, vi ser

också Evas arbete i TCO som viktig del i

en förändring.

Det jag kommer minnas bäst från

gruppen är känslan av att vara i rätt sam-

Hur får vi en 
trygg arbetsmarknad?

Engagerar europafrågor m

Ett av utskotten hade trygghet i arbetslivet på agendan. 

Ann-Margret Westman var ordförande i utskottet. 

manhang, bland tillåtande människor.

Allt positivt som kom fram. Dessutom

fanns en god sammanträdesordning. AP

Deltagarna i utskott två fick aktivera den delen av hjärnan som

tänker de stora stora tankarna ordentligt. De hade i uppgift att

tänka fritt kring SKTFs europapolitik. Det fanns inga motioner

eller programdokument att diskutera kring, men de lyckades

ändå komma fram till en hel del matnyttigt.

– Jag tycker att det är bra att vi hade en

fri diskussion. Jag tror att det bästa sät-

tet att jobba med de här frågorna är i

gruppdiskussioner. Det är bra att vi som

förtroendevalda får lite mer delaktighet i

europapolitiken, säger Patrik Gavander,

ordförande i avdelning 311 och som del-

tog i utskottets diskussioner.

Deltagarna i utskottet diskuterade

bland annat hur man ska få medlem-

marna att engagera sig för europafrå-

gorna. Samtliga kunde enas om att

genom att bjuda in till en diskussion om

”EU-frågor” lockar ingen. Man behöver

hitta frågor som ligger mer nära med-

lemmarna. En fråga som är aktuell nu,

arbetstidsfrågan, trodde flera kunde

locka medlemmarna.

– Vi har informerat en del kring

arbetstidslagen och det är verkligen en

fråga som engagerar medlemmarna,

säger Dick Österholm.

Vad gör facket i Bryssel?
SKTFs arbete på Europanivå diskutera-

des i utskottet och SKTFs internationella



AnnKatrien Jansson
Munkforsavdelningen 
– SKTF kommer att jobba mycket med
anställningstrygghet. De fasta tjäns-
terna kommer att försvinna, och vi ska
jobba för att medlemmarna kan känna
sig trygga ändå.

Kjerstin Ljungberg
Kalmar läns lanstingsavdelning 
– Medlemmarna är grunden även i
framtiden. SKTF kan säkert vara ett
annorlunda förbund då. Kanske har vi
gått samman med ett annat förbund.
Men oavsett är rekryteringen vår vikti-
gaste fråga. 

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?
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dlemmar?
sekreterare som arbetar med EU-frågor,

Dan Nielsen, berättade en del om hur

arbetet är organiserat i Bryssel.

– Det kräver stora resurser och kon-

takter för att kunna påverka i EU. Vi

arbetar mycket genom EFS (Europa-

facket) och EPSU (En europeisk organi-

sation för offentliganställdas fackför-

bund) och naturligtvis använder vi

Brysselkontoret. De har kontakterna i

Bryssel, det är svårt för SKTF att ha det

inflytandet som man får genom att vara

på plats.

Samarbete ger inflytande
Att samarbeta fackföreningar i Europa

emellan ger resultat, det var tydligt i frå-

gan om tjänstedirektivet, när hela den

europeiska fackföreningsrörelsen stod

samlad. Samarbetet med andra fackför-

eningar i Europa är också något som

intresserar

Patrik

Gavander:

– Vad har

SKTF lärt

sig av att

samarbeta

med andra

fackför-

eningar?

Den europeiska fackföreningsrörelsen

skiljer ju sig från den nordiska och det

skulle vara intressant att veta mer om

andra organisationer i Europa.

– Jag tycker också att det samarbetet

är väldigt viktigt. Även om det kanske

innebär att vi måste kompromissa med

våra ställningstaganden lite grann så tror

jag att det är viktigare att stå enade med

en europeisk facklig röst, säger Patrik

Gavander vidare. JL

Tänk globalt – agera lokalt
Skövde, Bryssel, Porto Allegre är namnet på en ny broschyr som SKTF har tagit fram.
Namnet på skriften illustrerar att den fackliga kampen inte längre endast är nationell.
Sedan fackföreningsrörelsens framväxt har det funnits en stark solidaritet fackför-
eningar emellan. Men det som blir mer och mer påtagligt nu är att väldigt mycket
beslut som påverkar den fackliga vardagen tas någon annan stans än i Sverige. Det
är därför viktigt att SKTF – förtroendevalda och medlemmar – har kunskap om var
besluten fattas och på vilket sätt man kan påverka. Den här skriften är tänkt som en
introduktion i det ämnet och som en intresseväckare för att söka mer kunskap.
Beställ den på sktf.se > förtroendevaldas sidor.

Patrik Gavander

https://www.sktf.se/Templates/Page____794.aspx
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Utskott nummer tre med ansvar för

organisering och rekrytering hade

endast sex motioner att ta ställning till

på förbundsmötet i Västerås. Det resul-

terade bland annat i att utskottet kunde

koncentrera sig på en rapport om Tria

samt mer övergripande frågor kring

rekrytering och organisering.

– Vi hade till exempel en fantastiskt

bra redovisning av Trias verksamhet med

en djup efterföljande diskussion, säger

utskottets ordförande Michael Walldén,

Uppsala.

Triarapporten beskrev i detalj Trias

verksamhet under de senaste två åren.

Trias målgrupp, 65 000 studenter ut-

spridda på 15 akademiska utbildnings-

inriktningar, 22 skolor och 29 orter, re-

dovisades.

Tria har sedan våren 2005 byggt upp

sitt varumärke med bland annat en tyd-

lig grafisk profil, en webbplats, event-

och föreläsningsturnéer, annonskam-

panjer på webb, bio och i studentpress,

målgruppsanpassade direktutskick och

med hjälp av ett 50-tal deltidsanställda

studentinformatörer.

Resultatet för Tria visar, sedan augusti

2005, på en nettoökning med 2 193 nya

medlemmar till 17 940 medlemmar.

Utskottet för organisering & rekrytering

Övergången från Tria 
är en ödesfråga för SKTF
Organisering och rekrytering är två av SKTFs framtidsfrågor. Vid sidan av

rent ekonomiska konsekvenser, som kommer av ett minskat antal

medlemmar, handlar det ytterst om SKTFs ställning på arbetsmarknaden.

Övergångsarbetet, från Tria till yrkes-

verksamt medlemskap, är centralt för

den förbundsvisa rekryteringen av Trias

medlemmar. Övergångsarbetet går ut på

att, under hela studietiden, förstärka stu-

denternas relation till – och förtroende-

kapital för – SKTF, ST och HTF. Ansvaret

för övergången ligger därför hos förbun-

den – och inte hos Tria.

Utskottet slog i sitt slutbetänkande

bland annat fast att:

� SKTFs rekryteringsmål, om att rekry-

tera minst lika många medlemmar

som det antal som lämnar förbundet,

kvarstår.

� Den nya rekryteringsenheten ska inte

ersätta det lokala arbetet utan fungera

som ett komplement med verksam-

het som SKTF inte arbetar med idag.

� Organisering är en verksamhet som

ska kopplas samman med allt fackligt

arbete, en verksamhet som SKTF ska

arbeta med varje dag.

� Tria och övergångsarbetet är en

mycket viktig del av organiseringen.

Samtliga nyanställda och nyutexami-

nerade inom förbundets område ska,

när de kommer till sin arbetsplats,

erbjudas att gå med i SKTF.

� Avdelningar och klubbar bör ha till-

gång till information om de insatser

som Tria och övergångsarbetet genom-

för. Särskilt viktigt är det gällande de

utskick som görs till avgångsstuden-

ter. Tria kommer, efter diskussionen i

utskottet, att publicera information

på förtroendevaldasidorna på sktf.se.

� Förbundet måste kontinuerligt följa

upp in- och utflöden bland chefs-

medlemmar samt arbeta vidare med

de beslut som fattades i frågan vid

förbundsmötet 2005.

– Jag tycker att det var en fördel att vi

inte hade fler motioner i utskottet. Det

fanns gott om tid att koncentrera sig på

motionsbehandlingen, ingen stress och

alla som ville säga något fick göra det.

Fler motioner kan tyvärr, på grund av

tidsbrist, innebära att man som ordfö-

rande får gå in och strypa debatten, säger

Michael Walldén. CÖ

Hänt i utskotten



– Vårt utskott måste ha varit förbunds-

mötets lugnaste, berättar Ann-Marie

Johansson, Linköping, ordförande för

utskottet med ansvar för SKTFs organi-

sationspolitik.

Med bara fyra motioner att behandla

hade utskottets ledamöter en hel del tid

till att diskutera.

– Vi hade mycket bra samtal – inte

bara om motionerna – men även kring

den organisationspolitiska rapporten.

Sedan fick vi utmärkt information av

förbundets ombudsmän. Vi lärde oss

nog mer än vi debatterade, säger Ann-

Marie Johansson.

Organisationsrapporten diskuterades

flitigt i utskottet och skickades till ple-

num med ett uppdrag till förbundssty-

relsen: att uppdatera och anpassa rap-

porten till rådande politiska verklighet.

Två av de fyra motionerna föreslog att

SKTF skulle undersöka möjligheterna till

ett samgående med ett annat fackför-

bund. En fråga som tidigare ansetts kon-

troversiell men som nu inte resulterade i

någon hetare debatt. Utskottet gick på

förbundsstyrelsens rekommendation om

att besvara motionerna. CÖ

Magnus Sällström
Vårdföretagarnas allmänna klubb 
– Jag tror att vi fortfarande kommer att
kämpa för våra kollektivavtal och
arbetstryggheten. Kan fackförening-
arna, i norden och EU, ena sig så tror
jag att vi kan klara av frågan.

Kerstin Hargin
Huddingeavdelningen 
– Oj, om 70 år kommer SKTF att vara
mycket mer inblandad i allt som sker i
livet utanför arbetet. Lönearbetet kom-
mer vara en mindre del av hela livet,
eftersom tekniken gått framåt så
mycket.

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?
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Utskottet för organisationspolitik

Verklighetsanpassa SKTFs
organisationspolitik

”Vi lärde oss nog 
mer än vi debatterade”



– Det förekom en del spretiga diskussioner i utskottet

men vi röstade demokratiskt och kom till konsensus.

Jag var på mitt första förbundsmöte och jag lyfter på

hatten för SKTFs arbetsmetoder. Demokratin i den här

rörelsen är bra. Jag jobbar i FN-rörelsen också och

kommer att ta med mig många idéer dit, säger Nelly

Björklund, allmänna klubben i Västerås.

Ansvarskommitténs arbete
I utskottet diskuterades tre motioner om Ansvars-

kommitténs arbete. Diskussionerna i utskottet kom att

handla mycket om hur man ska kunna engagera med-

lemmar och förtroendevalda i diskussionerna. Flera

kunde konstatera att förbundets arbete med att föra ut

information om Ansvarsutredningen har gett resultat.

– De som jag har träffat, de vet vad Ansvarskommittén

är, sade ett ombud.

Många i utskottet tyckte att det är viktigt att fortsätta

informera om Ansvarskommitténs arbete, och att

mycket av det arbetet måste göras lokalt, så att det finns

en beredskap inför eventuella förändringar utifrån

ansvarskommitténs förslag.

Avslag på privatiseringsmotion
En motion handlade om att begränsa privatiseringarna.

Den motionen avslogs av förbundsmötet bland annat

med en hänvisning till SKTFs välfärdsprogram, antaget

av förbundsmötet förra året, där det anges:

”Det som måste känneteckna välfärden är att den är

solidariskt finansierad via skatterna och/eller demokra-

tiskt beslutade taxor samt att den kommer alla till del.

Det överordnade för oss är att följande är under demo-

kratisk kontroll när det gäller offentliga tjänster.”

Ann-Mari Rydell, ledamot i förbundsstyrelsen

utvecklade resonemanget kring privat eller inte med att

ta ett exempel från sin egna lokala verklighet.

– Vi får inte läkare till min kommun men invånare vill

14

Utskottet för välfärd & arbetsmarknad

Välfärdsfrågor 
engagerar ombuden

Utskott fem hade ett grannlaga arbete framför sig. De skulle

diskutera 29 motioner. Många av dem med ett innehåll som

väcker mycket åsikter och diskussionsvilja. Utskottet lyckades

komma till fram till konsensus i många frågor och i plenum

uteblev de stora diskussionerna.

Hänt i utskotten



Göran Klaesson
avdelning 051, Motala Vadstena 
– Det kommer att vara löner. Det har
alltid varit den viktigaste frågan och
kommer alltid att vara det. 

Marie Nilsson
avdelning 137, Östergötland 
– Lönerna kommer även att vara en
viktig facklig fråga om 70 år. Jag tror
även att a-kassefrågan kommer att
vara viktig om 70 år.

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?
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ha vårdcentral, det är några som har startat en vårdcen-

tral och då har vi gått in och krävt kollektivavtal.

Medlemmarna kommer inte att stanna kvar i avdel-

ningen men de kommer att stanna kvar i SKTF och vi

har sett till att det ska vara kollektivavtal. Ibland måste

man se till hur det fungerar i verkligheten och göra det

bästa av situationen.

Förbundsmötet fattade dock beslut om förbundet

skall initiera en underökning av avregleringarnas kon-

sekvenser.

Flera beslut
� Ett antal motioner om villkorsfrågor som ansågs

besvarade eller hänsköts till avtalsgruppens arbete.

� SKTF ska lyfta frågan om de orimliga löner och

bonusar som ett fåtal får ta del av till TCO. Frågan

bör diskuteras ur ett socialetiskt perspektiv.

� Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att inom TCO dels

ta upp frågan om att hos regeringen aktualisera en

utvärdering av det allmänna pensionssystemet, dels

verka för att ytterligare medel inte förs från AP-fon-

derna.

� SKTF ska lyfta frågan om kvalitetssäkrade arbetsför-

medlingar till TCO.

� Konsumentfrågornas betydelse för medlemmarna

skall också lyftas till TCO

� Ta fram ett aktuellt och lättillgängligt material för

förtroendevalda för att öka kunskapen om offentlig

upphandling och för att ge stöd i det lokala fackliga

arbetet. JL
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Utskottet för yrkesfrågor hade tre

motioner som samtliga fokuserade på

chefers organisering inom SKTF. I två av

dessa yrkades det att chefer ska kunna

organiseras direkt under SKTF-centren.

Utskottet diskuterade frågan ingå-

ende innan man beslutade sig för att

ställa upp på förbundsstyrelsens förslag

och avslå de två motionerna.

Utskottet poängterade dock att:
� Det är viktigt att organisationen, för

att rättvist kunna utvärdera resulta-

tet, fullföljer de beslut som togs på

förbundsmötet 2005.

� Det lokala ansvaret för att skapa goda

förutsättningar för chefsmedlemmar

är stort.

� Det är oroande att endast 25% av

samtliga avdelningar/klubbar utsett

en representant som lokalt ska före-

träda cheferna.

� Chefsrepresentationen i det fackliga

arbetet är en viktig, och önskvärd,

framgångsfaktor i arbetet att stärka

förbundets vertikalitet.

Utskottet för yrkesfrågor

Fler måste utse representanter 
för att företräda chefer
SKTF behöver rekrytera fler chefer. Där är de flesta överrens. Men hur förbundet på bästa sätt ska ta

hand om sina chefsmedlemmar, det är en fråga som väcker mer diskussion.

En motion, där det yrkades på att tid-

ningen Social Qrage skulle vara avgiftsfri

för medlemmar som arbetar inom det

sociala området, resulterade i ett med-

skick från utskottet till förbundsmötet

där man bland annat skrev: ”att organi-

sationen på alla nivåer framgent tydligt

marknadsför tidningen Social Qrage och

arbetar med att öka antalet betalande

prenumeranter”.

Utskottet ville dock inte gå så långt

som att yrka bifall på motionen. CÖ



Ulf Klasén
Aleris-klubben 
– Det kommer nya saker hela tiden,
men arbetsmiljön är alltid lika viktig.
Om 70 år är det IT-frågor som SKTF
jobbar med. Frågor om teknik som vi
inte ens kan föreställa oss idag.

Ulla Grönquist
avdelning 57 Västerås 
– Kollektivavtalens vara eller icke vara.
Och om det inte kommer att finnas
kollektivavtal fortfarande så kommer
det något nytt, ungdomarna kommer
med något nytt och förhoppningsvis
ännu starkare. 

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?

Motionerna som utskott 7 skulle be-

handla handlade om SKTFs lönepolitik.

– Det var bra att få tillfälle att disku-

tera hur SKTFs lönepolitik fungerar

lokalt, säger utskottets ordförande

Daniel Nordbeck. Vår lönemodell är bra

och har goda intentioner, men där det

inte fungerar är det inte alls bra. Jag tror

att de som satt i utskottet tyckte det var

skönt att ventilera frågorna. Det var

också bra att förhandlingschefen Anders

Hammarbäck var med och deltog i dis-

kussionerna.

Budskap till avtalsgrupperna
Efter utskottets diskussioner enades för-

bundsmötet om ett medskick till för-

bundsstyrelsen, avtalsgrupperna och av-

talsforum inför avtalsrörelsen 2007. Med-

skicket handlar om att det finns problem

i hur löneprocessen fungerar lokalt jäm-

fört med de intentioner som finns i

HÖK-avtalets bilaga 5, och rikta fokus

på tre frågor där det finns brister:

1. Det är viktigt att intentionerna med

den lokala lönebildningen kan få kollek-

tivavtalsstatus eftersom avtalets akt och

mening inte alltid följs lokalt. En möjlig-

het att tvista på processinnehållet skulle

kunna förbättra SKTFs möjlighet att få

mer välfungerande löneprocesser där det

idag finns problem.

2. Lönesättande chefers roll och förut-

sättningar kan idag vara både svår och

otydlig. Det är en självklarhet att che-

ferna ska ges de förutsättningar som

krävs i form av utbildning, resurser och

befogenheter för att kunna leva upp till

den individuella lönesättningens inten-

tioner. Det är också viktigt att medlem-

marna får utbildning.

3. De centrala parternas roll behöver

vara tydligare i ett nytt avtal. Erfaren-

heter från avtal inom KFS och Fastigo

visar att centrala parters medverkan

många gånger kan lösa upp knutar som

uppstått lokalt. Även erfarenheten från

arbetsmiljörådet och FAS 05 ska tas till-

vara. Partsgemensamma konferenser är

ett bra sätt att utbilda och informera om

avtalet.

Bättre anställningsvillkor för tolkar
En motion tog upp tolkarnas situation,

och krävde bättre villkor för de tolkar

som anlitas av kommuner och landsting.

Som det ser ut nu har tolkarna i de flesta

fall ingen formell anställning, vilket

leder till otrygghet. Utskottet höll med

motionären om att tolkarnas arbetsvill-

kor är undermåliga, och uppmanade

förbundsstyrelsen att arbeta intensivt,

till exempel med opinionsbildning och

att söka allianser med andra aktörer, för

att tolkarna ska beredas anställning för

att få ett tryggare arbetsliv. SKTF måste

peka på vilka värden som riskeras när

pris går före kvalitet vid upphandlingar

av tolktjänster. KN
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Utskottet för löner

Ge löneavtalets inten-
tioner högre status
Utskottet för löner hade nio motioner om lön och en motion

om tolkarnas arbetssituation att behandla. Löneprocessen och

hur den fungerar i avdelningar och klubbar var en diskussion

som ständigt återkom i utskottet. SKTFs förhandlingschef

fanns med i utskottet och tog med sig synpunkterna till

kommande avtalsrörelse.

Hänt i utskotten
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I utskott åtta samlades många motioner med

anställningsvillkor som gemensamt tema. I SKTFs

organisation diskuteras främst anställningsvillkoren

inom avtalsgrupper och därför blev besluten kring

många av motionerna hänskjutna till

avtalsgrupperna. Utskottet ansåg därför att det

behövs mera information om avtalsgruppernas

arbete, samt poängterade vikten av att resultatet av

dessa motioner återredovisas av respektive

avtalsgrupp.

Hänt i utskotten

Utskottet för anställningsvillkor Anställningsvillkor diskute



Björn Lindquister
avdelning 10 Norrköping 
– Jag tror inte att det finns några fack-
föreningar om 70 år. Jag tror att det
finns medborgarlön om 70 år, det
finns så många som inte kommer in
på arbetsmarknaden och för dem är
det bra. 

Carina Ek
Avdelning 26, Växjö 
– Rekryteringen och organisering av
unga är den absolut viktigaste frågan
även i framtiden. Vi måste synliggöra
SKTF som något mer än bara en bra
försäkring.

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?
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– Jag tror att flera av oss var lite ovana

vid tanken att vi inte kunde diskutera

och ta beslut i frågor, utan att de diskus-

sionerna ska tas i avtalsgruppen. I början

gick det lite trögt med diskussionerna i

utskottet, men sen kom det igång. Vi fick

igenom en del tilläggsförslag i plenum,

berättar Ibi Toth, ordförande i SYSAV-

klubben i Malmö, förbundsmötesom-

bud för andra året.

Tilläggsförslag 
En hel del motioner gick dock igenom

och vissa fick tillägg. Bland annat

motion 83 som handlar om situationen

för anhörigvårdare. Avtalet äger Kom-

munal, men Eva Nordmark lovade att

SKTF kommer att ta upp frågan med

Kommunal.

Frågan om kompensationsledighet

diskuterades också. Förbundsmötet fat-

tade beslut om att SKTF kraftfullt ska

verka för att kommande kollektivavtal

ska formuleras så att den kompensations-

ledighet som avses i §13 i Arbetstids-

lagen ska betalas av arbetsgivaren. Och att

SKTF kraftfullt ska verka för att kom-

mande kollektivavtal ska formuleras så att

den veckovila som avses i §14 i Arbets-

tidslagen ska betalas av arbetsgivaren.

Utskottet diskuterade också program-

met om Anställningsvillkor. Se det an-

tagna programmet i sin helhet på sid 9.JL

as vidare i avtalsgrupperna
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Annika Brage 
Förbundsstyrelsen 
– Det kommer säkert att vara liknande
frågor som de vi diskuterar idag men
på en global nivå. Fackliga grundfrågor
som jämställdhet och villkor på arbets-
platsen kommer att vara aktuella även
då.

Björn Larm
Högskolerådets representant på 
förbundsmötet, ordförande, 
studerar juridik
– Om 70 år har vi gått upp i ett annat
förbund, men jag tror att vi driver
samma grundläggande problematik,
det kommer att vara viktigt med ett
starkt fack. Vi kommer att behöva före-
träda medlemmarna gentemot arbets-
givaren.

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?

21

Utskottet för organisationsfrågor

Utvärdera SKTFs
organisation
En utvärdering behöver göras av den nya lokala organisation

som SKTF beslutade om 2002. Det var svaret på många av de

motioner som handlade om SKTFs organisation, och som ett

av utskotten behandlade.

Det hade kommit in en hel del motioner

om SKTFs organisation till förbunds-

mötet.

– Motionerna handlar om problem

som uppstått i avdelningar och klubbar

sedan den nya organisationen kommit

igång – saker som man inte kunnat tänka

ut när man beslutade om organisatio-

nen, säger organisationsutskottets ord-

förande Fredrik Gustavson.

En motionär tyckte till exempel att

medlemmar som blir arbetslösa ska stå

kvar i sin avdelning under LAS-perio-

den. Efter att utskottet diskuterat frågan,

bestämde de efter omröstning att föreslå

bifall för motionen. Men när motionen

kom upp i plenum, blev beslutet istället

att avslå motionen, men att skicka med

frågan till den utredning av organisatio-

nen som föreslogs.

Det fanns en stor enighet i utskottet

att det är viktigt att göra en utvärdering

av en extern utredare av SKTFs organisa-

tion, vilket  förbundsmötet också beslu-

tade. KN

Hänt i utskotten
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Utskottet för stadgar & ekonomi

Vad händer de år vi
inte har förbundsmöte?

Två rapporter och ett tiotal motioner låg på stadge-

och ekonomiutskottets bord. Rapporten om förbunds-

möte vartannat år var den fråga som ledde till mest dis-

kussioner.

– Förutom två personer, ställde sig utskottet helt

bakom förra årets beslut om att ha förbundsmöte vart-

annat år, säger utskottets ordförande Annica Merchant.

– Diskussionerna handlade sedan mer om vad vi bör

göra på mellanåren – ideologiska diskussioner, uppfölj-

ning och arbete med tidigare fattade beslut och så

vidare. Man tyckte att de aktiviteter som ska genomföras

ska präglas av stor frihet vad gäller form och upplägg.

En annan rapport gällde valutskottets arbete med

processen att hitta kandidater till förbundsstyrelsen.

Utskottet fick en föredragning från valutskottets ordfö-

rande Lena Mellbladh om processen inför valet av sty-

relse 2004.

– Utskottet gjorde ett medskick till henne om att val-

beredningen behöver beskriva processen, och lägga ut

den på sktf.se, så att fler känner till hur det går till, berät-

tar Annica Merchant. KN

Hänt i utskotten



Förbundsmötet godkände en rapport om förbundets

framtida organisationspolitik. Det innebär

bland annat en ändring där begreppet

tjänsteman tas bort ur SKTFs stadgar.

Förbundsmötet
1999 fastställde de

senaste organisationspoli-
tiska målsättningarna i programmet
”Strategier för framtiden”. Sedan dess
har samhället utvecklats och även rela-
tionerna mellan de fackliga organisatio-
nerna har förändrats. Därför var det
viktigt att till årets förbundsmöte pre-
sentera en omfattande rapport om
SKTFs organisationspolitik och ge kon-
kreta förslag på hur förbundet ska
arbeta idag och i morgon.

Förbundsmötet ställde sig, efter
rekommendation av utskott fyra,
bakom följande ståndpunkter:

� Hög organisationsgrad skapar god
representativitet och facklig styrka.
Vi behöver rekrytera fler medlemmar
inom vårt organisationsområde.

� Medlemsnyttan väger tyngst.
Organisationspolitiken syftar till att
förbättra villkoren i arbetet.

� Organisationspolitiken tjänar också
syftet att ge SKTF möjlighet att vara
en stark och respekterad deltagare i
samhällsdebatt och samhällsutveck-
ling.

� Organisationspolitiska åtgärder
genomförs i samråd med berörda
medlemmar.

� SKTF vill söka sig bort från gränser
mellan olika förbund och koncen-
trera på samarbete organisationerna
emellan. Samarbetet ska syfta till att
skapa goda förutsättningar för med-
lemmarna att hantera förändringar
och till att förbättra villkoren i arbe-
tet.

� SKTF accepterar rådande avtals- och
partsförhållanden, då SKTF har
medlemmar inom andra organisa-
tioners avtalsområden.

� Medlemmen ska, utifrån de avtals-
mässiga förutsättningar som kan

råda, ha möjlighet att genom eget
val avgöra organisationstillhörighet.

� SKTF verkar för en gemensam
huvudorganisation för tjänstemän.

� SKTF verkar för att antalet tjänste-
mannaorganisationer på vår del av
arbetsmarknaden ska bli färre.

� Organisationspolitiska tvister ska
lösas inom fackföreningsrörelsen.

Förbundsmötet beslutade, i ljuset av
ståndpunkterna, även om en förändring
av SKTFs stadgar. Förändringen innebär
dessutom att ordet tjänsteman stryks ur
förbundets stadgar och dess definition
av SKTFs organisationsområde. 

Stadgeförändringen innebär en ny
formulering i §1 i SKTFs stadgar:
”Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar
alla som arbetar eller har för avsikt att
arbeta med välfärdstjänster utförda i
kommun eller landstings regi, eller till
stöd för den kommunala demokratin. För
skola, vård och omsorg gäller detta också
i privatägda verksamheter. SKTF organi-
serar vidare de som är verksamma i bolag
och stiftelser inom det kommunala områ-
det samt inom Svenska kyrkan, frikyr-
korna och ekumeniska organisationer”.

Förbundsmötet beslutade också att
tydliggöra begränsningarna i SKTFs
organisationsområde enligt följande:
”SKTF är en vertikal organisation. Det
innebär att vi organiserar alla yrkesgrup-
per inom vårt organisationsområde. Vårt
område begränsas endast av våra åtagan-
den inom TCO samt gentemot
Kommunal. Inom TCO innebär detta att
vi inte organiserar t ex sjuksköterskor eller
lärare, och vanligtvis inte anställda i pri-
vaträttslig form inom lokaltrafik, renhåll-
ning, turism, fritid och vid flygplatser.
Gentemot Kommunal innebär det att vi
inte organiserar deras kärngrupper.
Gentemot SACO är konkurrensen helt
fri.” CÖ

Ny inriktning 

för SKTFs 

organisations-

politik
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Suzanne Florholmen
Timråavdelningen 
– Om 70 år arbetar SKTF med att
sprida den nordiska modellen över
världen. Det kommer att behövas i och
med globaliseringen. 

Patrik Pihlström
Kungsbackaavdelningen 
– Arbetsrätten. Man vet aldrig vad som
händer i framtiden. Jag vill inte vara
pessimist, men vi skulle lika gärna
kunna vara tillbaka till 1936 om vi inte
gör något. Vi är oerhört påverkade av
omvärlden. 

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?
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Hänt i utskotten

Utskottet för interna frågor

Interna frågor ledde till
heta diskussioner

Utskottet som diskuterade interna frågor hade ett tjugotal motioner kring olika ämnen att ta

ställning till. Handledning till förtroendevalda, ett brett mångfaldsprogram och en enklare

övergång till att bli pensionärsmedlem är några resultat av förbundsmötets beslut. Utskottet

behandlade också SKTFs nya etniska mångfaldsprogram.

Utskott 11 hade flera djupgående dis-

kussioner kring motionerna, som gällde

allt från etnisk mångfald till hur SKTF

kommunicerar med unga idag.

– Det var en väldig dynamik i gruppen,

säger Lisa Andersson från Finspångs-

avdelningen, som valdes till ordförande i

utskottet.

– Det var många diskussioner, några

omröstningar och till och med reserva-

tioner. Men det var hela tiden högt i tak,

och det var en rolig grupp att vara ord-

förande för, säger hon

Etniskt mångfaldsprogram
Till förbundsmötet hade ett förslag till

etniskt mångfaldsprogram tagits fram.

Utskottet diskuterade förslaget och var

överens om att det var bra. I program-

met finns en ståndpunkt som lett till dis-

kussioner tidigare, nämligen att SKTF

förespråkar positiv särbehandling på

grund av etnisk bakgrund. Men detta

godkände förbundsmötet enhälligt.

– Frågan om positiv särbehandling är

väl diskuterad på förmötena, och vi hade

en bra diskussion i utskottet. Vi föreslog

en formulering i ståndpunkterna som

innebär att det förtydligas att det är främ-

jande av mångfald vi menar när vi pratar

om positiv särbehandling, säger Petra

Hammar, en av utskottsledamöterna.

Det etniska mångfaldsprogrammet i

sin helhet finns på sid 9.

Utskottet behandlade också en motion

som berörde mångfaldsfrågorna. Motion

150 föreslog att SKTF bör ha en bredare

definition av begreppet mångfald, så att

den inte enbart handlar om etnisk

mångfald.

– Vi tyckte att det var svårt att gå

emot den motionen, säger Lisa Anders-

son. Det är självklart bra och väldigt vik-

tigt att prata om etnisk mångfald, men

mångfald är så mycket mer. Därför för-

väntar sig utskottet att SKTF ska ta fram

ett nytt program där mänskliga rättighe-
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Curt Guwallius
– Då är SKTF ett mycket större för-
bund, vi har gått ihop med flera andra
förbund. Men vi kommer inte att ha
glömt bort välfärdsfrågorna.

Margaretha Andersson
Ljungbyavdelningen 
– Världen blir mer och mer öppen i
och med globaliseringen. Om 70 år
tror jag att SKTF arbetar för att samma
anställningsvillkor ska gälla oavsett var
man arbetar i världen.

Vad är SKTFs viktigaste 
fråga om 70 år?

ter utgör en samlande rubrik för samt-

liga diskrimineringsgrunder, inklusive

ålder.

Stöd till förtroendevalda
En motion föreslog att SKTF ska verka

för att ge stöd och professionell handled-

ning till förtroendevalda som har haft

överläggningar om enskilda ärenden.

– Den motionen pratade vi mycket

om, berättar Lisa Andersson. Det ser så

olika ut i landet, beroende på var man bor

och hur stor avdelning eller klubb man

tillhör. Utskottets mening var inte att alla

förtroendevalda ska kunna komma till

SKTF-centren och kräva handledning,

utan att SKTF på olika sätt ska verka för

att vi förtroendevalda ska få den hand-

ledning vi behöver.

– Det är inte meningen att vi ska

bortse från arbetsgivarens ansvar, men

SKTF kanske behöver knuffa på arbets-

givarna i frågan, fortsätter hon. Andra

bra sätt är att kunna få ärendehandled-

ning av centret eller få hjälp att komma

till företagshälsovården.

Lisa Andersson berättar att Finspångs-

avdelningen gått samman med grannav-

delningarna, och får handledning via

Sensus.

– Det finns många olika sätt, och vi

kan lära oss av varandra, säger hon.

Material om fackets ideologi
Att det är viktigt att känna till SKTFs

ideologi, fackens framväxt och betydelse

tog en motion upp och föreslog ett

utbildningsmaterial i de frågorna.

– Den motionen biföll utskottet och

förbundsmötet. Det behövs när männi-

skor undrar vad SKTF är för några.

Material finns redan idag, men utspritt

lite här och där. Utskottet ville att det ska

finnas samlat på ett ställe, lättillgängligt

och uppdaterat – kanske på SKTFs webb-

plats. Hur det ska se ut återstår att se,

säger Lisa Andersson.

Ett annat material som förbundsmö-

tet ansåg att SKTF behöver, är en folder

som ska motivera ungdomar om varför

de ska vara med i facket. De beslutade att

en sådan folder ska tas fram, och att

Rådet för yngre medlemmar, RYM, ska

engageras i att ta fram den.

Pensionärer automatiskt 
kvar i SKTF
En motion från Centrala pensionärssty-

relsen i Skåne ifrågasatte det faktum att

medlemmar som går i pension avregist-

reras från SKTF, om de inte tackar ja till

att bli pensionärsmedlemmar på den

blankett som de får hem. Principen har

varit att man ska göra ett aktivt val om

man ska kvarstå som pensionärsmedlem.

– När vi diskuterade frågan i utskot-

tet var det några som tyckte att det är en

konstig princip, med tanke på att vi tap-

par medlemmar, säger Lisa Andersson.

Varför ska man behöva göra ett aktivt val

igen, om man redan är medlem i SKTF?

Efter votering i utskottet, föreslog vi att

motionen skulle bifallas.

Även förbundsmötet biföll motio-

nen, vilket alltså innebär att en medlem

som gått i pension informeras om att

medlemskapet ändrat karaktär, och att

det är möjligt att lämna förbundet om

man vill – annars blir man pensionärs-

medlem. KN





– Mina döttrar spelar basket så jag kör

dem fram och tillbaka till träningar och

matcher. Det är kul och jag kan koppla

av och liksom rensa hjärnan när jag sit-

ter och där och följer en match.

Och det kan nog behövas. Vid sidan

av jobbet är Marjo Nieminen sektions-

ordförande för SKTF inom Stockholms

stad, kursledare inom SKTF och mamma

till tre. Det finns alltid något som en bra

basketmatch väntar på att få rensa bort.

Och nu är hon dessutom nyvald ledamot

till SKTFs förbundsstyrelse.

– Jag förstår att mitt nya uppdrag

kommer ta en hel del tid och jag måste

nog göra en hel del omprioriteringar här

framöver.

Marjo Nieminen har varit fackligt

aktiv under nästan 20 år. Ibland, när det

lokala facket inte fungerat, har hon varit

nära att lämna allt. Men istället har hon

valt att satsa på SKTF och engagera sig.

– När jag ser ett fel så ställer jag mig

alltid frågan: vad kan jag göra för att

ändra på det här?

Marjo Nieminen arbetar inom Stock-

holms stad och Bromma stadsdelsför-

valtning. Under åren som gått har hon

varit med om att de politiska majorite-

terna har skiftat från val till val. Så även i

det senaste valet.

– Det innebär nya förutsättningar

och vi kan räkna med att det nya styret

kommer vara mer välvilligt inställda till

privatiseringar än den socialdemokra-

tiska. Det i sin tur leder till en allt större

oro på arbetsplatserna. Arbetsmiljöfrå-

gorna kommer då att bli viktigare och vi

måste lägga mer tid på det. Plus att det blir

fler förhandlingar som vi måste delta i.

När Marjo Nieminen fick förfrågan

om att bli ledamot av SKTFs förbunds-

styrelse pendlade hennes känslor mellan

panik och entusiasm.

– Jag undrade förskräckt om jag skulle

räcka till, om jag skulle klara av det här?

Men samtidigt kände jag att det här var

jätteintressant. Vilken utmaning alltså!

Vilken fråga är SKTFs viktigaste 

framtidsfråga?

– Vid sidan av rekrytering och organise-

ring är det oerhört viktigt att den lokala

organisationen är kraftfull nog att ta

hand om medlemmarna och deras

intressen. Det lokala är det centrala. Jag

tror även att SKTF måste bli bättre på att

långsiktigt och strategiskt planera verk-

samheten.

Vilken fråga ser du fram emot att 

driva i SKTFs förbundsstyrelse?

– Det beror till viss del på vad den nya

regeringen beslutar. Förslaget om a-kas-

san är såklart en viktig fråga som vi

måste jobba med. Där tror jag att vi

behöver samarbete med andra fackför-

bund för att kunna påverka. CÖ
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Engagerad basketmamma ny 
i SKTFs förbundsstyrelse

Ny ledamot i SKTFs förbundsstyrelse, efter Yvonne Lundén, blev Marjo Nieminen.

En fackligt aktiv basketmamma från Sundbyberg.

Hänt i plenum



– Det känns jätteroligt, säger Thomas

Dahl, som är ombudsman i Personal-

organisationen inom Svenska Missions-

kyrkan, PO, som från årsskiftet blir en

del av SKTF.

– Det här har vi arbetat för i tio år nu,

säger han. Nu tar det praktiska arbetet

vid. Vår avdelning finns redan, men nu

måste vi få igång arbetet med sektioner

och välja en ordinarie styrelse i början av

nästa år.
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På SKTFs förbundsmöte var Mats Sveg-

fors, ordförande i Ansvarskommittén,

inbjuden för att tala om arbetet i Ansvars-

utredningen. Kommittén har jobbat i lite

drygt tre år och under hösten kommer

det att fattas avgörande beslut. SKTF har

följt utredningen och har också diskute-

rat hur Ansvarskommitténs arbete kom-

mer att påverka SKTFs medlemmar.

– SKTF är det förbund som tveklöst

har engagerat sig mest. Jag är förvånad

över att inte andra förbund är mera

aktiva, säger Mats Svegfors.

Engagemanget för Ansvarskommitténs

arbete kunde också märkas under efter-

middagen, det var många som hade frå-

gor och konkreta förslag till Mats Sveg-

fors. Mycket handlade om sjukvårdens

organisering, vem ska ta hand om äldre-

omsorgen, hur ska man lösa psykiatrins

problem?

– Det är ett svårt politiskt uppdrag att

sköta sjukvården, därför är det en viktig

fråga att lösa vem som ska ha huvudan-

svaret för sjukvården.

Eva Nordmark, SKTFs förbundsord-

förande, ställde frågan om hur man kan

ge kommunerna bärkraft, när det idag

finns kommuner som avbefolkas?

– Vi har genomfört en utredning om

kommuner. Egentligen är inte problemet

att kommunerna är för små utan det

handlar om ett problem med de kom-

muner som minskar i befolkning. Fram-

för allt kommer det att bli ett problem

att rekrytera folk.

På en fråga om gränsöverskridande

samarbete kommuner emellan svarade

Mats Svegfors att de som har erfarenheter

är välkomna att höra av sig med synpunk-

ter. Och han välkomnade de fackliga ini-

tiativen och engagemanget i frågan. JL

Mats Svegfors svarade
på SKTFarnas frågor

SKTF blir 
facket inom
SKTFs förbundsmöte fattade i

år det slutgiltiga beslutet om

att gå samman med fack-

föreningarna i Svenska

Missionskyrkan och

Evangeliska Fosterlands-

stiftelsen, EFS. Avdelningen

SKTF Ekumeniska blir från

januari 2007 den största

fackliga organisationen inom

frikyrkan.

Hänt i plenum

Mats Svegfors



Avtalet innebär att de båda organisa-

tionerna PO (Personalorganisationen

inom Svenska Missionskyrkan) och

MAF (Medarbetarförbundet inom EFS)

upphör som fristående fackföreningar.

Istället kommer sektioner inom SKTF

Ekumeniska att arbeta med de enskilda

samfundens frågor.

– Vi har ett viktigt arbete att imple-

mentera detta i SKTFs nuvarande orga-

nisationsstruktur, säger Thomas Dahl.

Ett av syftena med samgåendet är att

anställda inom de frikyrkliga samfunden

ska kunna omfattas och få del av den

fackliga verksamheten. För många av

samfunden är facklig verksamhet något

relativt nytt. Gränsen mellan ideellt

engagemang och arbete är ibland fly-

tande. Ofta saknas ett tydligt partsför-

hållande mellan arbetsgivare och arbets-

tagare. Genom samgåendet finns det

möjlighet att hantera anställningsvillko-

ren i de frikyrkliga samfunden på ett

samlat sätt.

SKTF Ekumeniska rymmer fackför-

bunden inom Svenska Missionskyrkan,

EFS, Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan

och Metodistkyrkan. Det innebär en stor

möjlighet att rekrytera nya medlemmar.

– Vid fusionen vid årsskiftet innebär

det över 1000 nya medlemmar på en

gång för SKTF, säger Thomas Dahl. Och

vi har redan börjat arbetet med rekryte-

ring inom de samfund där det inte är

lika vanligt med fackligt medlemskap,

till exempel Pingstkyrkan. Vi har visat

vilka vi är, och vi har redan fått ett

inflöde av nya medlemmar.

– Det finns en nyfikenhet, men det är

ett stort steg att gå med i facket om du

aldrig varit det tidigare. KN
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törsta
m frikyrkan

Den 1 januari 2007 slås SKTF ihop med organisa-

tionerna PO och MAF. Det innebär att SKTF kom-

mer att organisera de medlemmar som i dag är

med i fackförbunden inom Svenska

Missionskyrkan och EFS (Evangeliska

Fosterlandsstiftelsen). Medlemmarna blir då med-

lemmar i avdelningen SKTF Ekumeniska, som

även rekryterar medlemmar anställda i

Pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan och

Metodistkyrkan. I och med fusionen kommer

SKTF att få drygt tusen nya medlemmar.

SKTF EkumeniskaFAKTA

Två nya ledamöter i centrala valutskottet

Valutskottet har en strategisk nyckelpo-

sition. Genom att föreslå rätt person till

rätt plats kan är deras uppgift att för-

ankra valet till SKTFs centrala uppdrag

bland medlemmarna.

Valutskottet arbetar aktivt med att leta

efter lämpliga kandidater. Till sin hjälp

har de andra förtroendevalda i avdel-

ningar och klubbar. De sju ledamöterna

nomineras av respektive region och utses

av förbundsmötet för en tid av fyra år.

SKTFs nya valutskott
Omval
Ordf. Lena Mellbladh, Borås

Mari Sivernäs, Region Skåne

Hans-Gunnar Bremer, Ljungby

Eva Vinsa, Landstinget Norrbotten

Leif Wretander, Telge Energi

Nyval
Sara Eriksson,

Surahammar-Hallstahammar

Kenneth Lindström, Härnösands stift

Förbundsmötet har valt ett nytt valutskott. Två av ledamöterna

är nyvalda, medan de fem övriga valdes om för fyra nya år.

Lena Mellbladh valdes till ordförande för valutskottet.

Lena Mellbladh

Thomas Dahl från MAF inom Missionskyrkan. 
MAF fusioneras med SKTF vid nyår 2007.
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Hänt i plenum

Allt oftare hävdas att den nya globala

ekonomin gör den svenska modellen

ohållbar. Detta bör tas med en nypa salt,

menar Roger Mörtvik.

– Det är en myt att det inte finns

andra alternativ än att försämra välfär-

den, att avreglera arbetsrätten och

acceptera lägre löner och sämre villkor

för att få ökad tillväxt och låg arbetslös-

het. Tvärtom står sig den nordiska

modellen i alla jämförelser med omvärl-

den, sa han i sitt föredrag.

– Sverige kan mycket väl fortsätta ha

högre löner, bättre utbyggd välfärd och

starkare arbetsrätt. KN

Roger Mörtviks bok ”Turboekonomin” är

utgiven av Premiss Förlag och kan bestäl-

las via www.arenagruppen.se.

Den svenska modellen 
står sig i turboekonomin
TCOs samhällspolitiska chef Roger Mörtvik inspirerade SKTFs

förbundsmöte med ett föredrag kring sin bok

”Turboekonomin” som kom ut i våras. 

Det största nationella forumet är det för

kommuner och landsting. Deltagarna

fick bland annat ta del av en ny under-

sökning, som visar medlemmarnas upp-

levelser av den senaste löneöversynen

inom kommuner och landsting.

Vivianne Lövgren, ordförande i SKTF

Uppsala läns landsting, deltog.

– Det var väldigt intressant det som

kom fram i undersökningen, säger hon.

Den visar att de flesta medlemmarna

själva vill ha samtalsmodellen, och att de

är nöjda med sina lönesamtal. Den

visade också att hela 60 procent av med-

lemmarna är nöjda eller mycket nöjda

med sin lön.

– Jag blev faktiskt lite förvånad över

statistiken, berättar Vivianne. Som för-

troendevald får man oftast kontakt med

dem som inte är nöjda, så det är lätt att

få uppfattningen att det inte är bra.

Medlemsundersökningen, som pre-

senterades av ombudsman Kjell Svahn,

kommer nu att bearbetas mer och pre-

senteras på de regionala forumen under

hösten.

På forumet gick Kjell Svahn också

igenom vad den nya arbetstidslagen

kommer att innebära praktiskt för SKTFs

medlemmar. Det här är något som kom-

mer att märkas – det finns inget sätt att

gå runt lagen, och den kommer att inne-

bära problem för arbetsgivaren. Nya

lokala kollektivavtal måste slutas, och

det är viktigt att SKTFs förtroendevalda

vet vad som gäller.

– Det var väldigt bra information

som jag fick med mig, säger Vivianne

Lövgren. Kjell Svahn sa till exempel att vi

ska vänta med att sluta lokala kollektiv-

avtal tills vi vet mer. Jättebra att veta,

eftersom vi redan är på gång att disku-

tera frågan i mitt landsting. KN

Nationella forum 
för alla avtal
På förbundsmötet anordnades nationella forum, ett för varje

avtalsområde inom SKTF. För deltagarna är de nationella

forumen en chans att få information och utbyta erfarenheter

som rör det enskilda avtalet.

http://www.arenagruppen.se
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Samuel Sandberg, som har varit hög-
skolerådets representant i förbundsstyrel-
sen avtackades av Eva Nordmark med
orden:

– Samuel har varit en resurs i styrelsen
genom att han har ifrågasatt en del beslut
och just nu när vi trott att en diskussion
varit avslutad, har han snurrat den ett varv
till. Ibland kan det vara lite irriterande men
det är ett bra sätt att se till att besluten tas
på bra grunder. Vi önskar honom nu lycka
till på sitt nya arbete.

Yvonne Lundén tackades för sin tid i

förbundsstyrelsen:
– Du har varit en väldigt bra resurs i sty-

relsen, du har vågat stå för vad du tycker i
alla frågor även om du har varit helt ensam
med de åsikterna och det kräver civilkurage,
som jag verkligen tycker att du har, Yvonne.
För mig har det varit väldigt bra att ha dig i
styrelsens sakpolitiska diskussioner och du
kommer att lämna ett tomrum.

Två avgående ledamöter från valutskot-
tet, Gun-Britt Eriksson och Mikael Friman
blev också avtackade, Michael var inte på
plats men båda tackades för deras viktiga
arbete inom SKTFs centrala valutskott.

Den som väljs till förbundsmötesordfö-

rande har mycket att hålla reda på –

talarlistor, yrkanden och propositions-

ordningar. På SKTFs förbundsmöte bru-

kar man välja två ordförande som turas

om att leda mötet. I år valdes Marie

Svedberg-Algotsson från stiftsavdel-

ningen i Lund och Yvonne Jacobsson

från Faluavdelningen till ordförande.

Yvonne Jacobsson, vad tycker du
om årets förbundsmöte?
– Det var ett bra upplägg, men tyvärr

blev det kort om tid för plenumdiskus-

sioner den sista dagen. Förbundsmötet

skulle ju behandla alla utskottsbetän-

kanden under samma dag, vilket ledde

till alla inte kunde prata i plenum, som

kanske hade velat det. Det kom ett

yrkande som förbundsmötet godkände

om att begränsa talartiden till två minu-

ter, så att allt skulle hinnas med innan

deltagarna skulle åka hem.

– Alla mötesdeltagarna deltog i

utskottsarbetet, och det är roligt att alla

är så engagerade i utskotten.

Hur var det att vara 
mötesordförande?
– Det här var andra gången för mig, så

det var inte riktigt lika pirrigt som för två

år sedan. Men på

ett så här stort för-

bundsmöte finns

det alltid knepiga

situationer, och

väldigt mycket att

hålla reda på. Men

jag tycker att det

gick bra. KN

Yvonne och Marie höll
reda på plenumdebatten

”Alla mötesdeltagarna deltog 
i utskottsarbetet, och det är
roligt att alla är så engage-
rade i utskotten.”

Tack för den här tiden!

xxx

På förbundsmötet avtackades ett antal personer. 



Tidigare i år lanserades en ny version av medlemsut-

bildningen på sktf.se. På förbundsmötet togs ytterligare

ett steg i utvecklingen av medlemsutbildningen, när ett

flertal nyheter presenterades:

• nytt och omarbetat material för SKTFs medlemsut-

bildning 

• ny profil för SKTFs utbildningsmaterial

• informationsmaterial för att få fler medlemmar att

gå medlemsutbildningen

• de fyra olika alternativen att genomföra medlemsut-

bildning

• Sten Magnusson har anställts som utbildningsstra-

teg på SKTFs resurscenter

Medlemsutbildningens monter var välbesökt och

folk trängdes bland de nya färggranna utbildningsma-

terialen. Nätutbildningen demonstrerades och Sten fick

möjlighet att bekanta sig med företrädare från avdel-

ningar och klubbar.

Sten, som började på SKTF i mitten av september,

har bland annat arbetat som utbildningsansvarig inom

en division på Skanska. Han håller som bäst på att

bekanta sig med SKTFs organisation och kommer att ta

över efter Gunlög Bergander för att fortsätta att

utveckla arbetet med SKTFs utbildningssatsning.

– I mitt uppdrag ingår att utveckla och förverkliga

de idéer som kan göra SKTFs utbildningssatsning ännu

bättre. För mig är dialogen viktig. Jag är övertygad om

att vi når våra mål om vi samarbetar med varandra och

då är erfarenhetsåterföringen väldigt viktig, säger Sten.

Framöver kommer jag bland annat att besöka SKTF-

centren för att träffa förtroendevalda och anställda,

avslutar Sten.

Så får du fler medlemmar att 
delta i medlemsutbildningen
Aspekten passade även på att fråga några av monterbe-

sökarna vad de har för tips för att få fler medlemmar att

gå medlemsutbildningen.
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Hänt i foajén

På förbundsmötet nylanserades SKTFs medlemsutbildning. Besökarna som kom till

utbildningsmontern fick tillfälle att träffa SKTFs nya utbildningsstrateg Sten

Magnusson. De fick också information om nylanseringen och en premiärvisning av

utbildningsmaterialets nya färggranna profil.

Nystart för medlemsutbildningen

Sten Magnusson
Utbildningsstrateg
på SKTF
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Carina Olsson, vice ordförande på Bollnäsavdel-

ningen, tror på att skapa lokala nätverk. Vidare berättar

hon om att de har hållit medlemsutbildningen i inter-

natform på ställen som Nådendal, Kreta och Nerja.

Medlemmarna har vid dessa tillfällen fått en dag betald

av arbetsgivaren och stått för resten själva. På så sätt har

utbildningen kommit att kännas lyxig och det inspire-

rat till många intressanta diskussioner. Förståelsen för

fackets position har också ökat.

Dagny Skytt, vice ordförande på Örnsköldsviksav-

delningen, tycker att det är viktigt att skräddarsy med-

lemsutbildningen utifrån målgruppen. De har bland

annat haft framgång med att hålla utbildningar i sam-

band med branschträffar och då tittar de på vilka pro-

blem och möjligheter som den aktuella branschen har

just nu. När det gäller enhetschefer kan man till exem-

pel lägga fokus på arbetsmiljön och på så sätt får med-

lemmarna utbildning utan att knappt vara medvetna

om det.

Dick Österholm, ordförande på SKTF Klubb Mälar-

energi, är inne på samma spår som Dagny. Man kan öka

intresset för medlemsutbildningen om man knyter den

till något som är dagsaktuellt, till exempel hur den nya

Arbetstidslagen kommer att påverka medlemmarna.

Irene Sorvali, ordförande för Boråsavdelningen,

tycker det är bra att medlemsutbildning nu kan ges på

så många olika sätt och menar att alla borde få gå

utbildningen på betald arbetstid. På så sätt skulle med-

lemmarna känna att arbetsgivaren verkligen satsar på

en och bli mer benägna att delta på utbildningen.

Mona Sjölund, ordförande i Uppsala kommunavdel-

ning, berättar att de samkör sin utbildning med lands-

tingsavdelningen och att detta fungerar bra. Det ställs

även krav på att medlemmarna ska gå alla utbildnings-

steg, och detta möjliggörs genom att varje steg/modul

hålls fler än en gång.

Ulrika Andersson, ordförande i VGR-avdelningens

NU-sektion, tryckte på vikten att marknadsföra med-

lemsutbildningen – såväl på webben som när man är

ute på arbetsplatserna. Att hela tiden ligga på och ge

klar information till medlemmarna, då vissa är av tron

att de automatiskt blir ombud om de går utbildningen.

Man skulle också i större utsträckning kunna använda

sig av referenspersoner som har gått medlemsutbild-

ningen och låta dem berätta vad utbildningen har gett

dem.

Åke Persson, kassör på Härnösandsavdelningen,

tycker i likhet med Ulrika att det är viktigt att mark-

nadsföra medlemsutbildningen. Han menar att det är

bra att medlemsutbildningen nu nylanseras, då man i

samband med detta kan få en hel del nya råd och tips.

Katja Killström, ordförande i SKTF Dormsjöskolan,

menar att ett sätt att nå ut till de ofta hårt uppbundna

medlemmarna vore att göra fler utskick till dem hem i

brevlådan. På så sätt får de chansen att läsa materialet i

lugn och ro. EJ

� Lär medlemmarna

spelreglerna. En folder

om SKTFs medlemsut-

bildning som riktar sig

till förtroendevalda.

� Delta i SKTFs med-

lemsutbildning. En fol-

der om SKTFs medlems-

utbildning som ska

användas för att väcka

intresse för att delta i

utbildningen. Foldern

vänder sig till medlem-

marna.

� 13 olika affischer

om SKTFs medlemsut-

bildning, som kan använ-

das i samband med

möten och aktiviteter.

Affischerna är i A4-for-

mat.

� SKTFs medlemsut-

bildning på sktf.se. Ett

informationsblad om

SKTFs medlemsutbild-

ning på sktf.se

Beställ nya material 
om medlemsutbildningen

Läs mer om medlems-

utbildningen genom att

logga in på sktf.se >

Förtroendevaldas sidor>

Fackliga utbildningar

Beställ nya material för

medlemsutbildningen på

sktf.se > Förtroendevaldas

sidor> Trycksaker och

prylar

https://www.sktf.se/Templates/Page____794.aspx


förbundsmötet. I rapporten kan man läsa
att Tria sedan lanseringen hösten 2005
har ökat med över 2193 medlemmar
netto. Förutom Alice och Ulrika jobbar
ytterligare 43 deltidsanställda studenter
med att göra Tria synligt på 22 skolor, och
kännedomen om Tria har ökat markant
enligt en undersökning från juni 2006. 

När studierna är slut och man får sitt
första jobb är det 32 procent av Trias
medlemmar som också väljer att bli med-
lemmar i något av de tre förbunden
SKTF, HTF eller ST. För SKTF är det grup-

pen socialsekretare som dominerar bland
dessa. Glädjande siffror med tanke på att
de flesta studenter är med i flera förbund,
och konkurrensen från SACO är hård.MN
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Rättvis handel, såklart
Hallå Michael Mjöberg, ordförande i Världsbutiken

Västerås, hur tycker du att det har gått här i er butik 

på SKTFs förbundsmöte?

– Vi har sålt en del, intresset skiftar, en del är väldigt

intresserade men en hel del verkar ha ett stressigt

schema för de springer förbi.

I Västerås har ni ju en egen butik, men vad gör de 

som bor i en stad där det inte finns någon butik 

men som ändå skulle vilja handla era varor?

– Jag tycker att man ska starta en egen butik. Det behö-

ver inte vara så mycket arbete om man går ihop med

andra. Man kan läsa mer på vår hemsida, eller kontakta

mig. De kan också gå in på hemsidan, www.varldsbuti-

ken.se och beställa. Vi tar emot både stora och små

beställningar.

Hur tycker du att det går rent generellt 

med spridningen av era varor?

– Varorna sprider sig mer och mer, man skulle kunna

säga att vi är där miljömärkningen var för tio år sedan.

Vi strävar efter en utveckling där konsumenterna ställer

krav på rättvisemärkta varor i sin egen affär.

Hur kommer det sig att du engagerar 

dig de här frågorna?

– Jag har jobbat länge inom solidaritetsrörelsen och det

här tycker jag är ett bra sätt att ge bistånd. Man ger

människor en möjlighet att själva försörja sig. Det är allt

mer viktigt i en globaliserad värld. JL

Alice Happ och Ulrika Ljung läser på
Mälardalens Högskola och jobbar extra
som studentinformatörer i Tria. De fanns
med på SKTFs förbundsmöte för att
berätta mer om Trias verksamhet. I Trias
monter kunde förbundsmötets ombud
hämta mer information om Tria, läsa
senaste numret av Tria-tidningen och
surfa runt på tria.se. 

En rapport om Tria hade gjorts inför

Är du intresserad av att

starta en världsbutik

där du bor, kontakta

gärna Michael Mjöberg

på mjoberg@varldsbu-

tiken.se eller 0757-60

20 51, 0703-75 36 72

Tria på förbundsmötet

mailto:mjoberg@varldsbutiken.se
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Ditt medlemskap i 
SKTF är globalt
Den 21 september slogs portarna upp för årets Bok-
och Biblioteksmässa i Göteborg. Mässan är en av de
största mötesplatserna inom bok- och biblioteksbran-
schen och har växt från 5000 besökare vid starten 1985
till över 100 000 besökare. SKTF deltog på mässa och
Ove Jansson från förbundsstyrelsen medverkade i två
seminarier om fackliga globala frågor. 

Tema för årets mässa var yttrandefrihet. SKTF fanns
på plats under rubriken ”Ditt medlemskap i SKTF är
globalt” på mässans internationella torg, där det nya
materialet ”Skövde, Bryssel,
Porto-Allegre” presenterades.
Linda Söderberg arbetar som
biblioteksassistent i Skövde och
är aktiv i SKTFs Chileprojekt.
Hon var en av de personer som
bemannade SKTFs monter.
Linda pratade med många
intresserade SKTF-medlemmar
som besökte montern för att få reda på mer om för-
bundets internationella arbete. Särskilt intressant var
frågor om rättvis handel och vår kampanj ”mina skat-
tepengar”. Några nya medlemmar bestämde sig för att
gå med i SKTF under mässans fyra dagar. 

Internationella torget där SKTF deltog är i sig ett
nätverk av organisationer, förlag och myndigheter som
jobbar med globala utvecklingsfrågor. Målet är att
samlas och visa upp på vilket sätt man jobbar med
internationella frågor för yrkesgrupper som biblioteka-
rier och lärare. SKTF arrangerade seminariet
”Mänskliga Rättigheter för skattepengar?” där Ove
Jansson från förbundsstyrelsen tillsammans med Alice
Bah Kuhnke berättade mer om kampanjen ”Mina
Skattepengar”. Ove Jansson fanns också med i
LO/TCO biståndsnämnds monter där han berättade
om hur facket kan jobba med yttrandefrihetsfrågor i
världen och om SKTFs projekt i Moldavien.  MN



POSTTIDNING A

Förslaget om förändringar i a-kassan

SKTFs inkomstförsäkring
viktigare än någonsin
Genomförs alliansens förslag om höjd a-kasseavgift och

sänkt a-kasseersättning, innebär det att SKTFs inkomst-

försäkring blir ett viktigt argument att vara medlem i

SKTF. Den som går ur SKTF, mister också sin inkomst-

försäkring. Det kan komma frågor från oroliga med-

lemmar som hört att det nu kommer bli dyrt att vara

med i facket. Då är det här viktigt att berätta:

� Alliansens förslag är just ett förslag. Det finns ännu

inget klart beslut om a-kassans framtid. SKTF agerar

för att påverka kommande förslag. Många experter

på området tror att om detta genomförs kan det ske

tidigast juli 2007 eller under 2008.

� SKTFs inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Gäller för alla medlemmar, vilket innebär att de som

tjänar över 18 700 kronor i så fall kommer att få

ersättning från försäkringen vid arbetslöshet.

Förslaget innebär en väsentlig sänkning av taket för

a-kasseersättning. Det blir alltså ännu viktigare att ha

kvar en inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

� Den fackliga tryggheten på arbetsplatsen är viktig,

SKTF finns alltid nära till hands att kontakta för att

få råd och stöd i fackliga och arbetsrättsliga frågor. Vi

har 16 000 förtroendevalda på arbetsplatser runt om

i landet, dessutom finns SKTF Direkt som har öppet

mellan 8–20 alla vardagar.

� Hemförsäkringen (hos Folksam) via SKTF-medlem-

skapet är premiebefriad vid långvarig arbetslöshet.

Villkoren är att medlemmen varit medlem i 1 år, haft

försäkringen innan arbetslösheten inträffat, samt varit

arbetslös i minst 200 ersättningsdagar. Samma med-

lem kan få premiebefrielse i högst tre år. Som med-

lem i SKTF har du även rabatt på olycksfallsförsäk-

ring, sjukförsäkring, sakförsäkring, pensionsförsäk-

ring, barnförsäkring.

� SKTFs medlemsutbildning ingår gratis i medlemska-

pet! Du lär dig förhandla om din lön, dina villkor

och vilka rättigheter du har. Finns på sktf.se och som

kurs. Medlemmar som gåt den har haft konkret nytta

av den bland annat i samtal med chefer och kollegor.
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