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A. Världens modernaste välfärd 
 

SKTFs program för välfärd 
 
att fastställa det reviderade programmet för välfärd 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att med välfärdsprogrammet som grund ta fram 
sektorsdokument för kommuner, landsting och regioner, kyrka och privata företag. 
Sektorsdokumenten ska presenteras på förbundsmötet 2010. 
 
Motion A 1 Blir civilsamhällets återkomst solidaritetens upprättelse? 
att i samband med våra diskussioner om välfärd och värdegrunder ta med det som nu 
etableras utanför offentlig sektor och hur vi ska införliva detta i vårt samhälls-engage-
mang och våra analyser. 
att diskutera, eventuellt utreda och klara ut om aktiviteter inom den sociala ekonomin 
kan vara ett komplement till offentlig sektor och/eller ett alternativ till privatisering. 
att överhuvudtaget i välfärdsdiskussionen ta fram en helhet som även inbegriper den 
tredje sektorn. 
 
Tillägg 
Men, utskottet vill med kraft uppmärksamma förbundsmötet och förbundsstyrelsen på 
vikten av att fortsätta arbeta med frågorna och att uppföljning av insatser sker och att 
dessa redovisas/återkopplas. 
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B. Attraktiva jobb och arbetsplatser 
 
att bekräfta program för lön 
att bekräfta program för anställningsvillkor, samt att ge styrelsen i uppdrag att komplet-
tera program för anställningsvillkor med ståndpunkter kring arbetstidsfrågan. Revide-
ringen ska ske utifrån diskussioner som förs på 2008 års förbundsmöte samt i dialog på 
regionala konferenser.  
att bekräfta program för arbetsmiljö 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att revidera programmet för sysselsättning och 
arbetsmarknad utifrån de diskussioner som förs på 2008 års förbundsmöte samt i dialog 
på regionala konferenser. 
att bekräfta program för ledarskap 
 
 
Motion B 1 de lokala parternas roll i lönebildningen 
att överlämna motion B 1 till avtalsgrupp 
 
Motion B2 vad är facklig solidaritet – eller frågan om assistenternas löneutveck-
ling 
att SKTF genomför en kartläggning över löneutveckling för våra assistenter de senaste 
10 åren och kopplar detta till en undersökning kring hur administratörsrollen förändrats 
under denna tidsperiod. 
att SKTF sedan utarbetar en strategi/plan för hur förbundet tänker ta sig ann frågan inför 
avtalsrörelsen 2010. 
att även kartlägga löneutvecklingen för läkarsekreterare och tandsköterskor. 
 
Motion  B3 Uppvärdering av läkarsekreterare 
att överlämna motion B 3 första, andra och fjärde att-satserna till avtalsgrupp. 
 
Motion B 8 Gör det flummiga kollektivavtalet konkret och tillgängligt  
att överlämna motion B 8 till avtalsgrupp. 
 
Motion B 9och B 10 Stärk medlemsdemokratin …. 
att utveckla dialogen under avtalsförhandlingarna. 
 
Motion B 11 Avtalsguppens behandling av motioner mm från förbundsmötet 2006 
att som princip fastställa att alla typer av uppdrag som ett förbundsmöte lämnar till 
enskild eller till gruppering ska återredovisas till nästkommande förbundsmöte. Självklart 
kan redovisning behöva ske tidigare men slutredovisningen ska alltid ske till 
förbundsmötet. 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att finna lämpliga former för redovisningen.   
 
Motion B 12 SKTF är en demokratisk organisation 
att överlämna motion B 12 till avtalsgrupp. 
 
Motion B 15 ang rätten att teckna lokala kollektivavtal ang jourtidsarbete på ar-
betsplatsen 
att överlämna motion B 15 till avtalsgrupp. 
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Motion B 16 ang antalet semesterdagar 
att överlämna motion B 16 till avtalsgrupp. 
 
Motion B 17 och 18 Flexibilitet – bra och dåligt/ ang höjda OB-tillägg…. 
att överlämna motionerna B 17 och B 18 till avtalsgrupp. 
 
Motion B 19 Nedtrappning av arbetstid innan pensionsålder 
att överlämna motion B 19 till avtalsgrupp. 
 
Motion B 20 Ändring i AB-omreglering pga sjukersättning 
att överlämna motion B 20 till avtalsgrupp. 
 
Motion B 24 ersättning under karenstid 
att SKTF utreder hur vi på bästa sätt skall möjliggöra att principiellt viktiga ärenden kan 
drivas vidare till arbetsdomstolen för medlemmens räkning samtidigt som medlemmen 
ställs skadeslös under karenstiden till a-kassan börjar utbetalas. 
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda hur förbundet kan medverka till att ekono-
miskt underlätta för medlem som avskedats under gällande karenstid, till dess arbets-
löshetsersättning utbetalas 
 
Motion B 26 Alltid nåbar-inte alltid bra 
att SKTF tar upp dessa problem inom TCO för att se om man kan göra någon gemen-
sam sak i frågan 
att SKTF tar upp denna fråga med arbetsgivarorganisationen. 
 
Motion B 27 Mobbning av vuxna 
att SKTF på ett enkelt sätt visar hur enskilda medlemmar kan få hjälp i den händelse 
mobbing förekommer på en arbetsplats. Det kan exempelvis vara på hemsidan eller en 
folder som visar vilka alternativ som finns i samhället, förutom vad SKTf har att erbjuda.  
 
Motion B 33 annonsering av tjänster 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram informationsmaterial för hur offentlighets-
principen och insyn i rekryteringsprocesser ska fungera. 
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C. Arbetslivet en del av livet 
 
att bekräfta jämställdhetsprogrammet 
att jämställhetsprogrammet omarbetas 
att fastslå program för mänskliga rättigheter 
att bekräfta program för internationella frågor med tillägget  
att i 1:a ståndpunkten lägga till, efter ”barnets rättigheter enligt barnkonventionen osv”, 
samt  
att förtydliga skrivningen i den sjätte ståndpunkten.  
att lägga till Fair union och dess innebörd i programmet samt  
att ändra texten i fjärde ståndpunkten till att lyda ”för SKTF är det avgörande att beslut 
fattas på lägsta nivå enligt den sk subsidaritetsprincipen/närhetsprincipen”. 
 
Motion 7 MR-inspiratörer  
att rekommendera avdelningar/sektioner/klubbar att utse mr-inspiratörer på arbetsplat-
serna med årlig rapportskyldighet till styrelse och/eller årsmöte 
 
Motion C 9-11 Etniskt Mångfaldspris 
att SKTF inrättar ett mångfaldspris att årligen tilldelas den arbetsgivare som i samverkan 
med facket, på ett fördömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter och genomfört med-
vetna och aktiva åtgärder för att befrämja mångflad och integration på arbetsplat-
sen/verksamheten. 
  
Motion C 12 HBT-kompetens inom SKTF och våra arbetsplatser  
att SKTF inkluderar utbildningsmaterialet Fritt Fram i organisationens ordinarie kursut-
bud. 
att SKTF utbildar ett antal av våra kursledare i så att vi kan hålla Fritt Fram utbildningar 
inom organisationen riktat till medlemmar, förtroendevalda och anställda i alla delar av 
landet. 
att SKTF verkar för att alla anställda och förtroendevalda i SKTF genomgått Fritt Fram-
utbildningar inom en fyraårsperiod – till förbundsmötet 2012 
att SKTF verkar för att arbetsgivarna inom våra avtalsområden tar sitt ansvar på alla 
nivåer och ökar hbt-kompetensen bland chefer och medarbetare. 
 

Motion C 14 SKTFs internationella solidaritetsarbete  

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med tillägget  

att förtydliga arbetsgruppens uppdrag och sammansättning, samt tidplan för arbetet. 

Motion C 16 Schyssta villkor vid upphandling  
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att uppdra åt förbundsstyrelsen att intensifiera sitt opinionsarbete kring schyssta villkor 
och den roll lagen om offentlig upphandling har.  
 

Motion C 17 Kollektivavtal, en självklarhet vid bokning av konferenshotell  

 
att SKTF alltid ska kontrollera att det finns kollektivavtal på de hotell vi använder oss av i 
samband med kurser och konferenser med tillägget  
att det ska gälla vid all service och alla tjänster som vi handlar och upphandlar 
 

Motion C 23 Seniorplaner i arbetslivet 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta med tankarna kring seniorplaner i revideringen 
av det arbetsmarknadspolitiska programmet.  
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D.SKTF 2012 
 
 
Mål för SKTF 2012: 
 
* Vi är det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda. 
 
* Vi har nöjda och stolta medlemmar som upplever en god dialog med förtroende-
valda. 
 
* Fler deltar i vårt fackliga arbete och gör det genom nya arbetssätt och arbets-
former. 
 
* Vi har stolta och glada förtroendevalda som utvecklas och brinner för uppdraget. 
 
* Vi är synliga på arbetsplatser, universitet och högskolor och i media. 
 
* Vi är tydliga och modiga, vi berör och ligger steget före. 
 
* Yrkesfrågorna är mer i fokus i vårt fackliga arbete. 
 
Samordningsutskottet anser att en viktig utgångspunkt för att nå målen är att ta 
makten över den fackliga tiden. 
 
att godkänna rapporten SKTF 2012  
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E. Drivkrafter för framtiden 

 
 
Rekrytering 
 
Motion E5 Hanteringen vid rekrytering till SKTFs a-kassa   
att SKTF arbetar för att påverka så att a-kassan förenklar/underlättar övergången och 
därmed inträdet i a-kassan  
att SKTF arbetar för att a-kassan tar fram en tydlig och lättförstålig information som våra 
rekryteringsansvariga kan lämna till de presumtiva medlemmarna.  
 
Motion E7 Samarbete mellan Tria och lokalavdelning  
att lokalavdelningen inbjudes vid insatser på högskolor och universitet 
att lokalavdelningens insatser vid deltagande på olika typer av evenemang på 
högskolor/universitet då främst skall bestå av att sprida kunskap om SKTFs organisation 
på orten. 
att  denna insats pågår i minst 2 år där utvärdering genomförs efter 2 år för att vara 
underlag till beslut kring fortsatt samarbete mellan lokalavdelningen och Tria.   
 
Motion E9 Yngre medlemmars delaktighet i det fackliga arbetet i SKTF 
att lägga ett sådant uppdrag på förbundsstyrelsen och att de sedan utformar ett arbete 
kring detta.  
 
Motion E12 Information innan rekrytering.  
att ta ansvar för att informera unga och akademiker om vad ett fackligt medlemskap i  
SKTF innebär. 
att ta fram tydligt och pedagogiskt informationsmaterial som vänder sig till personer som 
inte känner till vad ett medlemskap i fackförbund innebär eller SKTF. 
att arbeta aktivt med att få samtliga verksamma inom SKTF att söka upp, informera och  
stötta denna målgrupp inom sina egna verksamheter.  
 
Motion E14 Fair Trade i SKTF-shopen  
att förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över inköpen och ändra dessa 
så att det ligger i linje med det SKTF bl. jobbar för d.v.s att vara ett schyst förbund.  
 
Motion E17-19 Synliggörande av förbundsstyrelsens verksamhet.  
att på ett lättillgängligt sätt på hemsidan via en ikon, t ex liknande som chef har, lägga ut  
sammanställd information/rapport om uppdrag och aktiviteter som förbundsstyrelse 
ledamöter deltagit i. 
att förbundsledamöterna när tillfälle ges, deltar vid förslagsvis forumträffar, yrkesträffar 
och liknande, har dialog med förtroendevalda om det arbete som pågår i  
förbundsstyrelsen, och tar med synpunkter tillbaka till förbundsstyrelsen.  
 
Motion E21 Gemensamma utbildningsinsatser inom TCO-förbunden.  
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att aktivt medverka till att TCO s centralorganisation 
med 16 olika fackförbund ge TCOs utbildningsutskott uppdrag att aktivt arbeta för en 
samordning när det gäller utbildningsinsatser både för förtroendevalda och medlemmar.  
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Motion E32 Dubbelanslutning    
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utarbeta en tidplan för när samverkan med 
Journalistförbundet ska vara klart. 
 
   
SKTFs lokala organisation - utvärderingen  
 
att en arbetsgrupp tillsätts med representant från FS och de allmänna klubbarna för 
arbetssökande 
att arbetsgruppen ska utreda de arbetssökandes framtida ställning i organisationen 
och verksamheten inom SKTF 
att nuvarande organisation gäller till förbundsmötet 2010 
att konsekvenser hos avdelngarna ingår i översynen.  
 
 Med tillägget 
att uppdraget för avdelningen skall förtydligas och principerna för den fackliga tiden 
belysas. 
  
att deltagare på forumträffar är valda ombud för avdelningar och klubbar samt SKTF-

ombud från arbetsplatser inom de allmänna klubbarna. 
att förbundsmötet ställer sig bakom den allmänna inriktningen av utvärderingen av 

SKTF:s lokala organisation och därmed lägger rapporten till handlingarna.
  

 Med tillägget 
att Förbundsstyrelsen gör känt vilka kriterier som ska gälla för att undantag från huvud-
regeln ska kunna göras. 

 
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att, till förbundsmötet 2010, utreda och föreslå 
principer/kriterier för andra avdelningsgränser, sammanläggningar eller samverkan. FS 
ska i utredningsarbetet beakta motionerna E35-40. 
 
  
Motion E 43 Tillåt medlemmar i kommunala bolag kvarstå i lokalavdelningen 
att motion E43 hänvisas till den förslagna utredningen.  
 
Motion E45 Om allmänna klubbar  
att förbundsstyrelsen ser över effekten av inordnandet av de allmänna klubbarna. 
att förbundsstyrelsen ser på hur medlemmar i de allmänna klubbarna blir bättre repre-
senterade i förbundet. 
att det finns en korrekthet i kostnaden som medlem i de allmänna klubbarna bör mot-
svara det engagemang som också finns i dessa. 
att ombud i dessa allmänna klubbar får en budget baserat på antalet medlemmar inom 
sin arbetsgivare för att exempelvis kunna använda material från förbundet för att kunna 
bedriva någon verksamhet i liten skal inom sin arbetsgivares anställda. 
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att förhandlande ombudsmän delger ombud på arbetsplatsen om eventuella förhand-
lingar och hur ett ombud ser på den förhandlingsframställan som gjorts.  
 
Motion E47 Organisatorisk hemvist för kommunavdelningarna i Blekinge samt 
sektionering av länets klubbar 
att anse motion E47 besvarad och att frågan tillförs den utredning som före-

slås i svaret på motionerna E35-44. 
 
Motion E48 Avskaffande av ”Överenskommelse mellan SKTF-centret och avdel-

ning” 
att ”Överenskommelse mellan SKTF-center och avdelning” avskaffas.  
 
 
 
Ekonomibeslut 
Motion E 50-E53 samt motion E 54, fjärde att-satsen  
 
att  uppdra åt styrelsen att på varje förbundsmöte lämna en aktuell rapport om 
verksamheten och det ekonomiska läget i förbundet samt tillse att tidsmässigt utrymme 
finns för diskussion m a av rapporten. 
 
att  förbundet öppnar upp för och tar bort hinder för ekonomdiskussioner på varje 
förbundsmöte.  
 
Medlemsavgiften 
Motion E 55, tredje att-satsen samt motion E 56-E 67 
 
att  medlemsavgiften ska baseras på uppburen lön/ersättning 
 
att  Förbundsavgifterna ska vara enligt följande: 

Förbundsavgift 1: 1,00%, 
Förbundsavgift 2: 1,16% 
Förbundsavgift 3: 1,21% 

 
att  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 

5,7 x basbeloppet / 12 mån 
 
att bifalla motion E 66 på så vis att regionerna hösten 2008 utser en ledamot vardera  
att ingå i en utredningsgrupp som till förbundsmötet 2010 ska komma med förslag till en 
avgiftsmodell för såväl förbundet som den lokala organisationen. Under arbetet skall 
gruppen titta på nya avgiftskonstruktioner i syfte att främja rekryteringsmöjligheten (även 
att behålla de som redan är medlemmar). Förslagen ska föregås av en remissomgång 
bland avdelningar och klubbar. Till förslagen skall fogas en konsekvensanalys där såväl 
rekryteringsaspekten som ekonomin belysts. Den föreslagna modellen ska vara intäkts-
neutral för såväl förbundet som den lokala organisationen.  Avgiftens storlek ska i vanlig 
ordning fastställas av förbundsmötet 2012. 
 
att  styrelsen inom ramarna för sin rätt att bevilja avgiftsbefrielse skall utreda och göra 
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en bred konsekvensanalys som belyser möjlighet till ökning/bibehållande av 
medlemsantalet. 
 
Konfliktfonden 
 
att  resultatet från finansförvaltningen ./. skatt åren 2009-2012, fördelas mellan 
verksamheten, att användas kommande budgetår, och konfliktfonden i proportion till 
resp storlek av bokfört balanserat överskott och konfliktfond vid ingången av året 
 
att 20 mkr av konfliktfondens avkastning årligen under perioden 2009-2012 ska 
tillskjutas verksamheten 
 
att överskott i driften kan användas till framtida projekt 
 
 
Senior- och pensionärsverksamheten 
att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av representanter från förbundsstyrelsen och 
avdelning 700.  
 
att  arbetsgruppen skall utreda avdelning 700 och seniorernas framtida ställning i 
 organisationen och verksamheten inom SKTF.  
att  nuvarande stadgar och organisation får gälla till förbundsmötet 2010. 
 
 
Motion E 89-E90 Social Qrage  
att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att i samband med 2012-arbetet se 
över möjligheterna till ett tidningskoncept som gäller flera av våra yrkesgrupper. Ett för-
slag presenteras på förbundsmötet 2010.  
 

 
Stadgeändringar dagordningspunkt 14 
Att bifalla justeringar i §§1 och 4 enligt följande: 
 
§1 Ändamål och uppgifter 
Mom 1. Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar alla som arbetar eller har för avsikt att 
arbeta med välfärdstjänster utförda i kommun, landstings eller regioners 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, andra trossamfund 
och ekumeniska organisationer. 
 
§4  
Mom 8. Medlem kan inte kräva att förbundet ska ingripa i händelser eller tvister  som 
inträffar innan anmälan om medlemskap lämnats till förbundet. 
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