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Motion 1 

Motionär: SKTF Jönköpingsavdelningen 070 

Allas rätt att byta facktillhörighet 

Det blir allt vanligare att personal inom vården omplaceras till administrativa tjänster efter en längre 
tids sjukskrivning. Ofta har man med sig en partiell sjukskrivning eller sjukersättning.  

Självklart önskar man då gå över till SKTF eftersom det är vårt avtalsområde. Tyvärr är detta inte 
möjligt i dagsläget.  Den som är sjukskriven eller har en sjukersättning får inte tillgång till vår 
försäkring i Förenade Liv.  

De har inte så mycket val annat än att stanna kvar i Kommunal där man har sina försäkringar. 

Idag när rekrytering är en prioriterad fråga känns det märkligt att tvingas avstå från nya medlemmar 
av ovanstående skäl. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att   ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka en lösning på problemet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

För att få teckna SKTFs grupplivförsäkring hos Förenade Liv ska en ny medlem ha varit fullt 
arbetsför de senaste 30 dagarna innan hon/han anställdes eller inträdde i förbundet eller under de 
närmast följande tre månaderna. För att få del av inkomstkapitalet i försäkringen krävs tre månader 
full arbetsförhet under motsvarande tid. Med fullt arbetsför menas att man inte till någon del är 
sjukskriven, inte uppbär sjuklön, sjukersättning arbetsskadelivränta eller motsvarande. Kravet på 
arbetsförhet är gängse på försäkringsmarknaden, samtliga aktörer på försäkringsmarknaden tillämpar 
denna regel.   

Om detta ska ändras, skulle SKTF få göra om hela det system som våra försäkringar är uppbyggda 
kring, då detta innebär ett förändrat synsätt på försäkringarna. Det skulle innebära en ökat premie 
för samtliga medlemmar som tecknar grupplivförsäkring, både för de som är arbetsföra och de som 
inte är det. Vi vet heller inte om något försäkringsbolag skulle gå med på dessa villkor.  

Styrelsen ser därför ingen framkomlig väg att åstadkomma det motionärerna eftersträvar. 

SKTFs avtal med Förenade Liv går ut 31 december 2009.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen. 
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Motion 2 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Riksomfattande ”kampanj” 

På förbundsmötet 2005 beslutade vi att vårt mål 2006 är att rekrytera 15.000 nya medlemmar. Det 
är ett gediget arbete att nå det målet och det måste ske på samtliga plan. Det krävs nationell och 
regional stöttning till klubbar/avdelningar för att inspirera och stötta i det lokala arbetet med 
organisering av nya medlemmar samt behålla våra medlemmar. 

Under flera år har det anordnas nationella kampanjer där vi på många sätt har varit synliga. Det är 
viktigt att vi även i framtiden har nationella ”kampanjer” som inspirerar/sporrar avdelningar/klubbar 
att även lokalt anordna aktiviteter. Det är i det vardagliga fackliga arbetet vi lägger grunden för att 
behålla och rekrytera nya medlemmar. Om vi dessutom synliggör oss i media, på reklampelare och 
genom lokala aktiviteter under några tillfällen per år, får vi som förtroendevalda en skjuts fram i det 
viktiga rekryteringsarbetet. Dessutom blir man stolt över att se att SKTF syns på fler plan än i det 
lokala arbetet, och att det inte bara är ledarna som ”glänser”. Det är vi som ska ”glänsa” och vara 
stolta över vårt förbund och vårt arbete med ”Nära SKTF”. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att vi genomför landsomfattande kampanj från hösten 2007 

att pengar avsätts så att vi har möjlighet synliggöra SKTF rejält 

att frågan ställs via SKTF centren till förtroendevalda som är intresserade  

att  delta i arbetet inför kommande kampanj(er) så att delaktigheten/vertikaliteten 
uppfylls 

 

Förbundsstyrelsens yttrande  

SKTF har haft två nationella så kallade utomhuskampanjer, 2004 och 2005, som innebar att SKTF 
syntes på pelare, bussar/spårvagnar/tunnelbana och i annonser. 

Det huvudsakliga syftet med kampanjerna har varit precis det som motionären pekar på; att 
synliggöra SKTF, att sporra och ge det lokala fackliga arbetet en skjuts framåt och att inspirera till 
lokala aktiviteter. Motionen ger därmed ett synbarligt belägg för att kampanjerna uppenbarligen har 
tjänat sitt syfte, vilket styrelsen finner glädjande. 

Men om vi ska ha ett stramt kostnadseffektivt resonemang så vet vi idag en hel del om vad olika 
rekryteringsinsatser ger på kort sikt. Alla centrala rekryteringsinsatser följs upp och mäts och det 
finns några aktiviteter som vi ser är mer framgångsrika med hänsyn till vad de kostar att genomföra i 
både tid och pengar. ”Värva en kollega” är ett framgångsrikt koncept, speciellt har de senaste e-
postkampanjerna under 2006 gett ett direkt resultat av ett par hundra nya medlemmar.  
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Kansliorganisationen har en rekryteringsgrupp med representanter från varje center som bland annat 
arbetar med att föra ut kunskap om metoder till avdelningar och klubbar. I detta arbete kan vi se att 
det är arbetsplatsplatsträffar och det personliga mötet med människor som får störst effekt på 
rekryteringen. Vi vet till exempel att regionala skyddsombudsträffar har gett ett gott 
rekryteringsresultat. Kombinationen av fackliga möten och att man pratar om 
rekrytering/organisering samt tar tillfället i akt och aktivt rekryterar är definitivt ett 
framgångskoncept.  

Att satsa på stora utomhuskampanjer är att satsa på ett långsiktigt arbete med att stärka varumärket 
SKTF. Det är däremot svårare att mäta resultaten av sådana kampanjer i rekryteringshänseende och 
på kort sikt. Kostnaden för en nationell kampanj är minst 3 miljoner kronor inklusive 
produktionskostnader. Enligt styrelsens bedömning ryms inte kostnader av denna storleksordning i 
den ordinarie verksamhetsbudgeten – utan att stora delar av ordinarie basverksamhet måste 
prioriteras bort. 

Samtidigt kan styrelsen konstatera att en väl genomförd nationell kampanj kan på lång sikt utgöra 
en investering som betyder mycket för SKTF. Därför anser styrelsen att man måste göra en 
noggrann bedömning om och i så fall när sådana kampanjer ska genomföras. Och när de genomförs 
så är det en förutsättning att särskilda medel anvisas samt att vi mobiliserar hela organisationen i 
genomförandet lokalt, regionalt och centralt. Det är så vi kan maximera värdet av en sådan 
investering. Och det är så vi kan få såväl kortsiktiga som långsiktiga rekryteringseffekter av 
kampanjen. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 3 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

I tjänst e man anställd med mera. 

Redan de gamla grekerna insåg den begreppsförvirring som idag är hämmande ur 
rekryteringssynpunkt för fackförbundet SKTF. Rotfilosofen Byråkrates sammanfattade det hela i 
devisen och frågan "är man i tjänst e man arbetare då? Detta visar hur svårt det kan vara med 
definitioner. Det var för övrigt samma rotfilosof som myntade begreppet " Det är toppen med 
saxade mandat, dock inte i toppen".  

Fackförbundet SKTF är enligt namnet numera i första hand ett fackförbund per definition. Den 
andra definitionen som tidigare låg i namnet, "Kommunaltjänstemanna", finns inte längre. Det 
naturliga nu vore att på 2000-talet ta steget, och i stadgar mm ta bort begreppet tjänsteman och 
ersätta det med annat lämpligt begrepp, medarbetare, medlem, anställd eller annat beroende på 
situation och vad som ska beskrivas.  

Begreppet är hämmande vid rekrytering framför allt inom bolagssektorn men även i övrigt. 
Begreppet tjänsteman är dessutom förlegat och i dag svårt att definiera. Är en drifttekniker eller en 
brandman tjänsteman? Kan, respektive får, SKTF organisera alla medlemmar inom t ex 
bolagssektorn som vill vara med? Vi måste vara öppna för de som vill ansluta sig till förbundet utan 
att stadgarna lägger hinder i vägen. Vi vet att vi är med i TCO och att TCO gjort någon slags "vi vill 
för guds skull inte ändra"-definition som fanns med i diskussionen förra året och som inte går att 
använda. Frågan är dock viktigare än att den ska falla på en definition. Det går nämligen inte att 
definiera begreppet tjänsteman idag heller.  

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att begreppet tjänsteman i stadgar, och successivt vid nytryck i allt material tas bort, till 
förmån för anställd, medarbetare, medlem eller annat beroende  på situation och vad 
som ska beskrivas. 
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Motion 4 

Motionär: Avdelning 024, 131 och 196 

Medlem i KA 

För att erhålla medlemskap i KA skall medlemmen vara offentligt eller privat anställd tjänsteman 
med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. 

SKTF kan ha godkänt inträde i fackförbundet men KA kan ändå säga nej med motivering att 
vederbörande inte är tjänsteman och inte tillhör vårt avtalsområde. 

Tjänsteman känns väldigt förlegat. Idag finns nya yrken och titlar, som mycket väl kan tillhöra 
SKTFs avtalsområde utan att anses som tjänsteman.  

 

Styrelserna för SKTF-avdelningarna enligt nedan föreslår därför förbundsmötet att besluta 

att  fackförbundet SKTF arbetar för att KA ändrar sin skrivning i inträdeskraven. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 3 och 4 

Förbundsstyrelsen har i yttranden över likartade motioner till tidigare förbundsmöten avvisat 
yrkanden om att ändra begreppet tjänsteman i SKTFs stadgar, framför allt för att undvika 
organisationspolitiska problem såväl i relation till andra TCO-förbund som till Kommunal och 
andra LO-förbund. Föregående förbundsmöten har också instämt i förbundsstyrelsens yttrande och 
avslagit motionerna, nu senast vid förbundsmötet 2005 (Motion 72). 

I yttrandet till 2005 års förbundsmöte öppnade dock styrelsen för att, i anslutning till en bred 
diskussion om SKTFs organisationspolitik, också aktualisera ”möjligheterna till att finna relevanta 
alternativ till tjänstemannabegreppet samtidigt som de organisationspolitiska konsekvenserna kan 
bedömas.”  

Till årets förbundsmöte finns nu en rapport som kan ligga till grund för en bred diskussion om 
SKTFs organisationspolitik. Därför tycker styrelsen att det nu är dags att ta itu med hur vi ska 
förhålla oss till tjänstemannabegreppet. 

Det råder enligt styrelsens mening ingen tvekan om att begreppet tjänsteman inte längre är en 
relevant identitetsmarkör för SKTFs medlemmar. Vare sig arbetare, tjänsteman eller akademiker är i 
dagens arbetsliv entydiga begrepp som olika yrken enkelt kan sorteras efter. Var gränserna går att för 
definitionen av tjänstemanna- eller akademikeryrken är i princip omöjligt att fastställa. Svårigheten 
har varit att hitta andra begrepp eller uttryck för att tydliggöra vårt organisationsområde. Begrepp 
som inte samtidigt öppnar för organisationspolitiska strider.  

Frågan har också länge ventilerats inte minst inom TCO som för några år sedan började använda 
uttrycket ”professionella och välutbildade yrkesutövare” som ett alternativ till 
tjänstemannabegreppet. Det är naturligtvis ett i vissa sammanhang användbart uttryck men 
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förbundsstyrelsen anser inte att det är en formulering som går att lyfta in i stället för tjänsteman i 
SKTFs stadgar eller informationsmaterial som beskriver oss som organisation. 

Styrelsen vill istället välja en annan väg – en väg som går ut på att så tydligt som möjligt ringa in vårt 
organisationsområde i stadgarna utan att använda tjänstemannabegreppet samtidigt som vi på andra 
sätt tydligt klargör vår avsikt att respektera våra åtaganden inom TCO och gentemot organisationer 
vi har samarbetsavtal med.  

Så här skulle en sådan beskrivning kunna se ut. 

”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 
organiserar vidare de som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området 
samt inom Svenska Kyrkan, frikyrkorna och ekumeniska organisationer. 

SKTF är en vertikal organisation. Det innebär att vi organiserar alla yrkesgrupper inom vårt 
organisationsområde. Vårt område begränsas endast av våra åtaganden inom TCO samt 
gentemot Kommunal. Inom TCO innebär detta att vi inte organiserar t ex sjuksköterskor 
eller lärare, och vanligtvis inte anställda i privaträttslig form inom lokaltrafik, renhållning, 
turism, fritid och vid flygplatser. Gentemot Kommunal innebär det att vi inte organiserar 
deras kärngrupper som t ex vårdare eller yrkesarbetare. Gentemot SACO är konkurrensen 
helt fri.” 

Det första av de två styckena skulle därmed kunna ersätta första stycket i § 1 mom 1 i SKTFs 
stadgar. Begreppet organiserar ska förstås så att det syftar på organisationens strävan och aktiva 
åtgärder för att organisera. Att ”inte organisera” avser däremot inte att hindra enskilda individer från 
att fritt välja förbund efter att de upplysts om förbundets organisationsområde, vem som i 
förekommande fall tecknar kollektivavtalet för dem och har förutsättningar att företräda eller inte 
företräda dem på ett bra sätt. 

Genom formuleringen ”arbetar eller har för avsikt att arbeta” klargör vi redan i första meningen att 
vi är öppna även för arbetssökande inom vårt område.   

Det här är en väg som vi för övrigt inte är ensamma om bland TCO-förbunden. Såväl Sif som ST 
har numera tagit bort tjänstemannabegreppet i sina respektive stadgar.  

Sif uttrycker sig idag så här om sin uppgift och sitt organisationsområde; 

”Sif har till uppgift att förena och företräda verksamma inom de teknik- och kunskapsbaserade 
sektorerna av arbetsmarknaden samt att tillvarata och främja deras fackliga, ekonomiska, sociala och 
yrkesmässiga intressen.” 

Och ST har följande formulering i sina stadgar; 

”Fackförbundet ST är en facklig organisation för dem som arbetar på statens och medborgarnas 
uppdrag.” 

Styrelsen vill också betona att SKTF genom ett mer yrkes- och/eller branschrelaterat tilltal till olika 
målgrupper kan klargöra till vilka grupper förbundets verksamhet vänder sig. Så arbetar redan 
förbundet i en allt högre utsträckning. 
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Styrelsens förslag till ändring av SKTFs stadgar innebär också att de problem som aktualiseras i 
motion 1 också kan anses åtgärdade så snart likalydande beslut om organisationsområdet tagits på 
SKTFs förbundsmöte och SKTFs A-kassas stämma. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  bifalla motionerna 

att  ersätta första stycket i § 1 mom 1 i SKTFs stadgar med följande stycke 

”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 organiserar vidare de som är verksamma i bolag och 
stiftelser inom det kommunala området samt inom Svenska Kyrkan, frikyrkorna och 
ekumeniska organisationer.” 

att  tydliggöra begränsningarna i SKTFs organisationsområde enligt följande 

”SKTF är en vertikal organisation. Det innebär att vi organiserar alla yrkesgrupper 
inom vårt organisationsområde. Vårt område begränsas endast av våra åtaganden 
inom TCO samt gentemot Kommunal. Inom TCO innebär detta att vi inte 
organiserar t ex sjuksköterskor eller lärare, och vanligtvis inte anställda i privaträttslig 
form inom lokaltrafik, renhållning, turism, fritid och vid flygplatser. Gentemot 
Kommunal innebär det att vi inte organiserar deras kärngrupper som t ex vårdare 
eller yrkesarbetare. Gentemot SACO är konkurrensen helt fri.” 
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Motion 5 

Motionär: Allmänna klubben, Region Väst 

Medlemsrekrytering och “medlemsvård” 

Delvis så beror en fackförenings genomslagskraft och styrka på dess storlek, d v s antalet medlemmar 
som väljer att organisera sig. 

Vad gör SKTF för aktiva insatser för att öka medlemsantalet? 

Vad gör SKTF för aktiva insatser för att behålla, redan anslutna medlemmar? 

Medelåldern är ca 46 år på anställda inom kommuner och landsting. Den stora “ålderspuckeln” är 
troligtvis vid ca 58 - 60 år. Om det inte sker någon nyrekrytering av medlemmar så befarar vi att 
fackföreningen kommer att tvingas sluta med att existera inom en överskådlig framtid.  

 

Förslag till Förbundsmötet att besluta om  

att aktivt söka nya medlemmar på sådant sätt om Förbundsmötet finner bäst. 

att aktivt idka “medlemsvård” för redan fackligt anslutna medlemmar i SKTF på sätt 
som Förbundsmötet finner bäst. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Som motionären skriver beror en fackförenings styrka delvis på dess storlek; hur många som väljer 
att organisera sig i den.  

Sedan cirka 16 år tillbaka tappar SKTF medlemmar. Vi har förlorat över 30 000 medlemmar på 
dessa år, vilket innebär att vår representativitet har urholkats och vår fackliga styrka försvagats.  

År 2003 antog SKTFs förbundsstyrelse en rekryteringsplan. Vi arbetar idag med 
rekrytering/organisering enligt denna plan. Rekryteringsplanen innebär ett långsiktigt arbete med att 
förändra och förbättra SKTFs förmåga till ett systematiskt och väl strukturerat rekryteringsarbete i 
avdelningar och klubbar med stöd av SKTF-centren och resurscentret.  

Målet med rekryteringsplanen är att vända medlemsutvecklingen i positiv riktning, stärka 
representativiteten i utvalda yrkesgrupper samt att SKTF ska utgöra det självklara valet för alla 
högskoleutbildade inom vårt organisationsområde. 

Fem nyckelord  
För att lyckas nå målen ska vi hålla i våra fem nyckelord i rekryteringsplanen; attrahera (skapa 
entydig bild av SKTF), motivera (rekrytera aktivt), välkomna (utnyttja kraften i första intrycket av 
SKTF), underhålla/utveckla (hur vi underhåller och förbättrar den positiva bilden av SKTF) och 
utvärdera (löpande följa upp hur medlemmar uppfattar oss och korrigera vårt sätt att arbeta så att 
medlemmarna blir nöjda) 
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Förändringsarbete tar ofta lång tid innan resultaten visar sig och det är viktigt att vi håller fast vid 
detta arbete. Trots att vi ännu inte vänt medlemsutvecklingen, tror vi fortfarande att vi har möjlighet 
att göra det på sikt. Vi har idag kontroll på alla in- och utflöden av medlemmar och vi vet de 
påverkbara och icke påverkbara skälen till varför medlemmar lämnar oss. Vi vet vad som ger resultat 
vad gäller rekrytering och kommer att fokusera våra framtida satsningar på detta.  

Slutsatser av två års arbete med rekrytering/organisering 
En utvärdering av 2004 och 2005 års rekryteringsarbete visar att framgångsfaktorer för avdelningar 
och klubbar är att vara synliga på arbetsplatsen. De som lyckats har arbetat proaktivt, vågat fråga de 
presumtiva medlemmarna och följt upp de som varit intresserade. Det är ofta efter flera påminnelser 
som den presumtive medlemmen går med i SKTF.  

Vid 2005 års förbundsmöte underströks vikten av den ideologiska aspekten av att organisera 
medlemmar samt vikten av att skapa insikt bland medlemmar och förtroendevalda om SKTFs 
organisationsområde. Många medlemmar ger oss styrka bakom våra fackliga program och vår 
fackliga värdegrund. Organiserar vi många inom en yrkesgrupp ökar inflytande i yrkesgruppen men 
även i hela branschen. Vi blir dessutom en stark kraft som part vid förhandlingar inom vårt 
avtalsområde - både centralt och lokalt 

Ett effektivt sätt att rekrytera/organisera nya medlemmar är att SKTFs center i samarbete med 
avdelningar och klubbar genomför arbetsplatsbesök där det finns en potential att rekrytera fler. 
Detta kan med fördel ske i samband arbete som exempelvis besök av skyddsombud. En konkret 
nytta av att vara med i facket är rekryterande, men måste ske i kombination med fråga om 
medlemskap.  

Vid nyanställningar är möjligheten stor att rekrytera/organisera nya medlemmar. Samtliga 
nyanställda inom SKTFs organisationsområde ska enligt SKTFs verksamhetsplan 2006 få frågan om 
medlemskap i SKTF (tjänsterna hittas via AMS platsbanken). Avdelningarna (eller centren) tar reda 
på vem som får dessa jobb. Den som får tjänsten får information om fördelarna med att vara med i 
SKTF.  

Övergångsarbetet från Tria-medlemskap till aktiv medlem är en viktig del i rekryteringsarbete för att 
rekrytera akademiker. Här ska vi hämta hem hela satsningen på Tria, när studenterna har tagit sin 
examen och får sitt första jobb. 

Under 2004 och 2005 kompletterades rekryteringsarbetet med centrala nationella 
rekryteringskampanjer i form av till exempel utomhusannonsering, radioreklam, annonser i dags- 
fack- och populärpress, utskick till befintliga medlemmar i syfte att värva en kollega, utskick till 
ickemedlemmar i värvningssyfte och webbaktiviteter.  

Medlemsvård – vad SKTF gör för att behålla redan anslutna medlemmar 
SKTFs avdelningar och klubbar samt SKTF-centren genomför regelbundet en mängd aktiviteter 
som medlemsutbildningar, arbetsplatsträffar, yrkesföreläsningar, medlemsaktiviteter, lunchmöten, 
kurser och seminarier till befintliga medlemmar för att stärka banden med dessa och knyta dem 
närmare SKTF. I alla SKTFs utbildningar såväl för medlemmar som förtroendevalda ska de 
ideologiska aspekterna kring rekrytering/organisering betonas. 

Centralt genomförs bland annat utskick till befintliga medlemsgrupper, medverkan vid mässor för 
olika yrkesgrupper och välkomstsamtal till alla nya medlemmar. 

Uppskattad välkomstkedja 
Varje ny medlem som rekryteras till SKTF får ett ordentligt välkomnande. De får ett telefonsamtal 
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från sitt närmaste regionala SKTF-kontor (eller välkomstvykort om vi inte når dem), ett 
välkomstpaket hemskickat, ett välkomst-e-mail och ofta ett välkomnande på arbetsplatsen av en 
lokal facklig representant.  

Ett ordentligt välkomnade tror vi sprider positiva ringar på vattnet. Förutom att vi genom detta 
vårdar befintliga medlemmar, tror vi att det i förlängningen genererar fler medlemmar, då dessa nya 
medlemmar får en positiv bild av SKTF redan i början av sitt medlemskap.   

SKTF har genomfört en undersökning om betydelsen av välkomstsamtalen. Nästan alla – 93 
procent – uppgav att de blev positivt överraskade av samtalet. 82 procent ansåg att samtalet förstärkt 
bilden av att SKTF är en organisation som bryr sig om dig som medlem. 83% av de som fått samtal 
vet var de ska vända sig när de behöver hjälp och stöd i sitt medlemskap. 60 procent har berättat om 
samtalet för en kollega. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att   anse motionen besvarad. 
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Motion 6 

Motionär: Region Stockholms pensionärsstyrelse 

Vad har SKTF för planer för att hindra utflödet av äldre aktiva medlemmar – 60 + 

SKTFs medlemsstruktur påminner om den studie som gjorts av Framtids- och analysföretaget 
Kairos Future den så kallade ”Rekordgenerationen”. I denna rapport som kom våren 2005 
konstaterades att många ser fram mot sin tid som senior/pensionär som en ny frihetstid, att man 
troligen uppnår en relativt hög levnadsålder och räknar med att kunna utnyttja den till ett så aktivt 
och rikt liv som möjligt och att kunna förverkliga eventuella drömmar. Vårt fackförbund – SKTF – 
har många stora medlemsgrupper som är lågavlönade kvinnor och som antagligen inte får en 
ekonomi som möjliggör allt det där som vi ska göra sen och inte har möjlighet att förverkliga sina 
drömmar. Dessa medlemmar förväntar sig av sitt fackförbund att det agerar när det gäller de 
framtida levnadsvillkoren. 

Vad har ett fackförbund för ansvar för de medlemmar som väljer att lämna SKTF? Jo, här gäller det 
att hitta motiv för att vara kvar som medlem inom förbundet för att dagen för att lämna det aktiva 
yrkeslivet kommer gå med hos oss i avdelning 700 och alla de sektioner som finns runt om i landet. 
SKTFs senior/pensionärsverksamhet har funnits i 25 år som en rikstäckande organisation och har 
idag ca 30 000 medlemmar. Vi känner för att förbättra och minst behålla våra medlemmars standard 
också som seniorer/pensionärer och våra prioriterade områden är äldreomsorg och pensioner samt 
trygghet och säkerhet. Många forskare och andra talesmän/kvinnor anser att vi snart kommer att ha 
pensionsålder vid 70 år. Hur kommer SKTF då att ställa sig till äldres deltagande och påverkan? 

Som vi ser det gäller för SKTF att bland annat ge medlemskapet ett mervärde. Kanske kan en 
reducerad medlemsavgift vara något att införa från 60 års ålder. De sista åren av det yrkesverksamma 
livet brukar inte löneökningarna vara stora och för att få lite mer pengar att röra sig med väljer man 
att bara vara med i A-kassan, något som vi som redan är pensionärer tror skulle minska vid en 
reducerad medlemsavgift och på så sätt successiv övergång till vår avdelning. 

 

Vi hemställer därför 

att 2006 års förbundsmöte kräver av förbundsstyrelsen att den redovisar en 
handlingsplan för att hindra utflödet av medlemmar 60 + samt att förbundsstyrelsen 
samarbetar med representanter inom avdelning 700 för att förstärka åtgärderna för 
en smidig övergång till senior/pensionärsmedlemskap inom SKTF. 

Regionens yttrande 

Motionen tillstyrktes på Region Stockholms pensionärers årsmöte 21 februari 2006. 

CPS yttrande 

Styrelsen för den Centrala Senior- och pensionärsverksamheten tillstyrker motionen och föreslår att 
årsmötet bifaller den samt sända den vidare till SKTFs förbundsmöte i september för behandling. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Sedan hösten 2005 skickas ett brev till alla de medlemmar som fyllt 60 år som begär utträde. Där 
ber vi dem överväga några saker innan de definitivt bestämmer sig. Förhoppningen är att detta brev 
ska förmå dem att stanna kvar som medlemmar. 

I brevet upplyser vi om att de vid utträde ur SKTF behöver teckna nya försäkringar och då krävs 
vanligtvis en hälsodeklaration. Det är dessutom dyrare att teckna försäkringar om de inte är 
medlemmar i SKTF. Vi berättar att deras ställningstagande som fortsatt medlem i SKTF har stor 
betydelse, då de är förebilder för dem som är i början av sitt yrkesliv.  

Alla medlemmar som begär utträde för att till exempel endast vara med i a-kassan har vi sedan 
hösten 2005 särskilda rutiner för. Dessa rutiner berör även målgruppen över 60 år. Den som tar 
emot utträdet skickar ett brev eller e-mejl till den avdelning/klubb som medlemmen tillhör. I 
brevet/mejlet uppmanas avdelningen/klubben att undersöka möjligheten att få medlemmen att 
kvarstå i förbundet. Om det inte leder till ett lyckat resultat är det ändå vikigt att göra att bra avslut 
och att hälsa medlemmar välkommen tillbaka om hon/han ändrar sig.  

Samtliga medlemmar som går i pension får ett särskilt brev där vi uppmanar dem att stanna kvar i 
SKTF som pensionärsmedlemmar och att därmed delta i pensionärssektionens aktiviteter. Vi 
berättar att de som är pensionärsmedlemmar behåller de eventuella försäkringar de har som SKTF-
medlem.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad 

 
 
 

 16 



Motion 7 

Motionär: Avd. 29 Eskilstuna 

Motion angående samgående med annat förbund. 

Efter att ha följt utvecklingen av samgående och diskussioner mellan olika förbund tycker jag att 
SKTF aktivt ska verka för och ta initiativ för att gå samman med T ex ST, SSR eller annat lämpligt 
förbund. 

Med det engagemang som jag har i TCO frågor ser jag detta som ett led för oss att fackligt verka för 
att folkhälsan är en av de största frågor som vi har framför oss. I detta ingår allt vad som står i AML 
och MBL för att vi ska må bra i arbetet och att få livspusslet att gå ihop. 

Det skulle också skapa en bättre förutsättning för det lokala/regionala arbetet som kommer att 
komma i framtiden.  

Engagemanget för att deltaga i TCO uppdrag som just nu finns lokalt/regionalt uppfattar jag att 
man inte värdesätter på det sätt som motparten gör.  

Ett bra exempel på det har varit arbetet med Plusjobben för just oss i Södermanland. 

 

Förslag till beslut: 

att  inleda seriösa diskussioner för ett samgående med lämpligt förbund. 
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Motion 8 

Motionär: Curt Guwallius, Allmänna klubben Region Sydost avd 600 

Bilda en större facklig gemenskap inom den offentliga sektorn 

Industrifacket och Svenska Metallindustriarbetareförbundet har gått samman för att kunna få en 
större facklig gemenskap. Tria är ett föredöme. Här kraftsamlar man studenter från tre fackförbund 
för att visa styrka. Men när studenten börjar jobba är det ett fackförbund som gäller. 

Det är dags för SKTF, HTF, ST och SSR att gå ihop som fackförbund istället för att  försöka 
”värva” medlemmar från varandra. Möjligheterna är förmodligen större än problemen. 

 

Förslag 

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

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 7 och 8 
SKTF har en yttersta uppgift, att arbeta för att förbättra villkoren i arbetet för medlemmarna. För att 
lyckas med det krävs från tid till annan ett mer eller mindre nära samarbete med andra fackliga 
organisationer inom vårt organisationsområde. Facken drivs samman av gemensamma intressen i 
specifika sakfrågor. För närvarande har SKTF ett tiotal samverkansöverenskommelser med andra 
förbund. Därutöver finns samarbetet inom TCO och inom OFR.  

Det finns inget självändamål med ökat samarbete eller samgående med andra organisationer. Allt 
sådant avgörs av de frågor som vid varje tillfälle är aktuella och hur de olika organisationerna 
bedömer nyttan av ökat samarbete i sådana frågor. 

Allmänt sett kan sägas att det finns för många fackliga organisationer på vår del av arbetsmarknaden, 
och att facken som enhet skulle tjäna på att bli färre och mer entydiga i sina ändamål. SKTF har 
också uppfattningen att vi skulle tjäna på ett närmande mellan TCO och SACO. Uppdelningen 
mellan ”vanliga” tjänstemän och akademiker känns idag allt mer omodern. Utbildnings- och 
kunskapsnivån höjs ständigt bland de anställda och arbetsuppgifterna utförs utifrån allt mer 
specialiserade och diversifierade kompetenser, varför det kan tyckas att tjänstemannarörelsen skulle 
tjäna på att enas. 

SKTF ser ett behov av ökad samverkan mellan facken på vår del av arbetsmarknaden, men ser inga 
skäl att utifrån detta behov diskutera samgåenden eller sammanslagningar. Här vill förbundsstyrelsen 
även hänvisa till den organisationspolitiska rapport som föreläggs förbundsmötet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet  

att  anse motionerna besvarade. 
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Motion 9 

Motionär: Curt Guwallius Allmänna klubben Region Sydost avd 600 

Dubbelanslutningsfrågor 

I motioner till SKTFs förbundsmöte 2003, 2004 och 2005 angående dubbelanslutningsfrågor, som 
gäller de som är dubbelanslutna till Journalistförbundet och har SKTF som moders- /fadersförbund 
kommer här en repris. Det känns lite pinsamt och på gränsen att vara tjatig att återigen upprepa 
motionen. 

2003 mottogs motionen positivt och man lovade att se över de dubbelanslutnas situation, likaså 
2004 och 2005. 

Det senaste eller det sista (?) som har hänt är att en ombudsman från SKTF ställt frågor brevledes till 
Journalistförbundet och även fått svar på dem.  Detta enligt uppgift från Journalistförbundet vid 
Offentliganställda Journalisters (OJ) årsmöte den 18 mars 2006 och nu väntar Journalistförbundet 
fortfarande på svar från SKTF. 

Motionen till Förbundsmötet 2005 löd; 

”Det finns runt 750 medlemmar i Journalistförbundet som är dubbelanslutna med andra 
moderförbund än Journalistförbundet. Detta medför t ex att SKTF ska förhandla om löner och 
anställningsvillkor för sina dubbelanslutna medlemmar, medan Journalistförbundet ska ansvara för 
yrkesfrågorna. 

Runt 400 av de dubbelanslutna är offentliganställda och medlemmar i SKTF eller ST. Under drygt 
35 år har dubbelanslutningsavtalen gällt och medlemmarna har inte haft några fördelar av det 
dubbla medlemskapet. Snarare har medlemmarna satts på undantag i de båda förbunden och 
”hamnat mellan två stolar”. 

Nu är det dags att även dubbelanslutna får nytta av sitt fackliga medlemskap.” 

De som kan denna fråga bäst är de dubbelanslutna som också är medlemmar i Offentliganställda 
Journalisters distrikt. De vore önskvärt att SKTF tillfrågar styrelsen för OJ vilken medlemsnytta man 
önskar få ut som dubbelansluten. 

 

Förslag 

att  en fullständig redovisning ges hur motionerna har behandlats av Förbundsstyrelsen, 
vilka kontakter som tagits, vilka konkreta åtgärder som åstadkommits. I den händelse 
att inget har hänt fram till Förbundsmötet, vilka initiativ kommer SKTF att ta? 

att  SKTF använder sig av de kunskaper OJ har om dubbelanslutningsproblematiken. 
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Motion 10 

Motionär: Curt Guwallius Allmänna klubben Region Sydost avd 600 

Angående löner för dubbelanslutna journalister 

Vem förhandlar om lönerna för de dubbelanslutna journalisterna inom SKTF? De som gjort det 
tidigare har inte lyckats särskilt väl med dessa förhandlingar. Journalisterna har inte jämförts med 
den övriga yrkesgruppen journalister i samhället eller också ställts på undantag. Utfallet har blivit 
magert. Nu ska de fackliga medlemmarna ha individuella förhandlingar och för journalisternas del 
får man utgå från en låg lönenivå. Här behövs förhandlingshjälp av ”sluga” förhandlare från SKTF. 

Under senhösten 2005 fick OJ-distriktets medlemmar en enkät från OJ:s styrelse. Syftet var att ta 
reda på vad medlemmarna vill med distriktets verksamhet. Lönedelen av enkäten visar att lönerna 
för kommunalt och landstingskommunalt anställda journalister är mycket låga i förhållande till 
statligt- och privatanställda journalister. 

Förslag 

att  den eftersatta gruppen av de dubbelanslutna kommunalt och landstingskommunalt 
anställda journalister får hjälp av SKTF att göra en översyn av lönerna och 
förhandlingshjälp för att lönerna ska komma upp i lön, som är jämförbar med 
statligt- och privatanställda journalister. 

Förbundsstyrelsens yttrande  över motionerna 9 och 10 
SKTF och Journalistförbundet har ett dubbelanslutningsavtal där SKTF ansvarar för bevakningen av 
de arbetsplatsnära frågorna som t ex lön och anställningsvillkor.  

SKTF har under en tid haft behov av att se över och modernisera detta avtal. Ett utkast till 
konstruktion av ett sådant avtal är överlämnat till Journalistförbundet, som för närvarande överväger 
sin ambition och ståndpunkt i ärendet. SKTF är öppet för att fortsätta och slutföra överläggningar 
om nytt avtal närhelst möjligt. 

Fram till dess att nytt avtal är tecknat gäller det gamla och de dubbelanslutna journalisterna omfattas 
av HÖK och de löneöversynsprocesser som stadgas där. Förbundsstyrelsen har inga tecken på att 
journalisterna på något sätt skulle ha undantagits från löneöversynen eller hanterats annorlunda än 
andra SKTF-medlemmar. Men jämfört med alla SKTF medlemmarna är utvecklingen något sämre 
för de dubbelanslutna som är anställda i kommunerna och något bättre för de som är anställda i 
landstingen. Vi kan också se att merparten av de dubbelanslutna i kommunerna, arbetar som 
informatörer/informationssekreterare och lönenivån för den gruppen ligger en till två tusenlappar 
högre än för resten av informatörer/informationssekreterare anställda i kommunerna. 

Förbundsstyrelsen välkomnar alla initiativ för att bredda kompetensen då det gäller olika gruppers 
arbetsvillkor och vill givetvis diskutera även med de offentliganställda journalisterna.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade. 
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Motion 11 

Motionär: Umeåavdelningen 

Ansvarskommittén 

Ansvarskommittén, en parlamentarisk kommitté, som skall undersöka den nuvarande 
samhällsorganisationens förutsättningar att klara de offentliga välfärdsåtagandena kommer under år 
2007 med sitt slutbetänkande. Kommittén skall föreslå förändringar av strukturen och 
uppgiftsfördelningen mellan kommuner, landsting och stat. Förslagen skall ge de folkvalda organen 
bättre förutsättningar att få genomslag för politiken och medborgarna bättre förutsättningar till 
inflytande, insyn och utkrävande av ansvar.  

En utgångspunkt är att en långtgående kommunal självstyrelse inom ramen för ett starkt nationellt 
ansvar för likvärdig välfärd i hela landet skall bibehållas. 

Hittills har vi märkt Ansvarskommitténs arbete genom ett antal offentliggöranden av utredningar 
och yttranden från olika offentliga organ. Till exempel ny regionindelning där sammanslagning av 
ett antal län föreslås och slopande av landstingen. 

En annan produkt av de startade diskussionerna kan vi se från kommunerna där ett antal kommuner 
går samman i samverkansregioner som t ex Umeåregionen. Sex kommuner, Umeå, Nordmaling, 
Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors, arbetar med olika utvecklingsprojekt under rubrikerna: 
”Förnyelse av offentlig verksamhet”, ”Näringslivsutveckling”, ”Infrastruktur”, ”Kultur och 
kompetens” och ”Internationalisering”. Det här är ett mycket bra och för regionen utvecklande 
arbete men det sker inte i samråd eller samverkan med fackliga organisationer. Det är inte förrän 
projekten ska förverkligas de fackliga parterna börjar tilltalas och då i form av varje kommuns 
enskilda förslag att ingå i ett gemensamt ”beslutat” samarbete. Umeåregionen är ingen juridisk 
person utan endast en samarbetsorganisation. Därför kan mycket långt gångna planer upprättas utan 
att fackliga parter kan hävda rätt till samverkan. Däremot används/medverkar oftast 
kommunanställda som experter inom projekten. 

Det är många av våra medlemmar inom Umeåregionens kommuner som oroas över utvecklingen 
som sker. Att den dessutom sker utan facklig samverkan oroar ännu mer. 

En annan utveckling som kan bli ett resultat av Ansvarskommittén slutbetänkande är olika väl 
(o)grundade förslag på nedläggning eller sammanslagning av landsting. Det kan bli så att SKTF-
medlemmar och –företrädare hamnar i stora intressekonflikter där kommuner vill ta tag i 
landstingens uppgifter. 

 

Förslag till beslut 

För att få tillgång till facklig samverkan i kommunernas utvecklingsarbete föreslår jag  

att  förbundsmötet förordar en inriktning att kommuner ska bilda en arbetsorganisation 
som är juridiska personer för samarbete över kommungränser. 
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För att Fackförbundet SKTF ska kunna föra en sammanhållen strategi i den utveckling som 
kommer att ske efter Ansvarskommitténs slutbetänkande och framtida riksdagsbeslut föreslår jag  

att  förbundsmötet beslutar tillsätta en arbetsgrupp att arbeta fram en strategi för SKTFs 
hantering och fortsatta arbete efter Ansvarskommitténs slutbetänkande. 
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Motion 12 

Motionär: SKTF avd 10 Norrköping, SKTF avd 182 Gotland, SKTF avd 043 Karlskrona, 
SKTF avd 070 Jönköping samt SKTF avd 174 Flen. 

Skapa en beredskap inom SKTF för de organisatoriska förändringar som Ansvarskommitténs 
utredning kan leda till på lokal-/regional-/central nivå. 

I Ansvarkommitténs delbetänkande 2003 kan man läsa att konkreta områden som kommittén vill 
utreda vidare är den alltför statligt sektorsinriktade styrningen av den kommunala nivån, den 
regionala samhällsnivån och huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården. 

Denna skrivning kan antas i förlängningen innebära att vi lokalavdelningar, regioncenter och 
förbundet centralt måste hitta andra organisatoriska lösningar. Dessa förändringar kan medföra stora 
ingrepp i gamla mönster hur vi idag organiserar SKTFs verksamhet och sätta mångas känslor i 
svallning. 

För att i god tid möta eventuellt framtida scenario anser vi att SKTF redan nu måste skapa en 
beredskap, kanske framförallt en mental beredskap för våra medlemmar och förtroendevalda. Det 
bästa sättet att bygga upp en sådan beredskap är svårt att veta. Ett förslag kan vara är att starta upp 
dialoggrupper bland förtroendevalda på regional nivå. Ett annat är att skapa ett nätverksforum via 
hemsidan eller också båda alternativen som kan komplettera varandra. 

 

Styrelserna för SKTF-avdelningarna enligt nedan föreslår med anledning av ovan  

att  förbundsmötet beslutar att skapa en beredskap inom SKTF för de organisatoriska 
förändringar som Ansvarskommitténs utredning kan leda till på lokal-/regional- och 
central nivå. 
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Motion 13 

Motionär: Avd 008 Linköping och avd 10 Norrköping 

Skapa en beredskap inom SKTF för de organisatoriska förändringar som Ansvarskommitténs 
utredning kan leda till på lokal-/regional-/central nivå. 

I Ansvarkommitténs delbetänkande 2003 kan man läsa att konkreta områden som kommittén vill 
utreda vidare är den alltför statligt sektorsinriktade styrningen av den kommunala nivån, den 
regionala samhällsnivån och huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården. 

Denna skrivning kan antas i förlängningen innebära att vi lokalavdelningar, regioncenter och 
förbundet centralt måste hitta andra organisatoriska lösningar. Dessa förändringar kan medföra stora 
ingrepp i gamla mönster hur vi idag organiserar SKTFs verksamhet och sätta mångas känslor i 
svallning. 

För att i god tid möta eventuellt framtida scenario anser vi att SKTF redan nu måste skapa en 
beredskap, kanske framförallt en mental beredskap för våra medlemmar och förtroendevalda. Det 
bästa sättet att bygga upp en sådan beredskap är svårt att veta. Ett förslag kan vara är att starta upp 
dialoggrupper bland förtroendevalda på regional nivå. Ett annat är att skapa ett nätverksforum via 
hemsidan eller också båda alternativen som kan komplettera varandra. 

Styrelserna för SKTF-avdelningarna enligt nedan föreslår med anledning av ovan  

att  förbundsmötet beslutar att skapa en beredskap inom SKTF för de organisatoriska 
förändringar som Ansvarskommitténs utredning kan leda till på lokal/regional och 
central nivå. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 11, 12 och 13  
I första delen av motion 11 lyfter motionären frågan om det fackliga inflytandet när kommunerna 
skapar olika former av indirekt utsedda samarbetsorgan. Motionären vill att förbundsmötet skall 
förorda att samarbeten skall vara egna juridiska personer för att få en fungerande samverkan och 
fackligt inflytande över verksamheten. 

I ansvarskommitténs uppdrag ligger just att diskutera bl a den framtida kommunstrukturen. I 
skrivande stund så verkar inte kommittén föreslå några större förändringar i kommunstrukturen. 
Det i sin tur innebär att andra lösningar måste till för att hantera en kommunstruktur som speglar 
det svenska samhället på 1970-talet och inte dagens samhälle.  

Det kan vara t ex en mer asymmetrisk organisation där mindre kommuner har mindre 
ansvarsområden än större. Eller precis som motionärens frågeställning så skapas allt fler indirekta 
samarbeten i forma av kommunalförbund, regioner m fl. Ansvarskommittén kommer särskilt att 
granska den utvecklingen och se vilka konsekvenser den får för medborgarnas möjlighet till insyn 
och ansvarsutkrävande. 

Redan idag har vi rätt att kräva inflytande när det gäller förslag till indirekta samarbetsformer i 
respektive kommun/landsting där detta diskuteras. Det kan innebära att vi behöver se över 
existerande samverkansavtal och skapas möjligheter till fackligt samarbete över nuvarande 
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organisationsgränser. Förbundsstyrelsen tror inte att lösningen på detta är skapandet av en ny 
juridisk person. 

I fortsättningen på motion 11 och i motionerna 12 och 13  handlar det om vår beredskap att kunna 
följa och internt diskutera ansvarskommitténs arbete fram till slutbetänkandet och fram till 
genomförandet av en ny samhällsorganisation. 

Förbundsstyrelsen har, sedan ansvarskommittén startade 2003, valt att följa arbetet eftersom det är 
av ett sådant strategiskt intresse för förbundets medlemmar. Vi hade en process när vi formade vårt 
yttrande över första delbetänkandet 2004 och har följt upp det med diskussioner på de regionala 
välfärdskonferenserna både förra året och i år. 

Förbundsstyrelsen kan inte avhända sig det övergripande ansvaret men delar motionärernas syn på 
behovet att förbereda organisationen för det kommande slutbetänkandet från ansvarskommittén och 
den därefter följande samhällsdiskussionen. 

Redan nu så har vi en egen plats på vår hemsida om ansvarskommittén, www.sktf.se/ansvar. Där 
finns information och länkar om kommitténs arbete.  

Motionärerna vill skapa en grupp som kopplar ihop de regionala diskussionerna med 
förbundsstyrelsens diskussioner i dessa frågor. Förbundsstyrelsen tycker det är en utmärkt idé och 
vill att en representant från varje regional vp-grupp/samrådsgrupp eller motsvarande utses att ingå i 
en referensgrupp till styrelsen. För att gruppen skall kunna börja arbeta under början av hösten så 
beslöt förbundsstyrelsen på sitt majmöte att inrätta en sådan referensgrupp.  

Idag är det oklart vad ansvarskommitténs förslag kommer att innebära och hur detta kommer att 
påverka höstens verksamhet. Men här på förbundsmötet kommer frågan att beröras i form av 
information om läget. Höstens regionkonferenser är ytterligare ett tillfälle att lyfta frågan.  

Eftersom medborgardebatten om offentliga sektorns struktur och uppgiftsfördelning i stort är 
obefintlig så är sannolikheten stor att hela debatten startar när väl slutbetänkandet presenteras i 
slutet av februari 2007.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå första att-satsen i motion 11 

att  anse andra att-satsen i motion 11 samt motionerna 12 och 13 besvarade 
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Motion 14 

Motionär: Region Stockholms pensionärsstyrelse 

SKTF och välfärdsfrågorna 

Vid förbundsmötet 2005 diskuterades välfärdsfrågorna bl a med utgångspunkt från motioner 
rubricerade ”Välfärdsfrågor”. 

I motioner refererades till uttalande att ”vi behöver få igång en debatt om välfärdssektorns 
framtid…” Förbundsmötet fastställde ett välfärdsprogram samt SKTFs ståndpunkter i frågan. 

I programmets sägs bl a att 

”Välfärden syftar till att ge den enskilde medborgaren ett gott liv i sin helhet. Välfärd är för oss 
rätten till arbete och utbildning i livets alla skeden samt för ett arbetsliv i förändring. Välfärd är även 
en bra barnomsorg, socialtjänst, sjukvård samt omtanke och trygghet, tillgång till en fungerande 
infrastruktur såsom rent vatten och el samt värme och kommunikationer”. 

”Det som måste känneteckna välfärden är att den är solidariskt finansierad via skatterna och/eller 
demokratiskt beslutade taxor samt att den kommer alla till del. Det överordnade för oss är att 
följande är under demokratisk kontroll när det gäller offentliga tjänster”. 

I ståndpunkterna framhålls bl a  

”En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är viktiga inslag för all verksamhet”. ”När det 
gäller offentliga tjänster är det viktigt att följande är under demokratisk kontroll; finansiering, 
styrning, uppföljning, insyn och kvalitet”. 

Programmet är viktigt och ståndpunkterna likaså. Programmet måste efterlevas och ståndpunkterna 
tillämpas inom SKTF. Därmed inte sagt att det vi gjort är tillräckligt. 

Förbundsmötets beslut har tagits med utgångspunkt från att vi hittills har accepterat att samhället i 
stort har avreglerats. Denna acceptans gäller för övrigt hela fackföreningsrörelsen. Enligt vår 
uppfattning har avregleringen ofta missgynnat våra medlemsgrupper. Vi utgår från att ekonomiska 
resurser som tillhört ”oss alla” nu har överförts till privata aktörer med kraftiga övervinster som följd. 
Resurser som i stället kunde användas solidariskt till vårt gemensamma bästa. 

Avreglering och  privatisering har genomförts utan konsekvensbeskrivningar/riskanalyser. Rimligen 
borde förändringar i samhället ingående diskuteras och analyseras innan beslut fattas. Inte minst 
med och genom de fackliga organisationerna. Facken borde gå i spetsen för att så sker. Inte minst 
SKTF med sin bas i offentliga sektorn har ett särskilt ansvar i detta sammanhang. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta åt förbundsstyrelsen 

att ta initiativ till en undersökning av avregleringarnas konsekvenser 

att med kraft motverka en fortsatt avreglering om den genom en konsekvensanalys visar 
att våra medlemsgrupper missgynnas och verksamheterna får mindre möjligheter att 
utvecklas. 
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Regionens yttrande 

Motionen tillstyrktes på Region Stockholms pensionärers årsmöte 21 februari 2006. 

CPS yttrande 

Styrelsen för den Centrala Senior- och pensionärsverksamheten tillstyreker motionen och föreslår att 
årsmötet bifaller den samt sänder motionen vidare till SKTFs förbundsmöte i september för 
behandling. 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären vill att förbundsstyrelsen skall ta initiativ till en undersökning av avregleringarnas 
konsekvenser. Om dessa påverkar våra medlemmar eller verksamheterna negativt skall 
förbundsstyrelsen med kraft motverka en fortsatt avreglering. 

Den så kallade Lissabonprocessen inleddes i och med EU-toppmötet i Lissabon 2000. EU:s stats- 
och regeringschefer enades då om att börja reformera den europeiska ekonomin för att anpassa den 
till det globala kunskapssamhället. Målet var att till år 2010 göra EU:s ekonomi till världens mest 
konkurrenskraftiga. Efter utvärdering vid halvtid så var det uppenbart att förändringstakten i Europa 
är för låg att nå målet. 

Vi har i vårt arbete inom EPSU (offentligfackens federation på europanivå) och inom det övriga 
europeiska arbetet kraftfullt drivit frågan om en mer social europapolitik. I välfärdsprogrammet som 
beslutades av förbundsmötet 2005 finns följande avsnitt om det internationella perspektivet: 

” Vi ska därför arbeta mer på de internationella arenorna för att bygga upp och bevaka fackliga 
rättigheter och fackligt inflytande. Inte minst vill vi genom vårt arbete inom EU bidra till att 
utveckla unionen med målsättningen att nå en hållbar tillväxt samtidigt som en full sysselsättning 
med goda arbetsvillkor kan bli verklighet.” 

I utvärderingen av Lissabonprocessen är det tydligt att de fackliga organisationernas kamp på 
europanivå satt avtryck när kommissionen skriver: 

”Vi behöver en dynamisk ekonomi som grund för våra sociala och miljöpolitiska målsättningar. 
Därför inriktas också den nya Lissabonstrategin på tillväxt och sysselsättning. 

För att uppnå målen måste vi ( i EU) se till att: 

- Europa blir en attraktivare plats att investera och arbeta i, 

- kunskap och innovation utgör centrala faktorer i Europas tillväxt, 

- vi utformar politiken så att företagen kan skapa fler och bättre arbetstillfällen. 

Att ange tillväxt och sysselsättning som omedelbara mål går hand i hand med att främja mål på det 
sociala området och miljöområdet. Lissabonstrategin är en viktig del i det övergripande målet 
beträffande hållbar utveckling i EG-fördraget, nämligen att på ett hållbart sätt förbättra välfärden 
och levnadsvillkoren för nuvarande och kommande generationer.” 

Som en del i Lissabonstrategin finns att avreglera verksamheter som drivits som offentliga monopol i 
Europa t ex tele, post, el, flyg, järnväg m fl. 
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Regeringen har redan i en utredning försökt utvärdera konsekvenserna av avregleringarna och det 
redovisas i SOU 2005:4, Liberalisering, regler och marknader. Där konstaterar man bland annat att 
det inte vore vare sig önskvärt eller möjligt att återgå till den tidigare marknadsformen. Flertalet av 
avregleringarna har ökat den samhällsekonomiska effektiviteten men än finns mycket att göra vilket 
finns beskrivet i utredningen. 

De flesta av oss kan ju själva konstatera att avregleringarna slagit olika väl ut. I elbranschen har 
vinstmarginalerna ökat till rekordnivåer samtidigt som riksdagen ökar skatteuttaget och det är vi 
konsumenter som bara har att betala. Att försöka skapa en marknad när ett fåtal aktörer äger kedjan 
produktion – förädling – försäljning till kund är dömd att misslyckas. Ingen reell konkurrens 
uppstår utan istället ett företagsintresse av att maximera vinsten. 

I flygbranschen har antalet aktörer på marknaden ökat och i takt med det har prisnivån sjunkit rejält 
för oss konsumenter. Samtidigt så finns det också oseriösa bolag som Ryanair, som konsekvent 
vägrar teckna kollektivavtal om rimliga löner och villkor för personalen. Här är det avgörande att vi 
som kunder åker med de bolag som erbjuder rimliga villkor för sin personal och inte med företag 
som Ryanair. 

Att SKTF skulle göra en helt egen utvärdering av nationella avregleringar i ett europeiskt perspektiv 
känns oerhört ambitiöst och utmanande.  

Att göra det för att motverka en fortsatt avreglering om ”våra medlemsgrupper missgynnas och 
verksamheterna får mindre möjligheter att utvecklas” är ett ganska snävt förbundsintresse. 

Förbundsstyrelsen anser att detta är en fråga som snarare hör hemma hos TCO än oss som enskilt 
förbund eftersom det berör samhällsutveckling, tillväxt och nya jobb i ett större perspektiv. 

I varje kommun och landsting är vi redan idag med och kan argumentera för vår sak när det gäller 
förändringar av verksamheten. Där bevakar vi våra medlemmars intresse i de förändringar som sker. 
I välfärdsprogrammet så har förbundsmötet lagt fast vad som är väsentligast för oss att bevaka: 

”Det som måste känneteckna välfärden är att den är solidariskt finansierad via skatterna och/eller 
demokratiskt beslutade taxor samt att den kommer alla till del. Det överordnade för oss är att 
följande är under demokratisk kontroll när det gäller offentliga tjänster; 

Finansiering, styrning, uppföljning, insyn och kvalitet. 

En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är viktiga inslag för all verksamhet. För oss i SKTF 
är det självklart att personalen omfattas av kollektivavtal och har bra villkor.” 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 
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Motion 15 

Motionär: avd 016 Katrineholm Vingåker 

Offentligt utförande av offentlig verksamhet – begränsa privatiseringarna! 

Vid förbundsmötet 2005 förändrade SKTF sin hållning gentemot det offentliga utförandet: från att 
tidigare ha uttryckt att offentlig verksamhet ”i väsentlig omfattning” skall ”drivas i egen regi”, så 
likställs offentligt och privat utförande i den nya skrivningen i Välfärdsprogrammet: ”Mångfald av 
aktörer och konkurrens – på lika villkor – kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling …”; 
”Fler arbetsgivare underlättar också en ökad rörlighet och kan därmed öka möjligheterna till 
utveckling för personalen.”; ”Offentliga monopol skall inte ersättas av privata monopol…”. 

Den nya hållningen anser vi ger fel signaler om offentligt respektive privat utfört arbete genom att 
den likställer båda. Det är fundamentalt fel och en ideologilös hållning av en folkrörelseorganisation 
som vår. Offentligt utförande (även offentligt monopol) är av en annan bättre dignitet än privat 
utförande genom att vara icke-vinstdrivande, demokratiskt styrd och därigenom ge de anställda 
större möjligheter till trygghet och delaktighet. Det offentliga utförandet är direkt kopplat till 
medborgarna och de politiska beslutsfattarna utan mellanled. Det finns idag givetvis bra och dålig 
verksamhet i båda typer av utförande, men förutsättningarna för bra verksamheter är större i 
offentlig regi genom de större möjligheterna att genomdriva en större delaktighet för personalen. 
Det är i den demokratiska organisationen som arbetet blir bäst utfört. Sannolikt kommer personalen 
där att på ett mer kraftfullt sätt kunna försvara kvaliteten i den offentliga verksamheten mot de allt 
större svårigheter den riskerar att ställas inför framöver, främst resursbrist. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  i SKTFs Välfärdsprogram återgå till tidigare hållning och skrivning att ”(den 
offentliga) verksamheten i väsentlig omfattning drivs i egen regi” och  

att  där tydliggöra den principiella skillnaden mellan offentligt och privat utfört arbete 
enligt ovan angivna synpunkter. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
 
Vad är egentligen en privatisering? Nedanstående fyrfältstabell försöker reda ut begreppen. 

 
     Finansiering           Offentligt   Privat 

 
Utförande 

Privata företag, 
organisationer SAAB, 
SKTF m fl 

Entreprenader inom 
barnomsorg, äldreomsorg  
m fl 

Renhållning, vatten m fl 
Kommun, landsting 
staten etc 

 
 
Offentligt 
 
 
 
 
Privat 
 
 
 
 
 
 
Tabellen visar vem som finansierar verksamheten och vem som utför själva tjänsten. En riktig 
”privatisering” har skett när verksamheten flyttas till rutan längst ned till höger där vare sig 
finansiering eller utförande sker offentligt. Det som sker oftare i kommuner och landsting är 
entreprenader där finansieringen fortfarande är offentlig men tjänsten kan utföras av ett privat 
företag. 

I SKTFs välfärdsprogram så har förbundsmötet beslutat förtydliga vad som är väsentligast för 
förbundet och dess medlemmar. 

”Det som måste känneteckna välfärden är att den är solidariskt finansierad via skatterna och/eller 
demokratiskt beslutade taxor samt att den kommer alla till del. Det överordnade för oss är att 
följande är under demokratisk kontroll när det gäller offentliga tjänster; 

• Finansiering, styrning, uppföljning, insyn och kvalitet. 

En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är viktiga inslag för all verksamhet. För oss i SKTF 
är det självklart att personalen omfattas av kollektivavtal och har bra villkor.” 

Förbundsstyrelsen är stolt över den offentliga sektorn som många av oss arbetar inom. Men även den 
privata entreprenören inom äldreomsorgen är en del av den offentliga sektorn och en del av vår 
välfärd så länge det är våra skatteintäkter som finansierar tjänsten och att den är under demokratisk 
kontroll. Vad som är viktigt är att, oavsett om de arbetar i kommunen, landstinget eller hos en 
entreprenör, medarbetarna är medlemmar i SKTF. 

Motionären skriver att det offentligt utförande är av en ”bättre dignitet” än privat utförande. 
Förbundsstyrelsen delar förbundsmötets syn ovan att det avgörande snarare är vad som är under 
demokratisk kontroll. Den offentliga sektorn har bra förutsättningar men vi som arbetar fackligt vet 
att de tyvärr inte alltid används i dagens verksamhet.  I TCO samarbetar vi med både SIF, HTF 
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med flera förbund på privata sidan vars medlemmar och förtroendevalda är minst lika stolta som vi 
över den verksamhet som de arbetar i som vi är över vår. 

Vi kan också se av våra egna medlemsundersökningar att våra privatanställda medlemmar är mer 
nöjda än de som arbetar i kommuner och landsting när det gäller inflytande på arbetsplatsen, 
möjlighet till utveckling mm. Det är inga jätteskillnader men de är tydliga. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 
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Motion 16 

Motionär: SKTF Stockholms stad 

Kollektivavtal vid offentlig upphandling 

All lagstiftning ska skydda och stödja det demokratiska samhället och välfärden. Varför tillåter då 
samhället Konkurrenslagen och Lagen om offentlig upphandling att ge fördelar för privata sektorns 
vinstintressen på bekostnad av demokratin och välfärden – bl.a. de kollektivavtalade arbetsvillkoren 
– genom att förbjuda krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling som konkurrenshinder? 
Förbud mot krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling har inget stöd i EU-lagstiftningen utan 
är en svensk påfund. EU-lagstiftningen tillåter sociala hänsyn i samband med konkurrensutsättning 
och offentlig upphandling och ger möjligheter till politiska viljeyttringar om att nå förbättringar i 
samhället genom användning av offentlig upphandling som verktyg. 

Sverige är en del av EU. Vi bör se över vårt regelverk och ta till oss det som tillåter en positiv 
samhällsutveckling, främjar välfärden och ger oss verktyg att arbeta med detta. Vi bör bekanta oss 
med de goda exemplen i övriga EU-länder och ge dem det erkännandet som de förtjänar. Arbetet på 
Europanivå är också ett givande och tagande. 

Som ett led i detta bör SKTF, tillsammans med andra fackföreningar, värna om kollektivavtalets 
ställning i arbetslivet och driva fördelarna såväl på nationell nivå som på europeisk nivå. Detta sker 
också i viss mån men att göra detta och samtidigt låta bli att protestera mot förbudet av 
kollektivavtal vid offentlig upphandling kan inte ge trovärdighet för det fackliga arbetet. 

Lagen om offentlig upphandling bör utgå från de grundläggande demokratiska målen i samhället, 
tryggad försörjning, jämställdhet, ickediskriminering, god arbetsmiljö o.s.v. istället för att vara den 
privata sektorns passerkort till utnyttjande av skattepengar i vinstsyfte.  

Genom att påverka lagstiftaren och upplysa medborgare om värdet av kollektivavtal när verksamhet 
upphandlas i konkurrens bör SKTF arbeta aktivt för att kollektivavtal inte ska uppfattas som ett 
hinder så att samma krav kan ställas på den offentliga verksamheten oavsett vem som driver den. 

Kollektivavtal på arbetsplats handlar om arbetsvillkor, rättigheter och skyldigheter för både 
arbetsgivaren och arbetstagaren. Kollektivavtal är en möjlighet att utveckla och förbättra 
arbetsplatsen. Kollektivavtal motverkar osund konkurrens. Kollektivavtal är en överenskommelse om 
fred. Kollektivavtal handlar om solidaritet och valfrihet.  

Vi vill att förbundsstyrelsen ger regioner i uppdrag att tillsammans  

ta fram riktlinjer gällande offentlig upphandling 

arbeta fram en strategi för att påverka politiker och medborgare för förändringar i 
Lagen om offentlig upphandling och om kollektivavtalets betydelse i arbetslivet 

lyfta fram debatten om att LOU inte är förenlig med EU-lagstiftningen vid offentlig 
upphandling utan främjar social dumpning och ökar samhällets kostnader istället för 
att verka för välfärden  

arbeta fram aktuell och lättillgänglig material för förtroendevalda för att öka 
kunskapen om offentlig upphandling och för att ge stöd i det lokala fackliga arbetet 
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens uppfattning att SKTF bör värna om kollektivavtalets 
ställning i arbetslivet och att man bör ta tillvara de möjligheter som regelverket rörande offentlig 
upphandling ger. Det är riktigt att lagen tillåter sociala hänsyn men det är tveksamt i vilken 
utsträckning det är tillåtet med krav på kollektivavtal. Det som möjligen lägger hinder i vägen är 
EG-rättens konkurrens- och diskrimineringsregler. Det är med all sannolikhet inte tillåtet enligt EG-
rätten att ställa krav på att anbudsgivare ska ha svenska kollektivavtal för att få lämna anbud 
överhuvudtaget. Däremot anser vissa bedömare att det är tillåtet att kräva att den som vinner 
upphandlingen ska teckna svenskt kollektivavtal innan arbetet påbörjas.  

Upphandlingsutredningen har under våren presenterat sitt slutbetänkande i arbetet med att införliva 
två nya EG-direktiv om offentlig upphandling i svensk rätt. Utredningen hade bl a i uppdrag att 
utreda om det vore lämpligt att införa en regel som säger att upphandlande myndigheter bör ställa 
sociala krav vid offentlig upphandling och att utreda om ILO:s konvention nr 94 är förenlig med 
EG-rätten och således kan ratificeras (dvs antas) av Sverige. Konventionen innebär i korthet en 
skyldighet för upphandlande myndigheter att i offentliga kontrakt ta in klausuler som tillförsäkrar 
arbetstagarna anställningsvillkor som inte understiger de villkor som gäller för arbete av samma art i 
enlighet med kollektivavtal.  

SKTF har arbetat aktivt i utredningen och försökt påverka den i den riktning som motionären 
föreslår. Utredningens slutförslag innebär dock endast att en bestämmelse införs om att 
upphandlande myndigheter bör ställa sociala krav när det är påkallat med hänsyn till 
upphandlingens art. Utredningen tar inte ställning till vilka sociala krav som är möjliga att ställa. 
Frågan huruvida ILO-konventionen kan ratificeras anser utredningen vara osäker och menar att det 
snarast är en fråga om lämplighet och den frågan tar utredningen inte ställning till.  

SKTF kommer i arbetet med remissvar att argumentera för att det inte föreligger några hinder mot 
att ratificera konventionen, inte minst mot bakgrund av att nio andra länder inom EU har ratificerat 
den. Om konventionen ratificeras kommer det att bli nödvändigt att ändra lagstiftningen så att det 
tydligt framgår vilka skyldigheter upphandlande myndigheter har i detta avseende. Därefter återstår 
självklart att övertyga alla parter om att det enklaste sättet att uppfylla kraven på likvärdiga 
anställningsvillkor är att teckna kollektivavtal. 

Det är styrelsens uppfattning att det genom fackligt arbete går det att påverka kommunen, 
landstinget eller det offentliga bolaget att ta större socialt ansvar när varor upphandlas. Kommun och 
landsting är stora konsumenter av varor. Produkter som livsmedel, arbetskläder, textilier, 
kontorsutrustning, arbetsmaterial och redskap produceras ofta i länder där mänskliga och fackliga 
rättigheter kränks.  

Kampanjen Mina Skattepengar, som SKTF aktivt stödjer, fokuserar på de här frågorna. 
Organisationerna bakom kampanjen uppmanar stat, kommun och landsting att vid offentliga 
varuupphandlingar ställa krav på att grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. I 
flera stora städer i Sverige lanseras kampanjen genom uppseendeväckande aktiviteter på gator och 
torg. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att           anse motionen besvarad 
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Motion 17 

Motionär: Avd 147 Härryda, avd 282 Västra Götalandsregionen, avd  060 Trollhättan, 
Avd 282 Västra Götalandsregionen 

 
Sjukpenning 
Under de senare åren har Försäkringskassan stramat upp sina rutiner när det gäller handläggning i 
Socialförsäkringsärenden. 

Den situation  som vi förtroendevalda lokalt hamnar i allt mer, är att vi får träda in och företräda  
enskilda medlemmar.  

Medlemmar som får avslag på sjukpenning där vi aktivt får arbeta för att arbetsgivaren sköter sina 
skyldigheter enligt AB § 28. Vi får också träda in där arbetsgivaren vill säga upp personer, där 
arbetsgivare menar att de har uttömt sina rehabskyldigheter.  

 

Vi föreslår 

att  vi efterlyser ett aktivt, synligt arbete från SKTF centralt i dessa frågor.  Ett arbete där 
SKTF som förbund driver socialförsäkringsfrågorna. 
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Motion 18 

Motionär: Avd 147 Härryda, avd 282 Västra Götalandsregionen, avd 060 Trollhättan 

Företräda medlemmar 

Under 2005 fick vi förtroendevalda information om att vi som förbund inte skall driva de ärenden 
där medlemmar får avslag i sjukpenning, sjukersättning och arbetsskadeansökningar. Vi som 
motionären känner en stor frustration över att inte kunna stötta medlemmar i dessa ärenden. Våra  
medlemmar ser det som en självklarhet att vi som fack företräder, stöttar och hjälper till med 
överklagan och dyl. Vi ställer oss också frågan  var beslutet är fattat att vi inte skall driva dess 
ärenden. 

 

Vi föreslår 

att förbundsmötet beslutar om att SKTF som förbund skall driva dessa 
överklagningsärenden. 

att förbundsmötet får svara på när och var beslutet är fattat att vi inte skall driva dessa 
ärenden 
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Motion 19 

Motionär: Åsa Dahlqvist, Avdelning 060 Trollhättan 

Socialförsäkringsfrågor 

Under de senaste åren har Försäkringskassan stramat upp sina rutiner när det gäller handläggning i 
Socialförsäkringsärenden. Den situation som vi förtroendevalda lokalt hamnar i allt mer, är att vi får 
träda in och företräda enskilda medlemmar. 

Medlemmar som får avslag på sjukpenning där vi aktivt får arbeta för att arbetsgivaren skall sköta 
sina skyldigheter enligt AB § 28. Vi får också allt ofta träda in i ärenden där arbetsgivaren vill säga 
upp personer, där arbetsgivaren menar att de har uttömt sina rehabiliteringsskyldigheter. 

 

Jag föreslår 

att  vi efterlyser ett aktivt, synligt arbete från SKTF centralt i dessa frågor. Ett arbete där 
SKTF som förbund driver Socialförsäkringsfrågorna. 
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Motion 20 

Motionär: Åsa Dahlqvist, Avdelning 060 Trollhättan 

Arbetsskador 

Under 2005 fick vi förtroendevalda information om att vi som förbund inte skall driva de ärenden 
där medlemmar får avslag på sjukpenning, sjukersättning och arbetsskade-/livränteansökningar. 

Vi känner en stor frustration över att inte kunna stötta medlemmar i dessa ärenden. Våra 
medlemmar ser det som en självklarhet att fackförbundet SKTF företräder, stöttar och hjälper till 
med överklagan och dylikt. Vi ställer oss också frågan var beslutet är fattat, att vi inte skall driva 
dessa ärenden. 

Vi föreslår 

att  förbundsmötet beslutar att SKTF som förbund skall driva dessa 
överklagningsärenden i de fall medlemmen så önskar. 

att   förbundsmötet får svar på, när och var beslutet är fattat att vi inte skall driva dessa 
ärenden. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 17 - 20 

Av SKTFs stadgar framgår i § 4 moment 1 att medlem har rätt att få hjälp i alla frågor som faller 
inom förbundets verksamhetsområde. Det framgår av samma moment att medlem dessutom har rätt 
att bli kompetent företrädd av förbundet. Av moment 3 framgår att medlem kan få juridiskt biträde 
för att tillvarata sina fackliga rättigheter. 

SKTFs förbundsstyrelse fattade den 14 juni 2005 beslut om att godkänna ”Rapport om individuellt 
stöd till arbetslösa medlemmar och SKTFs uppgifter som företrädare för medlemmar i 
förvaltningsärenden – försäkringskassan”. I rapporten behandlades bland annat SKTFs uppgifter 
som företrädare för medlemmar i förvaltningsärenden – försäkringskassan. Ett syfte med rapporten 
var att klargöra dels var gränserna för uppdraget ligger i denna typ av ärenden, samt dels även 
ansvarsfördelningen inom förbundet. 

Det slogs i rapporten fast att SKTF ska bistå medlemmarna med rättshjälp i arbetsskadeärenden, 
samt i ärenden som rör beräkning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och sjukersättning. 
Arbetsskadeärenden har en naturlig koppling till arbetslivet och sgi-ärenden kan i många fall 
relateras till tolkningen av SKTFs kollektivavtal, och kan således även de ha en facklig anknytning.  

Ärenden som rör indragning av sjukpenning eller sjukersättning samt utbyte av sjukpenning till 
sjukersättning baserar sig däremot på rent medicinska bedömningar. De har normalt ingen koppling 
till arbetsplatsen eller till kollektivavtal, och har inte heller någon annan facklig anknytning. I denna 
typ av ärenden ska SKTF således inte företräda medlemmarna vid kommunicering, omprövning 
eller överklagande av beslut, utan endast bistå med upplysningar om bland annat frister och 
formalia. Det SKTF däremot ska bistå medlemmarna med i samband med denna typ av ärenden är 
att bevaka de lag- och avtalsenliga rättigheter som medlemmen har i förhållande till arbetsgivaren.  
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Bakgrunden till beslutet att inte biträda medlemmarna i sjukpenning- och sjukersättningsärenden är 
att det i denna typ av ärenden gäller ett förhållande mellan den enskilde och en myndighet, och rör 
sig om rent medicinska bedömningar. Förbundsstyrelsen har bedömt att det inte finns någon 
stadgeenlig rätt att få hjälp i denna typ av ärenden då det inte rör sig om en facklig fråga. Frågan har 
inte desto mindre en stor betydelse för många medlemmar, men förbundsstyrelsen har trots detta 
gjort bedömningen att varken SKTFs förtroendevalda eller ombudsmän har tillräcklig medicinsk 
kunskap för att på ett kompetent sätt kunna företräda medlemmarna på ett sådant sätt som de enligt 
förbundsstadgarna har rätt till.  

Förbundet har alltså utarbetat riktlinjer för när och hur företrädare för SKTF ska stötta 
medlemmarna i socialförsäkringsärenden, och informerat de förtroendevalda i tidningen Aspekten 
(no 15 2005) om vad som sker när Försäkringskassan drar in sjukpenningen, och hur de 
förtroendevalda i sådana lägen kan stötta medlemmarna.  

SKTF arbetar idag med socialförsäkringsfrågor via samarbetet i TCO, där representanter för 
förbundet sitter med i olika referensgrupper; för den pågående socialförsäkringsutredningen, för 
trygghetssystem samt för arbetslöshetsförsäkring. SKTF driver även principiellt viktiga frågor i AD, 
bland annat om tolkningen av AB § 28.  

Att stötta medlemmarna, bland annat genom att informera om Försäkringskassans frister och 
formalia, är som motionärerna påpekar en självklarhet. Det är däremot inte självklart att SKTF som 
facklig organisation ska företräda medlemmarna i förhållande till en myndighet och i frågor som inte 
har någon egentlig facklig anknytning och där förbundet saknar erforderlig medicinsk expertis. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå första att-satsen i motionerna 18 och 20, samt 

att   anse motionerna 17 och 19, samt andra att-satsen i motionerna 18 och 20 besvarade   
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Motion 21 

Motionär: Avd 172 Värnamo, avd 182 Gotland, avd 063 Mjölby, avd 043 Karlskrona, 
avd 105 Nyköping och avd 142 Finspång 

100 % lön för föräldralediga 

Vi har långt ifrån jämställda löner. Lönen kan vara skäl till att fler kvinnor än män är de som tar ut 
det mesta av föräldraledigheten. 

Störst ekonomisk förlust blir det för den som har den högsta lönen i familjen – oftast mannen. 

Om man vid föräldraledighet får full lönekompensation är inte ekonomin ett skäl till vem av 
föräldrarna som tar ut föräldraledighet. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att SKTF verkar för att föräldralediga kompenseras ekonomiskt fullt ut. 
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Motion 22 

Motionär: Avd 016 Katrineholm Vingåker 

Full lönekompensation vid föräldraledighet 

Vi har långt ifrån jämställda löner. Lönen kan vara skäl till att fler kvinnor än män är de som tar ut 
det mesta av föräldraledigheten. 

Störst ekonomisk förlust blir det för den som har den högsta lönen i familjen – oftast mannen. 

Om man vid föräldraledighet får full lönekompensation är inte ekonomin ett skäl till vem av 
föräldrarna som tar ut föräldraledighet. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att SKTF verkar för att föräldralediga kompenseras ekonomiskt fullt ut, alltså 
motsvarande full lön. 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 21 och 22 
Höjd ersättning vid föräldraledighet är en viktig fråga för SKTF och det finns två olika vägar att gå 
för att uppnå detta. 

Styrelsen anser att en höjd ersättning i föräldraförsäkringen är en betydelsefull fråga för våra 
medlemmar och förhoppningen är att höjd ersättning ska leda till ett jämnare uttag av 
föräldraledigheten mellan kvinnor och män, som i sin tur leder till ett mer jämställt arbetsliv. Från 
och med den 1 juli 2006 höjdes taket i föräldraförsäkringen vilket gladde styrelsen då frågan under 
längre tid drivits gemensamt inom TCO. Höjningen av taket innebär att ersättningen fortfarande är 
80 % men styrelsen bedömer inte det som realistiskt att driva ett krav på 100 % i dagsläget.  

Men förutom att höja ersättningen i föräldraförsäkringen finns det möjlighet att avtalsvägen 
förbättra den ekonomiska ersättningen vid föräldraledighet. Här skiljer sig avtalen åt och i SKTFs 
avtal med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL återfinns regleringen i AB, allmänna 
bestämmelser, § 29 Föräldraledighet. Avtalet ger ett föräldrapenningtillägg som utges en gång per 
födsel och utbetalas som en klumpsumma i samband med ledighetens början. Därutöver ger avtalet 
en utfyllnad upp till 80 % av lön för de som tjänar över 7,5 av prisbasbeloppet under högst 270 
dagar.  

Andra exempel på avtalslösningar finner vi på det privata området där man får föräldralön med ca  
10 % av lön under vanligtvis fyra månader. 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att det är angeläget att hitta lösningar som 
medverkar till att båda föräldrar ges goda förutsättningar att ta föräldraledigt. 
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Förändringar vad avser avtalsreglerade ersättningen vid föräldraledighet bör vägas i förhållande till 
övriga yrkanden inom respektive avtalsområde. 

 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionerna besvarade, samt 

att överlämna dem till avtalsgrupperna för kommande avtalsområden.  
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Motion 23 

Motionär: Kaja Halléen Holmström, SKTF-Kalmaravdelningen 079 

Långtidssjukskrivningar 

Det höga antalet långtidssjukskrivna är problem för såväl arbetsgivare som enskilda. 

Många av de långtidssjukskrivna har utbrändhetsrelaterade diagnoser. Vi vet att dessa tillstånd kräver 
mycket långrehabilitering. 

Den sjuke ser sig ofta endast som en bricka i ett spel mellan arbetsgivare, läkare och 
Försäkringskassan. 

Jag anser att den sjukskrivnes rättsäkerhet ska stärkas. Försäkringskassans förtroendeläkare kan utan 
att ha träffat den sjuke dra slutsatsen att den sjuke kan återgå i arbetet. 

 

Jag vill därför  

att  SKTF ska arbeta för att ett närmare samarbete mellan arbetsgivare, sjukskrivande 
läkare och Försäkringskassan kommer till stånd. 

att  SKTF ska arbeta för att rehabersättningen för gruppen med utbrändhetssymtom sätts 
i relation till den ofta långa rehabiliteringstiden. 

att  SKTF ska arbeta för att säkerställa den ens rättsäkerhet gentemot Försäkringskassan. 

 

Avdelningens yttrande 

SKTF-Kalmaravdelningens styrelse har vid styrelsemöte den 11 april 2006 ställt sig bakom 
motionen. 
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Motion 24 

Motionär: Landstingsavdelningen i Kalmar län 

Angående långtidssjukskrivna 

Alla behandlas inte lika av Försäkringskassan. Handläggning och beslut beror på vilken 
Försäkringskassa man tillhör och vilken handläggare man har. 

När det gäller t ex tillfällig sjukersättning finns det stora obefogade skillnader i hanteringen, där vissa 
överförs till tillfällig sjukersättning omgående efter ett års sjukskrivning emedan det för andra kan 
dröja flera år, trots liknande förutsättningar. Vad gäller Försäkringskassans kontakt med den 
sjukskrivne finns det också stora skillnader och brister. Även om den sjukskrivne själv försöker få 
kontakt så finns det allt för ofta brister i handläggarens återkoppling. Detta kan påverka och försena 
individens möjlighet att komma åter i arbete och det kan även bli en ekonomisk fråga.  

Arbetsprövning är ofta en del i rehabiliteringen av långtidssjukskrivna. Ibland, och i synnerhet i 
samband med utmattningsdepression eller annan arbetsrelaterad sjukdom, händer det att ordinarie 
arbetsplats inte kan erbjuda arbetsprövning som överensstämmer med den sjukskrivnes 
arbetsförmåga/förutsättningar. Då skulle det vara av stort värde att kunna få prova sin arbetsförmåga 
på en annan arbetsplats, i en annan typ av arbete, eventuellt hos en helt annan arbetsgivare. Enligt 
Försäkringskassan är detta dock inte möjligt med nuvarande regelsystem. 

 

Vi förslår att Förbundsmötet beslutar att SKTF ska verka för 

att  alla ska behandlas lika och rättvist inom Försäkringskassans regelverk 

att  handläggarens ärendebehandling och kontakter med den sjukskrivne ska 
kvalitetssäkras 

att  regelverket ändras så att möjligheten öppnas att arbetspröva på arbetsplats hos annan 
arbetsgivare. Ordinarie arbetsgivaren behåller givetvis rehabansvaret och ambitionen 
ska vara återgång till ordinarie arbete. 
 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 23 och 24 
SKTF instämmer med motionären att det är mycket viktigt att det sker ett samarbete mellan 
arbetsgivare, sjukskrivande läkare och försäkringskassa samt även med den fackliga organisationen. 
Vikten av ett nära samarbete har SKTF framfört bland annat vid den pågående översynen av 
socialförsäkringarna. Detta är angeläget vid alla sjukskrivning men i synnerhet vid 
utbrändhetssymtom och motsvarande diagnoser. Det är arbetsgivaren som i första hand är ansvarig 
för de anställdas rehabilitering. Arbetsgivaren är skyldig att genomföra en rehabiliteringsutredning 
när den anställde varit sjukskriven i fyra veckor, haft mycket korttidsfrånvaro pga. sjukdom eller om 
den anställde själv begär det. 
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Samarbetet med sjukskrivande läkare underlättas om det finns en välfungerande företagshälsovård 
att tillgå. Riktlinjer för hur företagshälsovården ska utformas har tagits fram i det gemensamma 
arbetet FAS 05  som parterna genomfört.  

Om en medlem särskilt begär det kan en facklig företrädare medverka vid rehabiliteringssamtalen. 
Om det finns skäl som gör att det är olämpligt att arbetsgivaren gör rehabiliteringsutredningen kan 
försäkringskassan ta över utredningsansvaret. Rehabiliteringsutredningen ska resultera i en 
rehabiliteringsplan som underlättare för den sjukskrivne att återgå i arbete.  

Målsättningen med rehabiliteringen ska vara att den anställd ska beredas fortsatt arbete hos 
arbetsgivare. När alla möjligheter hos den egna arbetsgivaren är uttömda kan andra åtgärder bli 
aktuella t ex arbetsprövning hos annan arbetsgivare. 

Anställda som genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom eller skada och som 
på grund av rehabiliteringsåtgärden helt eller delvis inte kan utföra sitt arbete kan få 
rehabiliteringsersättning enligt lag och kollektivavtal. Rehabiliteringspengen är 80 procent av den 
sjukpenninggrundande inkomsten. Härutöver kan även försäkringskassan lämna särskilt bidrag som 
ersättning för kostnader, till exempel kurskostnader i samband med rehabiliteringen. Partena inom 
KL-området har träffat överenskommelse om att införa ett rehabiliteringstillägg för lönedelar över 
7,5 prisbasbelopp. Under den tid som försäkringskassan betalar rehabiliteringspenning ska 
arbetsgivaren betala ett motsvarande rehabiliteringstillägg för lönedelar som överstiger 7,5 
prisbasbelopp. 

Ersättning för arbetslivsinriktad rehabilitering kan lämnas av AGS-KL som administreras av AFA-
försäkring. AGS-KL rehabilitering är en partsgemensam satsning för att hjälpa sjuka och skadade 
inom avtalsområdet att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och förutsättningar för ett normalt 
liv och återgång till arbete. 

Från 2005 är försäkringskassan en myndighet i Sverige och inte uppdelad på flera olika 
försäkringskassor som det var tidigare. Det ger en ökad rättsäkerhet och lika bedömning av ärenden. 

SKTF anser att det är synnerligen viktigt att alla sjukskrivna får en rättvis och lika behandling 
oavsett kassatillhörighet och bostadsort. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade. 
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Motion 25 

Motionär: Lars Carlsson och Magnus Eriksson, Kalmaravdelningen 

Karensdagen 

Karensdagen som infördes för flera år sedan har inte inneburit något positivt. 

Vi ser att många går till arbetet trots att de inte är friska därför att de inte har råd att stanna hemma. 
Sjuknärvaron på våra arbetsplatser har ökat. De som stannar hemma väljer att ta semester eller 
kompledigt. 

 

Vi vill  

att  SKTF ska verka för att karensdagen slopas. 

 

Avdelningens yttrande 

SKTF-Kalmaravdelningens styrelse har vid styrelsemöte den 11 april 2006 ställt sig bakom 
motionen. 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Sedan lagen om sjuklön kom i början av 1990-talet har lagen ändrats ett femtontal gånger med 
åtföljande behov av att förändra även de kompletterande kollektivavtal så som Allmänna 
bestämmelser, AB 05. 

När riksdagen beslutade om en ny lag om sjuklön den 11 juni 1991 var det en av många åtgärder i 
ett sparpaket vars syfte var att kraftigt begränsa tillväxten av de offentliga utgifterna. 
Ersättningsnivåerna skulle vara 75 procent under de tre första dagarna för att sedan hamna på 90 
procent. I april 1993 ändrades sjuklönelagen genom införandet av en karensdag i systemet för 
sjukersättning. 

I september 2004 beslutade regeringen om en översyn av socialförsäkringarna. Av direktivet framgår 
att utredningen inte ska lägga fram ett färdigt förslag till reformerade socialförsäkringar, utan 
uppdraget är att göra en analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv. Utredningens 
betänkande – vilket ska redovisas senast den 1 november 2006 – ska sedan ligga till grund för en 
parlamentarisk utredning som i sin tur ska lämna förslag till en reformerad socialförsäkring.  

TCO har med anledning av utredningen tillsatt en referensgrupp, där SKTF är representerat. 
Arbetet i gruppen har precis påbörjats och har ännu inte kommit till några konkreta 
ställningstaganden, men arbetet kommer framöver att fortgå parallellt med utredningen. 

 45



Grundläggande utgångspunkter för utredningen är att socialförsäkringarna liksom idag ska vara 
generella och obligatoriska samt att alla ska omfattas utan hälsoprövning. Socialförsäkringssystemet 
ska vidare vara finansiellt stabilt på ett långsiktigt plan, och fokus ska ligga på arbetslinjen samt 
frågor som har sin grund i ohälsa. Analysen ska dels visa hur socialförsäkringen fungerar idag, med 
brister och förtjänster samt effekter på samhällsekonomi och välfärd. Utöver detta ska 
förbättringsområden belysas, där alternativa utvecklingsvägar ska pekas ut. 

Socialförsäkringarna ska utgöra ett skydd mot inkomstbortfall, och ersättningar och ersättningstak 
ska vara på sådana nivåer att försäkringen innebär ett reellt skydd för flertalet försäkrade, det vill säga 
ett standardskydd och inte enbart ett grundskydd. I utredningsuppdraget ligger således också att 
analysera och överväga effekterna av förändrade inkomstgränser inom sjuk- och 
arbetslöshetsförsäkringarna, samt av hur dessa kan höjas i takt med den allmänna 
inkomstutvecklingen. 

I direktivet framhålls även de tilläggsförsäkringar som finns för stora delar av arbetsmarknaden och 
som ger en kompletterande ersättning vid ohälsa och arbetslöshet. Ansvaret för dessa försäkringar 
ligger på arbetsmarknadens parter, och har finansierats genom att arbetstagarkollektiven har avstått 
löneutrymme. Det framhålls att det samlade försäkringsskyddet inte bör stimulera till ett 
överutnyttjande av den allmänna försäkringen eller försämra den allmänna försäkringens effektivitet, 
och det finns redan idag en minskningsregel i den nuvarande sjukförsäkringen.  

Med utgångspunkt från att det samlade försäkringsskyddet ska uppfylla krav på effektivitet och 
rättvisa kan det finnas både samhällsekonomiska och statsfinansiella skäl för att bättre samordna 
dessa med socialförsäkringarnas regelverk. Det påpekas också att utgångspunkten bör vara en stor 
frihet för parterna att själva utforma försäkringsvillkoren, men då socialförsäkringsutgifterna till stor 
del har ett samband med arbetslivet är det naturligt att i ökad utsträckning koppla utgifterna till 
arbetsmarknaden och ge parterna ett ökat inflytande över socialförsäkringarnas utgiftsutveckling. En 
viktig uppgift för utredningen är därför också att pröva förutsättningarna för en sådan starkare 
koppling till arbetsmarknadens parter. 

Förbundsstyrelsen vill med denna beskrivning ge motionären och förbundsmötet en bakgrund till 
vad som är aktuellt när det gäller förändringar inom socialförsäkringarna, varav sjuklönelagen är en 
del, och att förbundet avser att aktivt bevaka medlemmarnas intressen.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad 
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Motion 26 

Motionär: SKTF Stockholms stad 

Sänkt karenstid 

Ur SKTFs programområde Arbetsmarknad och sysselsättning: ” För SKTF är sysselsättnings- och 
arbetsmarknadspolitik ett målmedvetet arbete för att få fler i arbete och färre utanför.  
Sysselsättningspolitik handlar om att skapa fler jobb. Arbetsmarknadspolitik handlar om att få färre 
utanför. Som facklig organisation ser SKTF konsekvenserna för enskilda och för Sverige av dagens 
allt för stora utanförskap, av ohälsan och av att människors vilja att arbeta inte tas tillvara. Full 
sysselsättning är en välfärdsfråga och en viktig beståndsdel i en politik för tillväxt.” Vidare i vårt 
Välfärdsprogram lyfter vi fram vikten av ” rätten till arbete och utbildning i livets alla skeden samt 
för ett arbetsliv i förändring” och att motverka utanförskap.  

SKTF definierar ett eget ställningstagande till vad sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik är. 
Men hur arbetar vi för att synliggöra vårt ställningstagande?  

I dessa tider då anställningstryggheten är hårt ansatt i Europa och obönhörligt breder mark även i 
Sverige bör vi alla ta ett helhetsgrepp om sysselsättningen, utvecklingen och välfärden. Större 
flexibilitet på arbetsmarknaden ökar möjligheterna för flera att förverkliga det som SKTF utrycker i 
sina programområden. Att verka för en flexiblare arbetsmarknad måste ske på flera fronter samtidigt 
och den nyligen antagna opinionsbildningsstrategin bör vara ett av de främsta verktygen i arbetet att 
uppmuntra både arbetsgivare, arbetstagare och arbetslösa. Den viktigaste målgruppen är dock våra 
politiker och lagstiftare där SKTF bör stå i främsta linjen att lämna förslag och idéer till utveckling. 
För idéer och förslag finns det gott om i SKTF! Det ska vi vara stolta över! SKTF består av experter 
från samhällets och arbetsmarknadens alla delar, låt oss utnyttja potentialen. 

Ett förslag är att verka för sänkt karenstid när man har sagt upp sig själv. En karenstid på minst 45 
dagar uppmuntrar inte att säga upp sig själv och söka nytt arbete om man har råkat hamna i fel jobb 
eller på fel arbetsplats, inte heller bidrar det till att utveckla arbetsplatserna via tillströmning av ny 
arbetskraft och nya idéer, än mindre ger det oss möjlighet att pröva något nytt och upptäcka vår 
egen utvecklingskapacitet. En karenstid på 45 dagar bör kosta för samhället, inte för den som vill 
utveckla och utvecklas.  

 

Vi vill  

att  förbundsmötet beslutar om en verksamhetsprioritering där arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågor får ett utrymme i opinionsbildningsstrategin som i sin tur ska 
aktivt skapa samhällsdebatt och välfärden och dess ekonomiska villkor inom området 
sysselsättning samt  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att karenstiden vid egen uppsägning 
sänks. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
SKTF instämmer med motionären att ett av de största problemen i Sverige för närvarande är att så 
många människor står utanför arbetsmarknaden. Full sysselsättning är en välfärdsfråga. Genom att 
fler får arbete ökar de ekonomiska incitamenten för tillväxt. Krafttag måste till för att personer som 
står utan arbete oavsett om det beror på långtidssjukskrivning eller arbetslöshet ska ges nya 
möjligheter att få ett arbete.  

Genom politiska beslut kan sysselsättningen påverkas. SKTF försöker ständigt informera politiker 
och beslutsfattare på central och lokalnivå om de mänskliga och ekonomiska förluster som uppstår 
när människor står utan arbete. Detta opinionsbildningsarbete sker dels direkt av SKTF men också i 
samverkan med TCO.  

Generellt bör inte karenstiden förkortas för dem som säger upp sig själv. Vissa speciella skäl bör 
dock, trots egen uppsägning, kunna ge en normal karens d v s 5 dagar. 

Arbetslöshetsförsäkringen och dess finansiering är föremål för en översyn av näringsdepartementet. 
Den borgerliga alliansen har även tagit fram långtgående förslag till helt förändrad finansiering av 
arbetslöshetsförsäkringen, ett förslag som SKTF kraftigt motsätter sig och nu är föremål för 
opinionsbildning av TCO. För SKTF är det viktigt att a-kassans regler innebär ett reellt skydd för 
alla som drabbas av arbetslöshet. Om försämringar kommer att införas i a-kassesystemet kommer 
SKTF att på alla lämpliga sätt arbeta för att förhindra detta. SKTF och TCO ingång är att 
rörligheten på arbetsmarknaden ska underlättas och det åstadkoms bäst genom trygghet. En trygghet 
som inte gynnas av försämrade villkor i a-kassan, vilket heller inte genererar fler jobb. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad i sin första del. 

att  avslå motionen i sin andra del. 
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Motion 27 

Motionär: Region Stockholms pensionärsstyrelse 

SKTF och program för äldre 

Frågor kring vår äldreomsorg kommer alltmer i fokus. SKTF har engagerat sig för chefernas och 
därmed övriga anställdas situation på arbetsplatsen. Det är utmärkt och vi vill vidga perspektivet. 

Vi anser att SKTF skall utarbeta ett äldreprogram. Det skulle kunna invändas att detta är ett 
uppdrag enbart för politikerna. 

Vi anser att det också är en facklig fråga inte minst med tanke på att dagens medlemmar är 
morgondagens pensionärer och äldre. 

Ett äldreprogram skall ex vis ta upp frågor relaterade till 

• boendeform för äldre 
• stöd i vardagen 
• trygghetslarm 
• rätt till hemtjänst 
• olika former av service 
• mat och matkultur 
• träffpunkter och gemensamma måltider 
• rätt till ett aktivt liv 
• friskvård  
• kunskap om och tillgång till dator 
• förebyggande läkarvård 
• tolkhjälp för äldre med utländsk bakgrund 
• kollektivtrafik 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta uppdra åt förbundsstyrelsen 

att tillsammans med avdelning 700 utarbeta ett program för äldrepolitiken med 
avdelningens äldrepolitiska program som utgångspunkt. 

 

Regionens yttrande 

Motionen tillstyrktes av Region Stockholms pensionärers årsmöte 21 februari 2006. 

 

CPS yttrande 

Styrelsen för den Centrala Senior- och pensionärsverksamheten tillstyrker motionen och föreslår att 
årsmötet bifaller den samt sända motionen vidare till SKTFs förbundsmöte i september för 
behandling. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionären föreslår att SKTF tillsammans med pensionärsavdelningen skall utarbeta ett 
äldreprogram.  
 
Äldreomsorgen är en viktig välfärdsfråga nu och i framtiden. För SKTF som fackförbund är vårt 
fokus de yrkesaktiva medarbetarna och deras fackliga intressen. 
 
Om pensionärsavdelningen beslutar om ett äldreprogram så är det alldeles utmärkt som underlag för 
diskussioner med pensionärsorganisationerna i landet. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen   
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Motion 28 

Motionär: SKTF Motala/Vadstena sektionen 

Hälsa och livskvalitet 

Alla skall kunna åldras i trygghet, vara aktiva och ha inflytande i samhället, bemötas med respekt och 
behålla integritet. 

Tillgång till god vård och omsorg ska vara en själklarhet för varje människa. Social gemenskap, 
sysselsättning, kulturupplevelser, fysisk aktivitet och god matkultur är viktiga förutsättningar för 
hälsan när man åldras. Att kunna styra över sin egen vardag, göra egna val och känna sig trygg ger 
livskvalitet och främjar hälsan. 

Är då friskvård något nytt? Både ja och nej. Om vi ser till själva sakfrågan vad friskvård handlar om 
– nämligen frågor om vad som påverkar vår hälsa och hur vi själva kan påverka den – inser vi att 
detta är frågor som diskuterats i alla tider. Men hälsobegreppet var förr i mycket stor utsträckning 
kopplat till ohälsa och därmed är vi inne på hälsovård och sjukvård d v s medicinens domäner. 

Friskvård är något kvalitativt annorlunda jämfört med hälso- och sjukvård och utgör därför viktiga 
komplement till dessa vårdformer. 

Om vi återgår till när friskvården började ta form på 70-talet, kan vi konstatera att de två teman som 
dominerade var kost och motion. 

Under 80-talet blev grupp- och utbildningsverksamheten allt vanligare. En annan företeelse som 
växte fram var hälsotesterna med hälsoprofilsbedömningar. 

Med tanke på att behoven inom sjukvården har ökat och resurserna minskat så kan det vara viktigt 
att vi alla hjälper till att förebygga vår hälsa, så att vi i onödan ej behöver utnyttja samhällets knappa 
resurser. 

Inom ett antal län Sörmland, Östergötland och Värmland pågår ett samarbete mellan landstingen, 
kommunerna och studieförbunden med ett studiematerial ”Det Goda Livet” Hur jag som individ 
kan påverka min egen livssituation. 

Vi kan alla delta med aktiva åtgärder som befrämjar hälsan. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås 

att avdelningsstämman 700 beslutar att ge avdelningsstyrelsen 700 i uppdrag att ta 
initiativ till kontakter med våra studieförbund för framtagande av lämpligt 
studiematerial med inriktning på det förebyggande hälsoarbetet 

att stimulera medlemmarna genom den regionala och lokala verksamheten att aktivt 
delta i denna studieverksamhet 

att ge förutsättningarna för medlemmarnas möjlighet att lämna medborgarförslag till 
kommunernas fullmäktigeförsamlingar angående samverkan i de folkhälsopolitiska 
frågorna enligt intentionerna i motionen 
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att bifalla motionen. 

 

Regionens yttrande 

Styrelsen för Region Sydost har vid sitt styrelsemöte den 10 januari 2006 behandlat motionen och 
ställer sig bakom densamma. Antar den som egen motion 

 

CPS yttrande 

Styrelsen för den Centrala Senior- och pensionärsverksamheten tillstyrker motionen och föreslår att 
årsmötet bifaller den samt sända motionen vidare till SKTFs förbundsmöte i september för 
behandling. 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det förebyggande hälsoarbetet är och 
kommer att vara en viktig del i samhällets och den enskildes ansvar. Redan nu finns ett stort utbud 
av material inom området, både traditionellt studiematerial i form av böcker eller liknande, men 
också material och interaktivt stöd och coachning via olika hemsidor på Internet. Därför handlar det 
mer om att på olika sätt tipsa om vilka seriösa verktyg och material som redan finns, för att stimulera 
den enskildes aktivitet, än att ytterligare material produceras. Via SKTF-tidningen, Aspekten och 
sktf.se ges redan sådana tips. Ett exempel från sktf.se är hälsosatsningen ”Må bättre längre”, i 
samarbete med hälsoföretaget Proformia och försäkringsbolaget Förenade Liv. En annan webbplats 
som rekommenderas via TCO är suntliv.nu.  

När det gäller frågan om att påverka kommunernas fullmäktigeförsamlingar genom 
medborgarförslag, så menar förbundsstyrelsen att detta inte är en uppgift för SKTF, utan att det 
ligger på varje enskild medborgare att använda sig av den möjligheten. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse första och andra att-satserna besvarade, samt 

att avslå den tredje att-satsen 
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Motion 29 

Motionär: Ragnhild Wärn, SKTF Motala/Vadstena sektionen 

Konsumentpolitisk verksamhet 

Konsumentpolitik utgör en sammanfattande benämning på samhällets insatser i syfte att tillvarata 
konsumenternas intressen. Den rör grundläggande samhällsfrågor, ekonomiska, tekniska, sociala och 
kulturella. Alla påverkar de hushållens resurser. Resurserna som inte bara handlar om pengar i 
plånboken utan också om tid, kunskaper och inflytande. Konsumentpolitik bygger på information 
och kunskap om konsumenternas faktiska situation och analys av dessa problem och kräver därför 
insatser inom ett brett fält, med utgångspunkt i ett hushållsekonomiskt synsätt. 
Marknadsutvecklingen har gjort att konsumenterna har kommit allt längre ifrån bl a produkten. 
Den enskilde konsumenten är därför i stort behov av samhällets stöd för att hävda sin rätt. 
Konsumentpolitiken måste finna vägar som förstärker konsumenternas möjligheter att i 
demokratiska former påverka produktionen och distributionen av varor och tjänster. Det finns ett 
samband mellan pris-, konkurrens- och konsumentpolitik. En fungerande, effektiv konkurrens 
erfordras för att skapa sådana förhållanden på arbetsmarknaden som ger konsumenterna tillgång till 
goda och ändamålsenliga varor till så lågt pris som möjligt och till så förmånliga villkor i övrigt som 
är möjliga. Konsumentpolitiska insatser behövs för att motverka de ofullkomligheter som ändock 
finns i systemet. En aktiv konsumentpolitik fordrar också att näringslivet tar ett större ansvar, att de 
politiska partierna agerar aktivt och att organisationslivet i övrigt på allvar engagerar sig i 
konsumentfrågorna. Organisationerna bör stimuleras att ägna större uppmärksamhet i sin egen 
verksamhet att förmedla kunskap och ge stöd till medlemmarna i konsumentfrågor. Det kan ske 
genom prisövervakning, granskning av såväl offentlig som privat producerade varor och tjänster samt 
opinionsbildning. För att en sådan verksamhet skall fungera behöver organisationerna kompetent 
stöd från samhällets sida. Behovet av konsumentpolitisk verksamhet har ökat inte minst med 
närmandet till EU som har medfört en försvagning av produktkontrollen inom vissa områden. 
Stödet från samhällets sida har istället minskat. Kommunerna som får uppdraget av Regering och 
Riksdag har i besparingstider lagt ned och minskat resurserna inom den konsumentpolitiska 
verksamheten, eftersom det idag är en frivillig verksamhet. Detta är mycket olyckligt. Därför måste 
SKTF som en facklig organisation som skall tillvarata medlemmarnas intressen ta initiativ och verka 
för att resurserna för den kommunala konsumentverksamheten ökar. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås 

att avdelningsstämman 700 beslutar att motionen skickas vidare till SKTFs 
förbundsstyrelse 

att  SKTFs pensionärs/seniorverksamhet både på central, regional och lokal nivå tar 
initiativ och aktivt arbetar med dessa frågor 

att utnyttja möjligheten att lämna medborgarförslag till kommunernas 
Fullmäktigeförsamlingar angående utvecklingen av den kommunala 
Konsumentverksamheten 

att bifalla motionen 
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Regionens yttrande 

Styrelsen för Region Sydost har vid styrelsemöte 11 januari 2006 behandlat motionen och ställer sig 
bakom densamma. Antar den som egen motion. 
 
 

 54 



Motion 30 

Motionär: Region Stockholms pensionärsstyrelse 

SKTF och konsumentfrågan 

Organisering av medlemmar till SKTF har i dagsläget hög prioritet. 

För att fackligt medlemskap skall uppfattas/upplevas som positivt måste medlemsförmånerna hålla 
hög kvalitet och vara av olika karaktär. Man går med i facket ur olika utgångspunkter. Det är bl a 
frågor kring förbättringar av arbetsmiljö och lön. Ofta är det frågan om trygghet och stöd som är 
den avgörande faktorn. 

I SKTFs stadgar framhålls att till uppgiften hör ”att ta tillvara medlemmarnas ekonomiska 
intressen”. I detta inkluderas även pensionärerna. 

De fackliga organisationerna engagerar sig, med all rätt, i lönepolitiken. I konsumentfrågan finns vi 
sällan med. I egenskap av pensionärsorganisation är vi med i Sveriges Konsumentråd, som gör ett 
betydande arbete genom att sprida kunskap, representera konsumenter, väcka debatt och påverka 
beslutsfattare. Det allra senaste är att man övertagit den viktiga konsumenttidningen ”Råd och 
Rön”. 

Våra medlemmar skulle uppleva som positivt att vi som facklig organisation engagerar oss mer i 
konsumentfrågorna även om det inte vanligtvis uppfattas som en medlemsförmån. 

Det står helt klart att vi tillsammans med andra organisationer, nya allianser kan påverka priser, 
regelverk och beslutsfattare med utgångspunkt från att vi är löntagare och konsumenter. 

SKTF som facklig organisation kommer ytterligare att framstå som framåtsyftande, progressiv och 
en organisation som värnar medlemmarnas intresse. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta uppdra åt förbundsstyrelsen 

att  ta fram ett program för de konsumentpolitiska frågorna. 

 

Regionens yttrande 

Motionen tillstyrktes av Region Stockholms pensionärers årsmöte 21 februari 2006. 

 

CPS yttrande 

Styrelsen för den Centrala Senior- och pensionärsverksamheten tillstyrker motionerna och föreslår 
att årsmötet bifaller dem samt sända motionerna vidare till SKTFs förbundsmöte i september för 
behandling. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 29 och 30 

De konsumentpolitiska frågorna är förvisso viktiga för våra medlemmars ekonomi. SKTF har 
emellertid inte prioriterat att på egen hand arbeta med dessa frågor, då vi tvingats hushålla med våra 
egna resurser. Förbundsstyrelsen anser istället att dess frågor ska drivas via TCO, som har kompetens 
inom området.  Dessutom representerar TCO en mängd olika förbund varför inflytandet och 
påverkansmöjligheten på myndigheter och aktörer på marknaden är starkare än om ett enskilt 
förbund driver frågorna.  

Förbundsstyrelsen menar att även om frågorna drivs via TCO, så är det positiv om SKTFs senior- 
och pensionärsverksamhet engagerar sig i dessa frågor och via medlemskapet i Sveriges 
Konsumentråd får både inflytande och kunskap, som kan komma medlemmarna till del. 

När det gäller frågan om att påverka kommunernas fullmäktigeförsamlingar genom 
medborgarförslag, så menar förbundsstyrelsen, att detta inte är en uppgift för SKTF, utan att det 
ligger på varje enskild medborgare att använda sig av den möjligheten. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse andra att-satsen i motion 29 besvarad, samt 

att i övrigt avslå motionerna  
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Motion 31 

Motionär: Curt Guwallius Allmänna klubben Region Sydost avd 600 

Miljonlöner, bonusar och brist på arbete 

I ett temanummer av tidningen Akademikern (medlemstidning för Akademikerförbundet SSR) tar 
man upp ”Miljonlöner och bonusar”. I en artikel framgår det ”Från de fackliga organisationerna är 
det förvånansvärt tyst om företagens bonuspaket” för direktörer och andra ”höga” tjänstemän. Det 
citeras även en fråga från Per G Gyllenhammar; ”Hur länge tror ni att svensk fackföreningsrörelse 
kommer att acceptera detta?” 

I dagens samhälle finns det mängder av arbetslösa ungdomar medan ledarna för svenska storbolag får 
löner och bonusar som det borde ta flera livslängder att hinna konsumera, handla varor för och 
investera dessa medel. Bolagen gör större vinster än de någonsin gjort. Var finns samhällsnyttan i 
detta? Ska SKTF bli den första fackliga organisation som vågar föra en diskussion om höga löner och 
bonusar? 

 

Förslag 

att  SKTF som medlem i TCO lyfter frågan om de orimliga löner och bonusar som ett 
fåtal får ta del av. Frågan bör diskuteras ur ett socialetiskt perspektiv. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
I förbundets medlemstidning, SKTF-tidningen, har chefredaktören kommenterat dessa skadliga 
bonussystem. Senast i sin ledare den 23 mars i år. Motionären ifrågasätter höga vinster men 
förbundsstyrelsen är mer bekymrad att vinsterna i allt för liten del återinvesteras för att därmed ge 
grund till ökad tillväxt och sysselsättning.  

Förbundsstyrelsen anser inte primärt att det är lönenivåerna som är för höga däremot är 
bonusprogrammen problematiska. Bonusprogrammens konstruktion är många gånger sådana att ett 
fåtal i högsta ledningen blir belönade och inte personalen vars samlade arbete genererat vinsten i 
företaget. 

Förbundsstyrelsen delar således motionärens oro vad gäller bonusprogrammen och anser att den 
frågan kan lyftas i TCO-styrelsen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motionen nämligen att lyfta frågan om bonusprogrammen i TCO-styrelsen 
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Motion 32 

Motionär: Pensionärssektion 99 Stockholms Stad 

Utvärdering av allmänna pensionssystemet 

Styrelsen inom sektion 99 vill att SKTF hos TCO tar upp och aktualiserar att hos regeringen begära 
en utvärdering av det allmänna pensionssystemet. Vad vi förstår behövs detta eftersom nuvarande 
systems effekter kommer att beröra delar av SKTFs medlemsgrupper. Vidare bör en analys om 
framtida scenarier göras allt för att förhindra att våra medlemmar får avsevärt försämrad allmän 
pension. Ytterligare överföringar från AP-fonderna måste dessutom hindras. De pensionärer, som i 
början av 1990-talet var med och bidrog till saneringen av statens finanser, har ännu inte fått full 
kompensation för detta vilket de yrkesverksamma har fått. Detta är något som SKTF också måste 
driva inom TCO. Om en översyn av det allmänna pensionssystemet inte sker måste förbundet inom 
OFR driva frågan om ett pensionsavtal som kompenserar den försämrade allmänna pensionen. 

 

Vi hemställer 

att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen 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-fonderna samt att de pensionärer som 
inte fått full kompensation snarast erhåller detta. 

Regionens yttrande 

Motionen tillstyrktes på Region Stockholms pensionärers årsmöte 21 februari 2006. 

CPS yttrande 

Styrelsen för den Centrala Senior- och pensionärsverksamheten tillstyrker motionen och föreslår att 
årsmötet bifaller den samt sända motionen vidare till SKTFs förbundsmöte i september för 
behandling. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
SKTF ställer sig positivt till en större utvärdering av det nya allmänna pensionssystemet. En sådan 
utvärdering skulle bl a ta sikte på den allmänna pensionsnivån före och efter införandet av det nya 
allmänna pensionssystemet. Särskilt bör indexeringarnas betydelse belysas. 

Beträffande AP-fondernas medel har SKTF ingen annan uppfattning än motionärerna dvs avsatta 
medel ska vara orörda för att säkerställa framtida pensioner. 

Motionen behandlar även problematiken med sänkningen av den allmänna pensionsnivån i 
samband med statsfinansernas sanering i början av 1990-talet. I AD – domar (Törling/Öhrn) 
fastställdes principen av s k bruttopension som finns i våra äldre pensionsavtal. Detta betydde att om 
den allmänna pensionen, som samordnas med tjänstepensionen, sjunker så ökar tjänstepensionen i 
motsvarande grad. Detta skedde i detta fall genom retroaktiva utbetalningar 1997 och 1998. 
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SKTF kommer att gemensamt inom TCO verka för att en större utvärdering av det nya allmänna 
pensionssystemet blir genomförd. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att  anse motionen besvarad  
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Motion 33 

Motionär: Avd 069 Ronneby, Avd 207 Mönsterås, Avd 222 Kinda,  
Avd 040 Emmaboda-Torsås, Avd 117 Nybro, Avd 174 Flen, Avd 171 Söderköping 

Chefsmedlemmar 

Vi tycker att det är viktigt att chefsmedlemmar ingår i SKTFs ordinarie organisation. Genom att 
tillhöra våra vanliga avdelningar har även cheferna del av den muskelkraft som antalet SKTF-
medlemmar ger oss. 

 

Vi yrkar  

att  SKTF fortsätter att utveckla stödet till våra chefsmedlemmar inom befintlig 
organisation. 
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Motion 34 

Motionär: Avdelning 190 Tierp 

Chefsmedlemmars organisering 

Medlemmar i SKTF som har olika chefsbefattningar skall självklart vara med i lokalavdelningen eller 
klubben om de så önskar. De flesta mellanchefer som idag tillhör oss lokalt är nästan alltid nöjda 
med den lokala tillhörigheten. När det gäller högre chefer som exempelvis förvaltningschefer, 
ekonomichefer etc. är det ofta annorlunda. De flesta av våra medlemmar är direkt underställda dessa 
chefer vilket ofta medför problem i det fackliga arbetet inte minst vid lönerevisionen. 

70 % av SKTFs ordföranden i landet anser att det skulle underlätta om de chefer som önskar vara 
kvar i förbundet och inte tillhöra en avdelning eller klubb fick möjlighet till det. 

När vi samtidigt arbetar med rekrytering inom SKTF och att vi behöver bli fler medlemmar i 
organisationen, är det svårt att förstå att förbundsmötet 2005 beslutade att säga nej till möjligheten 
för de chefer som önskar vara kvar i förbundet och vara organiserade direkt under centren. Med 
denna möjlighet är vi övertygade att det till och med blir lättare att rekrytera nya medlemmar. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta: 

att  de chefsmedlemmar som så önskar skall kunna organiseras direkt under SKTF-
centren 
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Motion 35 

Motionär: Ulf Klasén, SKTF Aleris 

Chefsmedlemmars organisering 

Med anledning av vi kontinuerligt har haft ett utflöde av chefsmedlemmar från SKTF, beslöt 
Förbundsmötet 2004 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur detta skulle hanteras. 

En utredning tillsattes och slutsatserna presenterades vid förra årets förbundsmötet. 

Sammanfattningsvis visade utredning på att SKTF har en stor riskgrupp med chefsmedlemmar,  
26 %, som har övervägt att lämna förbundet och att den största orsaken till detta är att de inte är 
nöjda med SKTFs lokala arbete. Nästan 60 % av dem som övervägt att lämna SKTF anser att det 
skulle underlätta för med att vara kvar i förbundet om de kunde vara med i SKTF utan att tillhöra 
en lokal avdelning eller klubb.  

Trots detta ...beslöt förbundsmötet 2005 att våra chefsmedlemmar även fortsättningsvis skulle 
organiseras med utgångspunkt från våra avdelningar och klubbar. 

Hur detta arbete fungerar eller organiseras i detalj i våra regioner, avdelningar eller klubbar vet jag 
inte, men jag konstaterar att vi fortfarande har ett stort utflöde av chefsmedlemmar med anledning 
av SKTFs lokala fackliga arbete, missnöje med löneförhandlingar, etc... 

På den privata sidan är det fortfarande ingen självklarhet att vara fackligt organiserad. 

Vissa företag inom privat vård och omsorg har (eller har haft) svårigheter att klara de mest 
elementära delarna som medarbetarsamverkan, MBL, arbetsmiljöarbete, lönesamtal, 
övertidsjournaler , m.m. 

Att arbeta fackligt i denna verksamhet är därför mycket trögt och rekryteringen av chefer på den 
privata sidan underlättas definitivt inte av tvånget att alltid de skall tillhöra en lokalavdelning eller en 
lokal klubb. 

Visserligen är de ombudsmän som centren tillsatt för just chefer, en mycket uppskattad 
förmån...men allt för många gånger har jag fått reaktioner från tilltänkta chefsmedlemmar att man är 
mycket tveksamma över att behöva vara medlem i samma lokala klubb som sina medarbetare.  

Vid dessa tillfällen avstår man helt klart från att gå med som medlem. På sin höjd ser man 
medlemskapet i a-kassan som en lösning. 

Med anledning av detta ser jag det som nödvändigt att tidigare beslut i denna fråga diskuteras och 
omvärderas. 

 

Jag föreslår att Förbundsmötet 2006 beslutar: 

att  erbjuda enskilda chefer – när de så önskar – ett alternativ till att vara medlem i 
SKTFs avdelningar eller klubbar genom överföring till den allmänna klubben inom 
sitt avtalsområde. 
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Klubbens yttrande 

Klubbstyrelsen tillstyrker motionen 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 33, 34 och 35  

Inför förbundsmötet 2005 presenterades rapporten ”Vinna, vinna eller försvinna”, om situationen 
för chefsmedlemmar inom SKTF. Rapporten beskriver ett allvarligt läge med ett minskat antal 
organiserade chefer samt en stor andel chefer som övervägde att lämna förbundet. Flera olika 
åtgärder föreslogs för att vända den negativa trenden. Efter långa diskussioner i utskottet respektive i 
plenum beslutade förbundsmötet att ställa sig bakom samtliga förslag med undantag av 
organisationsfrågan. Förslaget innebar att cheferna skulle erbjudas möjligheten att välja mellan att 
organisera sig i avdelning/klubb eller i allmän klubb för sitt avtalsområde direkt under SKTF-center.  

Av de insatser som då beslutades är några redan verkställda medan andra är under genomförande. 
Några som särskilt bör nämnas är vår nya chefstidning, Chefen i fokus, som kommer ut med sex 
nummer om året från och med 2006. Utbildning av företrädare för chefer i avdelningar och klubbar 
pågår. Tyvärr så har det saknats företrädare från många avdelningar och klubbar vilket gör att den 
fulla effekten av utbildningen fördröjs. En utveckling av chefserbjudandena pågår successivt för att 
förbättra SKTFs medlemserbjudande för cheferna.  

Att så snart efter förbundsmötet 2005 föreslå en förändring av besluten som då togs anser vi vore 
olämpligt. Vi behöver istället hålla fast vid de olika insatserna för att kunna utvärdera och se 
effekterna av dem. Allt för kort tid har gått för att på ett rättvist sätt kunna göra det i dagsläget. Vi 
anser däremot att det är mycket viktigt att följa förändringar av antalet organiserade chefer för att 
kunna ta ställning till åtgärder om vi ser en fortsatt minskning av medlemsantalet. I ett sådant läge 
måste vi vara öppna för att återigen överväga organisationsfrågan för chefsmedlemmarna.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion 33, samt  

att avslå motionerna 34 och 35. 

 
 
. 
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Motion 36 

Motionär: Ann-Mari Bjerkman, landstingsavdelningen Värmland 

Audionomer 

Det har precis kommit till min kännedom att yrkeskåren audionomer får sin legitimation betald vid 
medlemskap i SKTF. 

Jag är själv socionom, medlem i SKTF efter att för några år sedan ha lämnat SSR och vill nu lägga 
fram en motion om att jag anser det här är en jämställdhetsfråga som då även bör gälla t ex min 
yrkeskår socionomerna vad gäller vår auktorisation. Kostnaden för en socionomauktorisation är 
jämförbar med t ex audionomernas, d v s 875:- livet ut. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen i avd 145 tillstyrker motionen 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Auktorisationen är inte något krav i yrkesutövningen för socionomer vilket legitimation numera är 
för audionomer. 

Audionomer har fått legitimation från och med den 1 april 2006 och SKTF har beslutat att betala 
legitimationsavgiften för SKTF-anslutna audionomer under 2006 med 600:-. Beslutet att 
audionomerna ska tillhöra gruppen legitimationsyrken har beslutats av riksdagen. Beslutet har 
föregåtts av en omfattande utredning inom socialdepartementet. 

Regeringen har för avsikt att tillsätta en ny utredning kring olika behörighetsregler inom skilda 
yrken, den grupp som kommer att omfattas av denna utredning är kuratorer verksamma inom hälso- 
och sjukvården, därför finns det en möjlighet att just denna kuratorsgrupp i framtiden kan få 
legitimation, vilket SKTF välkomnar. Socionomer verksamma inom socialtjänsten har betydligt 
svårare att uppfylla nuvarande kriterier för legitimation. Regeringen har bl a anfört förutom krav på 
utbildning att vid bedömning av legitimation ska följande kvalifikationer vara uppfyllda; 

• En självständig yrkesfunktion med kvalificerade arbetsuppgifter. 

• Ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet i vården. 

• Att utövarna i inte oväsentlig utsträckning vänder sig direkt till allmänheten. 

Det är just delen kring självständigheten i yrkesfunktion som är svår att uppnå eftersom den 
kommunala socialtjänsten arbetar på uppdrag och delegation från den politiska nivån. 
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Den auktorisation för socionomer som motionärer syftar på är Akademikerförbundet SSRs egen 
auktorisation. SSRs egenauktorisation och en statlig legitimation är två skilda företeelser. 
Akademikerförbundet SSR har infört ett eget auktorisationsförfarande för socionomer. Denna 
auktorisation är knuten till SSR men är öppen för även SKTF-anslutna socionomer. Kraven för att 
erhålla auktorisation har Nämnden för socionomauktorisation fastställt, denna nämnd utses av SSRs 
förbundsstyrelse. Auktorisationen har därmed ingen officiell status och är heller inte reglerad i någon 
lagstiftning som övriga legitimationsyrken är.  

 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionen 
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Motion 37 

Motionär: Tandsköterskorna Folktandvården Kiruna 

Tandsköterskor 

Vi vill att ni ska arbeta för att Tandsköterskorna ska bli legitimerade. Egen leg skulle underlätta 
arbetsfördelningen på kliniken. Status och LÖN skulle bli högre. 

Arbete under eget ansvar. 

 

Avdelningens yttrande 

SKTF avd 152 har behandlat motionen från våra medlemmar angående legitimering. 
Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom kraven och tillstyrker motionen. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
I Sverige finns idag 21 yrken som är legitimationsgrundande, de har alla gemensamt att de omfattas 
av ”lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område” (LYHS). År 1996 gjordes en 
översyn av behörighetsregleringen på hälso- och sjukvårdens område och år 2004 fick en 
ensamutredare i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa legitimation för de yrken som då 
omfattades av skyddad yrkestitel. Det resulterade i att audionomer, biomedicinska analytiker, 
dietister och ortopedingenjörer blev legitimationsyrken fr o m 1 april 2006. Eftersom yrkena 
ständigt utvecklas och förändras har regeringen aviserat att de har för avsikt att tillsätta en ny 
utredning om behörighetsreglerna i framtiden. Vid bedömningen av vilka yrken som är lämpliga och 
där det behövs legitimation så har vissa kriterier formulerats. Dessa kan indelas i två huvudgrupper 
dels yrkesrollens innehåll och dels utbildning och examen. När det gäller yrkesrollens innehåll så 
bedöms yrkesrollen efter följande punkter: 

• Bredd i yrkesrollen 

• Självständighet i yrkesrollen 

• Direkt patientansvar 

• Risknivå vid felbehandling 

• Egen förskrivnings-, intygs- och remissrätt 

• Privat verksamhet vanlig. 

Beträffande utbildning och examen så ska det finnas gemensamma krav kring utbildningens nivå, 
längd, innehåll och vetenskaplig förankring. 

SKTF har under en längre tid drivit krav på en tydligare nationell professionalisering av 
tandsköterskeyrket. Utbildningsbakgrunden varierar men även arbetets innehåll kring bl a 
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förekomsten av delegering. Med syfte att få till en högskoleutbildning för tandsköterskeyrket har 
SKTF också uppvaktat ansvarige minister och fått löfte om en nationell KY-utbildning., regeringen 
har gett KY-myndigheten i uppdrag att ta fram en gemensam utbildning för tandsköterskor.  

Motionärerna vill att SKTF ska arbeta för att tandsköterskorna blir legitimerade då detta skulle 
underlätta arbetet men också höja status och lön. För att få framgång kring krav om legitimation 
anser SKTF att argumentationen måste utgå från ovanstående kriterier och inte anföra högre status 
och lön även om detta i realiteten blir en följd av legitimation. SKTF anser också att 
tandsköterskorna på sikt bör ha egen legitimation. Ett viktigt steg är därför en gemensam 
högskoleutbildning som är ett första steg på vägen till legitimation och som SKTF aktivt arbetar för. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad 
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Motion 38 

Motionär: Rikstolkavdelningen 276 

Tolkar 

Fackföreningsrörelsens hela grundtanke och syfte är att genom sammanslutning, solidaritet och 
målinriktat agerande tillskansa sig respektabel förhandlingsställning och därigenom åstadkomma 
fördelar, så som välfärd, trygghet och personlig integritet i arbetslivet, för sina medlemmar. 

Medlemsflykten ur fackföreningar under senare år pekar på att en vunnen grundtrygghet och hyfsad 
välfärd urholkar solidariteten till förmån för egennyttan ur rent ekonomiska aspekter.  

Med tonvikten på enskilda lönesamtal efter en avtalsrörelse som också till största delen handlar om 
löneförmåner kretsar så mycket av tiden kring enskildes ekonomiska vinning att arbetsrätten, 
arbetsplatsinflytandet, integriteten och jämställdheten (utom löneskillnaden mellan könen) sopas 
under mattan. 

Tystnad på arbetsplatsen, övermäktig arbetsbörda, långtidssjukskrivningar, trakasserier osv. är några 
av symptom på utanförskapssjukdomen som man försöker bota med tilldelade och tilltiggda 
procentdroppar i den privata börsen. Hela tilldelningen av utvecklingens vinst blir en ekonomisk 
privatangelägenhet att avnjutas utanför arbetslivets ramar.   

För att spä på det hela ytterligare kan man ge sig själv en enprocentig löneökning genom utträde ur 
facket. ”Dem” känner man ändå ingen samhörighet med. Dem är bara några som förhandlar om 
pengar centralt, jag får sedan göra allt jobbet själv med chefen. 

Om facket vill ändra trenden och börja arbeta för sin överlevnad dvs. få till stånd en 
medlemstillströmning är det nödvändigt att visa solidaritetens styrka och kamraternas stöd i 
betydligt större omfattning än vad som förekommer idag. En potentiell medlem måste få möjlighet 
att se, snarare än att få information om, att andra kamrater och facket i övrigt tar ställning och 
agerar i en medlemsfråga. Konkreta snarare än möjliga aktioner leder till att man själv blir lockad till 
gemenskapens trygghet. ”Fackligt arbete pågår” skylt efterlyses! 

Arbetsrättsliga förhållanden för medlemmarna i SKTF-Rikstolk avd. 276 som utgör en del av det 
stora SKTF är ett exempel på konsekvensutveckling då solidaritet, sammanslutning av flera 
yrkesgrupper och gemensamt målinriktat agerande inte använts kreativt för att ge fullt stöd åt en 
utsatt yrkesgrupp. 

Trots SKTFs sammansättning i form av storlek, mångfald och yrkesrikedom har Kommun och 
Landstingsförbundet sedan början av 1990-talet tillåtits att konsekvent peka ut en medlemsgrupp på 
dryga 700 yrkesutövande SKTF-medlemmar och förvisa dem från varje form av avtalsdiskussioner i 
alla avtalsrörelser.  
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Mot denna bakgrund och med grundtanken att vi inom facket måste visa att vi solidariskt står upp 
för varandra för att på så sätt värna om, och signalera vikten av, rörelsens fortlevnad 

Vill vi 

att förbundsmötet ger förbundet i uppdrag att med alla medel som står den fackliga 
rörelsen till förfogande framtvinga ett för yrkesgruppen godtagbart centralt avtal som 
reglerar grundförhållandet mellan Kommun- och Landstingsförbundets medlemmar 
och SKTF- Rikstolks medlemmar. 

 

Avdelningens yttrande 

Avdelningen stödjer motionen!  /Ordf.  Chris Kosanovic 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
De flesta tolkar är uppdragstagare. Anställningsvillkoren för uppdragstagare är undermåliga. De är i 
formell mening inte anställda, därför gäller inga avtal för dem. De har inte som arbetstagare rätt till t 
ex semester eller övertidsersättning eller andra förmåner som följer normalt av våra kollektivavtal. De 
anlitas för tillfälle till tillfälle och har inte tryggheten i en fast anställning eller i en fast inkomst. De 
omfattas inte av de gängse försäkringarna på arbetsplatsen. Om tolkar med mer än två 
uppdragsgivare tillfälligtvis skulle ha svårt att finna uppdrag räknas de oftast som egna företagare av 
arbetslöshetskassan och får då ingen arbetslöshetsersättning. 

Förbundsstyrelsen har under lång tid varit varse den här problematiken och på olika sätt försökt 
finna vägar till lösning. Det huvudsakliga problemet är att tolkarna inte anses som anställda. Om de 
skulle vara anställda skulle alla gängse avtal gälla även för dem och de skulle också vara kvalificerade 
för arbetslöshetsersättning då behov av det skulle finnas.  

Förbundsstyrelsen fattade därför under 2005 beslut om att sätta upp en målsättning för förbundets 
arbete med tolkarnas villkor. 

Som en förutsättning för beslutet gäller att SKTF har ett partsförhållande med endast de kommunalt 
äga tolkförmedlingarna, och därför kan rikta krav enbart mot dem. De privat ägda förmedlingarna 
finns inom HTFs ansvarsområde. När det gäller villkoren för tolkar anlitade av privata 
tolkförmedlingar krävs ett samarbete med HTF. 

SKTF har följande målsättning: 

Språktolkar ska ha anställning 

Den språktolk som, inklusive förberedelsetid och tid för resa mellan förrättningar, anlitas mer än i 
genomsnitt 17 tim/vecka hos en och samma kommunalt ägda tolkförmedling ska vara anställd hos 
den tolkförmedlingen.  

Denna åtgärd ska säkerställa att tolken får större anställningstrygghet och att tolken kan planera sin 
tillvaro utifrån tryggheten i en fast inkomst.  

HÖK och AB ska tillämpas 
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Som resultat av att tolken får anställning ska också HÖK och AB tillämpas på tolken i fråga. Tolken 
får därmed rätt till de förmåner som följer av avtalet, t ex semester och avtalsförsäkringar. 

Ett undantag krävs dock. Tolkar omfattas av rekommendation om sekretess. En särskild 
bestämmelse kan då krävas för att tillse att arbetsgivarna inte ska kunna tillgodogöra sig sådana 
omständigheter som tolken kan få kunskap om under sin tjänsteutövning.  

Dessa punkter utgör utgångspunkten för SKTFs strävanden då det gäller att förbättra tolkarnas 
villkor. Förbundet avser att i samverkan med tolkavdelningen ta alla nödvändiga kontakter med 
motparter och andra makthavare i syfte att öka insikten om det problem tolkarna har och i avsikt att 
vi ska lyckas åstadkomma vanliga anställningsavtal även för tolkarna. 

Dessa krav är dock mycket svåra att få gehör för hos vår motpart, SKL. SKL har en principiell 
inställning i att inte vilja skriva avtal för sådana som inte är anställda i kommuner eller landsting, 
och vill bevara den fria möjligheten att utan anställningsansvar anlita tolkar från tillfälle till tillfälle 
efter det behov de upplever i varje stund. SKTF har därför ett mödosamt arbete framför sig, där 
behov av stöd från andra yrkeskategorier och intresseorganisationer blir nödvändigt att mobilisera 
för att vi ska få rimliga möjligheter. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad 
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Motion 39 

Motionär: Ewa Lundberg avd 182 

Amalgam 

Med anledning av att en materialdebatt (amalgam) inom tandvård åter har blossat upp anser jag att 
det är hög tid att man ser över de risker som finns för den personal som arbetar inom tandvården i 
dag. 

Numera är amalgamet ett ytterst sällan använt material och på många håll är det helt borttaget. Till 
barnpatienter har det varit förbjudet i flera år som tandfyllningsmaterial. I dagens tandvård används 
det andra typer av material, framför allt kompositplaster. När kompositplasterna började användas 
inom tandvården så innebar det andra och förbättrade möjligheter att laga tänder. Plasterna är 
tandfärgade och fäster bättre mot själva tanden. Arbetsgången efter preparation är i stort följande 
moment; etsning av tandytan med fosforsyra, rensköljning med vatten, bonding av tanden med ett 
klister, därefter fyllning med kompositplast som sedan härdas till en hård yta. 

Vad man vet i dag är att många inom tandvården börjar att få problem med plastmaterialen. 
Materialen skall enligt fabrikanterna inte vara farliga när de är färdighärdade i patientens mun. 
Tandvårdspersonalen kommer lätt i kontakt med ohärdat material. Detta kan ske vid själva 
fyllningsterapin, eller vid avdukning eller vid rengöring av instrument. Vanliga skyddshandskar 
stoppar inte mot de ohärdade kompositplasterna. 

De inom personalgrupperna som börjar få problem med allergier blir avstängda från det kliniska 
arbetet. Denna grupp växer för varje år. Ett stort mörkertal finns. Dessutom finns det en mängd 
andra förmodligen skadliga ämnen i vår dagliga arbetsmiljö, såsom desinfektionsmedel, kloroform 
med flera ämnen. Den höga arbetsbelastningen och den allt mer uppskruvade arbetstakten gör att 
många av våra medlemmar riskerar att slarva med sin personliga säkerhet och därmed äventyra sin 
egen hälsa.  

Vibrationsskador och hörselskador från våra roterande eller ultraljudsbringande instrument är 
ytterligare problem som tandvårdspersonalen stöter på i sin dagliga arbetsmiljö. Om ingenting 
händer med vår arbetsmiljö så kommer vi högst sannolikt att få fler skador än tidigare. 

 

Därför vill jag att SKTF verkar för 

att  det tillsätts en utredning som ser över tandvårdspersonalens arbetsmiljö, och att man 
då beaktar all personal. 

att man tar kontakt med Arbetsmiljöverket för att söka finna och eliminera riskerna i 
framtiden.  

att SKTF verkar för att arbetsmiljöverket blir mycket tydligare i sina föreskrifter (afs) om 
härdplaster där det skall framgå att läkarkontroller är ett obligatorium för alla 
personalgrupper som finns inom tandvården.  

Motionen är behandlad avd 182 styrelse och godkänd 060406.   
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Förbundsstyrelsens yttrande 

Motionären tar upp arbetsmiljörisker som finns för den personal som arbetar inom tandvården idag.  

Med anledning av den debatt som uppstått om arbetsskador av kvicksilver i samband med 
hanteringen av amalgam, efter att TV program i såväl Norge som Danmark och slutligen i 
programmet ”Uppdrag granskning” i Sverige, har SKTF gjort en enkät. De problem som redovisats 
avseende amalgamriskerna rör huvudsakligen historiska arbetsmiljöförhållanden inom tandvården 
och precis som motionären hävdar visar det sig att det även finns andra arbetsmiljörisker för 
tandvårdspersonal idag. 

Motionären hänvisar till att personalgrupperna börjar få problem med allergier och blir avstängda 
från det kliniska arbetet och beskriver att det är en växande grupp för varje år och att det finns ett 
stort mörkertal. Många inom tandvården vittnar om belastningsskador i och med arbetsställning och 
även arbete med roterande verktyg. Motionären anser att Arbetsmiljöverkets allmänna råd (AFS 
1989:7) bör kompletteras och bli tydligare bland annat om härdplaster där det ska framgå att 
läkarkontroller är ett obligatorium för alla personalgrupper som finns inom tandvården.  

Förbundet bedriver här ett aktivt arbetsmiljöarbete som är inriktat på dagens och morgondagens 
problem och har uppmanat lokalavdelningarna att genomföra skyddsronder inom tandvården, vilket 
ska ske regelbundet. 

SKTF har ett rikstäckande tandvårdsnätverk som träffas regelbundet för att diskutera aktuella frågor 
inom tandvårdsområdet. Arbetsmiljön är en sådan fråga där man vid behov kan knyta till sig 
experter, t ex  Astma - och allergiförbundet och andra nödvändiga kontakter, för att få tillgång till 
aktuell forskning för arbetet. Det finns även ett samarbete med Tjänstemannaförbundet HTF och 
Svenska Tandsköterskeförbundet. Vid behov kan också ytterligare kontakter tas med 
Arbetsmiljöverket för att medverka till tydligare föreskrifter. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att avslå första att-satsen, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 
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Motion 40 

Motionär: Landstingsavdelningen i Uppsala län 

Angående Tandhygienisttidningen till SKTFs medlemmar m.m. 

SKTF har till chefsmedlemmarna erbjudit rabatt på ett antal fackböcker med 25%, och tidningen 
Personal och Ledarskap med 50% på det ordinarie priset 742 kr/år. Likaså har Ingenjörer och 
tekniker den subventionerade skriften Ny teknik, där de betalar 250 kr/år mot ordinarie 1095 kr/år. 
Uppgifterna är hämtade från SKTFs hemsida. 

Chefsmedlemmar erbjuds också kostnadsfri juridisk rådgivning via Mertid, fri juridisk hjälp för 
frågor av privatekonomisk karaktär. Ett mycket förmånligt erbjudande från SKTF som vi ser positivt 
på, och som i rekryteringssyfte har sitt värde. 

Tandsköterskor som utbildar sig till tandhygienister, väljer att gå över från SKTF till SRAT, en 
yrkesförening i SACO. Tandhygienister är en yrkesgrupp som Fackförbundet SKTF anmodar lokala 
fackligt förtroendevalda att försöka behålla i SKTF. 

En viktig faktor till att man väljer SRAT är deras yrkestidning, som anses vara mycket bra och något 
som SKTF skulle kunna subventionera till de tandhygienister vi har idag och i nyrekryteringssyfte. 
Kostnaden för tidningen är 1200 kr/år om man inte är medlem i SRAT.  

Vi anser att SKTF ska vara en organisation som inte gör skillnad på förmåner till sina medlemmar, 
framförallt om grundtanken är rekrytering, och det viktiga arbetet med att behålla våra medlemmar. 
En stor majoritet av medlemmarna i SKTF är tandsköterskor, läkarsekreterare och assistenter, 
kvinnodominerade låglönegrupper. Grupper som förmodligen i många fall av ekonomiska skäl inte 
har möjlighet till privat juridisk rådgivning.  Därutöver finns säkert åtskilliga yrkesgrupper i SKTF 
som inte heller har den ekonomiska möjligheten. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att subventionera tidskriften Tandhygienisttidningen till SKTF-medlemmar med yrke 
Tandhygienist. 

att ge möjlighet till alla SKTF-medlemmar, utöver förtroendevalda och chefer, ta del av 
Mertids rådgivning. 

 

Avdelningens yttrande 

Denna motion är behandlad på Landstingsavdelningen i Uppsala län, avd 021s styrelsemöte  
2006-01-25 varvid motionen antogs som avdelningens egen. 
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Motion 41 

Motionär: Regionala tandvårdsnätverket, lanstingsavdelningarna Örebro, Sörmland, 
Uppsala och Värmland 

Tandhygienisttidningen 

SKTF har till chefsmedlemmarna erbjudit rabatt på ett antal fackböcker med 25%, och tidningen 
Personal och Ledarskap med 50% på det ordinarie priset 742 kr/år. Likaså har Ingenjörer och 
tekniker den subventionerade skriften Ny teknik, där de betalar 250 kr/år mot ordinarie 1095 kr/år. 
Uppgifterna är hämtade från SKTFs hemsida. 

Chefsmedlemmar erbjuds också kostnadsfri juridisk rådgivning via Mertid, fri juridisk hjälp för 
frågor av privatekonomisk karaktär. Ett mycket förmånligt erbjudande från SKTF som vi ser positivt 
på, och som i rekryteringssyfte har sitt värde. 

Tandsköterskor som utbildar sig till tandhygienister, väljer att gå över från SKTF till SRAT, en 
yrkesförening i SACO. Tandhygienister är en yrkesgrupp som Fackförbundet SKTF anmodar lokala 
fackligt förtroendevalda att försöka behålla i SKTF. 

En viktig faktor till att man väljer SRAT är att man som medlem får deras yrkestidning, som anses 
vara mycket bra. Vi tycker att SKTF skulle kunna subventionera SRAT:s yrkestidning till de 
tandhygienister vi har idag och i nyrekryteringssyfte. Kostnaden för tidningen är 1200 kr/år om man 
inte är medlem i SRAT.  

Vi anser att SKTF ska vara en organisation som inte gör skillnad på förmåner till sina medlemmar, 
framförallt med tanke på rekrytering, och det viktiga arbetet med att behålla våra medlemmar. En 
majoritet av SKTFs medlemmar är tandsköterskor, läkarsekreterare och assistenter, som alla är 
kvinnodominerade låglönegrupper. Grupper som i många fall av ekonomiska skäl inte har möjlighet 
till privat juridisk rådgivning. Utöver dessa finns säkert ytterligare yrkesgrupper i SKTF som inte 
heller har den ekonomiska möjligheten. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att subventionera tidskriften Tandhygienisttidningen till SKTF-medlemmar med yrke 
Tandhygienist. 

att ge möjlighet till alla SKTF-medlemmar, utöver förtroendevalda och chefer, att få ta 
del av Mertids rådgivning. 

 

Avdelningens yttrande: 

SKTF avd 200 tillstyrker motionen. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion nr 40 och 41  

 
Motionärerna anger att SKTF erbjuder olika rabatter på ett antal fackböcker och branschtidningar 
till olika medlemsgrupper. Erbjudanden från SKTF som motionärerna ser mycket positivt på i och 
med att dessa borde ha ett rekryteringsvärde. 

Vi kan se att tandsköterskor som utbildar sig till tandhygienister allt för ofta väljer bort SKTF. En av 
anledningarna till det fackliga valet säger medlemmarna är en konkurrents tidning . Vi vet att antalet 
tandhygienister och tandsköterskor kommer att öka framåt i tiden och en viktig fråga för SKTF blir 
därför att utveckla arbetet för att fortsätta bli det rätta fackliga alternativet för dessa medlemmar. 

Att subventionera en konkurrents tidning, som motionärerna föreslår, anser styrelsen emellertid inte 
vara rätt åtgärd, eller kanske ens etiskt korrekt. I den delen anser styrelsen att motionen ska avslås.  

En nationell kvalificerad yrkesutbildning är i antågande för tandsköterskor.  Det finns därför all 
anledning för SKTF att ytterligare förbättra arbetet för och med personal inom tandvården, 
inklusive den information och service vi ger såväl lokalt som regionalt och centralt.. Viktigt i detta 
skede är att inte splittra grupperna tandsköterskor och tandhygienister, en tendens som vi på vissa 
håll upplever idag. Båda yrkesgrupperna är viktiga för en väl fungerande tandvård och SKTF ska 
vara det självklara förbundet för yrken inom tandvården.  

När det gäller frågan om Mertid, som motionären också tar upp, kan alla medlemmar i SKTF 
numera få en snabb och enkel vägledning i juridiska och ekonomiska vardagsproblem inom ramen 
för denna tjänst.  

  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att avslå första att-satsen i motion 40 och 41 

att anse andra att-satsen i motion 40 och 41 besvarade. 
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Motion 42 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Social Qrage 

Rekrytering är SKTFs främsta mål som organisation. Från våren 2006 har beslut fattats om att  
avgiftsbelägga yrkestidningen social Qrage. Att i samma skede som Social Qrage beläggs med en 
avgift starta en tidning riktad till chefer och att denna tidning är gratis är att ge fel signaler gällande 
likvärdigt medlemskap. Givetvis ska samma policy gälla för tidskrifter riktade till medlemsgrupper. 
Avgiften för tidningen kan tyckas vara försumbar men i tider där även andra avgifter såsom 
inkomstförsäkring läggs på den tidigare fackavgiften så kan valet att vara med i SKTF eller inte 
komma i fråga för medlemmarna. Vid valet av fackförening spelar i dag fackföreningsavgiften en stor 
roll. Att jämföra med andra fackförbund inom det sociala området, en jämförelse särskilt utifrån 
huruvida man tar betalt för sin tidning eller inte, kan låta sig genomföras. Vid denna jämförelse är 
det dock viktigt att ta hänsyn till den totala storleken på medlemsavgiften.  SKTF har redan före 
införandet av avgift för tidningen Social Qrage högre medlemsavgift jämfört med konkurrerande 
fackförbund inom det sociala området.  

Förbundsmötet föreslås besluta  

att Social Qrage skall vara avgiftsfri för medlemmar som arbetar inom det sociala 
området. 

Förbundsstyrelsens yttrande  
Social Qrage har i fem år varit en exklusiv medlemsförmån för de SKTF-medlemmar som verkat 
inom det sociala området. Av ekonomiska skäl beslutade förbundsstyrelsen i höstas att genomföra en 
försöksverksamhet med en prenumeration av tidningen. Genom en stor undersökning som vi gjorde 
bland tidningens läsare förra året vet vi också att det finns stort intresse för Social Qrage även om 
den blir en betaltidning. Medlemmarna vet vad de får för pengarna och en majoritet har också 
förklarat sig beredda att betala 9 kr i månaden för tidningen. Tidningen distribueras också 
kostnadsfritt till de Triamedlemmar som går på sociala utbildningar på högskolor och universitet 
samt till vissa förtroendevalda inom SKTF. 

Systemet med personligt prenumererade medlemstidningar finns sedan länge inom flera 
fackförbund, till exempel Lärarförbundet och SSR. 

Förbundsmötet 2005 uppdrog till förbundsstyrelsen att ”implementera en chefstidning i det 
ordinarie medlemserbjudandet för chefer under förutsättning att en test och utvärdering visar att det 
finns gynnsamma förutsättningar för en sådan”. Chefen i fokus är resultatet av detta beslut. 
Tidningen är ett projekt på två år och den kommer senare att utvärderas. I utvärderingen kan också 
frågan om att göra Chefen i fokus till en personligt prenumererad tidning undersökas. 

Då försöket med Social Qrage bara pågått under tre nummer är det för tidigt att dra några slutsatser 
med prenumerationssystemet.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionen.  
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Motion 43 

Motionär: Kultursektionen inom SKTF Stockholms stad 

Hur bevakas kulturfrågorna inom SKTF? 

För närvarande finns de flesta kommunalt anställda kulturarbetare i Stockholm inom sektion 41 – 
Kultursektionen, som omfattar Kulturförvaltningen, Stadsarkivet, Stadsmuséet, Strindbergmuséet. 
Vi är nästan 400 medlemmar. Men för inte så länge sedan var stora delar av kulturen i Stockholm 
utlagd på stadsdelarna och som bekant ändras den politiska majoriteten vid varje val i Stockholm 
och 2006 är ett valår. Hur det än går vill vi som är SKTF-medlemmar inom kulturverksamheten 
känna trygghet i våra anställningar och vara väl företrädda av SKTF både lokalt, stadsövergripande, i 
länet, men även nationellt och internationellt. 

Vad krävs för att våra intressen ska bevakas på alla plan? 

Jo, en väl fungerande ”stuprörs”-organisation där alla nivåer kommunicerar med varandra från 
avdelnings/sektions- till nationell och internationell nivå. 

En sådan organisation hade SKTF fram till det senaste förbundsmötet. Men nu hittar vi inget på 
SKTFs hemsida, www.sktf.se, motsvarande SKTF Kultur för våra medlemmar inom kultursektorn, 
men även för andra medlemmar anställda inom andra områden med ett levande kulturintresse. 

Tittar man på hemsidan under medlemskap och medlemsförmåner vad som erbjuds i kulturväg 
finns det erbjudanden om att köpa böcker med 5 procents rabatt på Bokus internetbokhandel och 
gå billigare på Stockholms filmfestival. Inte mycket med tanke på vad som tidigare erbjöds i form av 
spännande yrkesträffar och aktiviteter. För är det något våra medlemmar uppskattar är det att höra 
en spännande föreläsare, delta i inspirerande aktiviteter och träffa kollegor inom samma 
bransch/yrke! 

 

Därför kräver vi  

att  SKTF-området Kultur återupprättas inom SKTF å det snaraste för att underlägga 
yrkesbevakningen inom kulturområdet på alla nivåer inom SKTF men även i och 
utanför Sverige! 

 

Avdelningens yttrande 

Avdelning 300 stödjer motionen. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsmötet 2003 diskuterade yrkes- och branschfrågor och gav förbundsstyrelsen i uppdrag att 
fördjupa och utveckla analysen av förbundets arbete med dessa och att särskilt beakta såväl innehåll, 
form som resursmässiga konsekvenser. Underlag för beslutet var den rapport som de regionala 
grupperna som arbetat med strategisk verksamhetsutveckling lämnat till förbundsmötet samt 
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förbundsstyrelsens yttrande över denna. I detta behandlades SKTF-områdena ingående och bl a 
konstaterades att de inte bidragit till att skapa aktivitet, delaktighet och engagemang. En avstämning 
av arbetet med yrkes- och branschfrågor skedde därefter vid förbundsmötet 2004. 

Förbundsstyrelsen har efter detta tillsatt ett projekt för yrke och bransch inkl. chefsfrågor. Projektet 
startade på allvar i januari i år och ska arbeta fram agendor för olika yrken och / eller branscher och 
samordnas med rekrytering. F n prioriteras arbete med socionomyrken (socialsekreterare och 
kuratorer), Svenska kyrkan med särskild inriktning på prästyrken, chefer och diakoner samt miljö- 
och hälsoskyddschefer. Därutöver har förbundet tagit fram en förteckning över de mässor och 
konferenser vi ska delta i under året, kommunikationsplaner för olika yrken ska utvecklas för att på 
ett bättre sätt nå ut till våra medlemmar och en översyn av samarbetet med yrkesföreningar kommer 
att ske. Projektettiden löper t o m 2008 och kommer att utvärderas.  

Inom ramen för detta arbete kommer också innehållet i webben vad gäller yrke och bransch att ses 
över och precis som motionären påpekar bör också kulturområdet uppmärksammas här. Förbundet 
deltar också i bok- och biblioteksmässa. I år sker detta tillsammans med övriga TCO-förbund och på 
det internationella torget på mässan. 

Mot denna bakgrund anser förbundsstyrelsen att det inte finns skäl att göra nya ställningstaganden 
och återupprätta tidigare SKTF-områden för yrkes- och branschfrågor.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen.  
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Motion 44 

Motionär: Rigmor Persson, SKTF-Göteborg, Västerklubben 

Arbetskläder 

Vi har flera medlemsgrupper som i sitt arbete skulle behöva arbetskläder. De grupper vi tänker på är 
ex. fritidsassistenter, behandlingsassistenter, habiliteringsassistenter, viss personal inom socialt arbete. 
Många hamnar i situationer där deras kläder blir smutsiga, trasiga och illa hanterade. Det kan handla 
om smuts på boenden för missbrukare, utåtagerande personer som drar och sliter i kläderna. 
Lägervistelser kan medföra extra kostnader för utrustning/kläder. Vad gäller hot och våld skall detta 
naturligtvis motarbetas med säkerhetsrutiner, metoder och utrustning så långt möjligt. Det finns 
dock en liten del som inte går att komma bort ifrån, då de personer som blir våldsamma inte är 
friska.  

Motionären Rigmor Persson och SKTF västerklubbens styrelse lämnar motionen till 
Avdelningsstyrelsen i Göteborg för att styrelsen skall behandla motionen och skicka den vidare till 
förbundsmötet. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

Att de grupper som utsätts för smuts, eller annat ökat slitage på kläderna, våld som 
resulterar i trasiga kläder, och de personalgrupper där lägervistelser ingår i 
arbetsuppgifterna får arbetskläder eller en klädersättning av arbetsgivaren. 

 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen tillstyrker motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
I Arbetsmiljöverkets föreskrift om användning av personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3) står 
följande att läsa; 

”Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter varje utrustning som är avsedd att bäras 
eller hållas av en person till skydd mot en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet 
eller hälsa under arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål. Följande 
utrustningar är undantagna från föreskrifterna – Vanliga arbetskläder och uniformer, som inte är 
särskilt utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet och hälsa. 

Arbetsgivaren skall, innan personlig skyddsutrustning väljs, analysera och bedöma riskerna vid 
arbetet och vilka egenskaper utrustningen skall ha för att skydda mot dessa.” Skyddskläder är 
arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla kostnadsfritt till den anställde.  
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När det gäller arbetskläder finns det gamla traditioner inom de tekniska förvaltningarna på det 
kommunala området. Där har det varit självklart att arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder till de 
företrädesvis manligt anställda. Det har skett kostnadsfritt men ibland har man träffat 
överenskommelse och medgivit visst löneavdrag och därmed också medgivit att den anställde också 
fått använda arbetskläderna på fritiden. Ett annat exempel på arbetskläder kan man hitta från 
sjukvården. Sedan finns det åtminstone ytterligare en dimension i begreppet arbetskläder och det 
handlar om ”uniformsbegreppet”, att arbetsgivaren vill signalera tydligt att detta är en anställd hos 
arbetsgivaren gentemot kunder, klienter eller kommuninnevånare. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn att det bland de uppräknade yrkesgrupperna finns behov 
av arbetskläder som bör tillgodoses av arbetsgivaren. Förbundsstyrelsen tror att det bästa sättet att få 
gehör för kravet på arbetskläder är genom lokalt fackligt arbete där man gör arbetsgivaren 
uppmärksam på behovet. Ett arbete som säkert kräver uthållighet utifrån erfarenheten att inte heller 
yrkesgrupper på den tekniska sidan fick tillgång till arbetskläder utan att det föregåtts av många års 
diskussioner. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motionen besvarad 
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Motion 45 

Motionär: Kurt Bjurman, Christine Karlsson, Jim Lovevik och Reine Söderlund 

Nästa löneavtal 

I nuvarande förhandlingsordning vid lönesättning ges den enskilde chefen ett alltför stort utrymme 
att låta sin privata och personliga uppfattningar om medarbetarna påverka den individuella 
lönesättningen. Ett sätt att motverka detta är att en fast del av procentsatsen garanteras samtliga 
medlemmar, samt att arbetsrelaterade, objektiva och sakliga bedömningskriterier för den återstående 
individuella delen tas fram. 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att det åter finns individgaranti, förslagsvis hälften av den garanterade procentsatsen ska 
tillfalla samtliga medlemmar 

att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag för 
bedömningskriterier som skall ligga till grund för förhandlingar om den individuella 
delen av lönen. Dessa kriterier måste vara relaterade till arbetsinsatsen och bör vara 
objektiva och sakliga om möjligt. 

 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen diskuterade och lämnade följande synpunkter; 

Avdelningsstyrelsen för SKTF Göteborg instämmer i att det i kommande löneavtal vore önskvärt 
med en individgaranti för våra medlemmar inom alla avtalsområden. Vi är oroade över den 
utveckling vi ser med allt mer innehållslösa kollektivavtal. 

Vi vet att det är mycket diskussioner kring bedömningskriterier lokalt och trots att vi är medvetna 
om att dessa ska vara arbetsplatsanpassade tycker vi dock att det torde vara möjligt att 
förbundsövergripande ta fram en vägledning likt den som finns för utvecklingssamtal. 
Avdelningsstyrelsen ställer sig därför bakom motionen och tillstyrker den i sin helhet.  

Avdelningsstyrelsen beslutade 

att  tillstyrka motionen 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
SKTF har vid flera tillfällen omsorgsfullt diskuterat behovet av en individuellt garanterad 
lönehöjning och i rådande ekonomiska och avtalsmässiga förhållanden, efter noggrant övervägande, 
kommit fram till att en sådan garanti skulle riskera att motverka syftena med den individuella 
lönesättningen. 

Lönen ska, i förbundsstyrelsens uppfattning, sättas utifrån en bedömning av varje individs egna 
arbetsuppgifter, utveckling i jobbet och arbetsresultat. Medlemmen ska själv delta i 
lönesättningsprocessen och genom eget arbete och egna beslut ges möjlighet att påverka sin lön. 
Förbundsstyrelsen tror att inslag av generell eller kategorisk karaktär i lönesättningsprocessen, som t 
ex en individgaranti, skulle göra att den nödvändiga koncentrationen på varje individ skulle minska, 
samt också riskera att vara begränsande för den individuella löneökningstakten. 

SKTFs medlemmar har under de senaste tio åren haft reallöneökningar vilket innebär att 
löneökningstakten varje år varit högre än inflationstakten. Det är förbundsstyrelsens tro att ett 
sådant förhållande kommer att gälla även för de kommande tre till fyra åren. 

Vid en kontroll av hur de individuella lönerna påverkades under avtalsperioden 1998 till 2001, då vi 
senast hade en individgaranti, visade det sig att det, utslaget på hela avtalsperioden, endast var under 
200 personer vars löner ökade med enbart individgarantin. De individgarantier som finns i andra 
tjänstemannaorganisationers nu gällande löneavtal, är mycket låga, under eller omkring 200 kr/mån. 
Det är ett mycket litet antal av SKTFs medlemmar som har så låg löneökningstakt, och det kopplat 
till att ett sådant förhållande i sådana fall kräver en individuell handlingsplan enligt våra avtal, så 
förefaller behovet av en individuell garanti vara negligerbart. 

Förbundsstyrelsen vill dock påpeka att om de ekonomiska förutsättningarna drastiskt förändras, t ex 
om inflationstakten höjs dramatiskt, så kan det bli nödvändigt att på ett tydligare sätt än i gällande 
avtal garantera medlemmarna löneökningar. 

När det gäller kriterier för lönesättningen förutsätter avtalet att sådana är en del i arbetsgivarens 
lönepolitik, att dessa kriterier diskuteras på varje arbetsplats och anpassas till den verksamhet som 
bedrivs där så att de får en tydlig innebörd för varje anställd. 

Såväl SKTF som arbetsgivarna har, i bland gemensamt, formulerat flera material om detta som finns 
tillgängligt på t ex sktf.se. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad, samt 

att  överlämna den till avtalsgrupperna på respektive avtalsområde för handläggning inför 
kommande avtalsrörelse. 
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Motion 46 

Motionär: Tandsköterskorna FTV Kiruna 

Angående individuella löner 

Än en gång, men det tål att tjatas om LÖNERNA, är det inte dags att det händer nåt nu? 
Individuella löner skapar osämja. 

 

Avdelningens yttrande: 

SKTF avd 152 har varit i kontakt med motionärerna för förtydligande av motionen. Motionärerna 
är emot individuell lönesättning på sin arbetsplats. Avdelningen förstår motionärernas synpunkter 
för den egna arbetsplatsen, men stödjer i stort individuell lönesättning. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundet uppfattar att det finns ett massivt stöd för individuella löner hos SKTFs medlemmar. 

Kommun- och landstingsförbunden, och sedermera också SKTF och Kommunal har undersökt de 
attityder som anställda och medlemmar har till löner, hur de ska fastställas och vem som ska 
fastställa dem. Det visar sig att medlemmarna vill kunna påverka sin lön genom eget arbete. De vill 
ha betalt för det de uträttar på jobbet, för de faktiska arbetsuppgifter och de faktiska arbetsresultat 
som var och en har. Medlemmarna vill att lönen ska bestämmas av någon som vet vad de uträttar på 
jobbet, helst den närmsta chefen. Medlemmarna vill också delta själva i lönesättningsprocessen, ge 
sin egen syn på sina arbetsuppgifter och sin arbetsinsats och genom eget deltagande påverka sin egen 
lön. Medlemmarna tycker också att skillnader i resultat ska ge skillnader i lön.  

Medlemmarna vill alltså ha betalt för det de gör, vill att lönen ska bestämmas av någon som vet vad 
de gör och vill påverka sin lön genom eget deltagande i lönesättningsprocessen.  

Våra avtal ger lokala parter och medlemmarna möjlighet att förverkliga dessa ambitioner. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionen. 
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Motion 47 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Lönepolitik i tiden, när tiden är vriden och man slutat ta striden och lämnat över till individen. 

Vi har i HÖK 05 en bilaga, bilaga 5, som ger parternas syn på hur löneprocessen och den 
individuella lönesättningen ska fungera. Symtomatiskt är att bilagan inte har kollektivavtalsstatus 
utan är en rekommendation från de centrala parterna. Annars innehåller bilagan de punkter som 
måste fungera för att löneprocessen i sin helhet ska fungera. Alla delar i bilagan utom 
utvecklingssamtalet och lönesamtalet är frågor mellan parterna. Dock är att dom ska genomföras en 
fråga för parterna.  

En intressant frågeställning uppstår då vid användandet av samtalsmodellen eller dialogmodellen; 
vad är det den enskilde medlemmen för samtal om eller har dialog omkring som är annorlunda mot 
om bilaga 5 tillämpas, men traditionell förhandling genomförs? Ingenting mer än att en pott har 
uppstått hos chefen och att det är medlemmen som blir meddelad sin andel ur potten.  

Kryddar sedan arbetsgivaren lönesättningspolitiken med ett arbetsvärderingssystem som tillämpas så 
att nyanställda hamnar i 10:e percentil i boxen (eller vad begreppet är), de med några år i yrket på 
median och de erfarna i 90:e percentil så har man skapat ett lönegradssystem med åldersklasser. Lägg 
då därtill ett avtal där den lokal/lokal/lokala lönebildningen görs med potter och det verkar det som 
om processen gjort ett helt lokalt varv och kommit tillbaka till 80-talet. Retro 80-tal är visserligen 
inne ibland men då handlar det oftast om mode. 

Ovan är en lite överdriven problematik som dock närmar sig, även om den inte är fulländad ännu. I 
Göteborg är den nästan fulländad och pottproblematiken finns i hela vår region. Detta gör att 
lönepolitiken måste belysas ur olika synvinklar inför nästa avtalsrörelse och att en helhetsanalys 
måste till. Andra förbund ser problemen och vi måste ta dom på allvar. 

Ett nytt avtal måste ha ett innehåll! Det måste fortfarande vara ett val om den enskilde vill bli 
meddelad lönen eller inte. Det som är förutsättningar för en lokal lönebildning och individuell lön 
måste ha kollektivavtalsstatus. Vi lurar ingen längre med lägst-utrymmen eller garanterat utfall 
(riksnivå nästa?) om det ska hanteras av den enskilde medlemmen själv. Det är i så fall vi, 
Fackförbundet SKTF, som ska ge våra medlemmar rätt förutsättningar och dessa ska vara avtalade. 
Kan vi inte det så ska vi inte låtsas att vi har gjort det. Bilagor utan kollektivavtalsstatus fungerar 
inte. Ska det vara potter så ska potterna definieras. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att efter diskussion ge ett underlag till förbundsstyrelsen och avtalsgruppen om vad som 
är ett nödvändigt innehåll i ett nytt centralt avtal utifrån vår verklighet och det som  
beskrivs ovan.  

att i detta sammanhang också föra in synen på arbetsvärdering och osakliga 
löneskillnader utifrån jämställdhetslagens lika lön för likvärdigt arbete.  

att ett eventuella förändringar i programmet lönepolitik görs utifrån de beslut som 
fattas. 
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Förbundsstyrelsens yttrande 
Förbundets lönepolitiska strävanden grundar sig i insikter som förbundet fått av flera 
undersökningar som genomförts om de attityder till löner som anställda i kommuner och landsting, 
däribland också SKTFs medlemmar, har till löner och hur de ska bestämmas. 
 
Några tydliga mönster framskymtar ur dessa undersökningar. Medlemmarna vill ha betalt för det de 
uträttar på jobbet. De vill kunna påverka sin lön genom sitt eget arbete. De vill att lönen ska sättas 
av någon som vet vad de uträttar på jobbet, helst deras närmaste chef. De vill själva delta i 
lönesättningsprocesserna och genom eget deltagande påverka sin lön. 

Detta framstår alltså som helt klart: 

• Medlemmarna vill ha betalt för det de uträttar på jobbet. 

• De vill att lönen ska sättas av någon som vet vad de gör. 

• De vill själva vara med och bestämma. 

När detta framstår som tydligt uppstår frågan om hur man konstruerar ett sådant avtal. Förbundet 
har valt att utveckla idéburna avtal där syften och metoder beskrivs av de centrala parterna i 
gemensamt formulerade måldokument. På vissa avtalsområden har detta skett i gemensamma 
pamfletter eller skrifter och på HÖK-området i en gemensam bilaga. Avtalet och bilagan är 
formulerade utifrån insikten av och respekten för att vi ger oss in i processer där det gäller att 
utveckla metoder och kompetenser i samverkan mellan lokala parter och mellan chefer och 
medarbetare. Vi vet att dessa kompetenser inte uppstår bara för att de står nedtecknade i ett centralt 
avtal. Det krävs enträget och konsekvent arbete för att syftena i avtalet ska uppnås. Att bilagan till 
HÖK, eller för den delen skrifterna och pamfletterna knutna till andra avtal, inte är i varje bokstav 
eller i varje ögonblick helt bindande är naturligt i detta arbete då vi stegvis vill utveckla processerna 
och nå målsättningen om bättre tillämpning genom att ta ett överlagt steg efter ett annat. All möda 
ska läggas i arbetet med att göra den lokala tillämpningen av löneavtalet så god som möjligt. Den 
fackliga kraften ska inte förslösas i rättstvister om den exakta innebörden av den ena eller andra 
bokstavslydelsen. 

Innebörden av detta resonemang blir också att SKTF axlar en delvis ny roll som ansvarig och 
delaktig i hur lönesättningsprocesserna utvecklas, där vi tar ansvar för att utveckla den anda och den 
miljö under vilken löneprocesserna genomförs och för att formulera de villkor som ger 
medlemmarna möjlighet att själva delta och påverka sin lön. SKTF har också uppgiften att bevaka 
och påverka strukturerna hos arbetsgivaren, t ex genom att påpeka och påverka brister i 
tillämpningen av jämställdhetslagen. SKTF har därtill uppgiften att vara samtalspartner med 
medlemmarna och att i samband därmed bidra med de kunskaper och stöd som medlemmen kan ha 
behov av. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad, samt 

att  överlämna motionen till avtalsgrupperna på respektive område för hantering inför 
kommande avtalsrörelser.  
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Motion 48 

Motionär: Ann-Mari Nilsson, Kalmar 

Lönerevisionsförhandlingar 

Lönerevisionsförhandlingarna sker varje år. Detta tar mycket tid, kraft och energi både för chefer, 
arbetstagare och de fackliga organisationerna. Ibland hinner inte den ena lönerevisionen avslutas 
förrän det är dags för nya lönesamtal och en ny runda med diskussioner. 

 

Jag föreslår därför  

att  lönerevisioner bara ska ske vartannat eller vart tredje år. 

 

Avdelningens yttrande 

SKTF Kalmaravdelnings styrelse behandlade motionen vid vårt styrelsemöte den 11 april 2006 och 
väljer att ej ställa sig bakom motionen. 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
En absolut grund för tillämpningen av vårt lönesystem är att medlemmarna ska kunna påverka sin 
lön genom arbete. Det ska finnas mål för var och en och medlemmen ska i samtal med sin chef 
bedöma arbetsinsatsen och arbetsresultatet i relation till de uppsatta målen. För att det ska bli 
någorlunda kontinuitet i detta sammanhang och för att lönen ska omvärderas med rimliga 
mellanrum tycker förbundsstyrelsen att det är betydelsefullt att samtalen och löneöversyn sker 
årligen.  

Var och en ska ha betalt för det jobb man utför och var och en ska, i varje stund, veta vad den egna 
lönen grundar sig på. En årlig löneöversyn ger möjligheter till att fånga upp den utveckling som 
varje anställd genomgår och att med rimligt korta intervall koppla samman utvecklingen med 
löneutveckling så att relationen mellan arbetsinsats och lönehöjning blir enkel och tydlig. 

Förbundsstyrelsen anser att årliga samtal om mål och resultat och dess koppling till översyn av lönen 
är en odiskutabel och oskiljbar del av verksamhetens gilla gång, och därför nödvändig att genomföra. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 
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Motion 49 

Motionär: SKTF Klubb ÖBO, Klubb 505.01 Telgebostäder, SKTF avd 311 
Stockholmshem, SKTF avd 114 AB Familjebostäder 

Om förändring av kollektivavtalsperioden 

Vi föreslår förändring av perioden som Fastigos kollektivavtal skall löpa på. De tre senaste 
kollektivavtalsperioderna har löpt på tre år vardera. Med anledning av att förutsättningarna för 
bostadsbolagen ändras i allt högre grad samt att det finns en del osäkerhet kring omvärldens 
förändring så anser vi att det skulle vara bra att korta ner kommande kollektivavtal för Fastigos 
avtalsområde till två år. 

 

Vi föreslår att Förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för 

att   kommande kollektivavtalsperiod för Fastigo skall löpa på två år. 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Förbundsstyrelsen konstaterar att avtalsperiodens längd beror på en rad olika faktorer. 
Utgångspunkten i en avtalsrörelse är oftast ett ettårigt avtal men kan förlängas beroende på vad 
arbetsgivaren är beredd att gå med på vad avser såväl löneavtal som anställningsvillkor. 

När det gäller processavtal och löneavtal utan siffror, eller löneavtal med angivna lägsta nivåer, har 
det tidigare bedömts vara lämpligt med lite längre perioder för att ge lugn och ro för processen att 
”sätta sig” och kunna utvecklas och tillämpas av de lokala parterna. 

Förbundsstyrelsen anser att detta är en fråga för den avtalsgrupp som kommer att bereda frågan om 
yrkande och avtal för avtalsrörelsen 2007 inom Fastigos avtalsområde varför  

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade, samt  

att  överlämna motionerna till avtalsgruppen för Fastigoområdet  
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Motion 50 

Motionär:  
SKTF avd 10 Norrköping, SKTF avd 185 Åtvidaberg, SKTF avd 089 Ronneby,  
SKTF avd 182 Gotland, SKTF avd 079 Kalmar, SKTF avd 071 Vimmerby,  
SKTF avd 043 Karlskrona, SKTF avd 070 Jönköping, SKTF avd 142 Finspång,  
avd 040 Emmaboda, avd 105 Nyköping, SKTF avd 174 Flen, SKTF avd 008 Linköping, 
SKTF avd 016 Katrineholm-Vingåker. 

Avtalsreglering i löneavtalet om kvalitetssäkrad utbildning för medlemmar och chefer i 
lönesamtal.  

I de centrala parternas syn på förutsättningarna för en väl fungerande lönesättning poängteras vikten 
av väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, om uppställda mål, resultat och koppling till 
lön. 

I en löneöversyn enligt modellen chef – medarbetare är det av särskild betydelse att tydlighet finns 
om det samtalstillfälle där arbetsgivaren lämnar förslag till ny lön. Graden av förståelse för förslaget 
till ny lön hänger samman med hur väl arbetsgivaren tydliggör motiven liksom hur dialogen 
genomförs. 

Vid jämförelse mellan olika kommuner och landsting är kvalitén på lönesamtalen mycket varierande 
och flera arbetsgivare inser betydelsen av väl fungerande samtal och erbjuder utbildning i lönesamtal. 
Vissa endast till lönesättande chefer och vissa till både chefer och anställda. Vissa får utbildningen på 
betald arbetstid medan andra utanför arbetstid. 

Vi vill med denna motion säkerställa alla medlemmars möjligheter att ta vara på möjligheten att själv 
kunna påverka sin löneutveckling, och då krävs det en kvalitetssäkrad utbildning till alla. En parallell 
kan i detta sammanhang dras till FAS 05, där kravet på kvalitetssäkrad arbetsplatsbaserad 
utbildningsinsats kring hälsa och arbetsmiljö finns inskrivet.  

 

Styrelserna för SKTF-avdelningarna föreslår med anledning av ovan att förbundsmötet beslutar  

att  SKTF ska driva frågan om en kvalitetssäkrad lönesamtalsutbildning på betald 
arbetstid till chefer och alla medarbetare. 
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Motion 51 

Motionär: SKTF avd 207 

Avtalsreglering i löneavtalet om kvalitetssäkrad utbildning för medlemmar och chefer i 
lönesamtal. 

Under åren har det framkommit att behovet är stort i alla avdelningar med information och 
utbildning för en väl fungerande lönesättning med dialog mellan chef och medarbetare. 

Vi i Mönsteråsavdelningen 207 föreslår därför att motionen som avd 10 har författat, skall 
godkännas av förbundsmötet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 50 och 51 
Förbundsstyrelsen anser att en god tillämpning av våra löneavtal förutsätter att såväl lönesättande 
chefer som medlemmar har goda insikter i avtalets intentioner och de roller, ansvar och uppgifter 
som chefer och anställda har då lönen diskuteras och bestäms. 

Det rimligt att alla berörda får någon slags utbildning i dessa frågor.  

En sådan utbildningsinsats kan med fördel genomföras årligen, så att kompetensen i löneavtalets 
tillämpning kan etableras och upprätthållas. 

Innehållet i en sådan utbildning bör, för att ge god kvalitet, göras enhetligt så att den svarar mot de 
behov av tillämpningsförbättringar som finns, och så alla deltagare kan försäkras samma 
utbildningsinnehåll. Det är viktigt att de lokala parterna har stort inflytande över innehållet så att 
utbildningen kan fås att motsvara de lokala behov som kan finnas.  

Huruvida en sådan ambition ska finnas reglerad i det centrala avtalet eller om detta enbart bör vara 
en fråga för de lokala parterna vill förbundsstyrelsen lämna till avtalsgrupperna på respektive 
avtalsområde att diskutera. 

När det gäller kvalitetssäkring av resultatet av en sådan utbildning känns det svårare, eftersom det 
inte finns någon instans som kan definiera kvaliteten eller bedöma om den uppfylls. Kvaliteten 
avgörs i stället av hur våra medlemmar uppfattar tillämpningen av systemet och av hur löner 
fastställs.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade, samt 

att  överlämna motionerna till avtalsgrupperna på respektive avtalsområde för 
handläggning inför kommande avtalsrörelse. 
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Motion 52 

Motionär: SKTF avd Tekniska verken i Linköping 

Föräldalediga 

Föräldralediga och sjukskrivna ska finnas med i ordinarie löneförhandling. Detta för en rättvis 
behandling så att man undviker att deras löner släpar efter. Det påverkar deras ersättning från 
försäkringskassan. Men det är ingen utgift för arbetsgivaren under tiden de är borta från arbetet. 

 

Mitt yrkande 

att förbundsmötet tar beslut så att inte någon ska utsättas för sådan behandling.  

 
 
 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Det var länge vanligt att medlemmar som var sjukskrivna eller föräldralediga i samband med att 
löneöversynen genomfördes lämnades utan lönehöjning. Många gånger sa de lokala parterna att 
dessa personer skulle lönesättas då de återkom i tjänst. 

En sådan handläggningsordning är inte längre acceptabel. Förbundsstyrelsen anser det vara en 
oskiljaktig del av löneavtalen att också sjukskrivna och föräldralediga omfattas av och deltar i den 
lokala lönesättningsprocessen. Dessa personer ska ha utvecklings- och lönesamtal som alla andra och 
i själva lönesättningssammanhanget bedömas i enlighet med de lönesättningskriterier som gäller på 
arbetsplatsen. SKTF ska aldrig delta i en lösning som innebär att dessa medlemmar på något sätt 
undantas från att de olika inslag i lönesättningsprocessen som genomförs på arbetsplatsen. 

Många av våra löneavtal innehåller också numera bestämmelser om att sjukskrivna och 
föräldralediga ska omfattas av löneöversynen på samma villkor som gäller för dem som är i tjänst. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motionen besvarad, samt  

att överlämna frågan till de avtalsgrupper för avtalsområden där frågan inte är reglerad 
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Motion 53 

Motionär: Göteborgsavdelningen 

Kollektivavtal 

Vikten af att hafva kollektivavtal och varför vi skola strida för dem. 

"Är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris" skrev Mikael Wiehe och sjöng Hoola 
Bandola band liksom Thåström på ett förträffligt sätt. 

För oss är det en självklarhet att försvara den Nordiska, och därmed också svenska, modellen med 
kollektivavtal som sluts mellan arbetsmarknadens parter. Frågan har fått än större betydelse i och 
med EU-medlemskapet osv. Vi står givetvis på barrikaderna i ämnet och ingen annan väg finns att 
gå MEN det som oroar oss just nu är inte någon tvekan i kampen om kollektivavtalen utan mer 
innehållet i de kollektivavtal som sluts. Om vi till exempel läser våra löneavtal så är de alla på väg 
mot en innehållslöshet som inte är acceptabel. Ta till exempel KFS-avtalen. Det kommer så 
småningom att bli svårt att få Lettländare att stå på barrikaderna för ett kollektivavtal av den typen.  

Då vi sprider vårt budskap kring principen om kollektivavtal så är det av vikt att vi själva lever upp 
till principen genom att även försvara att kollektivavtalen tarvar ett innehåll. Bilagor utan 
kollektivavtalsstatus som sedan individen ska hantera blir ett problem. 

I sammanhanget kan också påpekas att den enskilde medlemmen inte har rätt att sluta kollektivavtal.  

Individuell solidaritet är lika omöjlig som individuella kollektivavtal. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att genomgripande belysa ovanstående problematik och att fastställa vilka principer som 
ska gälla för att ett kollektivavtal ska vara ett kollektivavtal och därmed värt, att som 
princip erövra världen med. 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Som motionären väl känner till, är ett kollektivavtal, enligt definitionen i lagen om 
medbestämmande, ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation, om anställningsvillkor eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare.  

Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer, lokalt eller centralt. Ett kollektivavtal kan gälla områden 
som exempelvis lön, arbetstider, inflytandefrågor, försäkringar och pensioner, facklig förtroendevalds 
ställning och rätt till facklig tid eller semestertillägg. Att ett avtal har status av kollektivavtal säger 
inget om dess innehåll eller i vilken utsträckning det reglerar den enskildes villkor. Ett kollektivavtal 
kan vara mycket övergripande eller innehålla detaljerade regler. 

Ett kollektivavtal är ett avtal som båda parter lyckats komma överens om, till skillnad mot 
exempelvis lagstiftning, som kan ge skydd eller förmåner till endast den ena parten. 
Förbundsstyrelsen är väl medveten om att det är omöjlig att få till stånd kollektivavtal som endast 
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innehåller det SKTF vill.  Inför varje centralt tecknat kollektivavtal väger förbundsstyrelsen dock 
noggrant de fördelar och nackdelar som finns med ett avtalsförslag innan man fattar beslut. När det 
gäller löneförhandlingar är det avtalsgruppen som lämnar förslag till nytt avtal till förbundsstyrelsen.  

Avseende motionärens synpunkter angående löneavtalens innehåll, hänvisar förbundsstyrelsen till 
svaret på motion 47. 

Att själv kunna påverka sin arbetssituation och sina anställningsvillkor är viktiga målsättningar för 
förbundet. Styrelsen vill därför särskilt lyfta fram att kollektivavtalen också ska ge individen dessa 
möjligheter. 

I förbundets strävanden att nå våra lönepolitiska mål ska behoven inom olika avtalsområden ständigt 
analyseras och utvärderas, och så görs redan idag. Sedan några år tillbaka följer förbundet årligen 
upp hur våra löneavtal, och därtill hörande bilagor, tillämpas. Det gör vi genom att ställa frågor 
direkt till förtroendevalda och medlemmar inom respektive avtalsområde. Lönestatistik tas fram för 
att förbundet ska försäkra sig om att våra medlemmar stärker sin köpkraft och att inget missbruk 
förekommer inom så kallade sifferlösa avtalsområden. Uppföljningarna ger en viktig kunskap om 
hur vi genom vårt fackliga arbete kan förbättra tillämpningen och vilka frågor vi bör driva i 
avtalsrörelserna. 

Inför att ett nytt centralt kollektivavtal ska förhandlas väljer varje regionalt forum en representant till 
en avtalsgrupp. Gruppen tar fram förslag till yrkanden, följer förhandlingarna och överlämnar sedan 
ett förslag till nytt avtal till förbundsstyrelsen att ta ställning till. Syftet är att medlemmar och 
förtroendevalda som omfattas av ett visst avtal också ska ha inflytande över förhandlingarna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta    

att  anse motionen besvarad. 

 

 92 



Motion 54 

Motionär: SKTF-ombud SU/S, område Sahlgrenska 

Angående arbetstidförkortning 

För att behålla medlemmarnas förtroende för SKTF har vi en begäran. Då arbetssituationen för 
läkarsekreterare och kanslister är ansträngd är det viktigt att förkorta arbetstiden. 

För att personalen skall bli friskare och effektivare är det viktigt med kortare arbetstid. Man hinner 
då rehabilitera sig och även arbetsgivaren tjänar på detta. Viktigt är följande: 

• att lönen inte påverkas 

• flextid fortfarande gäller så man får en valmöjlighet i arbetstid 

• man får lättare att förkovra sig inom yrket. 

 

Vi lämnar därför detta yrkande till förbundsmötet för att besluta  

att  ovanstående måste eftersträvas för att få behålla medlemmarna inom SKTF. Vi 
kräver att denna motion behandlas i förbundsmötet 2006. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen. 
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Motion 55 

Motionär: SKTF -ombud, SU/S, Område Sahlgrenska 

Angående arbetstidsförkortning 

För att behålla medlemmarnas förtroende för SKTF har vi en begäran. Då arbetssituationen för 
läkarsekreterare och kanslister är ansträngd är det viktigt att förkorta arbetstiden. För att personalen 
skall bli friskare och effektivare är det viktigt med kortare arbetstid. Man hinner då rehabilitera sig 
och även arbetsgivaren tjänar på detta. Viktigt är följande: 

• Att lönen inte påverkas 

• Flextid fortfarande gäller så man får en valmöjlighet i arbetstid  

• Man får lättare att förkovra sig inom yrket. 

 

Vi lämnar därför detta yrkande till förbundsmötet för att besluta  

att  ovanstående måste eftersträvas för att få behålla medlemmarna inom SKTF. Vi 
kräver att denna motion behandlas i förbundsmötet 2006. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen. 
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Motion 56 

Motionär: Tandsköterskorna Folktandvården Kiruna 

6 timmars arbetsdag 

Verka för 6-tim arbetsdag, det skulle minska sjukskrivningar och utbrändhet. 

 

Avdelningens yttrande: 

SKTF avd 152 har behandlat motionen från medlemmarna angående 6 timmars arbetsdag. 
Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom kravet och tillstyrker motionen.   
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Motion 57 

Motionär: Avd 016, Katrineholm Vingåker 

Lagstadgad förkortad arbetstid för alla med bibehållen lön! 

Under flera decennier drev olika partier och intresseorganisationer kravet på en lagstadgad 
arbetstidsförkortning för alla med bibehållen lön. Även SKTF stämde in i den kören. Så sent som 
2001 hade SKTF kravet på 35 timmars arbetsvecka för alla på sin agenda. Flera statliga 
arbetstidskommittéer har avverkat frågan – utan att kunna enas om en förkortning. Arbetsgivarsidan 
har sagt nej och flera fackförbund på LO-sidan har föredragit att genom avtal förkorta arbetstiden 
(vilket givit några minuter per dag). En svårighet är att fackförbunden inte kunnat ena sig i frågan 
för att ge största möjliga tyngd åt kravet. Även SKTF gav upp att kämpa för en lagstadgad 
arbetstidsförkortning till förmån för individuella och lokala lösningar. 

Med tanke på  

• att samhällsutvecklingen blivit hårdare, med mer kravfyllt och otryggare arbetsliv och 
livstempot mer pressande för alltfler över huvud taget, behöver vi mer tid för 
återhämtning/rekreation,  

• att arbetslösheten ökat dramatiskt de senaste 15 åren till högre ”normalnivå” (från normalt 
runt två procent till normalt runt fem procent plus alla sjukpensioneringar), behöver vi dela 
på jobben: ”arbete åt alla” på lika villkor och utifrån var och ens förutsättningar, 

• att kvinnor i allt större utsträckning, och med all rätt, räknar med egna yrkeskarriärer på 
samma villkor som männen, behöver de få samma möjligheter och villkor som männen i 
arbetslivet (lägre heltidsmått = mer lika arbetstider). Det ger större möjligheter till ett 
jämställt familjeliv värt namnet (förkortad arbetstid = den viktigaste jämställdhetsreformen!) 

• att allt färre engagerar sig i samhällsfrågor och intresseorganisationer försvagas demokratin, 
varför alla anställda behöver få mer ork att kanske bli mer delaktig i någon samhälls- 
engagerande uppgift (aktivera sig i facket, ett politiskt parti eller någon intresse- 
organisation). 

Det finns som synes många skäl, enligt vår mening, till att ta upp kampen för att förkorta 
arbetstiden rejält, inte med några minuter/vecka utan till 35 timmar och så småningom 30 
timmar/vecka. 

Förbundet behöver göra beräkningar på vad förkortad arbetstid enligt detta förslag skulle innebära 
ur olika aspekter, opinionsbilda, söka samarbete med andra fack, även driva frågan i internationella 
fackliga sammanhang.  

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att   SKTF aktivt skall driva frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning för alla med 
bibehållen lön till 35 timmar/vecka, som ett avstamp till 30 timmar/vecka. 
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 54, 55, 56 och 57 
SKTF har allt sedan 1980-talet haft målet att arbeta för en allmän arbetstidsförkortning. Förbundet 
har främst haft välfärdsskäl för denna målsättning. Kortare arbetstid skulle ge SKTFs medlemmar 
större möjligheter att forma sin tillvaro efter de behov som var och en kan ha, som t ex att få ökad 
tid för familjen eller ökad tid för fritidssysselsättning. 

Förbundsmötet har vid flera tillfällen haft möjlighet att diskutera frågan om arbetstidsförkortning.  
Frågans höga politiska dignitet är oomtvistad och förbundsstyrelsen har uppfattningen att det inte 
finns skäl att ompröva de beslut som då fattats.  

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

Individens inflytande över arbetstider och ledigheter behöver förstärkas.  

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

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

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade, samt 

att  överlämna motionerna till avtalsgrupperna på respektive avtalsområde för 
handläggning inför kommande avtalsrörelser. 
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Motion 58 

Motionär: Avdelning 065 Västerås kommunavdelning 

Kortare arbetstid 

Åldersstrukturen och sjukfrånvaron i SKTF är hög och detta innebär att fler och fler inte orkar att 
arbeta heltid fram tills pensionen utfaller. 

Med dessa stora pensionsavgångar måste SKTF se till att alla orkar arbeta fram till ordinarie 
pensionsavgång. Därför föreslår vi en avtrappning av arbetstiden med 1 timme/vecka från och med 
60-års ålder 2 timmar/vecka från 61-års ålder och så vidare. Denna tid ska även kunna tas ut som 
heldagar i överenskommelse med arbetsgivaren. 

 

Vi föreslår  

att SKTF verkar för kravet på kortare arbetstid för medlemmar över 60 år.  

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Det är ett otvetydigt faktum att arbetsförhållandena i många verksamheter gör att sjukdomstalen 
ökar och att de anställda har svårt att orka arbeta kvar intill pensionsåldern. Den verkliga 
genomsnittliga pensionsåldern i Sverige ligger i dag på under 59 års ålder. 

SKTF har länge verkat för att en mer förmånlig delpensionsmöjlighet än den som finns i dag ska 
kunna införas. Den statliga utredning som skulle ge förslag till nya arbetstids- och semestervillkor, 
KNAS, hade uppdraget att också se över möjligheten till att återinföra regler om delpensionering. 
Något förslag kom emellertid inte, och idag är det svårt att se någon politisk kraft som driver denna 
fråga. 

Det nya kommunala pensionsavtalet, KAP-KL, innehåller en möjlighet till delpensionering, men 
kräver en överenskommelse i varje enskilt fall. Den 1 januari 2006 trädde ett nytt kommunalt 
pensionsavtal i kraft. Avtalet ger möjlighet för en arbetstagare och en arbetsgivare att träffa enskild 
överenskommelse om partiell särskild avtalspension, som är detsamma som delpension. Att få en 
delpension beviljad är ingen rättighet, men alla har möjlighet att ansöka och förhandla om 
delpension. 

Det finns inget regelverk som styr den enskilda överenskommelsen om delpension. Medlemmen och 
dennes arbetsgivare kan fritt komma överens om t ex delpensionens omfattning och nivå och om 
samordning ska ske med annan inkomst.  

Förbundsstyrelsen arbetar för att medlemmarna ska bli varse denna möjlighet till delpensionering 
och att den medlem som så vill, antingen själv eller med hjälp av den lokala klubben eller 
avdelningen, aktualiserar frågan om delpensionering med sin arbetsgivare. 
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Förbundsstyrelsen tycker att motionens förslag är intressanta, och vill ge Forum och avtalsgrupper 
möjlighet att diskutera det och bedöma om det bör drivas som förslag i kommande avtalsrörelse. 
Kostnaden för en sådan åtgärd behöver givetvis vägas mot kostnaden i andra angelägna åtgärder, och 
beslut fattas först därefter. 

Sedan bör det förstås påpekas att det för att skapa ett verkligt hållbart arbetsliv, där människor orkar 
arbeta till 65 års ålder, är nödvändigt att vidta verksamhetsmässiga och arbetsmiljömässiga åtgärder 
lång tidigare i karriären. Att införa en arbetstidsförkortning eller en delpensioneringsmöjlighet är 
bara att reagera på ett symtom, inte att verkligen göra något åt symtomet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad, samt 

att  överlämna motionen till avtalsgrupperna på respektive område för hantering inför 
kommande avtalsrörelse. 
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Motion 59 

Motionär: SKTF avd Tekniska Verken i Linköping 

Arbetstidförkortning 

I nuläget är arbetstidförkortningen olika beroende på vilket avtal man har. Energiavtalet har 54 tim 
och anläggningsavtalet har 27 tim per år. Det innebär att kollegor på samma avdelning kan ha olika 
antal timmar. Önskvärt vore om alla har samma antal timmar att ta ut. Att de som tillhör 
anläggningsavtalet också får 54 tim. 

 

Vi yrkar  

att Förbundsmötet tar beslut om att detta rättas ska till i nästa avtalsrörelse. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
I SKTFs olika avtal med KFS finns olika lösningar beträffande arbetstidsförkortning. För 
energiområdets del startades genomförandet av en förkortning av arbetstiderna genom att 0,5 % per 
år, motsvarande 9 timmar, fr o m 1998 och sex år framåt avsattes ur det lönehöjningsutrymme som 
varje år fanns tillgängligt. För anläggningsavtalet igångsattes detta arbete först 2001. För bägge 
områdena avslutades arbetet under 2004. För anläggningssidan fanns 1998 möjligheten att på varje 
företag välja att antingen lägga motsvarande 0,5 % per år på en arbetstidsförkortning eller att utöka 
lönehöjningsutrymmet 1999 med 1,5 %. Uppenbarligen har parterna på Tekniska Verken bestämt 
att lägga pengarna på att höja lönerna. 

Förbundsstyrelsen vill inte ta ställning till om denna skillnad ska undanröjas genom åtgärd i det 
centrala avtalet eller ej. Kostnaden för en sådan åtgärd behöver ställas mot kostnaden i andra 
åtgärder som kan ligga för handen inför nästa avtalsrörelse på KFS. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motionen besvarad, samt 

att  överlämna motionen till avtalsgruppen för KFS för handläggning inför kommande 
avtalsrörelse.    
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Motion 60 

Motionär: Eva Bengtsson, Ingemar Alenäs m fl Falkenberg 

80-90-100-metoden 

Undertecknade SKTF-medlemmar vid miljö- och hälsoskyddskontoret i Falkenberg kommun 
föreslår att SKTF lokalt och centralt aktivt arbetar för att arbetsgivaren inför 80-90-100-metoden 
som innebär att de anställda från 58+ erbjuds möjlighet att arbeta 80% med 90% lön och med 
100% (bibehållen) pension. Förslaget beskrivs närmare i skrivelse till kommunens 
arbetsgivareutskott. 

 

Avdelningens yttrande 

SKTF avd 018 har tillstyrkt denna motion på styrelsemöte den 11/4  
/Freddy Gustavsson, ordförande 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Motionärerna föreslår att förbundet lokalt och centralt ska arbeta för att införa den s k 80 – 90 – 
100 – modellen från 58 års ålder. Modellen går i korthet ut på att man arbetar 80 procent med 90 
procent av den tidigare lönen samt att den kommande ålderspensionen inte påverkas. Modellen 
används idag företrädesvis inom en del privata företag. 

SKTF har nyligen träffat ett nytt pensionsavtal för medlemmar inom kommuner, landsting, regioner 
och Pacta-företag. Ett flertal av SKTFs prioriterade frågor finns med bl a högre 
pensionsavsättningar, oantastbarhet av den intjänade kompletterande ålderspensionen samt en 
möjlighet till delpension. 

Delpensionen eller partiell särskild avtalspension är enligt avtalet en möjlighet och inte en rättighet. 
Detta betyder att det i slutändan är arbetsgivaren som fattar beslut om och när denna pension ska 
utges. 

SKTF bör påverka arbetsgivarens policybeslut gällande den partiella särskilda avtalspensionen i och 
genom lokala samverkansformer. I detta sammanhang kan mycket väl intentionerna i motionen 
appliceras. 

 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad  
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Motion 61 

Motionär: SKTF avd 207 Mönsterås 

Schemalagd arbetstid 

Då Kommunals medlemmar arbetar schemalagd arbetstid, räknas veckoarbetstiden om 37 
timmar/vecka som e heltid. När SKTFs medlemmar (i många fall på samma arbetsplats) arbetar 
schemalagd tid, räknas en heltid på 38,25 timmar/vecka. 

 

Vi i Mönsteråsavdelningen vill med denna motion föreslå förbundsmötet  

att  verka för att samma arbetstider gäller 

 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
I våra allmänna anställningsvillkor AB 05 framgår att då en arbetstagare arbetar på ett schema som 
förläggs till vardag såväl som sön- och heldag eller till vardag och heldag ska den genomsnittliga 
arbetstiden för en heltidsanställd vara 38 timmar och 15 minuter per vecka. Avsikten med denna 
bestämmelse är att jämställa heltidsanställda som enbart arbetar vardagar med heltidsanställda vars 
arbete kan förläggas till årets alla dagar. De som enbart arbetar vardagar har ledigt på alla sk 
lätthelgdagar, alltså helgdagar som inträffar måndag till fredag, medan den arbetar på schema som 
löper på årets alla dagar i stället kan, beroende på hur schemat ser ut, tjänstgöra en sådan lätthelgdag. 
Om inte de i detta fall schematjänstgörande skulle kompenseras skulle de få längre total årsarbetstid 
än de vardagsarbetande. Kompensationen har alltså inget att göra med tjänstgöringen på lördagar 
eller på vanliga helgdagar, utan enbart med tjänstgöringen på lätthelger. Det är inte en 
arbetstidsförkortning utan bara en jämställelse mellan dessa två kategorier anställda.  

För Kommunals del gäller för vissa angivna, hos landstingen anställda, yrkeskategorier som arbetar 
på schema som löper även på lätthelger, att de i stället har en genomsnittlig heltidsveckoarbetstid om 
37 timmar. I detta fall är det fråga om en arbetstidsförkortning för vilken Kommunal avstått 
lönehöjningsutrymme.  

SKTF har tidigare, då det varit aktuellt, bedömt att motsvarande behov av arbetstidsförkortning inte 
fanns hos SKTFs medlemskår, eller inte varit möjliga att genomföra med hänsyn till den kostnad en 
sådan åtgärd skulle ha medfört.  

Om SKTF har medlemmar inom någon av de i Kommunals avtal angivna yrkeskategorierna är det 
rimligt att 37 timmars arbetsvecka tillämpas även för dem. 

När det gäller huruvida en bestämmelse liknande kommunals ska införas även för vissa kategorier 
medlemmar hos SKTF, vill förbundsstyrelsen överlämna till avtalsgruppen för HÖK-området att 
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väga kostnaden för en sådan åtgärd mot kostnaden i andra förslag till åtgärder som kan förekomma 
och avgöra vilka åtgärder som är mest angelägna.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad, samt 

att  överlämna motionen till avtalsgruppen för HÖK-området för handläggning inför 
kommande avtalsrörelse. 
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Motion 62 

Motionär: Tuija Fabernäs, SKTF-HSO/ordförande, SU/S, Område Sahlgrenska 

Angående tjänstepension. 

För att behålla medlemmarnas förtroende för SKTF har vi en begäran. 

Det är viktigt att man ser till att ändra beslutet att tjänstepensionen skall bli mindre om man inte var 
gift vid 31 december –97. Det är många med mig som inte förstår logiken i detta och för dem som 
går i pension nu blir summan per månad cirka 600 kronor mindre. Detta är mycket orättvis mot 
kvinnor, oftast. Många har hört av sig till mig. 

Det är således en mycket viktig fråga som gör att väldigt många går miste om cirka 600 kronor i 
månaden.  

 

Därför kräver vi: 

att  man ändrar detta beslut/avtal. 

att  ändringen träder i kraft omedelbart och att man kompenserar de som redan förlorat 
på det. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen 
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Motion 63 

Motionär: Solveig Skafte, SKTF-ombud, SU/S, Område Sahlgrenska 

Angående tjänstepension. 

För att behålla medlemmarnas förtroende för SKTF har vi en begäran. 

Det är viktigt att man ser till att ändra beslutet att tjänstepensionen skall bli mindre om man inte var 
gift  31 december –97. Ingen förstår logiken i detta och för dem som går i pension nu blir summan 
per månad cirka 600 kronor mindre. Hur kan man gå med på detta? 

Det är således en mycket viktig fråga som gör att väldigt många går miste om cirka 600 kronor i 
månaden.  

 

Därför kräver vi 

att  man ändrar detta beslut/avtal. 

att  ändringen träder i kraft omedelbart och att man kompenserar de som redan förlorat 
på det. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen 
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Motion 64 

Motionär: Marie-Christine Sjögren, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Angående tjänstepension 

Det är viktigt att man ser till att ändra beslutet att tjänstepensionen skall bli mindre om man inte var 
gift vid 31 december –97. Jag  förstår inte logiken i detta och för dem som går i pension nu blir 
summan per månad cirka 600 kronor mindre. Hur kan SKTF gå  med på detta? 

Det är således en mycket viktig fråga som gör att väldigt många går miste om cirka 600 kronor i 
månaden.  

 

Därför kräver jag: 

att  man ändrar detta beslut/avtal. 

att  ändringen träder i kraft omedelbart 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen 
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Motion 65 

Motionär: Gunilla Scherman Lewrén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Angående tjänstepension. 

Mitt förtroende för SKTF börjar svikta när jag läser information/beslutet om tjänstepensionen 

Det borde vara möjligt att ändra beslutet att tjänstepensionen skall bli mindre om man inte var gift 
vid 1997-12-31. Jag förstår inte logiken i detta och för mig (född 1943) som ser pensionen närma 
sig , blir summan per månad cirka 600 kronor mindre.  

Hur kan SKTF gå med på detta i denna stora kvinnodominerande grupp där många av oss är 
ensamstående och inte heller kan stoltsera med höga löner. Är det inte förbättringar SKTF skall 
arbeta för? 

Det är en mycket viktig fråga, att gå miste om cirka 600 kronor i månaden är i 
pensionssammanhang en stor summa.  

 

Därför kräver jag 

att  man ändrar detta beslut/avtal. 

att  ändringen träder i kraft omedelbart och att man kompenserar de som redan förlorat 
på det. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 62-65 
Civilståndseffekten kan enklast förklaras genom det samordningsavdrag av den allmänna pensionen 
som görs från den kommunala bruttopensionen enligt PA-KL 85. Detta avdrag blir olika stort för 
den som vid tidpunkten den 31 december 1997 var gift respektive ogift beroende på att 
folkpensionens storlek varierar beroende på civilståndet – den som är/var ogift får en högre 
folkpension än den som är/var gift. 

I våra tidigare förmånsbestämda pensionsavtal PA-KL 85 och PAK 78 uttrycktes ett pensionslöfte 
om bruttopensionens storlek. Från denna gjordes ett samordningsavdrag för den allmänna 
pensionen – folkpension, ATP samt i förekommande fall det s k pensionstillskottet. Noterbart i 
sammanhanget är att vi före 1978 inte hade något pensionsavtal inom den kommunala och 
landstingskommunala sektorn. Tjänstepensionen utgick då i stället utifrån fastställda 
pensionsreglementen vilka var uppbyggda på samma sätt som de senare pensionsavtalen. 
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De idag äldre pensionstagare som har pensionsförmån enligt de äldre avtalen får alla en olika stor 
tjänstepension beroende på civilståndet. Avtalet är och var alltså konstruerat på detta sätt. 

Vid tidpunkten för byte av det tidigare förmånsbestämda pensionsavtalet PA-KL 85 till det 
avgiftsbestämda avtalet PFA 98 måste en bestämning av den vid den aktuella tidpunkten, den 31 
december 1997, intjänade förmånen göras. Detta kan enligt tillämpliga regler ske på två sätt. Endera 
beräknar man förmånen som en ålderspension eller också bestämmer man den som livränta. Detta 
skedde också vid den aktuella tidpunkten och den enskilde anställde tog med sig det mest 
förmånliga försäkringsvärdet in i PFA 98. 

Konsekvensen av nämnda samordning blir att den kommunala nettopensionen varierar i storlek 
beroende på civilståndet. Beräkningar som gjorts visar på en variation från ca 200 kronor upp till 
drygt 600 kronor. Skillnaden i den totala pensionen uppvisar långt ifrån samma effekter eftersom 
där tillkommer den högre folkpensionen eller numer garantipensionen. Här kan vi se en variation i 
vilka som får mest pension, gifta eller ogifta.  Den krontalsmässiga största skillnaden återfinns i 
något högre inkomstskick. 

Viktigt att konstatera i sammanhanget är också att hanteringen av den s k civilståndsfrågan och det 
nyare pensionsavtalet är exakt lika för alla oberoende av facklig tillhörighet liksom för oorganiserade. 
Skillnaderna mellan de olika fackliga organisationerna under förhandlingarnas gång mot ett nytt 
pensionsavtal har snarast varit att SKTF inom ramen för samarbetet inom förhandlingskartellen 
OFR varit drivande för att om möjligt påverka eller nyansera effekterna av denna civilståndseffekt. 
Detta har bland kommit till uttryck genom att vi våren 2002 modifierade yrkandet gällande 
civilståndfrågan till det reella pensioneringstillfället istället för tidpunkten den 31 december 1997 

När förbundsstyrelsen slutligen sa ja till det nya pensionsavtalet KAP-KL fanns således ingen lösning 
på civilståndsfrågan. Däremot innehöll pensionsavtalet väsentligt ökade pensionsavsättningar till de 
breda medlemsgrupperna, oantastbarhet av den intjänade kompletterande ålderspensionen liksom en 
möjlighet till delpension – alla viktiga krav som vi drivit i förhandlingarna tillsammans med 
civilståndsfrågan. 

Mot bakgrund av här gjord redovisning föreligger ingen annan möjlighet till reglering av den fråga 
som motionärerna tar upp. Pensionsavtalet är en gemensam förhandlingsprodukt för hela sektorn 
och således gäller samma regler för alla anställda oavsett facklig tillhörighet.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionerna 
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Motion 66 

Motionär: SKTF avdelning Tekniska verken i Linköping 

Pensionsåldern 

Pensionsåldern för skiftgående personal var tidigare 63 år vid övergången till PA-KFS ändrades 
denna till 65 år. En som har skiftarbete har en medelålder på 58 år då han ej längre klarar att arbeta 
skift fullt ut.  Jag vill därför att SKTF ska arbeta för att vi skiftarbetare får tillbaka rätten att gå i 
pension vid 63 års ålder, inom KFS avtalsområde. 

Det är väldigt påfrestande både för kroppen och psyket att tvingas vara vaken på nätterna vid hög 
ålder så jag anser att detta är en stor arbetsmiljöfråga. Vi ska inte ta livet av oss i arbetslivet. 

 

Yrkar  

att  Förbundsmötet bifaller begäran om återgång till 63 år. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande  

Motionären konstaterar att personal med kontinuerligt treskiftsarbete tidigare haft en möjlighet att 
gå i pension vid 63 års ålder och önskar detta åter som en möjlighet i det nuvarande pensionsavtalet 
PA-KFS.  

I samband med de ändrade pensionssystemen, både vad gäller den allmänna och den 
kollektivavtalade, har möjligheterna till tidigare pensionsavgång inskränkts. Den tidigare 
delpensionslagen upphörde för några år sedan med hänvisning till att det i den allmänna pensionen 
går att göra helt eller partiellt uttag efter fyllda 61 år. I samband med de nyligen avslutade 
förhandlingarna kring ett nytt pensionsavtal för anställda inom kommunsektorn var ett av 
förbundets viktigaste krav en möjlighet till en mer flexibel pension eller om man så vill en 
delpensionsmöjlighet. Detta har delvis realiserats genom en möjlighet till så kallad partiell särskild 
avtalspension. 

Beträffande KFS-området har vi tidigare sagt att en översyn av pensionsavtalet PA-KFS ska ske när 
en ny pensionsplan för privattjänstemännen föreligger. En sådan uppgörelse är nu klar. I formell 
mening fattas beslutet dock under försommaren och uppgörelsen träder i kraft först 2007. Planen 
innehåller inte någon delpensionsmöjlighet men däremot en möjlighet till så kallade förtida uttag. 
Förbundsstyrelsen menar därför att en översyn av pensionsplanen inom PA-KFS ska göras mot 
denna bakgrund.  

SKTFs mål är ett hållbart arbetsliv, där våra medlemmar mår bra och orkar arbeta fram till 
pensionen. Arbete i skift och nattarbete innebär en hög belastning på arbetstagarens utifrån fysiska, 
psykiska och sociala aspekter. För att komma till rätta med problem som motionären beskriver krävs 
därför flera åtgärder.  

Förbundsstyrelsen anser att förekomsten av skiftarbete ska reduceras till ett minimum. Enligt 
arbetstidslagen ska en avvägning göras mellan å ena sida samhälls- och verksamhetsnyttan och å 

 109



andra sidan skyddet för den enskilde innan skiftarbete inrättas. För de flesta verksamheter krävs 
också kollektivavtal, eller dispens från Arbetsmiljöverket, som tillåter nattarbete, vilket ger oss 
betydande maktmöjligheter i lokala förhandlingar. 

Det är också viktigt att bemanningen i skiftlagen är tillräcklig och att inte jour och beredskapsarbete 
läggs ut på för få arbetstagare. Sammantaget är det angeläget att ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
bedrivs för denna grupp. 

En översyn av det centrala avtalet pågår också mot bakgrund av bland annat problemen med 
utbildning förlagd på skiftgående personals lediga dagar. Lokalt kan SKTF också arbeta för att värna 
de skiftgående personernas lediga dagar.  

Det är också viktigt att underlätta för den enskilde arbetstagaren att byta från skiftarbete till 
dagtidsarbete. Ett sätt som förbundsstyrelsen föreslår är att vid övergång till dagtid, ska 
nedtrappningen av ob-ersättningar ske stegvis. Detta kan lösas genom att de lokala parterna avtalar 
om olika modeller för avtrappning av ersättningarna. Förbundsstyrelsen vill även stödja tanken om 
att en avtrappning av ob-ersättningen bör vara en allmän förutsättning då förändringar av detta slag 
berör en medlem. Förbundsstyrelsen vill dock inte binda sig för att denna sak bör regleras i centrala 
avtal. En sådan åtgärd ska vägas mot andra angelägna åtgärder inför kommande avtalsrörelser. 

 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad och 

att överlämna motionen till avtalsgruppen inom avtalsområde KFS för handläggning 
inför kommande avtalsrörelser.   
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Motion 67 

Motionär: SKTF Klubb ÖBO, Sktf-klubb 505.01 Telgebostäder, avd 311 
Stockholmshem, avd 314 AB Familjebostäder 

Motion om förändring av semsterdagsersättningen. 

Vi föreslår förändring av nivån på semesterdagsersättningen. Det finns idag stora skillnader på nivån 
av semesterdagsersättningen mellan klubbar/avdelningar på Fastigos avtalsområde. Vi tror att en 
fastställd höjning av semesterdagstillägget som skrivs in i kollektivavtalet är till gagn för samtliga 
medlemmar.  

De kollektivavtal som tecknats under senare år är ju utformade på så att den enskilde medlemmen 
inte är garanterad en höjning vi årets lönerevsion, en fast höjning av semesterdagstillägget kommer 
alla medlemmar till del.  

Vi anser även att semesterdagstillägget är en viktig faktor för medlemmens möjligheter att kunna få 
en givande och vilsam semester. En medlem som fått möjlighet till en givande semester borde vara 
positivt även för arbetsgivaren. 

Vi föreslår att Förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för 

att  semesterdagstillägget höjs till en garanterad nivå av 1,3 % istället för lagstadgade  
0,8 % som finns idag. Strävan bör vara att verka för att höjningen avtalas in i nästa 
kollektivavtal för Fastigos avtalsområde. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 

Diskussioner har förts vid tidigare avtalsrörelser om höjning av semesterdagstillägget men har då 
avvisats av arbetsgivarsidan. 

En del klubbar och avdelningar inom Fastigo har dock lokalt överenskommit om att avsätta 
löneökningsutrymme till att höja tillägget vilket kan göra det tekniskt svårt att få en central höjning 
av tillägget att bli en förändring som kommer alla medlemmar till dels. 

Det kan konstateras att tillägget på 0,80 % redan idag är högre än vad förbundets medlemmar inom 
kommuner och landsting har med det antal semesterdagar som utgår enligt anställningsvillkoren. 

Förbundsstyrelsen anser att detta önskemål tillsammans med övriga önskemål om förändringar i 
avtalen ska överlämnas till avtalsgruppen inför avtalsrörelsen 2007 på detta område för diskussion 
och eventuellt beaktande. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade samt  

att överlämna motionerna till avtalsgruppen för Fastigoområdet  
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Motion 68 

Motionär: Avdelning 065 Västerås kommunavdelning 

Utbyte av semestertillägget mot ledighet 

I dessa dagar med ett ökat antal medarbetare som drabbas av stressrelaterade sjukdomar finns det 
behov av att utöka människors möjlighet att välja fler lediga dagar. 

För att möta detta behov föreslår vi att SKTF verkar för att semestertillägget ska kunna bytas ut mot 
ledighet. Detta ska kunna ske individuellt och ansökas om årligen. För att möjliggöra detta bör 
alternativet skrivas in i semesterlagen. 

Vi föreslår  

att SKTF verkar för att möjligheten att kunna byta semestertillägget mot extra ledighet 
ska inskrivas i semesterlagen. 

Förbundsstyrelsens yttrande 
För anställda inom avtalsområdet för Sveriges Kommuner och Landsting, företag anslutna till 
Arbetsgivarförbundet Pacta samt Svenska kyrkans Församlingsförbund gäller Allmänna 
bestämmelser, AB 05. I bestämmelsen för semester i AB 05 har SKTF och ovan uppräknade 
arbetsgivarorganisationer ersatt semesterlagens bestämmelser om beräkning av semesterlön för 
innevarande års semester och sparad semester. Semesterlönen är löpande semesterlön och 
semesterdagstillägg. Om den fasta kontanta lönen understiger från och med 2006-04-01, 18 180 
kronor utges även ett semesterlönetillägg för varje betald semesterdag dock högst 25 dagar. 

Semesterlagen reglerar rätt till semesterledighet och semesterlön samt semesterersättning när anställd 
slutar innan han har fått den semesterlön han tjänat in. Semesterlagen innehåller ingen regel om 
semestertillägg. Förbundsstyrelsen tror att motionären avser AB 05:s bestämmelser om 
semesterdagstillägg. Semesterlagen utgör inget hinder för andra avtalslösningar.   

Däremot är AB 05 ett så kallat normativt centralt avtal. Det betyder att lokala avtal bara får tecknas i 
de delar av AB 05 där det centrala avtalet särskilt anger detta. Det i sin tur betyder att om man ändå 
tecknar lokala avtal kring semesterdagstillägget gäller detta avtal givetvis så länge man lokalt mellan 
arbetsgivare och SKTF är överens. Skulle SKTF hamna i tvist kan motparten hävda att det lokala 
avtalet är ogiltigt eftersom det centrala avtalet inte medger lokala avtal i denna fråga.  

Förbundsstyrelsen har i den senaste avtalsrörelsen yrkat på att ett antal av AB05:s bestämmelser 
skulle öppnas för lokala avtal – så har emellertid inte skett varför frågan troligen får lyftas i 
avtalsrörelsen 2007.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad, samt 

att motionärens förslag med det förtydligande som gjorts enligt ovan, överlämnas till 
avtalsgrupperna för de kommande avtalsrörelserna. 
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Motion 69 

Motionär: Kommunavdelning 131, Ljungby 

Sysselsättningsgrad mindre än 40% 

I AB 05 §27 Semester Mom. 6 Anmärkning står följande att läsa: 

Om arbetstagare är ledig och har fått behålla mindre än 40% av lönen, ska denna uppräknas med 12%  
och för arbetstagare som enl mom 5 har rätt till 31 eller 32 semesterdagar med 14,88 resp 15,36%. 

Detta slår mot våra sjukskrivna medlemmar. En medlem som t ex varit helt sjuk och kommer in och 
börjar arbeta  25%  kvalificerar sig under 180 dagar för semesterdagar. Därefter, om medlemmen är 
fortsatt sjuk 75% och arbetar 25%, får hon/han semesterersättning med ovan angiven procentsats. 
Denna semesterersättning utbetalas följande kalenderår.  

Medlemmen kan alltså inte ta semester med bibehållen lön (frånsett de dagar som intjänades under 
180 dagar) och får dessutom vänta på semesterersättningen.   

Om någon tror att det inte var tänkt att gälla sjukskrivna utan möjligtvis de som är tjänstlediga och 
kanske arbetar någon annanstans eller av annan anledning, som man själv valt, är lediga, tror fel! I 
SKL:s kommentarer till anmärkningen finns ett liknande exempel.  

Det går också dåligt ihop med många kommuners rehabiliteringspolicy, där man har som mål att få 
medarbetarna i arbete några timmar/dag. 

 

Kommunavdelning 131, Ljungby föreslår därför förbundsmötet att besluta 

att  Fackförbundet SKTF verkar för ändring av denna anmärkning i AB 05 §27. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande  
I Mom. 6 står följande att läsa; 

”Arbetstagare med fast kontant lön får semesterdagar med semesterlön i proportion till hur stor del 
av intjänandeåret som arbetstagaren har haft anställning hos arbetsgivaren och inte varit frånvarande 
av annan anledning än betald semesterledighet eller ledighet som enligt mom.14 är 
semesterlönegrundande. 

Anmärkning 
Om arbetstagaren är ledig och har fått behålla mindre än 40% av lönen, ska denna lön uppräknas 
med 12%  och inkluderar då semesterförmåner, om inte semesterförmåner för detta har utgetts på 
annat sätt. För arbetstagare som enligt mom. 5 har rätt till 31 eller 32 semesterdagar ska 
procentsatsen vara 14,88 respektive 15,35. Med lön jämställs här s.k. studiebidrag från 
arbetsgivaren.”  
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I Sveriges Kommuner och Landstings kommentarer till bestämmelsen står följande att läsa; 

”All ledighet är semesterlönegrundande om lön utges med minst 40% av den för motsvarande 
heltidsanställd gällande lönen.”  

Tillämpningen av bestämmelsen belyses med följande exempel; 

”En heltidsanställd arbetstagare är helt ledig p.g.a. sjukdom 1 januari – 29 juni och är resten av året 
sjuk 75% och arbetar 25%. För tiden 1 januari – 29 juni blir antalet semesterdagar 13 enligt mom.6 
vid 25 dagars semester per intjänandeår och för tiden 30 juni – 31 december beräknas 
semesterledighet och semesterersättning enligt semesterlagen.” 

I semesterlagens 17§ står att läsa att ”Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande, när fråga är 
om ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 
dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada.” 

Vidare står det i semesterlagen under semesterersättning 30 § att ”Semesterersättning skall betalas ut 
till arbetstagaren utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att anställningens upphörande.” 

Förändringar vad gäller semesterförmåner utöver de som följer av AB 05 och Semesterlagen för de 
som är frånvarande på grund av sjukdom mer än 180 dagar bör vägas i förhållande till övriga 
yrkanden. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad, samt 

att överlämna den till kommande avtalsgrupp för avtalsområdet Sveriges Kommuner 
och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta inför avtalsrörelsen 2007. 
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Motion 70 

Motionär: SKTF Klubb ÖBO, SKTF avd 311 Stockholmshem,  
SKTF avd 314 AB Familjebostäder 

Om rätt till uttag av halva semesterdagar 

SKTF klubb ÖBO-SKTF föreslår förändring av rätten att ta ut halva semesterdagar. Idag har inte 
alla medlemmar samma möjlighet att ta ut halva semesterdagar av sin arbetsgivare. Syftet med vårt 
förslag är att medlemmen skall ges möjlighet att ta ut halva semesterdagar när medlemmen själv 
anser det. En utökad rätt att ta ut halva semesterdagar borde öka flexibiliteten både för arbetstagare 
och arbetsgivare. Fastigos kollektivavtal bör justeras/avtalas för att täcka in möjligheten att göra uttag 
av halv semesterdag. 

 

Vi föreslår att förbundsmötet ger Förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för 

att   I första hand alla semesterdagar skall kunna tas ut som halva semesterdagar. 

att I andra hand att alla semesterdagar över de första 20 dagarna kan tas ut som halva 
semesterdagar. 

att         I tredje hand att alla semesterdagar över de första 25 dagarna kan tas ut som halva 
semesterdagar. 
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Motion 71 

Motionär: SKTF-klubben Telgebostäder 505.01 

Om rätt till uttag av halv semesterdag 

SKTF-klubb 505.01 Telgebostäder föreslår förändring av rätten att ta ut semester även ska gälla 
uttag av halv semesterdag. 

Idag har inte alla medlemmar samma möjlighet att ta ut halv semesterdag av sin arbetsgivare. Syftet 
med vårt förslag är att medlemmen skall ges möjlighet att ta ut halv semesterdag när anställd själv 
anser det. En utökad rätt att ta ut halv semesterdag borde öka flexibiliteten för arbetstagare och 
arbetsgivare.  

Fastigos kollektivavtal bör justeras/avtalas för att täcka in möjligheten att göra uttag av halv 
semesterdag. 

 

Vi föreslår att förbundsmötet er förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för 

att i första hand att alla semesterdagar över 20 dagar kan tas ut som halva semesterdagar 

att i andra hand att alla semesterdagar över 25 agarna kan tas ut som halva 
semesterdagar. 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 70 och 71  

Förbundsstyrelsen håller med motionärerna om att detta skulle öka flexibiliteten för de anställda när 
det gäller att utnyttja sina semesterdagar men konstaterar att semesterlagen inte tillåter något annat 
än hela semesterdagar. Detta förhållande kan dock bara gälla för de 25 semesterdagar som lagen ger 
rätt till. Däremot skulle det kunna avtalas om halva semesterdagar för de dagar man som anställd har 
rätt till enligt avtal utöver de 25 i semesterlagen.  

Förbundsstyrelsen menar att, vad avser de antal dagar som överstiger semesterlagens 25, detta är en 
fråga för avtalsgruppen inom detta avtalsområde att ta ställning till tillsammans med andra förslag 
till ändringar av anställningsvillkoren inför avtalsrörelsen 2007. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna vad avser möjligheten att ta ut semester som halva dagar för de 25 
dagar som regleras i semesterlagen, samt 

att  överlämna frågan om möjligheten att ta ut semester som halva dagar, för de 
semesterdagar som överstiger lagens 25, till avtalsgruppen för Fastigoområdet  
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Motion 72 

Motionär: Heide Arnsmar, avdelning 282 

Angående byte av helgdag, annandag pingst mot 6 juni. 

Med anledning av införandet av 6 juni som helgdag istället för annandag pingst vill jag härmed 
framföra följande: 

För oss som har arbetstider måndag till fredag innebär det nya beslutet att vi förlorar två lediga dagar 
på ett sju års perspektiv då 6 juni kan infalla lördag och söndag. 

I år då 6 juni infaller på en tisdag finns det en del sektioner som stänger sin verksamhet den 5 juni. 
De anställda tvingas då ta ut semester eller komp. tid. Detta har nu redan flera fackförbund, såsom 
byggnads och elektrikerförbundet med övervägande manliga medlemmar, redan kompenserat sina 
medlemmar. 

När 6 juni infaller på en tisdag är måndag ledig och när 6 juni infaller en torsdag är fredag ledig. På 
så sätt blir man kompenserad för de två dagar man annars förlorat på ett sju års perspektiv. 

 

Därför föreslår jag: 

att  SKTF verkar för att vi får kompensation för de förlorade ledighetsdagarna 

att  SKTF tar motionen som sin egen och skickar den vidare till förbundsmötet 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen för avd 282 tillstyrker motionen 

 117



Motion 73 

Motionär: Avdelning 079 Kalmar 

Angående nationaldagen som helgdag 

Slopandet av Annandag Pingst till förmån för Nationaldagen den 6 juni har inneburit en 
arbetstidsförlängning. 

6 juni kan infalla på lördag eller söndag medan Annandag Pingst alltid varit en måndag. De av våra 
medlemmar som arbetar obekväm arbetstid förlorar ob-ersättning. 

Annandag Pingst gav storhelgstillägg medan den 6 juni endast ger vanligt helgtillägg. 

 

Vi vill  

att  SKTF ska verka för att vi får kompensation för  förlängd arbetstid och förlorad ob-
ersättning. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna 72 och 73  
Under 2005 aktualiserade SKTF frågan om kompensation med anledning av införandet av 6 juni 
som helgdag istället för annandag pingst med samtliga avtalsmotparter. Lagändringen avseende 
svenska helgdagar innebar en arbetstidsutökning motsvarande ca 0,13% av löneutrymmet 2005.  

Avtalsförhandlingarna med arbetsgivarorganisationen KFS och branschavtalet energi fick SKTF 
tillstånd en lösning som innebar att de år 6 juni infaller på en lördag eller söndag ges de anställda en 
extra dag ledig. Avtalsförhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL resulterade i att 
frågan om kompensation för arbetstidsutökningen hänsköts till de lokala parterna. Utfallet i de 
övriga centrala avtalsförhandlingarna var i stort sett lika magert som för SKL. 

Ett exempel på hur man har löst frågan lokalt är att det år då 6 juni infaller på en tisdag ska 
måndagen utgöra så kallad ”klämdag” då man beviljas ledighet med bibehållna löneförmåner. 
Samma sak ska gälla de år 6 juni infaller en torsdag vad avser mellanliggande fredag. Om ledighet 
inte kan beviljas på grund av verksamhetsskäl kan motsvarande ledighet tas ut vid annat tillfälle.  

Förbundsstyrelsen föreslår att om motionärernas förslag om att SKTF ska verka för att vi får 
kompensation för det utökade arbetstidsmåttet med anledning av införandet av 6 juni som helgdag 
ånyo ska tas upp i kommande avtalsrörelse får detta vägas i förhållande till övriga yrkanden.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna besvarade, samt 

att överlämna de till kommande avtalsgrupper för alla avtalsområden inför 
avtalsrörelserna 2007. 
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Motion 74 

Motionär: SKTF-medlemmar i beredskapsorganisationen inom Landstingsfastigheter, 
Landstinget i Kalmar län 

Motion angående beredskapsvillkor för anställda inom kommun och landsting. 

Vill med denna motion väcka uppmärksamhet på en fråga som verkar ha kommit i skymundan 
eftersom den bara berör en minoritet bland SKTFs medlemmar, men är av stor vikt för de 
medlemmar som har beredskap hos nitiska arbetsgivare. 

För att belysa problemen vill jag beskriva situationen hur villkoren för beredskap är för oss på 
Landstingsfastigheter i Kalmar län: 

Problem 1 
Efter att ha stått arbetsgivaren till förfogande under en beredskapsvecka (torsdag-torsdag) har vi 
enligt arbetstidslagen rätt till en ledig dag – fredag. Denna får vi dock arbeta in under 
mellanliggande veckor enligt ett schema som arbetsgivaren har lagt – dvs. längre arbetsdagar än åtta 
timmar. 

För de individer som har täta beredskapspass innebär det att de måste jobba längre tid / dag än för 
de som har flera veckor mellan passen. 

Det som borde vara självklart för oss, och som i andra branscher sedan länge är självklart, är att 
arbetsgivaren skall bekosta den lediga dagen som är föreskriven för att uppnå veckovila enligt 
arbetstidslagen. 

Problem 2 
Efter att ha gjort en inryckning på nattetid finns ingen lokal regel/praxis om hur dygnsvila skall gå 
till. Oftast är vederbörande person åter på arbetet kl. 07.00 för att påbörja en ny ordinarie arbetsdag. 
Skulle någon, mot förmodan, stanna kvar hemma i sängen någon timme extra för att sova ut, så är 
det upp till närmsta chefs godtycke att retroaktivt godkänna om denna tid skall vara betald eller inte. 

Om någon skulle nyttja sin rätt till elva timmars sammanhängande dygnsvila finns således risken att 
vederbörande person kan få betala  / behöva ta av eventuellt tidigare inarbetad komptid eller 
semester för att få sin dygnsvila.  

Det som borde vara självklart för oss, och som i andra branscher sedan länge är självklart, är att 
arbetsgivaren skall bekosta de timmar som är föreskrivna för att uppnå dygnsvila enligt 
arbetstidslagen. 

Problem 3 
För den minimala ersättningen av 13.30Kr/timme, (eller 26,60Kr/timme på helg – oavsett storhelg 
eller vanlig helg) skall vi stå till arbetsgivarens förfogande. 

Vi tycker att ersättningsnivåerna för beredskap i vårat avtal under längre tid markant har halkat efter 
den allmänna löneutvecklingen och SKTF bör sätta fokus på denna fråga i kommande avtalsrörelse. 

Problem 4 
Vid beredskapsuttryckningar finns det hos oss ingen regel om vad som är minsta tid för en 
utryckning. Nuvarande praxis är att arbetsledningen godkänner två timmar övertid på natten som 
minsta uttryckningsersättning, men det finns inget avtal på detta. 
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Med fel person i arbetsledningen skulle det med nuvarande avtal kunna bli så att man bara får betalt 
för verklig instämplad tid (snabbjobb kanske kan ta 5 minuter), även om man blivit väckt på natten 
och tagit sig till arbetsplatsen och tillbaka för att sedan somna om. 

Vi tycker att en minsta ersättningstid för utryckningar på beredskapstid skall vara två timmar och att 
detta skall vara reglerat i avtal. 

 

Förslaget till SKTFs förbundsstämma är att få bifall för: 

att  SKTF kraftfullt skall verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den 
kompensationsledighet som avses i §13 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren. 

att SKTF kraftfullt skall verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den 
veckovila som avses i §14 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren. 

att SKTF skall verka för att miniersättningen för beredskap snarast skall justeras till 20 
kr/timme vardagsdygn och 40 kr/timme på ordinarie helg, samt 100% på storhelger. 

att SKTF skall verka för att vid utryckning på obekväm arbetstid ska övertidsersättning 
ges för minst 2 timmar.  

 

Utdrag ur arbetstidslagen.  

13 §  
Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om 
tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt 
förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges 
motsvarande kompensationsledighet. 

I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och klockan 5 ingå. 
Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda 
omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. Lag (2005:165). 

14§  
Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju 
dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte beredskapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför 
arbetsstället men skall stå till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer. 

Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut. 

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som 
inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under förutsättning att 
arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet. Lag (2005:165). 

Avdelningens  yttrande 

Den problematik motionärerna påtalar har varit föremål för flera lokala och centrala MBL-
förhandlingar, utan framgång. Avdelningsstyrelsen ställer sig helt bakom motionärernas yrkanden 
och tillstyrker motionen. 
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Motion 75 

Motionär: Dorje Börjesson m fl, Marks kommun 

Angående framställan om ökad ersättning till avtal AB 05 § 22 Jour och beredskap mom. 2 

Beredskapsledarna ingår i beredskapsstyrkan på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Marks kommun 
hemställer om att ökad kompensation skall utgå utöver ordinarie beredskapsersättning vid tjänst 
under vinterperioden. En lokal tilläggsersättning i kommunen har ej erhållits då arbetsgivaren är 
restriktiva mot tillägg gällande beredskap. Undersökning visar om att lokala avtal om tillägg av 
beredskapsersättningen finns i kommunala bolag där beskriven verksamhet finns. Andra avdelningar 
beskriver om tappade medlemmar på grund av detta. Då arbetsgivare är lokalt ointresserade av att 
sluta lokala avtal om detta förslås det skrivas in i nästa avtal centralt.  

Kompensationen skall gälla alla beredskapsdagar för hela året som utförs då en periodicerad 
ersättning för vintern ej kan fastställas på enkelt sätt. Förslagsvis att en nivå mellan 
beredskapsersättning och jourersättningen läggs till i centrala avtalet. 

Motivet till hemställan är att berörd personal under vinterperioden kontrollerar snö, halka och 
väderleken på natten ca kl 03:30 beroende på förhållande som bedöms kanske man åtgärdar och 
kallar ut personal för snöröjning eller halkbekämpar. Ytterligare uppgift under hela året är att som 
ledare förebereda och kalla ut personal vid läckor, avloppsstopp, trafikljus- och 
vägbelysningsproblem samt andra akuta problem inom området VA, vägar och grönytor. 

Beredskapsledare inom andra större kommuner har för det mesta ansvar för enstaka 
verksamhetsområden därför begärs högre ersättning. För alla som har beredskapvecka dras det för 
den lagenliga ledighet efter beredskap och när övertid utförs minskas beredskapsersättningen med 
samma tid. Beredskapsledare tycker dessa avdrag kan slopas och då anses man vara betald för jobbet.   

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  högre beredskapsersättning för beredskapsledare med många verksamhetsområden 
skall betalas enligt centrala avtal på grund av arbetsgivares ovilja om att sluta lokala 
avtal inom kommuner.   

 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom motionen 
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Motion 76 

Motionär: Kjell-Åke Söderlöv m fl, räddningstjänsten i Marks kommun 

Angående framställan om ökad ersättning till avtal AB 05 § 22 Jour och beredskap mom. 2. 

Insatsledarna som ingår i beredskapsstyrkan på räddningstjänsten i Marks kommun hemställer om 
att ökad kompensation skall utgå utöver ordinarie beredskapsersättning vid tjänst under s k 
"storhelg". En lokal tilläggsersättning i kommunen har ej erhållits då arbetsgivaren är restriktiva mot 
tillägg gällande beredskap. Undersökning visar om ett fåtal lokala avtal om ökning av 
beredskapsersättningen. Andra avdelningar beskriver om tappade medlemmar på grund av detta. Då 
arbetsgivare är lokalt ointresserade av att sluta lokala avtal om detta förslås det skrivas in i nästa avtal 
centralt. 

Kompensationen skall gälla de dagar som finns uppräknade enligt bilaga E till AB 05 under kapitel 
A "Särskilda bestämmelser till AB 05 vid tillämpning av alternativ 1 och 2". 

Motivet till hemställan är att berörd personal har en anspänningstid av 90 sek och ej som normalt 
vid tillämpning av beredskapsersättning inställelse skall ske "utan dröjsmål". Personalen är väldigt 
låst hemma jämfört med andra beredskapsledare.  Ytterligare argument för en kompensation är att 
detta tillägg i AB bilaga E har tillkommit efter det att insatsledarna övergick från "hög till låg" 
ersättning i beredskap. Kompensation för helg har även tillkommit för brandman deltid enligt RIB 
05 

 

Vi föreslår förbundsmötet besluta 

att  högre beredskapsersättning för insatsledare skall betalas enligt centrala avtal på grund 
av arbetsgivares ovilja om att sluta lokala avtal.   

att  kompensation för helg tillfaller också insatsledarna som brandmän erhållit enligt RIB 
05. 

 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen ställer sig bakom motionen 

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 74, 75 och 76 
Förbundsstyrelsen har vid flera tillfällen uttalat att arbetsgivaren har allt för stora möjligheter att 
utnyttja personal vid sidan av den ordinarie arbetstiden, t ex vid jour- eller beredskapstjänstgöring. 
Många medlemmar står till arbetsgivarens förfogande i så mycket som upp till en extra arbetsvecka i 
månaden, till en ersättning som inte är tillfyllest. 

Förbundsstyrelsen anser i första hand att arbetsgivarens möjligheter att beordra till jour- eller 
beredskapstjänstgöring ska begränsas, och i andra hand att, då sådan tjänstgöring ändå beordras, 
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göra den dyrare för arbetsgivaren. När det gäller de specifika problem som motion 25 tar upp delar 
förbundsstyrelsen de uppfattningar som motionen för fram. Dock ska noteras att den rätt till fridag 
som berörs i problem 1 inte finns angiven i Arbetstidslagen, men däremot i vissa kollektivavtal.  

Förbundsstyrelsen vill ställa sig bakom andemeningen i de förslag till höjda beredskapsersättningar 
som förs fram i motionerna 49 och 50. Upplysningsvis ska sägas att bilaga E till AB 05 tecknas av 
Kommunal, inte av SKTF, och gäller främst brandmän. För personal i arbetsledande ställning inom 
räddningstjänsten gäller att gängse regler om jour-, beredskaps- och övertidsersättning enligt AB 05 
ska tillämpas. 

Den nya arbetstidslagen innehåller bestämmelse om 11 timmars sammanhängande dygnsvila, och att 
en arbetstagare som inte får denna dygnsvila ska ha motsvarande kompensationsledighet. Lagen 
säger inget om på vilka villkor denna kompensationsledighet ska utgå. Detta förhållande bör redas ut 
i förhandlingar med våra arbetsgivare innan 1 januari 2007, då lagen får giltighet på våra 
avtalsområden.   

Nivån på ersättning för jour- och beredskapsersättning, samt också för tjänstgöring på obekväm tid, 
har, i kommuner och landsting, under lång tid förlorat i värde i förhållande till 
löneutvecklingstakten. Nivåerna på ersättningsbeloppen har höjts med ett på förhand antaget värde, 
som under mer än tio års tid visat sig ligga betydligt under löneutvecklingsnivåerna. 
Förbundsstyrelsen vill lösa detta genom att knyta dessa ersättningar till den individuella lönen, 
genom att införa sk divisorer, alltså att ersättningen ska motsvara en viss andel av den egna lönen. På 
så sätt kommer ersättningarna att följa den individuella löneökningstakten, och värdesäkras därmed. 

Förbundsstyrelsen anser att kompensationsledighet vid såväl dygnsvila som veckovila ska tas ut på 
arbetsgivarens bekostnad samt att ersättningen för jour- och beredskapstjänstgöring ska höjas, men 
vill överlämna till Forum och avtalsgrupp att inför kommande avtalsrörelse diskutera konkreta 
förslag till åtgärder och väga dessa mot andra angelägna krav på åtgärder. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  tillstyrka första och andra att-satserna i motion 74, 

att  anse tredje och fjärde att-satserna i motion 74, samt motion 75 och motion 76 
besvarade, samt 

att  överlämna motionerna och yttrandena till avtalsgrupperna på respektive 
avtalsområde för handläggning inför kommande avtalsrörelser.  
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Motion 77 

Motionär: Kalmaravdelningen 079 

Rätten till vikarie 

Det är ett mycket högt tempo på våra arbetsplatser. Utrymme för reflektion och möjlighet att i lugn 
och ro planera sin arbetsdag är mycket liten. 

Många bär på en inre oro över att bli sjuka, detta medför att det är svårt att ta ledigt. Arbetet ligger i 
drivor när de återkommer till arbetet. Det är idag ej självklart att det sätts in vikarier när någon av 
olika anledningar ej är på plats. 

Vi vill  

att  SKTF ska driva frågan om rätten till vikarier vid sjukdom och ledighet. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Det är rimligt att begära att det finns en sådan personalsammansättning som gör att personer kan 
vara sjukskrivna utan oro för att arbetet blir liggande orört, och att personen då hon eller han 
återkommer i tjänst inte kommer tillbaka till orörda högar på skrivbordet och blir tvingad att ta itu 
med allt det som legat för träda under frånvaron. Att få vikarestöd under sjukfrånvaron är ett 
naturligt krav. 

Förbundsstyrelsen tror ändå att så som arbetet i dag är organiserat är det för många svårt, kanske 
omöjligt att få detta stöd. Det finns fler skäl därtill, det främsta är kanske att de flesta arbetsuppgifter 
idag utförs utifrån specialiserade och diversifierade kompetenser som tar ganska lång tid att 
tillgodogöra sig. Det finns helt enkelt inte tillräckligt kunnig personal att få tag i som från tid till 
annan, och på kort varsel, skulle kunna rycka in där folk är sjuka. En vikarie skulle i de flesta fall inte 
kunna ersätta en sjukskriven person och utföra dennes arbete på ett nöjaktigt sätt. Det är därför inte 
troligt att en sjukskriven kan få vikariestöd för en bortovaro som är kortare än någon eller några 
månader. Vid längre frånvaro blir möjligheten större eftersom det kan bli möjligt att båda skola in 
en vikarie och tillgodogöra sig dennes arbete.  

Ett annat skäl är förstås att arbetsgivarna inte är beredda att ta på sig kostnaden för att anställa 
personal vars enda uppgift skulle vara att rycka in då annan personal är sjukskriven. 

Det blir i stället vanligtvis den sjukskrivnes chefer och kollegor som får ansvara för att de delar av 
den sjukskrivnes arbetsuppgifter som är nödvändiga för att upprätthålla en rimlig kvalitet i 
verksamheten för medborgarna blir nöjaktigt utförda även under den sjukskrivnes frånvaro. 

Som fackförbund är det självklart att driva kravet om vikariestöd för personer som är sjukskrivna. 
SKTF centralt och lokalt kommer också att göra det där det är möjligt, men förbundet inser också 
de svårigheter och begränsningar som kan finnas. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad.  
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Motion 78 

Motionär: avd 10 Norrköping, avd 182 Gotland, avd 089 Ronneby, avd 071 Vimmerby, 
avd 043 Karlskrona, avd 070 Jönköping, avd 142 Finspång, avd 040 Emmaboda, avd 
105 Nyköping samt avd 063 Mjölbyorten. 

Förhandla bort möjligheten att förlägga kontinuerligt treskiftsarbete. 

Arbetsgivaren har idag möjlighet, enligt AB 05 § 13 Mom. 2, att schemalägga verksamhet som 
kontinuerligt treskift som innebär varierande schema med förmiddags-, eftermiddags/kvälls- och 
nattpass. Detta har mer och mer utnyttjats av arbetsgivaren och som argument används skäl som 
bättre kontinuitet för brukarna, större möjlighet att använda personalen då de bäst behövs m.m. 

De verksamheter som just nu berörs är inom vård och omsorg, där SKTF-medlemmar inom 
boenden får byta från traditionell schemaförläggning till kontinuerligt treskift. I förlängningen kan 
dock medlemmar beröras inom alla verksamheter då 24-timmarsmyndigheten fått fullt genomslag.  

Att arbeta dag och natt anser vi ur hälsosynpunkt mycket olyckligt och strider mot allas ambition att 
värna om hälsan och skapa friska arbetsplatser. 

 

Styrelserna för SKTF-avdelningarna enligt nedan föreslår med anledning av ovan  

att  förbundsmötet beslutar att SKTF ska driva frågan genom avtalsgruppen, så att denna 
möjlighet försvinner i vårt avtal. 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Många medlemmar arbetar i verksamheter som rullar dygnet runt årets alla dagar. I de flesta sådana 
verksamheter förläggs arbetet i rullande scheman som innebär att man arbetar såväl dag som natt vid 
olika tidpunkter under schemaperioden. 

Forskningen visar entydigt på negativa hälsoeffekter av att under lång tid arbeta på detta sätt. 
Oregelbundenhet skapar också negativa sociala effekter med svårigheter till ett gängse umgänges- 
och familjeliv. 

Förbundsstyrelsen anser trots detta att det inte är möjligt att förbjuda denna typ av tjänstgöring. 
Många för samhället viktiga funktioner drivs dygnet runt. Det gäller t ex polis och militär som är 
undantagna arbetstidslagens regleringar. Det gäller också stora delar av industrin, sjukvården och 
transportnäringen. Det gäller energi- och vattenförsörjning, och även delar av socialtjänsten och 
många andra verksamheter. 

Det är alltså inte möjligt att förbjuda eller undvika treskiftstjänstgöring. 

Det är dock möjligt att i varje enskilt fall ifrågasätta rimligheten och nödvändigheten av att bedriva 
en viss verksamhet så att treskiftsarbete blir nödvändigt. Vi ska komma ihåg att nattarbete är 
förbjudet enligt den svenska arbetstidslagen. Dygnsvilan om 11 timmar ska enligt lagen förläggas så 
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att timmarna mellan 00 och 05 ingår i den. Det är utifrån detta förbud möjligt att syna varje förslag 
till treskiftsarbete. Om det är möjligt att förlägga arbetet dygnet runt eller ej kan bestämmas först 
efter att en avvägning gjorts mellan å ena sida samhälls- och verksamhetsnyttan och å andra sidan 
den skyddsaspekt för den enskilde som finns som grund i arbetstidslagen. För de flesta verksamheter 
krävs därtill kollektivavtal, eller dispens från Arbetsmiljöverket, som tillåter nattarbete, och detta ger 
oss en betydande maktmöjlighet. 

Förbundsstyrelsen vill genom SKTF-centren arbeta för att bredda kunskaperna om hur klubbar och 
avdelningar kan arbeta för att få ned treskiftstjänstgöring till att förekomma i minsta möjliga 
omfattning. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionen 
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Motion 79 

Motionär: SKTF avdelning Tekniska verken Linköping 

Lönetrappa 

Det är lätt att anpassa sig till löneökningar, men svårt att anpassa sig till hastiga sänkningar. För att 
underlätta för skiftarbetare som vill gå över till dagtidstjänst vill jag att SKTF arbetar för att få till en 
lönetrappa avseende skifttilläggen nedåt under exempelvis tre år. Detta gör det mycket lättare för 
den som inte längre orkar med skiftgången att ta beslut om övergång till dagtidstjänst. 

 

Yrkar  

att Förbundsmötet att ta beslut om att en lönetrappa kommer till stånd för de som har 
skiftarbete och vill eller måste av hälsoskäl gå över till dagtidstjänst. 

 

 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Många medlemmar arbetar skift på olika sätt, ofta i verksamheter som rullar dygnet runt. För detta 
arbete utgår förutom grundlön även ersättning för arbetet på obekväm tid, sk ob-ersättning. Denna 
ersättning är inte betalning för själva arbetet utan för att arbetet utförs under viss tid på dygnet. 
Ersättningen för arbete på obekväm tid utgör ofta en betydande del av den totala inkomsten, det kan 
röra sig om belopp på upp till 5.000 kr/mån. Om en arbetstagare pga organisatoriska eller 
hälsomässiga skäl blir nödgad att gå över till ett arbete som i stället för på obekväm tid utförs under 
kontorstid, innebär en sådan förändring förstås ett kraftigt avbräck i den privata ekonomin. 
Ersättningen för arbete på obekväm tid försvinner helt och hållet och arbetstagaren betalas nu enbart 
grundlön. 

Det är inte ovanligt att en sådan förändring genomförs stegvis under en tid, för att ge arbetstagaren 
möjlighet att anpassa sin livsföring till de nya omständigheterna. Ofta löses detta genom att de lokala 
parterna avtalar om olika modeller för avtrappning av ob-ersättningen. 

Förbundsstyrelsen anser att det är rimligt att ersättningar av detta slag, som i dag betalas vid sidan av 
grundlönen, i högre grad ska fås att ingå i grundlönen. Är en medlem anställd för att arbeta skift 
eller för att jobba på nätter ska hon eller han ha betalt för det i form av lön, och inte i form av 
tillägg. Medlemmen ska ha betalt för det arbete hon ska utföra, och då också ha betalt för de 
förutsättningar under vilka arbetet ska utföras, t ex när på dygnet det utförs. Om vi kan lyckas 
åstadkomma ett sådant förhållande blir medlemmen också mindre ekonomiskt sårbar vid 
förändringar av det slag som motionären beskriver. Av den hela inkomsten en skiftanställd har ska 
en betydligt högre relativ del än i dag utgöras av fast lön, och en mindre relativ del utgöra tillägg. 
Helst bör tilläggen utmönstras ur systemet.  

Fram till dess att ett sådant förhållande blir verkligt kan dock en avtrappning av ob-ersättningen vara 
en allmän förutsättning då förändringar av detta slag berör en medlem. Förbundsstyrelsen vill inte 
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binda sig för att denna sak bör regleras i avtal, eftersom vår strävan ska vara att försöka minimera 
förekomsten av tillägg av detta slag och att i stället få dem att ingå i lönen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionen besvarad, samt 

att  överlämna motionen och yttrandet till avtalsgrupperna på respektive avtalsområde 
för handläggning inför kommande avtalsrörelser.   
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Motion 80 

Motionär: Sektion 51 avdelning 300 

Hot och våld inom yrket parkeringsvakter och behovet av en fritidsförsäkring för detta yrke. 

SKTF har tagit ställning i den allmänna debatten om våld mot kvinnor – genom att vår 
förbundsordförande i en av förbundet finansierad särskild tidning menat att kvinnovåld är en facklig 
fråga därför att det kan finnas kvinnliga medlemmar som utsätts för detta våld. 

Vi menar att detta våld finns inom SKTFs verksamhetsområde inom bl a yrkena socialsekreterare 
och parkeringsvakter. Kvinnorna är i kraftig majoritet inom yrket parkeringsvakt. 

Inom sektion 51s verksamhetsområden finns arbetet med parkeringsövervakning – där hot och våld 
blivit en vardaglig situation för parkeringsvakter. Hoten som framförs kan även vara av en sådan 
personlig art att vederbörande känner sig hotad och otrygg på sin fritid. 

En speciell utsatt situation är när det blir frågan om att verkställa en fordonsflytt då 
parkeringsvakten skriver under verkställandet med namn och namnförtydligande. 

Arbetsgivaren inom Stockholms läns landsting kommer under våren 2006 lägga ett förslag om 
nolltolerans mot hot och våld inom sitt verksamhetsområde och ett liknande förslag diskuteras inom 
Stockholms stad. 

SKTF måste både medialt och resursmässigt bistå och protestera mot att dessa kvinnoyrken utsätts 
för våld och hot – genom att vidta åtgärder som stoppar våldet och andra formera av kränkningar. 

 

Med utgångspunkt från ovan hemställer sektion 51 

att förbundet tillsammans med berörda yrkesgrupper med kvinnlig dominans utarbetar 
en handlingsplan på den egna arbetsplatsen 

att förbundet tillsammans med kommunförbundet/landstingsförbundet utarbetar förslag 
till nolltolerans mot hot och våld inom dessa sektorer 

att förbundet tar fram en fritidsförsäkring för parkeringsvakter. 

Förbundsstyrelsens yttrande 
Förekomsten av hot och våld i arbetslivet är tyvärr en realitet. Då dessa situationer är förknippade 
med den direkta yrkesutövningen och då arbetstagaren företräder myndigheten anser SKTF att 
kraftfulla insatser måste till för att eliminera alla risker.  

SKTF har utarbetat checklistor för chefer, skyddsombud och för arbetsplatsen som ett stöd vid hot 
och våldsituationer. Detta är inte tillräckligt, dessa måste kompletteras med anpassade 
handlingsplaner som på ett tydligt och praktiskt sätt tar upp den enskilda arbetsplatsen specifika 
förutsättningar och problem. Dessa handlingsplaner ska vara kända för alla och tas fram i en process 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmiljöverket har i sin föreskrift om Våld och hot i 
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arbetsmiljön tydligt redogjort för arbetsgivarens ansvar, enligt SKTFs erfarenheter finns det en stor 
samsyn kring arbetet med att bekämpa alla slag av hot och våld.  

SKTFs uppfattning är att oavsett arbetets karaktär och könsdominans ska det finnas handlingsplaner 
och det är viktigt att arbete i den riktningen. Det vore också ett utmärkt mål att arbeta för ett 
gemensamt förslag till nolltolerans mot hot och våld tillsammans med Sveriges Kommuner och 
Landsting.  

SKTF har avtal med försäkringsbolaget Förenade Liv om en medlemsförsäkring för olycksfall på 
fritiden. Försäkringen ger ersättning vid invaliditet och dödsfall samt för läke- rese- och 
tandskadekostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader och för merkostnader med anledning 
av skadan. I försäkringen ingår också en s k krisförsäkring som innebär terapeutisk hjälp efter en 
traumatisk upplevelse. Premien för försäkringen är 28 kronor per månad. Det finns möjlighet att 
teckna tillägg till försäkringen så att den gäller vid olycksfall dygnet runt. 

 

Förbundsstyrelse förslår förbundsmötet besluta 

att anse motionen besvarad. 
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