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Nu tar vi sikte på framtiden
När jag söker på numret 2012 får jag 286 000 000 träffar på Google. Inte illa. En av de första 

träffarna kommer från sajten Wikipedia. Där kan man bland annat läsa att bland vissa new-

age-grupperingar spås 2012 att bli ”a great year of spiritual transformation”. Jag vet inte om de 

syftar till just vårt förändringsarbete inom SKTF. Men oavsett det håller jag med om en sak. 

2012 har alla förutsättningar att bli ett riktigt bra år för förändring.

 Under förbundsmötet i Göteborg spikade vi våra mål för 2012. Jag tycker att det ser riktigt 

bra ut. Bland annat bestämde vi att:

P SKTF ska vara det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda.

P Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda.

P Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det med nya arbetssätt och former. Vi har stolta 

och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget.

P Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor samt i media.

P Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget föra.

P Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.

 Jag vill även passa på att tacka för det förtroende jag och den nya styrelsen fick att leda 

förbundet under de närmaste fyra åren. 

 Nu har vi siktet tydligt inställt på framtiden. Det är bra. Nu kör vi!

 I dagarna har regeringen presenterat sin budgetproposition. Där ser vi bland annat en sats-

ning som kommer kommunerna, landstingen och regionerna till godo. Totalt handlar det om 

24 miljarder fördelat på tre år. Det är positivt att regeringen förstått att välfärdsproducenterna 

behöver en stabil grund att stå på. Men frågan är om satsningen löser framtiden utmaningar. 

Kommer sektorn att kunna ta matchen om framtidens arbetskraft med konkurrenskraftiga 

löner? Det vet vi inte idag. När kommunminister Mats Odell besökte vårt förbundsmöte sa 

han dock att ”det kommer att behövas satsas mer och mer pengar på sektorn i framtiden”. 

Det ska vi komma ihåg. Tack Mats.

 Den sista oktober avslutas kampanjen kring förslagslådan. Vi har redan, efter lyckade event 

under bland annat Almedalen och Pridefestivalen, lyckats nå målet på 1 000 inkomna förslag. 

Men vi vill ha fler förslag på hur vi kan förändra oss för att stå upp mot de krav som ställs på 

ett modernt fackförbund. Besök gärna sajten facketförändras.nu och lämna just dina förslag. 

Vi behöver dem.

Ps Jag ska vara ärlig. Ganska många tror också att 2012 är det år då apoka-

lypsen kommer att inträffa. Har apokalypsen kollektivavtal? Om inte så 

förestår jag en blockad!
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Nu lyfter vi SKTF

Målen som ska göra SKTF till världens 
bästa fackförbund 2012 slogs fast. Det 
handlar om att attrahera unga, akade-
miker och nyanställda, och om att arbe-
ta i nya former som engagerar fler. Det 
handlar också om att fokusera mer på 
yrkesfrågor och om att göra vårt fack-
liga arbete mer synligt, vilket många av 
motionsbesluten handlade om. En för-
yngrad förbundsstyrelse valdes, med sex 
helt nya ledamöter. 
 Förbundsmötet gästades av kom-
munminister Mats Odell, oppositions-
ledare Mona Sahlin, Göteborgs kom-
munalråd Göran Johansson, och TCO:s 
ordförande Sture Nordh. De gav sin bild 
av förändring och av SKTFs roll.

 Öppningen gjordes på ett nytt sätt: 
helt offentligt utomhus på Heden, strax 
intill paradgatan Avenyn. Där höll Eva 
Nordmark sitt öppningstal med inle-
dande ballongsläpp, men allmänhe-
ten var också inbjuden att kalasa med 
SKTF och lyssna på bland annat artister-
na Amanda Jenssen och Timo Räisänen. 
Unga och gamla blandades med ombu-
den och några fick förhoppningsvis en 
förändrad bild av facket och SKTF.
 De förtroendevalda göteborgarna var 
stolta värdar för förbundsmötet, och 
många av dem tjänstgjorde som volo-
närer som visade alla ombud tillrät-
ta och svarade på frågor. Vid den hög-
tidliga middagen på lördagkvällen häl-

Överallt på SKTFs förbundsmöte i Göteborg 6–9 september 

syntes ballonger. Och känslan av att vara på väg att lyfta var 

ständigt närvarande under mötesdagarna. Mer än kanske 

någonsin tidigare var förändring det bärande begreppet.

sade Annika Strandhäll välkommen till 
Göteborg, och under den sista middagen 
bjöd några göteborgare på en uppskattad 
musikkabaré med förbundsmötestema.
 – Det här är det bästa förbundsmöte 
jag varit på, sa flera av ombuden i talar-
stolen.
 Ett nytt sätt att dokumentera och 
skildra förbundsmötet användes. Film-
gänget Aha gjorde kortintervjuer med 
ombud och deltagare och filmade de-
lar av förbundsmötet, vilket sedan mix-
ades ihop till ett filminslag för varje dag. 
Filmerna finns att se på sktf.se.
 – Det har varit ett fantastiskt bra för-
bundsmöte. Det var bra förtydliganden 
som gjordes i inriktningen, och här har 
vi lärt känna nya människor, haft roligt 
och fått energi av varandra. Jag vill åter-
igen tacka för förtroendet jag fått. Det är 
en utmaning att leda SKTF mot framti-
den, avslutade Eva Nordmark förbunds-
mötet. MWO
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På lördagen inleddes förbundsmötet 

med stort kalas, dit alla var inbjudna. 

Efter en förmiddag med ösregn kom 

solen fram precis lagom till starten 

kl 13.00. Det bjöds på konserter 

med en hes Amanda Jenssen, Timo 

Räisänen med tappra fans som väntat 

i timmar framför scenen, Kommunala 

Kulturskolan och Erdogan Orkestar. 

Fröknarna Klack stod för barnteater 

och Jeerk för dansprogram. Efter tal 

av TCO:s ordförande Sture Nordh och 

Eva Nordmarks officiella öppning av 

förbundsmötet var det ballongsläpp. 

 Framför scenen blandades barn 

som blev ansiktsmålade och fiskade 

fiskdamm, ombud som hämtade ut 

sitt förbundsmötesmaterial och åt 

lunchmacka, och en högst blandad 

publik som främst hade kommit för 

musikens skull. 

 På plats fanns också SKTF Direkt, 

SKTFs karriärcoacher, Tria och Fair 

Unlimited. 

Stort kalas på Heden inledde SKTFs förbundsmöte
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Stort kalas på Heden inledde SKTFs förbundsmöte



Nu eller aldrig måste vi vända utvecklingen!

6

Framtidens utmaningar var i fokus när Eva Nordmark inledde 

förbundsmötet med ett tal. Arbetsgivarna måste bli bättre på att attrahera 

ny arbetskraft och SKTF måste vända medlemsutvecklingen och attrahera 

unga, nyanställda och akademiker.

vakna i den frågan!
 – Vi vet att det är en stor utmaning 
att växla över kompetens från dagens till 
morgondagens medarbetare. Det kom-
mer att bli tuff konkurrens om arbets-
kraften. Sveriges kommuner och lands-
ting måste bli bättre på att marknadsföra 
sig och gå före andra arbetsgivare med 
att utveckla anställningarna och jobben. 
Titta på Svenska kyrkan. För att bli mer 
attraktiva som arbetsgivare sa de ja till 
vårt krav på förlängd semester för unga. 
Andra arbetsgivare kan gärna lära sig av 
kyrkan, åtminstone i den fallet. 
 – Vi som tillhör SKTF vill vara stolt 
över det jobb vi utför. Det är vi för det 
mesta. Men det finns några saker att rät-
ta till där också våra politiker har ett 
stort ansvar. 
 – För att bedriva bra verksamhet 
krävs ekonomiska resurser. det är inte 

allt. Men i ett läge då staten badar i peng-
ar och många kommuner och lands-
ting har en tuff ekonomisk situation är 
det obegripligt att man håller fast vid att 
inte räkna upp satsbidragen till kommu-
ner och landsting. Vårt budskap till Mats 
Odell är tydligt – räkna upp statsbidra-
gen till kommuner och landsting.
 Eva Nordmark berättade också om 
nyheten att SKTF nu sänker premien för 
inkomstförsäkringen till 7 kronor i må-
naden, och att den förlängs till att gälla 
ända upp till 65 års ålder.
 – Dessutom kommer även de som 
tjänar under taket för att få a-kassa att 
kunna utnyttja försäkringen genom ett 
söka jobb-stöd på 3 000 kronor. Det här 
är saker man kan uppnå genom att vara 
många och duktiga på att förhandla.
 – Mina vänner, det är nu eller aldrig 
vi måste vända utvecklingen. Organisa-
tionsgraden har aldrig varit så låg som 
idag i modern tid. Därför är de beslut vi 
fattar på årets förbundsmöte helt avgö-
rande för SKTFs framtid. 
 – Jag vet att det finns en oro. Om vi 
prioriterar unga, nyanställda och aka-
demiker, hur känns det då för de andra 
medlemmarna? Den frågan har jag mött. 
Men det har aldrig varit tanken att stäl-
la grupper mot varandra. Tvärtom. Det 
handlar om att grunden vi står på – att 
organisera alla på arbetsplatsen för att 
kunna vara starka. Vi behöver alla var-
andra.
 – Vi älskar SKTF och vill ta ansvar för 
fackets framtid. Vi vet att vi lånar SKTF 
en tid från våra barn och barnbarn. Så 
låt oss göra vårt allra bästa. Nu kör vi så 
det ryker!
 Välkomna till förbundsmötet 2008!

– Vi har mycket att vara stolta över i 
SKTF. Framför allt kan vi vara stol-
ta över 160 000 medlemmar som varje 
dag bidrar till fantastiska arbetsinsatser 
för att vi ska ha en bra välfärd med hög 
kvalitet och god service. Det är en ära att 
som facklig organisation arbeta tillsam-
mans med och för att medlemmarna ska 
ha ett bra arbetsliv.
 – Och vi kan vara stolta över de re-
sultat vi åstadkommer. För vi lyckas bra. 
Om vi tittar på löneavtalen så kan vi 
konstatera att vi fått ut åtta procent på 
två år och att vi trots inflationen fått re-
allöneökningar. 
 – Utmaningarna ligger i att lyckas få 
en lönespridning och löneutveckling för 
de stora kvinnodominerade grupper-
na och få till stånd ett omställningsavtal. 
Det är beige att vi är den enda sektorn 
där ett sådant avtal saknas. SKL måste 

Eva Nordmark inledde förbundsmötet:



SKTFs mål
Förbundsmötet fastställde följande mål för SKTF 2012:

P Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda. 

P  Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroendevalda. 

P  Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbetsformer. 

P  Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget. 

P  Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media. 

P  Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före. 

P  Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete.

En viktig utgångspunkt för att nå målen är att ta makten över den fackliga tiden.
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Att facket inte längre är ett självklart val 
för dem som kommer ut i arbetslivet och 
att SKTF liksom alla TCO-förbund för-
lorar medlemmar är en insikt som väl 
delas av alla förtroendevalda, och något 
som många brottas med i vardagen. Men 
det var långt ifrån någon domedags-
stämning som präglade diskussionerna 
om SKTFs förändringsarbete. Tvärtom 
var framtidstron stark och förändrings-
viljan påtaglig i diskussionerna.
 Arbetet med SKTF 2012 ligger 
inom ramen för Facketförändras.nu, 
TCO-förbundens gemensamma initi-
ativ för att öka medlemskapets värde. 
Facketförändras.nu handlar inte minst 
om att lyssna och ställa frågor till dem 
som är SKTFs framtid.
 I utskotten diskuterades framför allt 
inriktningsmålen, där några justering-
ar gjordes jämfört med det ursprungli-
ga dokumentet. Ett ombud från varje ut-
skott fick i uppdrag att ta med sig förslag 
från sitt utskott, och sedan skulle dessa 
jämkas ihop i en samordningsgrupp.
 Det som förändrades var enstaka 
ord som ombuden ville förtydliga. Men 
när det gällde syftet med och metoder-
na som angavs i de formulerade inrikt-
ningsmålen, att ta konkreta steg för att 
verkligen förändra och utveckla SKTF, 
var ombuden tämligen eniga.
 Dick Österholm var samordnings-
gruppens representant från utskott E1.
 – Jag var glad att få förtroendet från 
mitt utskott att vara med och ta fram 
målen. Det var intressant att vara med 
och vi kom fram till bra mål, säger han.
 – Diskussionerna gick fram och till-
baka angående meningsuppbyggnaden, 

och till sist kom vi fram till välformule-
rade meningar. 
 Ann-Britt Klemensson, Uddevalla-
avdelningen, var representant från ut-
skott C2.
 – Det var jätteroligt. Jag blev glad 
att få representera min utskottsgrupp i 
samordningsutskottet. Målen inför 2012 
kändes som det allra viktigaste under 
förbundsmötet, att formulera dem på ett 
bra sätt. Det är ju dem vi ska arbeta uti-
från, säger Ann-Britt Klemensson.
 – Vi hade haft mycket diskussion 
kring formuleringarna i mitt första ut-
skott, och dem tog jag sedan med mig in 
i arbetet. Utskottsrepresentanterna hade 
med sig ganska likartade invändning-
ar, som gällde till exempel ordet ”fräck” 
i ursprungsdokumentet. Redan på mitt 
förmöte i region Väst hade vi konstaterat 
att det ordet kan betyda olika saker för 
olika människor och kanske inte är så 
lämpligt att använda i det här samman-
hanget, berättar Ann-Britt Klemensson.
 – Men det var väldigt roliga diskus-
sioner, där det inte fanns några direkta 
motsättningar. Överhuvudtaget på det 
här förbundsmötet blev det så tydligt 
att medelåldern har sjunkit. Det märk-
tes i diskussionerna att det inte är vår, 
de gamla rävarnas, framtid vi pratar om 
utan de ungas. Jag tycker att det var väl-
digt bra att Ledare i SKTF fanns med i 
utskotten och yttrade sig, säger Ann-
Britt Klemensson. MWO

Rapporten SKTF 2012

Så blir SKTF världens 
bästa fackförbund
Så blir SKTF världens 
bästa fackförbund

Hur ska SKTFs förändras för att kunna attrahera 
unga, nyutexaminerade och akademiker?

Lisbeth Thörner

Biståndshandläggare inom 

äldre/handikappsomsorgen  

i Gislaved

– Lika många semesterdagar 

för alla – oavsett ålder tycker 

jag är en viktig fråga för 

SKTF att driva. Arbetet kring 

jämställdhet är också viktigt.  
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Vår förändringsprocess och vägarna för att bli bättre, starkare 

och få mer inflytande var något som diskuterades i alla 

utskott, mot bakgrund av rapporten SKTF 2012.



Hur ska SKTFs förändras för att kunna attrahera 
unga, nyutexaminerade och akademiker?

Carin Boström

Enhetschef äldreomsorgen, 

Örebro

– Vi måste fråga de unga, 

nyutexaminerade vad som är 

viktigt för dem, vad de önskar 

av facket. Och ha träffar på 

deras villkor, kanske andra 

typer av träffar. 

Marcus Gustavsson

Förtroendevald på heltid, 

Göteborgsavdelningen.

– Folk går inte med i 

en organisation om de 

inte vet vad man får för 

medlemsavgiften. Vi måste 

berätta mer om vad vi gör, till 

exempel tydliggöra innehållet 

i kollektivavtalet. Jag  tycker 

också att det är för lite facklig 

agitation. 

AnnKatrien Jansson

Skolassistent Munkfors

– Vi som är äldre får inte tro 

att vi vet vad unga vill. Vi 

måste fråga dem – visa att vi 

är intresserade. Och få in dem 

i styrelsearbetet. Vi måste 

synas på andra arenor, där 

unga och akademiker finns. 

Syns vi inte finns vi inte! 

Tria måste komma in på alla 

högskolor och universitet. 

Andreas Johansson

Högskolerådet, pluggar till socionom i 

Lund

– Betona hur facket är ett stöd i ditt 

yrkesliv. Inte som en motpart till 

arbetsgivaren, utan som en förpart. 

SKTFs arbete med Fair union är också bra 

att betona, men det är ju inte det enda 

som gör att man väljer att gå med i SKTF.

 – Vi måste visa att vi menar allvar. 

Lämna plats i styrelsen åt unga! 

Erfarenhet är inte det enda viktiga för att 

vara med där, ett stort engagemang är 

också viktigt. 
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Ny!

SKTFs 
nya förbundsstyrelse

Ny!

Ny!

1.  Vad måste SKTF förändra för att attrahera nyanställda,  
unga och akademiker?
2. Vad kommer du att bidra med i förbundsstyrelsen  
under den här mandatperioden?

Anders Blom
Född: 1961
Yrke: Stiftskonsulent
Skara stiftsavdelning

1. Vi måste bli stoltare och våga tala om 
att vi är bra. Prata om våra segrar och 
berätta varför det är bra att vara med i 
facket. Jag tror att vi måste fundera på 
bilden av oss själva och bli modigare och 
mer inspirerande. Vi är bäst på fackliga 
frågor oavsett om vi pratar med unga 
eller gamla, akademiker eller icke-akade-
miker.

2. Jag kan bidra med att möta så många 
medlemmar som möjligt på den tid jag 
har. Som förbundsstyrelse måste vi gå 
före, men inte för långt före. Vi behöver 
involvera medlemmarna och gå framåt 
tillsammans. 

Carin Boström
Född: 1969
Yrke: Enhetschef
Örebroavdelningen

1. Vi måste visa på det facket faktiskt gör 
och har gjort. Kollektivavtalen är en sådan 
viktig sak som vi måste berätta om. Vi är 
dåliga på att nå ut med vårt budskap vi 
måste bli bättre på att föra en dialog med 
de vi vill få med i SKTF. Ett bra sätt är att 
använda Tria, men vi måste också coacha 
våra ombud att gå ut och prata med med-
lemmarna. 

2. Det jag kommer att bidra med är mitt 
engagemang. Jag gillar förändring och är 
drivande i frågor som berör mig. Några 
av de frågor som ligger mig varmast om 
hjärtat är ledarskap, välfärd, utbildning 
och rekrytering. 

Anna-Lena Danielsson
Född: 1963
Yrke: Läkarsekreterare
Västerbottens landstingsavdelning

1. Jag tror att vi måste ändra tilltalet och 
fundera på hur vi uttrycker oss. Vi får inte 
vara så byråkratiska och slänga oss med 
facktermer. Sedan måste vi fokusera mer 
på yrkesfrågorna. 

2. Jag kommer att jobba aktivt med 
förändringsarbetet för att SKTF ska bli 
världens bästa fackförbund. Jag kommer 
också att prata mycket med medlemmar 
och förtroendevalda så att vi tillsammans 
kan få igenom våra inriktningsmål. 

Karl-Gustav Forsberg 
Född: 1964    
Yrke: IT-sekreterare   
Västerbottens landstingsavdelning

1. Vi måste förbättra våra kontaktvägar, 
som måste bli tydliga och enkla. Unga är 
mer intresserade av att engagera sig när 
man ser sin chans att påverka enkelt, där 
de blir sedda och kan säga sin mening. 
Vi måste också förändra vårt språk och 
uttryckssätt. Till exempel, när vi pratar 
om arbetsrätt, jämställdhet och MBL, så 
pratar vi egentligen om mänskliga rät-
tigheter.

2. Jag vill jobba för att SKTF ska bli bättre 
på att möta medlemmarna i den enskilda 
personens verklighet. Jag vill att det ska 
bli närmare mellan medlemmen och 
facket – att det blir tydligt att det är med-
lemmarna själva som är facket. 

Ove Jansson (1:e ordförande, tidigare 
2:e vice ordförande)
Född: 1965
Yrke: Bibliotekarie
Tidaholmsavdelningen

1. Vi måste tycka att det är kul när det 
kommer nya till arbetsplatsen och möta 
dem med nyfikenhet, engagemang och 
intresse. Och självklart erbjuda medlem-
skap i SKTF. Jag tror att det är grunden.

2.Helhetssynen och utåtblicken. Jag vill 
bidra med att vi aldrig tappar helhets-
perspektivet, utan inser att allt är del av 
helheten – vår värdegrund. Jag vill också 
arbeta för att vår egen organisation är 
nyfiken och orkar titta utåt på omvärlden.

Veronica Karlsson
Född: 1981
Yrke: Introduktionssekreterare
Norrköpingsavdelningen

1. Vi behöver förnya vårt arbetssätt, våra 
mötesformer och strukturer. Till exempel 
borde de lokala ombuden få möjlighet till 
projektuppdrag under begränsad tid för 
en enskild fråga. Någon kanske vill fixa en 
hemsida eller göra en undersökning. Det 
kan vara ett sätt att få fler delaktiga. Jag 
tror också på fler informella samtal som 
utgår från lusten att göra saker bättre.

2. Jag hoppas kunna bidra med många 
nya idéer, en massa engagemang och 
glädje inför vårt viktiga arbete att för-
ändra SKTF. Jag vill vara en för-kraft och 
tillföra ett positivt synsätt. Jag ingår ju 
själv i den målgrupp vi bestämt att vi ska 
försöka nå bättre och vill gärna tillföra det 
perspektivet i styrelsearbetet.

Eva Nordmark, förbundsordförande
Född: 1970

1. Det är den frågan som vi nu måste 
jobba med i vår organisation. Alla avdel-

Ny!

Ny!

Ny!
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SKTFs 
nya förbundsstyrelse

Ny!

Ny!

Ny!

1.  Vad måste SKTF förändra för att attrahera nyanställda,  
unga och akademiker?
2. Vad kommer du att bidra med i förbundsstyrelsen  
under den här mandatperioden?

arbeta mer med övergångsverksamheten, 
så att de som är medlemmar i Tria sedan 
går över till att bli yrkesaktiva medlemmar 
i SKTF. För att nå dit behöver bland annat 
fler förtroendevalda följa med ut på hög-
skolorna.
Jag tror också att det behövs nya sätt att 
vara aktiv på, så medlemmen kan få bidra 
på sina villkor. 
2.      Jag kommer att arbeta hårt för över-
gångs- och yrkesfrågorna. Utöver det kan 
jag bidra extra mycket inom det sociala 
området. Vi behöver också bli bättre på 
att ta hand om medlemmar som inte har 
fast anställning. Det är inte minst viktigt 
för att få in de unga som medlemmar.
Kommunikation och marknadsföring 
kommer jag också att fokusera på. SKTF 
behöver profilera sig på några få, tydliga, 
frågor. På arbetsplatserna behöver vi se 
till att det finns en positiv bild av SKTF. 
Jag hoppas kunna inspirera de förtroende-
valda i avdelningar och klubbar i det arbe-
tet – det är de som bygger varumärket.

Delshad Saleh
Född: 1955
Yrke: Mätningsingenjör
Nordanstigsavdelningen

1. Vi måste ändra vår attityd och vårt tan-
kesätt. Pröva nya arbetssätt och inte vara 
rädda att testa allt! Vi som är förtroende-
valda kan till exempel lära oss att coacha 
medlemmarna bättre. Vi behöver synas 
mer på arbetsplatserna och prata direkt 
med medlemmarna.

2. Jag bidrar med mitt fokus på jämställd-
het, mänskliga rättigheter och demokrati-
frågor. Jag tror att de frågorna är rätt sätt 
att nå ut med fackliga frågor till dem vi 
vill nå. 

Annica Skoglund
Född: 1964
Yrke: Personalsekreterare
Svalövsavdelningen

1. Våga fråga! Alla förtroendevalda måste 
bli modigare, man måste våga ställa frå-
gan till en nyanställd – Vill du gå med i 
SKTF? Undersökningar visar att det inte i 
första hand är utflödet som är vårt största 
problem, det är inflödet. Vi måste försöka 

få in den här gruppen genom att synas 
och våga ta kontakt.

2. Jag kommer att fortsätta jobba som 
jag gör idag, att verka för att vi ska vara 
ute bland medlemmarna. Jag älskar det 
fackliga arbetet och det är viktigt att 
sända ut de signalerna för att peppa våra 
medlemmar. 

Annika Strandhäll 
(2:e vice ordförande) 
Född: 1975
Yrke: Projektassistent
Göteborgsavdelningen

1. Vi måste börja arbeta mer utåtriktat. 
Vi måste synas på arbetsplatserna och ta 
makten över den fackliga tiden. Vi måste 
också satsa på att skapa dialog med de 
unga och den största förändringen måste 
ske på det lokala planet. 

2. Jag kommer att bidra kraftfullt och 
engagera mig i vår viktigaste fråga just 
nu, att vända medlemsutvecklingen. Jag 
tror att jag kommer att kunna tillföra ett 
lokalt perspektiv eftersom jag har en bra 
bild av hur den verksamheten ser ut. 

Sven-Erik Trulsson
Född: 1951
Yrke: Avdelningschef
SKTF Jämtkraft

1. Vi måste bli mer synliga ute, både på 
universitet och högskolor men även på 
andra ställen. Folk tror att SACO är det 
enda akademikerförbundet och det måste 
vi ändra på. Jag tror att vi behöver nå de 
unga ännu tidigare, så därför måste vi 
jobba på alla fronter. 

2. Jag är ju ny i förbundsstyrelsen, men 
äldst med mina 57 år. Jag tror att jag kan 
bidra med min erfarenhet. Sedan gillar jag 
förnyelse och kommer att jobba mycket 
med förändringsarbetet, det hoppas jag 
kommer att märkas. 

ningar, klubbar och övriga i förbundet 
måste fundera på hur vi tillsammans ska 
kunna bidra till att uppnå målen. Det 
handlar om att satsa på en dialog med de 
unga och framför allt studenterna.

2. Jag kommer att jobba målmedvetet i 
mitt uppdrag, och i mitt ledarskap kom-
mer jag att stötta och inspirera ledamö-
terna förbundsstyrelsen och resten av 
organisationen.

Martin Persson 
Född: 1979
Yrke: Socialsekreterare
Solnaavdelningen

1. SKTF behöver bli bättre på yrkes-
frågorna, för att kunna vara ett tydligt 
alternativ till Sacoförbunden. Yrket följer 
en hela livet, till skillnad från SKTF, och 
därför behövs det också ett nära sam-
arbete inom TCO. SKTF behöver också 

Ny!

Ny!

Ny!

Ny!

11



Avgående ledamöter i 
förbundsstyrelsen

Elisabeth Adolfsson
I förbundsstyrelsen 1997–2008, 
varav ett år som 2:e vice ordförande 
och åtta år som 1:e vice ordförande.
– Förnyelsearbetet och de förändringar 
till det bättre, som vi faktiskt har åstad-
kommit. Givetvis också allt som har 
med FacketFörändras.nu och SKTF 2012 
att göra. Jag är också stolt över TriO-pro-
cessen även om beslutet inte blev som vi 
ville! Vi har ändå tagit tillvara på myck-
et som vi i den processen kom fram till. 
I den förändrade lokala organisationen 
har de som inte nu tillhör kommun- och 
landstingsavdelningarna fått betydligt 
ökat inflytande och det blev många nya 
förtroendevalda i och med den föränd-
rade organisationen.

Annika Brage 
I förbundsstyrelsen 2002–2008
– Det viktigaste för mig är att vi tillsam-
mans har skapat förutsättningar för en 
förändring av SKTF till ett starkt fack-
förbund för akademiker, unga och nyan-
ställda. Jag är stolt över att ha fått förmå-
nen och förtroendet att vara ledamot i 
förbundsstyrelsen under Eva Nordmarks 
ledarskap. Jag är helt säker på att SKTF 
kommer att bli världens bästa fackför-
bund under hennes ledning och med 
hjälp av SKTFs nya, fräscha och fräcka 
förbundsstyrelse. Självklart kommer alla 
lokala förtroendevalda och SKTFs an-
ställda att ha en stor del i den framgång-
en också. Tillsammans kan vi inte miss-
lyckas.

Bo-Göran Johnsson
Satt 4 år i förbundsstyrelsen.
– Att vi lyckades påverka politikerna i 
näringsutskottet genom en uppvaktning 
till att ändra lagförslaget om leverans-
säkra elnät. Genom vår insats så inför-
des ett undantag i lagen innan den be-

slutades i riksdagen, så att avbrottstiden 
för kunden inte börjar räknas förrän ar-
betsmiljöförhållandena är rimliga. Det 
är mycket farliga arbeten att röja led-
ningsgator även utan pågående storm el-
ler mörker! 
 Att vi vid framförhandling av senaste 
centrala energiavtalet fått in skrivningar 
om övertidsersättning vid utbildning ut-
anför ordinarie arbetstid, vilket blivit en 
stor förbättring för framförallt skiftarbe-
tande medlemmar. 
 Sist men inte minst att vi nu fått fått 
förankrat nödvändiga inriktningsmål 
för SKTF 2012 på förbundsmötet!

Marjo Nieminen
Satt 2 år i förbundsstyrelsen.
– Det jag är mest stolt över är helt klart 
arbetet med vår målsättning inför 2012. 
Vi startade diskussionerna i förbunds-
styrelsen och förankrade sedan inrikt-
ningen bland våra förtroendevalda och 
medlemmar. Vi tog oss tid för den här 
processen och nu har vi våra inrikt-
ningsmål klara inför 2012.

Ann-Mari Rydell
I förbundsstyrelsen 2004–2008
– Jag är mest stolt över att förbundssty-
relsen satt ner foten för att visa att vi är 
på väg. Vi har påbörjat ett oerhört viktigt 
arbete för att förändra SKTF till 2012.

Olle Tahlén
Satt 4 år i förbundsstyrelsen.
– Jag är stolt över hela processen med 
förändringen och att vi kom fram till in-
riktningsmålen på förbundsmötet. Det 
var ett stort arbete som låg bakom. Jag 
är glad över att vi lyckades starta Facket 
Förändras.nu tillsammans med övriga 
TCO-förbund och att SKTF ligger före i 
det arbetet.

Eva Nordmark valdes en-
hälligt om till förbundsord-
förande på förbundsmötet. 
Ordförande, 1:e och 2:e vice 
ordförande valdes med ack-
lamation, men när de övri-
ga ledamöter i den nya för-
bundsstyrelsen skulle väljas 
blev det sluten omröstning 
med röstsedlar i en vallokal 
i plenisalen. 
 Före valet presentera-
de Lena Mellbladh, ord-
förande i valutskottet, hur 
valutskottet arbetat för att 
komma fram till sitt för-
slag. Det handlar om ett 
mycket gediget arbete med 
många mötesdagar, inter-
vjuer och diskussioner. 
Förändringsarbetet med SKTF 2012 har 
hela tiden varit i fokus: vilka personer 
behövs i förbundsstyrelsen för att SKTF 
ska bli världens bästa fackförbund 2012? 
Man har studerat förbundsstyrelsens ar-
bete och försökt hitta lämpliga kandi-
dater genom att delta i regionala mö-
ten och andra träffar. Dessutom har va-
lutskottet för första gången genomfört 
en sorts personlighetstest, en så kallad 
självskattningsanalys, på de intervjuade 
kandidaterna med hjälp av en konsult. 
Detta för att få ytterligare en dimension 
i urvalsprocessen och förhoppningsvis 
större möjligheter att få fram ett riktigt 
bra team med personer som komplette-
rar varandra bra.
 När valresultatet presenterades visa-
de det sig att den nya förbundsstyrelsen 
bestod av de nio kandidater som valut-
skottet föreslagit.
 – Det är roligt att vårt förslag gick ige-
nom i sin helhet, säger Lena Mellbladh.
 – Det känns bra inför framtiden! MWO

Vad är du mest stolt över under din tid i förbundsstyrelsen?

Valutskottets förslag 
till ny förbundsstyrelse 
gick igenom
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Valutskottets förslag 
till ny förbundsstyrelse 
gick igenom

Ordinarie revisorer:
Bo Bergsten (ny)   

Född: 1953. Yrke: Lönechef. Fackliga upp-
drag: Valutskott Lundaavdelningen.

Barbro Svensson (ny ordinarie, tidi-
gare revisorssuppleant)  

Född: 1952. Yrke: Verksamhetschef. Fack-
liga uppdrag: TCO-rådet Kronoberg.

Revisorssuppleanter:
Bengt Björkman (ny)  

Född: 1946. Yrke: Utredare. Fackliga 
uppdrag: Ordf Umeåavdelningen.

Annica Lindholm (ny)  

Född: 1949. Yrke: Föreståndare. 
Fackliga uppdrag: Ordf Köping/
Kungsöravd.

Nya revisorer valdes av förbundsmötet
Förbundsmötet valde också 

två ordinarie revisorer och två 

revisorssuppleanter, samtliga 

i enlighet med valutskottets 

förslag. 
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Mona Sahlin  
pratade om förändring
– Det behövs förändringar och omtag, 
Såväl inom politiken som inom fackför-
bunden. Jag följer den debatt och diskus-
sion som förs inom SKTF med intres-
se. Ni är ett mycket viktigt fackförbund. 
Och en förutsättning för allt fackligt ar-
bete är förmågan till förändring utan att 
tappa bort sin själ.
 – Det behövs moderna fackförbund 
som tar upp frågor för framtiden. Jag 
tror mycket på er inom SKTF och den 
nödvändiga men svåra förändring som 
ni står inför.
 Mona Sahlin pekade ut morgon-
dagens potentiella fackliga medlem-

mar som unga, nyanställda akademiker. 
Innan hon vände blicken mot den svens-
ka modellens framtid.
 – Vi behöver inte bara försvara den 
svenska modellen på hemmaplan. Vi 
måste försvara kollektivavtalen även ut-
anför Sverige. Våra svenska kollektivavtal 
och kampen mot lönedumpning är grun-
den som vårt välfärdssamhälle står på.
 Om socialdemokraterna hamnar i re-
geringsställning efter nästa val lovade 
Mona Sahlin bland annat att reparera a-
kassesystemet och höja ersättningsnivå-
erna, och stärka ekonomin i kommuner 
och landsting.  CÖ

Gästanföranden

– Ja, blir det några pengar?
 Så inledde Mats Odell, kommunmi-
nister, sitt gästanförande på SKTFs för-
bundsmöte på måndagen, som ett svar 
till Eva Nordmark.
 – Jag hoppas att det jag har att säga 
kommer att uppfattas som medvind och 
inte som motvind, sa han.
 Han ägnade en stor del av anförandet 
åt just om den offentliga sektorns ekono-
mi.
 – En bra ekonomi är en förutsättning 
för att ni ska kunna göra ett bra jobb, 
sa Mats Odell sedan han nämnt att den 
kommunala sektorns kostnader utgör 23 
procent av BNP. Han gav exempel på att 
ekonomin gått bra i kommunerna under 
de allra senaste åren, men var tydlig med 
att vi nu står inför en konjunkturavmatt-
ning.
 – Det kommer att bli tuffare, sa han.
 – För att bemöta den utvecklingen 
kommer regeringen nu med förslag som 
ger kommunsektorn 24 miljarder kro-
nor under de kommande tre åren.
 Dessa pengar är framför allt generel-
la satsningar i form av sänkta arbetsgi-
varavgifter, beskattning på bostäder och 
ökade skatteintäkter från den privata 
sektorn. Dessutom satsar regeringen på 
att minska vårdköer och på psykiatrin.
 – Vi kommer att behöva satsa mer 
och mer pengar inom välfärdssektorn, 
sa Mats Odell med hänvisning till att allt 
fler i samhället är äldre.
 Mats Odell nämde också kommande 
satsningar på lokala servicekontor, som 
kommer att ge bättre service till med-
borgarna och förhoppningsvis fler ar-

Mats Odell om kommunal 
ekonomi och ledarskap
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betstillfällen även i glesbygd för perso-
ner inom SKTFs organsationsområde.
Ledarskapet i offentlig sektor var ytterli-
gare ett ämne som kom upp.
 – Kommuner och landsting har ett 
väldigt stort ansvar som arbetsgiva-
re, och där har vi inte lyckats fullt ut, sa 
Mats Odell och refererade bland annat 
till SKTFs undersökning om hur eko-
nomer i offentlig sektor uppfattar sin ar-
betsgivare. 
 – Vi har också uppmärksammat lö-
neskillnader mellan män och kvinnor 
som inte är sakligt grundade, och det 
är viktigt att arbeta vidare med detta, sa 
Mats Odell.
 Avslutningsvis fick han varma applå-
der från ombuden efter följande uttalan-
de:
 – Ert och era medlemmars arbete är 
oerhört centralt för att medborgarna ska 
få den service som de kan förvänta sig!
 MWO

Göteborgs 
starke man, 
kommunalpo-
litikern Göran 
Johansson ta-
lade på för-
bundsmötet 
om ledarskap, 
vikten av tyd-

lighet, ansvar och befogenheter. 
 – Det är oerhört viktigt att styrningen 
är tydlig, och framför allt att uppföljning 
sker inom all verksamhet. Man måste 
jobba med helheten i en beslutsprocess 
och öka delaktigheten. Idag finns det 
vita luckor i kunskapsgenomströmning-
en och det försvinner mycket på vägen. 

Johansson talade även om att effekti-
visera inom offentlig sektor. Att mäta 
kvalitet och var tydlig under hela ked-
jan från början till slut i en beslutspro-
cess. Man ska veta vem som har ansva-
ret. Ledarskap är en viktig del i detta. 
 – Man måste låta de som är chefer att 
få vara chefer fullt ut. Man kan aldrig ha 
ansvar om man inte har befogenhet. 
Han avslutade talet med att trycka på en 
av fackens största uppgifter och utma-
ningar. Att rekrytera, sticka ut och hitta 
områden och arenor där man kan synas 
och verka. 
 – Ni måste ut i medierna, visa upp er 
och berätta för folk om medlemskapets 
värde. De som inte syns finns inte. HW

Mats Odell om kommunal 
ekonomi och ledarskap

Tydlighet i fokus i Göran  
Johanssons anförande
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Rikt utbyte i internationella hörnan

Poängen med att fackförbund besöker 
varandras kongresser är meningsutbyte 
och att lära sig av varandra.
 – Vi ska komma ihåg att fackfören-
ingsrörelsen är i grunden en internatio-
nell rörelse. Och när facken i olika län-
der arbetar tillsammans blir vi starkare, 
säger Olof Ambjörn, som är internatio-
nell sekreterare på SKTF och som arbe-
tar med våra internationella projekt.
 – Vi har också mycket att lära oss av 
varandra, fortsätter han. Svenska fack-
förbund har haft medvind på 1900-ta-
let, men nu när vi får det tuffare har vi 
mycket att lära av de fackförbund som 

har arbetat under svåra förhållanden se-
dan länge. 
 Allt som sades i plenum simultantol-
kades för alla internationella åhörare, så 
att de kunde följa med i diskussionerna. 

Och i internationella hörnan i kongress-
foajén fanns möjligheter för de svenska 
ombuden att möta sina fackliga kamra-
ter från andra länder. 

SKTFs förbundsmöte gästades av femton 

representanter från olika systerförbund 

runtom i världen.

Nästan alla är med i sydafrikanska 
kommunfacket

– Jag har lyssnat på debatterna med stort 
intresse, berättar Petrus Mashishi. Det 
var spännande att höra debatten om för-
slaget att kollektivavtalen bara skulle gäl-
la dem som är medlemmar i facket, sä-

ger han och berättar om systemet de har 
i Sydafrika. Där kostar det mer för dem 
som inte är medlemmar i facket. Enligt 
lagen får man ta ut en så kallad ”agen-
cy fee” för dem som inte är medlemmar 

En långväga deltagare på SKTFs förbundsmötet var Petrus 

Mashishi. Han är ordförande i SAMWU, SKTFs/Kommunals 

motsvarighet i Sydafrika. 
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Rikt utbyte i internationella hörnan

i facket för att de 
ska kunna åtnjuta de för-

delar som förhandlats fram mellan fack 
och arbetsgivare. Denna avgift är större 
än medlemsavgiften till facket.
 SAMWU bildades 1987 utifrån en 
sammanslagning av fem förbund, och 
har på dessa 20 år i stort sett tiodubblat 
sitt medlemsantal.
 – Vi verkar inte bara i arbetslivet, be-
rättar Petrus Mashishi. Vi vill förbättra 
hela livet för våra medlemmar. Det gäl-
ler lagstiftning, infrastruktur och hur 

människor bor. 
 – Vi har ett stort inflytande på 
Sydafrikas politik, fortsätter han. Vi har 
ett formellt samarbete med ANC och vi 
bekostar en del av deras valrörelse mot 
att de lovar förbättra för våra medlem-
mar.
 Vilka tips har då ett så framgångsrikt 
förbund till SKTF om hur man får med-
lemsutvecklingen att vända?
 – Ni borde vara mer konkreta om 
hur ni väljer att förändra facket, säger 
han. Jag tror att en effektiv väg är att hål-

la medlemmarna aktiva lokalt. Starta lo-
kala arbetsgrupper och driv lokala frå-
gor. Det är ju medlemmarna själva som 
       är organisationen.  KN

     SAMWU

SAMWU står för South African Municipal 
Workers Union. De organiserar alla anställda i 
kommuner och vattenverk. De har 130 000 med-
lemmar, är medlemmar av COSATO och har ett 
formellt samarbete med ANC.

Internationella gäster på förbundsmötet
P Gunn Olander, Delta, Norge. Vårt systerförbund i Norge som organiserar 
samma yrkesgrupper som vi.
P Juris Lalnins, LAKRS, Lettland. SKTF har nära kontakter med Lakrs som orga-
niserar anställda i kommunala företag.
P Kalle Liivamägi, ROTAL, Estland. SKTF har nära kontakter med Rotal som 
organiserar anställda i stat och kommun.
P Alison Shephard, ordförande i internationella kommittén – UNISON, 
England. Ett av de största fackförbunden i England, som organiserar i stort 
samma yrkesgrupper som SKTF.
P Petrus Mashishi, SAMWU, Sydafrika. 
Projektsamarbetspartner som organiserar anställda i kommuner.
P Alice Hennessy, IMPACT, Irland. Största organisationen för offentligt 
anställda, organiserar i stort samma yrkesgrupper som vi, tätt samarbete 
via EPSU:s fasta kommitté för lokal och regional förvaltning.
P Norbert Haudum och Thomas Kattnig, Gemeinschaft der Gemeinde-
bediensteten, Österrike. 
Organiserar samma yrkesgrupper som SKTF.
P Tatiana Zhitlova och Olga Klimova, ALSWU, Ryssland.
Projektsamarbetspartner, organiserar kommunalt anställda.
P Jacek Ciacma, Publicas Comiciones Obreras, Spanien. 
Organiserar brett inom administration på nationell och lokal nivå.
P Vida Cirbiene, Lithuanian Trade Union & Health Care Employ-
ees, Litauen. Projektsamarbetspartner, organiserar anställda inom 
hälsosektorn.
P Mihai Dutca, vice ordförande, SANATATE, Moldavien.
Projektsamarbetspartner, organiserar anställda inom hälsosek-
torn.
P Oscar Yanez Pol, ASEMUCH, Chile. 
Projektsamarbetspartner, organiserar kommunalt anställda. 
P Kjartan Lund, NOFS, Norge. 
Det nordiska samarbetet mellan medlemsorganisationer i 
EPSU och ISKA.
 
ISKA: Den globala fackliga organisationen för stats- och 
kommunalanställda.
EPSU: European Federation of Public Servide Unions.
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– Det har varit oerhört intensiva dagar, 
men både givande och lärorikt, säger 
en av deltagarna i Ledare i SKTF, Maria 
Larsson från Bollnäs. Vi är tacksam-
ma för att vi fått den här möjligheten att 
vara med på förbundsmötet och lära oss 
hur det går till. 
 – Fast det är klart att det varit frustre-

rande ibland att inte ha förslagsrätt – det 
är det bara ombuden som har, fortsätter 
hon. 
 Deltagarnas uppgift på mötet var att 
bidra med de yngres perspektiv på frå-
gorna. 
 – Vi har fått god respons, berättar 
Maria. Vi har framfört våra åsikter, även 

Elva unga ledare i SKTF tog plats på förbundsmötet
Som en del i utbildningen fick deltagarna i utbildningen Ledare 

i SKTF närvara på förbundsmötet. De elva deltagarna fanns på 

plats i en monter för att prata med ombuden i pauserna och 

vara med i utskotten och i plenum.

Ledare i SKTF-gänget fanns på plats på förbunds-
mötet och minglade med ombuden i sin monter.
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Elva unga ledare i SKTF tog plats på förbundsmötet
om det inte nödvändigtvis blev som vi 
tyckte i alla frågor. 
 Inför förbundsmötet hade ledar-
gänget förberett en workshop som skul-
le handla om gott ledarskap i SKTF. Till 
slut fanns det dock inte tid för någon 
workshop, eftersom förhandlingarna i 
plenum drog ut på tiden.
 – Det var väldigt synd att den blev in-
ställd, säger Maria. Men istället kommer 
vi gärna ut till avdelningar och klubbar 
för att prata om gott ledarskap i SKTF 
och hur vi kan nå yngre. Det är bara att 
höra av sig till oss! KN

     Ledare i SKTF

Genom Ledare i SKTF får de 14 deltagarna en omfattande ledarut-
bildning, möjlighet till personlig utveckling, en egen mentor och 
en direkt koppling till SKTFs verksamhet. Han eller hon får också 
en god inblick i SKTFs organisation och värderingar.

Anna Hjelmgren, Ledare i SKTF

Jönköpingsavdelningen

– Syns man inte så finns man inte. SKTF behöver 

profilera sig mer, och vi behöver jobba mer med 

Tria ute i lokalavdelningarna så att det är tydligt att 

Tria är en del av SKTF. 

 En viktig nyckel är yrkesfrågorna, och det gäller 

inte bara de sociala yrkena även andra. Unga har en 

stark jag-känsla och behöver känna att ”jag har en 

plats i SKTF för att jag är bibliotekarie”.
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Mingel
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Drygt tjugo deltagare behandlade i ut-
skottet ”Världens modernaste välfärd” 
sju inkomna motioner samt ett revide-
rat välfärdsprogram. Det blev intressan-
ta diskussioner bland annat om fackets 
roll i välfärdssamhället. 
 – Vi har haft otroligt bra diskussioner 
i vårt utskott, trots att vi bara hade sju 
motioner, berättar utskottets ordförande 
Fredrik Gustavsson. Det har varit roligt 
och lärorikt. Vi har ju behandlat ett stort 
och tungt ämne men det har varit högt 
i tak och en bra stämning. Vi var också 
överens i nästan allt och biföll samtliga 
av förbundsstyrelsens förslag till beslut. 
 En motion som engagerade många, 
var nummer sju som handlar om lands-
tingens nedskärningar av administrativ 
personal på grund av försämrad ekono-
mi. Personal med sjukvårdande uppgif-
ter tvingas ta över en hel del av de ad-
ministrativa uppgifterna och får därmed 

mindre tid över för patienter. Många i 
utskottet pekade även på en liknande ut-
veckling inom andra områden till exem-
pel skola och social omsorg. 
 Utskottet beslöt ändå att bifalla för-
bundsstyrelsens förslag, att anse motio-
nen besvarad men bifogade ett tillägg. 
 ”Utskottet vill med kraft uppmärk-
samma förbundsmötet och förbunds-
styrelsen på vikten av att fortsätta arbeta 
med frågorna och att uppföljning av in-
satser sker och att dessa redovisas/åter-
kopplas.”
 Frågan debatterades även i plenum. 
 – Det är helt fel att göra så här, sa 
Gun-Britt Delsvik Svensson, ordföran-
de i Västra Götalandsregionen avdelning 
282. Jag vill inte att mina skattepengar 
går till att en läkare gör det jobb som en 
läkarsekreterare ska göra. Det är slöseri 
med resurser och det drabbar patienter-
na! HW

Intensiva diskussioner i utskotten
Alla beslut som fattas på förbundsmötet 
har först diskuterats i olika utskott. I år 
behandlade utskotten fem olika teman.

A. Världens modernaste 

välfärd 

B. Attraktiva jobb och 

arbetsplatser 

C. Arbetslivet en del av livet 

D. SKTF 2012 – ett 

förändringsarbete inom 

ramen för facketförändras.nu

E. Drivkrafter för framtiden
 
Alla förbundsmötesombud fick välja 
om de ville sitta i A-, B-, C- eller E-ut-
skottet, utifrån vilket tema de var mest 
intresserade av. Alla utskott behandla-
de dessutom SKTF 2012-rapporten med 
SKTFs inriktningsmål. Störst var intres-
set för utskott B, som bildade fem ut-
skott. Samordning av arbetet i alla ut-
skott skedde i en redaktionskommitté.
 Dessutom fanns ett ekonomiutskott, 
som träffats redan före förbundsmötet 
för att kunna vara extra insatta i förbun-
dets ekonomi, samt ett valutskott. 

     Utskott på förbundsmötet

På förbundsmötet går utskotten 
igenom de motioner och rap-
porter som kommit in och tittar 
på förbundsstyrelsens svar och 
förslag till beslut som skickats ut 
till ombuden i förväg. Ledamö-
terna i utskottet diskuterar varje 
motion för att komma fram till en 
åsikt som de tror får majoritet i 
plenum. Utskottets åsikter samlas 
i ett betänkande som alla ombud 
sedan tar ställning till i plenum, 
där förbundsmötets slutgiltiga 
beslut i varje fråga fattas. 

A Världens modernaste välfärd
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Utskottet Attraktiva jobb och arbetsplat-
ser var det utskott som flest ledamöter 
hade valt att vara med i. Det blev så stort 
att det behövde delas upp i fem delut-
skott som arbetade parallellt och delade 
upp motionerna mellan sig.
 På agendan i utskottet fanns frågor 
om lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö, 
arbetsmarknad och sysselsättning samt 
ledarskap. 33 motioner hade kommit in 
till förbundsmötet kring de ämnena. 
 – Vi hade ett väldigt bra klimat i ut-
skottet. Alla kom till tals och vi stöt-
te och blötte frågorna tills vi enades om 
hur vi ville formulera oss i betänkandet, 
säger Lena Siljebråt från Eskilstuna som 
valdes till ordförande för ett av delut-
skotten. 

Motioner lämnas vidare till av-
talsgrupperna
Många av de motioner som handlar om 
avtalsfrågor beslutas av förbundsmö-
tet att anses besvarade med tillägget att 
de skickas vidare till avtalsgrupperna in-
för kommande avtalsrörelse. Det förfa-
randet hade föranlett en motion (B11), 
där motionären ställde frågan vad som 
egentligen händer med motionerna ef-
ter att avtalsgruppen tagit emot dem. 
Förslaget i motionen var att alla uppdrag 
som lämnas vidare från förbundsmö-
tet ska redovisas vid nästa förbundsmö-
te. Den motionen bifölls av förbunds-
mötet med tillägget att förbundsstyrel-
sen ska finna lämpliga former för redo-
visningen. 
 De motioner som överlämnades från 
årets förbundsmöte till kommande av-
talsgrupper handlade till exempel om lo-
kala parternas roll i lönebildningen, lä-
karsekreterarnas löner, om avtalskon-
struktioner med icke definierat utfall, 
om möjligheterna att teckna lokala avtal 
angående jourtidsarbete, antalet semes-
terdagar oberoende av ålder med mera. 

Mer inflytande i avtalsrörelsen
Två motionärer (B9-10) ansåg att den 
demokratiska processen skulle bli bättre 

i avtalsrörelsen om förbundsmötet utsåg 
avtalsråd som skulle leda de centrala av-
talsförhandlingarna. Bakgrunden ansåg 
motionärerna var att besluten om av-
talen fattas för långt bort från medlem-
marna. Förbundsstyrelsen föreslog av-
slag på motionerna med motiveringen 
att det system SKTF redan har med fo-
rum, avtalskonferenser och avtalsgrup-
per möjliggör för fler förtroendevalda 
att medverka i förhandlingsarbetet än i 
systemet som motionärerna föreslog. 
 I utskotten och plenum blev det en 
del diskussioner om detta, bland annat 
om hur avtalsgrupperna kan bli bättre 
på att kommunicera med förtroendeval-
da och medlemmar inför och under av-
talsrörelsen. Förbundsmötet beslutade 
att avslå motionerna, men med ett till-
lägg att dialogen behöver utvecklas un-
der förhandlingarna.

Kollektivavtal bara för fackets 
medlemmar?
Andra motioner som föranledde dis-
kussioner var de som föreslog att SKTF 
skulle arbeta för att de förmåner som 
kollektivavtalet ger endast ska gälla fack-
ets medlemmar (motionerna B5-7). 
 – Det här är frågor som väcker käns-
lor och funderingar bland många som 
är engagerade fackligt, säger Maj-Lis 
Lindberg från Kalmar läns landstings-
avdelning, som var ordförande i ett av 
delutskotten. Hur ska vi hantera dem 
som väljer att stå utanför, men ändå får 
ta del av förmånerna som facket för-
handlar om? 
 Den här frågan diskuterades sedan 
även i plenum, som avslog motionerna. 
De som argumenterade för avslag mena-
de bland annat att vi måste använda oss 
av andra metoder än tvång för att få nya 
medlemmar och istället jobba för att öka 
kännedomen om kollektivavtalets för-
delar. Ett annat argument var att ett så-
dant system skulle leda till lönedump-
ning och att arbetsgivare inte skulle vil-
ja anställa organiserade personer.

En motion (B8) hade ett konkret för-
slag på hur kollektivavtalet kan göras 
mer känt, nämligen att helt enkelt häf-
ta på gällande kollektivavtal på anställ-
ningsavtalet vid nyanställningar. Ett bra 
förslag tyckte förbundsstyrelsen och för-
bundsmötet, som uppmanar avdelning-
ar och klubbar att komma överens med 
arbetsgivaren om hur man kan göra kol-
lektivavtalet mera känt. KN

Alla motioner och förbundsmötets beslut 
finns på www.sktf.se/forbundsmote

Intensiva diskussioner i utskotten B Attraktiva jobb och arbetsplatser
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C Arbetslivet, en del av livet
Med 24 motioner på agendan, samt ett 
nytt program för mänskliga rättighe-
ter och likabehandling samt SKTFs pro-
gram för jämställdhet och internationel-
la frågor, drog de två grupperna i utskott 
C igång arbetet. 
 Utskottsordförande i C1 var Ann-
Katrin Elvidotter och i C2, Susanne 
Jönsson.
 Susanne Jönsson, ordförande i C2, 
hur flöt arbetet på i ditt utskott?
 – Det gick bra. Jag var första gången 
jag satt ordförande i ett utskott och det 
var väldigt roligt! Vi hade bra innehålls-
rika diskussioner med många synpunk-
ter. Alla fick chansen att komma till tals. 
 Var ni överens om allt? 
 – Nja, vi blev överens när de båda ut-
skottsgrupperna skulle prata ihop sig. 
Man vill ju gärna uppnå konsensus och 

det fick vi till slut men vi fick jämka lite 
på vägen. 
 – Var det någon fråga som var mer 
”het” än de övriga? 
 – Ja det var några frågor som enga-
gerade många, en gällde de motioner 
som handlade om en utvidgning av Lex 
Realia att även omfatta andra yrkesgrup-
per än de inom socialtjänsten. Andra var 
programmet för mänskliga rättigheter 
och likabehandling och programmet för 
jämställdhet. Där lämnade vi ett yrkan-
de att införliva jämställdhets- och mång-
faldsprogrammen i ett nytt program för 
mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
likabehandling. 
 Frågan debatterades i plenum men 
förbundsmötet gick på förbundsstyrel-
sens förslag, vilket innebär att jämställd-
hetsprogrammet ska revideras. HW

E Drivkrafter för framtiden

– Det som gjorde det lite stökigt för oss 
var att de två E-utskotten hade landat 
lite olika i sina förslag när det gällde den 
lokala organisationen, berättar Bengt 
Björkman, Umeåavdelningen, som var 
ordförande i utskott E1 och redovisade 
utskottets förslag i plenum.
 – För en del var det först lite svårt att 
acceptera att det andra utskottet var inne 
och tyckte helt annat i ”våra” frågor. Men 
det var många frågor som gick in i var-
andra och det blev en hel del kompro-
misser i utskottets förslag.
 Det blev sent kvällsarbete fram till 
23.30 för att man skulle hinna få färdigt 
sitt förslag till måndag morgon. När det 
sedan var dags för beslut i plenum var 
det ännu fler som ville tycka till, och det 

var långt ifrån alla beslut som fattades i 
enlighet med utskottets förslag.
 – Vi hade den typen av frågor som 
ofta blir tvungna att lösas i plenum, sä-
ger Bengt Björkman.
 Stort ståhej utbröt när det verkade 
som om besluten som fattades verkade 
gå på tvärs mot varandra. 
 – Jag blev lite glad när jag såg att pre-
sidiet hade samma svårigheter som vi 
hade haft i utskottet, skrattar Bengt 
Björkman.
 – I övrigt var det ett ganska normalt 
utskottsarbete. Det var högt i tak med 
många diskussioner och fina inlägg. Jag 
räknade till 148 inlägg i E1-utskottet, och 
i stort sett alla ombud var delaktiga. Det 
är kul!

Utskotten E1 och E2 hade ett digert arbete att göra, med 

omkring 100 motioner att diskutera vid sidan av rapporten om 

SKTFs lokala organisation, ekonomifrågor samt förslag om 

senior- och pensionärsverksamheten. Man arbetade till sena 

kvällen på söndagen.
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 – Jag tycker att arbetet i utskottet 
fungerade bra, det blir alltid svårt när 
flera utskott ska komma fram till ett ge-
mensamt betänkande, säger Elisabeth 
Adolfsson som var förbundsstyrelsens 
representant i utskott E2. 
 – Det är alltid bra med diskussioner 
för att komma fram till bra beslut. Frågor 
måste brytas ut och alla synpunkter lyf-
tas. Men ibland kan jag tycka att vi bor-
de ägna mer tid och energi åt framåtsyf-
tande frågor än åt att ändra redan fatta-
de beslut. Hur ska vi bli världens bästa 
fackförbund 2012? Det är den allra vik-
tigaste frågan, tycker jag, säger Elisabeth 
Adolfsson.

Förenklad information  
och nya företrädarroller
Förbundsmötet biföll följande motioner 
som gäller rekrytering.
 E 5, om rekrytering till A-kassan: SKTF 
ska arbeta för att påverka så att A-kas-
san underlättar övergången och därmed 
inträdet i A-kassan, och för att A-kassan 
tar fram en tydlig och lättförstålig infor-
mation som de rekryteringsansvariga kan 
lämna till presumtiva medlemmar.
 E 7, om samarbete mellan Tria och lo-

kalavdelningen: lokalavdelningen ska 
inbjudas vid insatser på högskolor och 
universitet, och ska då främst sprida 
kunskap om SKTFs organisation på or-
ten. Denna insats ska pågå i minst 2 år 
och utvärdering ska genomföras efter 2 
år, för att vara underlag till beslut kring 
fortsatt samarbete mellan lokalavdel-
ningen och Tria.
 E 9, om yngre medlemmars delaktig-

het i det fackliga arbetet i SKTF: att för-
bundsstyrelsen utformar ett arbete kring 
nya strukturer, företrädarroller och sätt 
att organisera sig.
 E 12, om information innan rekryte-

ring särskilt för yngre: att ta ansvar för att 
informera unga och akademiker om vad 
ett fackligt medlemskap i SKTF inne-
bär, för att ta fram ett tydligt och peda-
gogiskt informationsmaterial som vän-
der sig till personer som inte känner 

till vad ett medlemskap i fackförbund/i 
SKTF innebär, och att arbeta aktivt med 
att få samtliga verksamma inom SKTF 
att söka upp, informera och stötta denna 
målgrupp inom sina egna verksamheter.
 E 14, om Fair Trade-produkter i SKTF-

butiken: förbundsstyrelsen ska se över 
produkterna i SKTF-butiken så att de 
ligger i linje med ett schyst fackförbund.
 E 17–19, om att synliggöra förbunds-

styrelsens verksamhet: att på ett lätt-
tillgängligt sätt på sktf.se lägga ut infor-
mation om uppdrag och aktiviteter som 
förbundsstyrelsens ledamöter delta-
git i, och att förbundsstyrelseledamöter 
när tillfälle ges för dialog med förtroen-
devalda om det arbete som pågår i för-
bundsstyrelsen, och tar med synpunkter 
tillbaka till förbundsstyrelsen.
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Olika åsikter om arbetslösas  
avdelningstillhörighet
En betydande del av både arbetet i ut-
skottet och diskussionen i plenum hand-
lade om utvärderingen av SKTFs lokala 
organisation. Den stora stötestenen var 
avdelningstillhörigheten för de arbets-
lösa.  I utvärderingen konstaterades att 
verksamheten för de arbetslösa inte har 
fungerat tillfredsställande i den nya or-
ganisationen. Därför föreslog förbunds-
styrelsen, och utskottet, att de arbetslö-
sa medlemmarna ska kvarstå som med-
lemmar i de avdelningar där de hade 
sina senaste anställningar, och att de all-
männa klubbarna för arbetslösa samt de 
regionala forumen ska upphöra. Flera 
av de arbetslösa ombuden tryckte dock 
på den sociala aspekten, vikten av att 
möta personer i liknande situation, och 
på vikten av att även de arbetslösa har 
representanter på förbundsmötet. Efter 
votering blev beslutet i enlighet med ett 
förslag från Lennart Merking, vice ord-
förande i Göteborgsavdelningen: att en 
arbetsgrupp tillsätts, med representan-
ter från förbundsstyrelsen och de all-
männa klubbarna för arbetssökande. 
Arbetsgruppen ska utreda de arbets-
sökandes framtida ställning i organisa-
tionen och verksamheten inom SKTF. 
Nuvarande organisation gäller till för-
bundsmötet 2010. Konsekvenser för av-

delningarna ska ingå i översynen.
 En nära besläktad fråga gällde möjlig-
heten till samarbete och flexibilitet i den 
lokala organisationen, något som togs upp 
i motionerna E 35–44. Förbundsmötet 
fattade beslut enligt utskottets förslag: 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att, till 
förbundsmötet 2010, utreda och föreslå 
principer/kriterier för andra avdelnings-
gränser, sammanläggningar eller sam-
verkan. Förbundsstyrelsen ska i utred-
ningsarbetet beakta motionerna E 35–
40, 43 samt 47. Utredningen ska dessut-
om uppmärksamma nya arbetsformer 
och tillvägagångssätt, och förbundssty-
relsen ska underlätta för ombuden i de 
allmänna klubbarna genom att ge dem 
stöd till engagemang.
 Motion E 45, av Magnus Sällström från 
Vårdföretagarna allmän klubb, bifölls av 
förbundsmötet efter diskussion och vo-
tering i plenum. Förbundsstyrelsen och 
utskottet hade föreslagit att delar av mo-
tionen skulle bifallas, men den bifölls se-
dan i sin helhet. Beslutet innebär att för-
bundsstyrelsen ska se över effekterna av 
inordnandet av de allmänna klubbar-
na samt titta på hur medlemmar i de all-
männa klubbarna blir bättre represente-
rade i förbundet, att avgiften som med-
lemmarna i allmänna klubbar beta-
lar bör motsvara engagemanget i dessa 
klubbar, att ombud i allmänna klubbar 

får en budget baserad på antalet med-
lemmar hos arbetsgivaren för att kun-
na bedriva viss verksamhet hos arbets-
givaren, och att förhandlande ombuds-
män delger ombud på arbetsplatsen hur 
eventuella förhandlingar gått och tillfrå-
gar ombudet om dennes syn på en för-
handlingsframställan som gjorts. 
 Motion E 48 av Jönköpingsavdel-
ningen, som yrkade på att avskaffa den 
obligatoriska överenskommelsen mel-
lan center och avdelning om vilka upp-
gifter avdelningen har, bifölls enligt för-
bundsstyrelsens och utskottets förslag. 
En överenskommelse mellan center och 
avdelning är inte längre nödvändig, men 
kan användas av dem som så vill.

Senior- och pensionärsverksam-
heten utreds och tidningskoncept 
ses över
Förbundsmötet beslutade att i enlighet 
med utskottets förslag tillsätta en arbets-
grupp som ska utreda senior- och pensi-
onärsverksamheten. Arbetsgruppen ska 
bestå av representanter från förbunds-
styrelsen och avdelning 700, och ska 
utreda avdelning 700 och seniorernas 
framtida ställning i organisationen och 
verksamheten inom SKTF. Nuvarande 
stadgar och organisation får gälla till för-
bundsmötet 2010.
 Motion  E89-90 yrkade på att tid-
ningen Social Qrage ska återgå till att bli 
en gratistidning. Efter omfattande dis-
kussioner och votering blev beslutet att 
behålla den som en prenumerationstid-
ning, men ge förbundsstyrelsen i upp-
drag att se över möjligheten att ta fram 
ett tidningskoncept för flera av SKTFs 
yrkesgrupper, och att inordna frågan i 
SKTF 2012. Detta ska presenteras på för-
bundsmötet 2010. 
 Flera motioner hade inkommit om 
att ändra förbundsstyrelsens mandatpe-
rioder, och återgå till så kallade saxade 
mandat, men förslaget avslogs. MWO

Alla motioner och förbundsmötets beslut 
finns på www.sktf.se/forbundsmote
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Ekonomiutskottet
Frågor om SKTFs ekonomi behand-
las vart fjärde år på förbundsmötet. På 
grund av frågornas dignitet hade leda-
möterna i ekonomiutskottet påbörjat sitt 
arbete redan före förbundsmötet. Sedan 
december 2007 fram till förbundsmötet 
sammanträdde man i 8 dagar, där bland 
annat utbildning i SKTFs verksamhet 
och budget ingick.
 Ekonomiutskottet hade omfattan-
de diskussioner om hur ofta ekonomi-
frågorna ska diskuteras och hanteras på 
förbundsmötet, eftersom flera motioner 
föreslog bland annat en tätare hantering 
och en utökad rapportering. Beslutet 
blev att behålla ordningen att behand-
la ekonomifrågorna på vartannat för-
bundsmöte, men att förbundsstyrelsen 
på varje förbundsmöte ska lämna en ak-
tuell rapport om verksamheten och det 
ekonomiska läget  för diskussion.
 Att förbereda beslut om medlems-
avgifter var en viktig del i uppdraget. 
Utskottet ville inte fastslå några avgifts-
befrielser för vissa grupper, såsom före-
slogs i några motioner (till exempel för 
unga eller äldre), men tyckte att det är 
viktigt att pröva olika rekryterande me-
toder. Utskottet föreslog att förbundssty-
relsen ska utreda och göra konsekvens-
analyser av vad olika typer av avgiftsbe-
frielser kan innebära. Så blev också be-
slutet i plenum.

 Medlemsavgiften är tills vidare upp-
byggd enligt samma modell som tidi-
gare, med uppburen lön/ersättning som 
grund för den avgift varje medlem beta-
lar.
 Förbundsavgiften ska vara enligt föl-
jande:
Förbundsavgift 1: 1,00%
Förbundsavgift 2: 1,16%
Förbundsavgift 3: 1,21%
 Högsta avgiftsgrundande lön räknas, 
på samma sätt som tidigare, utifrån for-
meln 5,7 x basbeloppet / 12 månader. 
 En utredningsgrupp, med förtroen-
devalda från varje region, ska tillsättas 
på regionkonferenserna i höst för att ta  
fram förslag för en framtida medlems-
avgiftsmodell. Gruppen ska bland annat 
titta på avgiftskonstruktioner som både 
främjar rekryteringsmöjligheterna och 
SKTFs förmåga att behålla de befintli-
ga medlemmarna. Förslaget ska presen-
teras på förbundsmötet 2010, men först 
ska en remissomgång bland avdelningar 
och klubbar ske. Beslut i frågan fattas på 
förbundsmötet 2012.
 Förbundsmötet beslutade också, i en-
lighet med utskottets förslag, att verk-
samheten delvis ska finansieras med av-
kastningen från konfliktfonden även de 
närmaste fyra åren och att den delen ut-
ökas jämfört med tidigare år. MWO
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SKTFs program fastslagna och bekräftade

Förbundsmötet fastställde och bekräf-
tade nio program som tydliggör SKTFs 
värdegrund, ideologi och vision inom 
de olika områden där SKTF verkar. 
 Programmen är ett sätt för SKTF 
att knyta ihop sin långsiktiga vision 
och ideologi med den mer vardagsnära 
verksamhetsinriktningen. Programmen  
anger SKTFs grundläggande uppfatt-
ningar inom viktiga sakområden och 
slår fast SKTFs fackliga politik. 

Sedan tidigare förbundsmöten fanns 
program för 
P välfärd 
P lön 
P anställningsvillkor 
P arbetsmiljö 
P sysselsättning och arbetsmarknad 
P Ledarskap 
P jämställdhet 
P Internationella frågor 

Dessa program valde  
förbundsmötet att bekräfta, 
fast med tilläggen 

P att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
med välfärdsprogrammet som grund ta 
fram sektorsdokument för kommuner, 
landsting, kyrka och privata företag. 
P att ge förbundsstyrelsen i uppdrag 
att komplettera programmet för anställ-
ningsvillkor med ståndpunkter kring ar-
betstidsfrågan.
P att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
revidera programmet för sysselsättning 
och arbetsmarknad utifrån de diskus-
sioner som förs på 2008 års förbunds-
möte samt i dialog på regionala konfe-
renser.
P att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att 
revidera programmet för jämställdhet

Nytt program för mänskliga rät-
tigheter och likabehandling
Förbundsmötet antog också ett helt nytt 

program för mänskliga rättigheter och 
likabehandling. Programmet slår fast att 
SKTFs mål är att alla oavsett kön, etnisk 
bakgrund, sexuell läggning, funktions-
hinder, religion eller ålder, ska ha sam-
ma rätt och möjligheter till anställning 
och utveckling i arbetslivet samt till goda 
villkor i arbetet i övrigt. För SKTF är det 

en självklarhet att all kränkande särbe-
handling i arbetslivet oavsett grund, ska 
identifieras och elimineras. KN

Alla SKTFs nio program kan du läsa i sin 
helhet på sktf.se > SKTF tycker
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Förändring – måste 
det göra ont?
Fackförbunden är varken den första el-
ler sista folkrörelse som ställs inför tuf-
fa krav på förändring för att kunna en-
gagera nya generationer. Hur har andra 
gjort? Ledande företrädare för IOGT-
NTO och Rädda barnen delade under 
förbundsmötet med sig av sina erfaren-
heter i ett seminarium. 
 Båda organisationerna tryckte på vik-
ten av att utveckla befintlig verksamhet 
såväl som att bygga nytt. 
 För tio år sedan kämpade IOGT-NTO 
med vikande medlemssiffror. Läget var 
så allvarligt att man centralt bestämde sig 
för att agera kraftfullt. Man tillsatte en ut-
redning för att se över medlemsstruktu-
ren och anlitade en extern konsult. 
 Det man kom fram till var att man 
ditintills lagt för mycket fokus på kring-
verksamhet och inte koncentrerat sig på 
kärnverksamheten. För medlemmar-
na var nykterhet det centrala, inte socia-
la evenemang. Ett visionsdokument togs 
fram och därefter började arbetet med 
att förankra inriktningen bland de för-
troendevalda i distrikten. 
 Processen tog tid men gav resultat. På 
tre år ökade medlemsantalet från 34 000 
år 2005 till 48 000 medlemmar i år. 

Framgångsfaktorer i  
förändringsarbetet var 
P En stark och karismatisk ordförande
P Nätverk inom den egna organisatio-
nen men även med andra aktörer
P Utnyttjande av forskning
P Uthållighet
P Eldsjälar
 På Rädda barnen hade man en an-
nan utgångspunkt. Där var inte pro-

blemet sjunkande medlemssiffror, men 
man hade kommit för långt ifrån grund-
tanken och ägnade sig mer åt internatio-
nellt arbete, fadderverksamhet och bi-
ståndsarbete. Man beslöt att tillsätta ett 
framtidsutskott med representanter från 
hela landet. Även här använde man sig 
av en extern konsult. Den lokala verk-
samheten förstärktes, grundtanken åter-
upptogs, att fokusera på barns rättighe-
ter. Man satsade på en ledarskapsutbild-
ning och bildade också ett ungdomsför-
bund. 
 Till skillnad från IOGT-NTO så valde 

Rädda barnen att börja sin process ner-
ifrån och upp. Det tog visserligen läng-
re tid men man försökte förenkla all for-
malia genom att till exempel ändra upp-
lägget på sina riksmöten. På så sätt ut-
vecklades demokratin och engagemang-
et ökade. Istället för utskott, debatt och 
beslut införde man påverkanstorg där 
samtliga förtroendevalda fick möjlighet 
att påverka genom att tycka till om mo-
tionerna och lämna yrkanden i en data-
bas. 
 Engagemanget var, och är helt avgö-
rande. Inom Rädda barnen rekryterar 
man förtroendevalda på engagemang-
et. Formen får inte styra, det viktigas-
te är inte att det finns kompletta styrel-
ser utan att det finns engagerade stolta 
medlemmar som kan tänka sig att arbe-
ta för en god sak. 
 
Framgångsfaktorer
P En stark ledare
P Anlita en utomstående konsult
P Definiera uppdraget
P Definiera kärnverksamheten
 HW

Fair landsting och kommun
Ett av seminarierna gick under nam-
net Fair landsting och Fair kom-
mun. Inbjudna gäster var Linda Scott-
Jacobsson, Fairtrade-samordnare Lund, 
en av Sveriges Rättvisemärkta städer och 
Lennart Blank, som jobbar med upp-
handling i Västra Götalandsregionen.
 En av seminariedeltagarna var Annelie 
Sjöberg från Stockholmsavdelningen. 
 – Jag tycker att vi fick matnyttig in-
formation på den korta tid vi hade, be-
rättar hon. Linda berättade hur de kon-
kret gått till väga för att få utmärkelsen 
Fair Trade City. Det var SKTF som lyft 
frågan och drivit på så att det blivit ett 
politiskt beslut att Lund skulle ansöka 
hos föreningen Rättvisemärkt för att få 
bli en Fair Trade City.
 För att få bli en rättvisemärkt stad är 
det vissa kriterier som måste uppfyllas, 
till exempel att det finns ett visst antal af-

färer, caféer och restauranger som säljer 
rättvisemärkt och att ett visst antal ar-
betsplatser har rättvisemärkta produk-
ter. 
 Lennart Blank berättade sedan om 
sitt arbete med etisk upphandling i VG-
regionen. Sveriges landsting har kritise-
rats för att köpa in sjukvårdsprodukter 
som tillverkats under förhållanden som 
kränker mänskliga rättigheter. Regionen 
deltar i projektet ”Hållbar upphandling” 
och arbetar med etisk och miljömässig 
upphandling genom hela tillverknings-
kedjan.
 –Det blev lite kort, för vi hade ont om 
tid, säger Annelie, men Lennart berät-
tade vilka etiska krav man enligt lagen 
har möjlighet att ställa vid offentlig upp-
handling. Vi fick bra tips om möjliga vä-
gar, ett ämne som inte är helt enkelt.
 KN

På måndagen fick ombuden chans att fördjupa sig på något 
av de åtta seminarier som arrangerades. Ombuden fick själva 
välja vilket seminarium de ville delta i. Seminarierna behand-
lade allt från strukturella löneskillnader och kollektivavtal till 
mänskliga rättigheter och klimatförändringar.
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Hur ska vi locka unga och 
välutbildade till jobb i den offentliga sektorn?
Under tisdagens paneldebatt diskutera-
des den viktiga frågan hur kommuner 
och landsting ska kunna profilera sig 
som en framtidsbransch för unga och 
akademiker med avseende på den stora 
generationsväxling vi står inför de kom-
mande åren. 
 Inbjudna var Per Nilsson från 
Ungdomsstyrelsen, Magnus Kolsjö, po-
litisk sakkunnig, Agneta Granberg, leda-
mot i styrelsen för Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) och Sara Pettigrew, 
verksamhetsutvecklare i Tria. 
 Eva Nordmark inledde med att visa 

på några siffror för 
att illustrera läget, 
och pekade bland 
annat på att kom-
munsektorn står in-
för 50 000 nyrekryte-
ringar under 2008. Av 
dessa kommer 50 % 

att kräva högskoleutbildning. 
 Även om kommuner och lands-
ting inte är de välutbildade ungas för-
stahandsval i rollen som arbetsgivare så 
finns det hopp menade hon. 
 – En undersökning som SKTF har 

gjort visar att det finns vissa kriterier som 
faktiskt lockar de unga att börja arbeta 
inom välfärdssektorn. Samhällsnyttan 
är en del, intressanta och varierande ar-
betsuppgifter är en annan. För ungdo-
mar är det även viktigt att få möjlighet 
till personlig utveckling och en bra ba-
lans mellan arbetsliv och privatliv. 
 Enligt Per Nilsson är detta en bild som 
han känner igen, bland annat från sin 
egen forskning. För de unga är det vik-
tigt att vara individualist och få möjlig-
het att kunna påverka sitt arbete och sin 
lön. Han jämförde intresset för de unga 

Eva Nordmark
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Hur ska vi locka unga och 
välutbildade till jobb i den offentliga sektorn?

att jobba i privat kon-
tra offentlig sektor och 
konstaterade att kom-
muner och landsting 
förlorar. 
 – Många yrken inom 
offentlig sektor är 
minst lika spännan-

de och roliga som de inom privat sek-
tor men det finns inte kunskap bland de 
unga om det i dagsläget. 
 Magnus Kolsjö menade att det är vik-
tigt att profilera sig genom att medvetan-
degöra varumärket. Om man ska kunna 

locka ungdomar och 
framför allt akademi-
ker att vilja börja job-
ba inom kommuner 
och landsting måste 
man tänka mer som 
i det privata närings-
livet. Där ser man inte 

problemet med kommande generations-
växling eftersom det redan är så popu-
lärt att jobba inom privat sektor. 

 Sara Pettigrew peka-
de på vikten av att re-
krytera rätt. 
 – Jag tror inte att vi 
kommer få svårt att få 
personal till offentlig 
sektor framöver trots 
de stora pensions-

avgångarna, men frågan är, hur får vi 
rätt personal, hur kan vi locka den bäs-
ta arbetskraften? Jag tror att ett bra sätt 
är att gå ut på högskolor och universitet 
och informera om vilka bra arbetsgiva-
re kommuner och landsting är för att få 
studenterna att aktivt välja offentlig sek-
tor. 

 Enligt Agneta Gran-
berg är generations-
växlingen ett bekym-
mer som SKL brottas 
med. Mycket kompe-
tens kommer att för-
svinna när en stor del 
av den äldre genera-
tionen går i pension. 

Hon vill förstärka diskussionen och pre-
senterade ett förslag för att behålla kva-
litén i verksamheten. Genom en saxad 
övergång med mentorskap, där den äld-
re anställde som är på väg ut, introduce-
rar och coachar den yngre nyanställde 
skulle kompetensövergången säkerstäl-
las. 
 Panelen var rörande överens om att 
det är en svår utmaning man står inför, 
men att det framför allt krävs nya former 
för samarbete för att visa upp välfärds-
sektorn som en attraktiv och nydanande 
arbetsgivare med lika goda utvecklings-
möjligheter som inom privat sektor.  HW

Magnus Kolsjö

Per Nilsson

Sara Pettigrew

Agneta 
Granberg
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Tätt bland 
montrarna

Under förbundsmötet fanns 

det flera utställare på plats, 

bland annat Tria. 

Sara Pettigrew, verksamhetsutveckla-
re på Tria, har du haft många besökare 
i montern? 
 – Ja, det har varit ganska många fak-
tiskt och det har varit mycket frågor om 
varför Tria inte har synts mer ute på uni-
versitet och högskolor. Vi jobbar ju gan-
ska mycket centralt, men visst måste vi 
synas mer lokalt. 
 Tria har ju just genomgått en genom-
gripande förändring när Unionen anslöt 
sig till studerandesamarbetet, vad är det 
viktigaste som händer nu tycker du?
 – Det är väldigt många saker som 
händer. Till exempel så har ju Tria tidi-
gare jobbat med ganska knappa resurser, 
men nu har förbunden gått in och näs-
tan fördubblat stödet. Vi har utökat från 
tre studerandeombudsmän till femton 
runt om i landet och vårt centrala kansli 
kommer att bestå av fyra personer. 
 Vad innebär det rent praktiskt och 
vad är Trias största utmaning just nu? 
 – Det här är helt avgörande för att vi 
ska kunna gå ut hårt och marknadsfö-
ra Tria och rekrytera studenter. Det är 
personliga möten som är rekryterande 
och här har vi en jättepotential! Den här 
satsningen innebär att Tria kommer att 
kunna synas mer ute. Vi kommer nu att 
jobba med målinriktad rekrytering, se 
över vårt medlemserbjudande och slim-
ma organisationen för att få den så kost-
nadseffektiv som möjligt. 
 Vad har du för råd till SKTF med tan-
ke på inriktningsmålen för 2012? 
 – Att jobba mer med övergångsar-
betet. Om vi i Tria lyckas pumpa in stu-
denter i förbunden så är det viktigt att ni 
förvaltar sådana presumtiva medlemmar 
när de går från att vara studenter till att 
bli yrkesverksamma. SKTF har kommit 
långt i den frågan men det finns mycket 
kvar att jobba med för att få in akademi-
ker, unga och nyanställda. HW
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Utställare på 
förbundsmötet
Många av SKTFs samarbetspartners tog tillfället i akt att 
träffa SKTFs ombud och visa vad de erbjuder. I foajén 
utanför kongresshallen fanns följande utställare på plats:

Verto, konsultbolag som arbetar med bland annat kar-
riärrådgivning. SKTFs karriärrådgivning sker i samarbete 
med Verto.
Förenade Liv, försäkringsbolag som SKTF samarbetar med
ISF, Ingenjörssamfundet (yrkesorganisation för ingenjö-
rer)
TCO, där 17 fackförbund är medlemmar varav SKTF är ett
KPA, försäkringsbolag som SKTF samarbetar med.
AMF, försäkringsbolag som SKTF samarbetar med.
Folksam, försäkringsbolag som SKTF samarbetar med.
Fair Unlimited, företag som säljer presentartiklar och 
profilprodukter producerade under rättvisa villkor.
Tidningen Lag & Avtal
Göteborgs stad 
Tria
Facketförändras.nu
Ledare i SKTF och SKTFs utbildningssatsning
SKTF Media 

     Fair Unlimited
Fair Unlimited säljer presentar-
tiklar och profilprodukter som är 
producerade under rättvisa villkor. 
Alla produkter, inklusive förpack-
ningarna, är tillverkade enligt 
principerna för Fair Trade. Skäligt 
betalt, att motverka barnarbete 
och diskriminering, samt respekt 
för demokratiska rättigheter och 
miljön ingår i hela sortimentet.
www.fairunlimited.se

En av utställarna både på Heden och i 
kongressfoajén var Fair Unlimited, som 
säljer schysta produkter. Chokladaskar 
som delades ut som gåvor till gästerna 
på förbundsmötet hade köpts in hos 
dem, men sortimentet innehåller även 
rättvisemärkta produkter som få kän-
ner till.
 – Vi tänkte att det var en möjlighet 
att komma i närmare kontakt med SKTF 
och de förtroendevalda, säger Daniel 
Mensch, VD på Fair Unlimited, om före-
tagets deltagande under förbundsmötet.
 – Det gav oss större kunskap om 
organisationen och insikt om dess med-
lemmar. Vi fick bra möjligheter att möta 
förtroendevalda och lära känna arbets-
platserna de representerar. Att synas 
tillsammans med SKTF tror jag också 
stärkte vårt varumärke, precis som det 
förhoppningsvis stärker SKTF att synas 
tillsammans med oss.
 Vilka frågor fick ni från de förtroen-
devalda?
 – Många frågade hur Fair Trade 
förhåller sig till miljörörelsen, och hur 
produkterna tillverkas. Det fanns också 
stor nyfikenhet på vilka produkter som 
finns. Nu, jämfört med för tre år sedan, 
känner de flesta till att det finns rätt-

visemärkt kaffe, te och choklad. Men 
många blir förvånade att höra att det 
också finns snittblommor, fotbollar, 
bomull och mycket mer, berättar Daniel 
Mensch.
 – En väldigt vanlig fråga var också 
hur man får tag i våra produkter, 
om de finns att köpa i SKTF-butiken. 
Förhoppningsvis kan det också bli så i 
framtiden, det skulle vi bli väldigt glada 
för! En fråga vi fick handlade om socker-
fri choklad för diabetiker. Det har vi inte 
i sortimentet idag, men vi ska definitivt 
titta vidare på det.

Schysta produkter på förbundsmötet

Om några 

månader kommer 

produkter från Fair 

Unlimited att finnas i 

SKTF-butikens 

sortiment.
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Nätverk för Fair Union 
i Stockholmsregionen

Den 26 augusti hölls en nätverksträff 
dit alla SKTF:are med intresse för Fair 
Union var välkomna.
 – Detta är ett försök att ta till vara det 
intresse som vi upplever bland SKTFs 
medlemmar och förtroendevalda vad 
gäller Rättvisemärkt och Fair Union, 
och stolthet över att SKTF profilerar 
sig, säger Anna Guwert, ombudsman på 
SKTFs center i Stockholm och en av de 
båda initiativtagarna till träffen.
 Den andra är Annelie Sjöberg, för-
troendevald i Stockholms stad och aktiv 
i rättvisemärkt-frågor.
 Tanken med nätverket är att alla ska 
lära sig mer, tipsa varandra och öka upp-
märksamheten kring Fair Union i regio-
nen.
 Träffen inleddes med kaffe och mack-
or från Barista, som är ett etiskt koncept 
i kaffebranschen. Till mätta och nöj-
da deltagare delade den inbjudna gäs-
ten Sibylle Mendes med sig av sina erfa-
renheter och tips, om hur man kan dri-
va krav på rättvisemärkta tjänster och 
produkter i kommun och landsting. 
Sibylle Mendes är upphandlingschef i 
Mariestads kommun, och formulera-
de redan 2000 ett förslag till etiska reg-
ler för upphandling i kommunen. Sedan 
2001 gäller en rad etiska principer som 
är förenliga med ILO:s konventioner. 
 – Vi har fått frågan ”hur kan ni ställa 
krav som ni inte kan följa upp”, när det 
gäller hur frukten odlas och så vidare, 
säger Sibylle Mendes.
 – Men någon måste ju börja! Vi kan 
sätta press på stora grossister, så att de 
i sin tur måste följa upp hur deras varor 
produceras. Nu börjar de stora leveran-
törerna känna av trycket.

 – Bryter man inte mot lagen om of-
fentlig upphandling om man ställer etis-
ka krav, undrade en av deltagarna.
 – Sveriges Kommuner och Landsting 
har varit väldigt försiktiga med att utta-
la sig om detta. Men det står ingenting 
i LoU att man inte får ställa krav. Och 
det är aldrig någon som går till länsrät-
ten för att överpröva det, svarar Sibylle 
Mendes. 
 
I Mariestad följer man kraven 
konsekvent.
 – De enda undantagen vi har gäller 
mindre konsultuppdrag. Det har funnits 
mycket motstånd mot våra etiska prin-
ciper, men nu håller det på att ändra sig. 
Vi har förhoppningsvis satt en boll i rull-
ning.
 Men det är inte bara i stor skala som 
man kan agera. 
 – Vi måste också utgå från oss själva: 

hur handlar vi i vardagen?
 Sibylle Mendes gav exempel på stora 
problemområden där vårt agerande har 
betydelse, såsom textilindustrin och IT-
industrin.
 – Det räcker inte med att företagen 
har en Code of conduct. De måste vara 
översatta till landets språk och vara kän-
da av dem som arbetar i fabriken, så att 
de vågar ställa krav och vet vilka krav de 
har rätt att ställa, säger Sibylle Mendes.
Hon tipsade om att lämna påverkanskort 
både till klädbutikerna och till sin kom-
mun eller landsting. Sådana finns att be-
ställa på www.renaklader.org/material/

bestall.
 – Vi har enorm makt. Hem och ställ 
krav, uppmanade Sibylle Mendes.
 Efter detta diskuterade deltagarna vi-
dare hur man kan agera i de egna avdel-
ningarna och hur de vill gå vidare med 
nätverket. MWO

Vad kan man göra i avdelningen för att bidra till en schystare värld? Får man ställa etiska krav på 

kommunens upphandling? Det var ett par av de frågor som kom upp under en träff på temat Fair Union, 

anordnad av Stockholmscentret.

SKTF
är en Fair

Union

SKTF-tidningen vet vad det handlar om. 
Därför har de gett ut ett maffigt tema-
nummer av tidningen Allt om jobbet 
med Fair trade som tema. Här hittar 
du inspirerande läsning om hur Lund 
blev rättvist, om chefen som var först 

i Sverige med att ställa etiska krav vid 
upphandlingar och hur saker och ting 
funkar vid en rättvis kaffeodling. Mejla 
alltomjobbet@sktf.se och beställ ditt 
eget exemplar.

Beställ

Allt om jobbet 

(tema Fair trade)
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Ny publikation om  
klassificeringssystemet i 
kommuner och landsting
En beskrivning av det nya klassificeringssystemet 
AID går nu att beställa från SKTFs Kontorsservice 
eller från SKL:s webbplats. 
Arbetsidentifikation (AID) är ett nytt partsgemen-
samt system för gruppering av arbetsuppgifter. 
Syftet med AID är att kunna analysera lönebild-
ningen på central och lokal nivå, och att få underlag 
för planering.
 AID ersätter klassificeringssystemen Befatt-
ningsklassificering kommuner (BSK) och Befatt-
ningsklassificering för landsting.
 En beskrivning av klassificeringssystemet finns 
att beställa i begränsad upplaga från Kontorsservi-
ce, kontorsservice@sktf.se. Den går också att ladda 
ner direkt från SKL:s webbplats (Sveriges Kommu-
ner och Landsting): www.skl.se.

Rättvisemärkt  
kampanjar i oktober
Under vecka 41–42 drar Rättvisemärkt igång en na-
tionell kampanj ”Fairtrade Fokus” för att öka känne-
domen och försäljningen av rättvisemärkta produk-
ter. Förra året ökade försäljningen av rättvisemärkta 
produkter med 165 procent. Konsumenterna blir 
mer och mer medvetna om sin möjlighet att bidra 
till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare 
och anställda i världens utvecklingsländer. 
 På flera orter runtom i Sverige kommer Rättvise-
märkt att ordna lokala kampanjaktiviteter. 
 Läs mer om kampanjen och vad du kan göra för 
att öka kännedomen om Rättvisemärkt på 
www.rattvisemarkt.se
 SKTF är en av medlemsorganisationerna i Rätt-
visemärkt.

Karriärrådgivningen en  
succé på Kommek-mässan

SKTF fanns på plats på 
Kommekmässan i Malmö, med 
ekonomer och chefer som huvud-
saklig målgrupp. 
 – Vi hade ett mycket bra koncept, 
säger Maria Wilhelms, ombudsman 
på SKTF-centret i Malmö.
 Montern var välbesökt, och 
stundtals var det köbildning till kar-
riärcoacherna Eva Mirsch och Jörgen 
Kihlgren. Dag två klockan åtta stod de 
första besökarna i montern och frågade 
om det var där de kunde få karriärråd-
givning. Sammanlagt var det minst 100–
120 personer som använde sig av karri-
ärrådgivningen, allt från studenter och 
assistenter till vice kommundirektörer, 
förvaltningschefer och VD:ar. 
 Några kommentarer från de besökan-

de 
ekonomerna:”Det här är 

precis vad jag behöver”, ”Varför har ing-
en berättat allt detta för mig på jobbet?”, 
”Jaså, har ni också lönestatistik!” 
 Många chefer besökte också mässan, 
varav de som var medlemmar i SKTF 
var nöjda med sitt medlemskap och flera 
som inte var medlemmar var intressera-
de av att bli det.

SKTFs karriär-
coacher
hjälper dig 
att göra 
rätt
vägval!

Vågar du testa dig själv? I SKTFs tält kan du 
testa din ledar- eller karriärstil och få direkt 
återkoppling från SKTFs karriärcoacher.



POSTTIDNING A

SKTFs inkomstförsäkring nu ännu bättre

Förbundsstyrelsen fattade i augusti beslut 
om förbättringar i SKTFs inkomstförsäk-
ring från och med den 1 oktober i år. Den 
förhöjda medlemsavgiften sänks med 10 
kronor till endast 7 kronor i månaden, 
och samtidigt förlängs försäkringen till 
att gälla ända upp till 65 års ålder. Nytt 
är också att även de som tjänar under 18 
700 kr kan utnyttja försäkringen genom 
ett söka jobb-stöd på 3000 kronor. 
 Ytterligare en förbättring är att perso-
ner över 62 år inte behöver betala något 
för inkomstförsäkringen.
 Att avgiften nu sänks beror på god 
ekonomi i försäkringen, men det kan för-
ändras om arbetslösheten stiger.

Villkor för söka-jobb-stöd
För att en medlem ska kunna få söka-
jobb-stöd krävs att medlemmen uppfyl-
ler kraven för inkomstförsäkringen (in-
komstnivån gäller ej för enbart söka-
jobb-stöd).  Man måste bland annat ha:
P Medlemskap i SKTF senaste 12 må-

naderna. Medlemskap i annat för-
bund med obligatorisk inkomstför-
säkring får tillgodoräknas.

P Vara berättigad till ersättning från en 
arbetslöshetskassa.

P Inte ha varit arbetslös under de se-
naste 12 månaderna.

P Arbetslösheten måste ha varit ofrivil-
lig. 

Försäkringen administreras av Förenade 
Liv. När det gäller ansökan om söka-
jobb-stöd för de som tjänar under taket 
så kommer Förenade Liv att använda 
samma ansökningsblankett som vi idag 
har till inkomstförsäkringen. Läs mer på 
www.forenadeliv.se/sktf.
 Medlem som erhåller sin första ka-
rensdag från den 1 oktober kan ansöka 
om stödet på den blanketten.

Som medlem i SKTF får du 
automatiskt Sveriges bästa* 
inkomstförsäkring som ger dig 
80% av din lön i a-kassa, 
oavsett vad du tjänar nu.

Läs mer

5 första rutorna är en snabb animering. 

SKTFs a-kasseavgift är liksom 
den förhöjda medlemsavgiften, som de 
som tjänar över 18.700 kr betalar, sänkt. 

En majoritet av medlemmarna får ett 
starkt ekonomiskt skydd vid arbetslöshet 
via inkomstförsäkringen. Alla arbetslösa 

medlemmar kan ansöka om ett söka-jobb 
stöd på 3 000 kronor (se villkoren). 

Det är bra argument för oss när 
vi ska sälja medlemskapet på 

arbetsplatserna! 


