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Motion E 1 

Motionär: SKTF Landstingsavdelningen i Västmanland, avd 138 

Rekryteringsprojekt ”listan”, kostnader och resultat 

Fackförbundet SKTF har i område rekrytering ett pågående arbete där tjänstemän och förtroen-
devalda i organisationen hanterar listor på lediga tjänster från arbetsförmedlingen, och där per-
sonuppgifter ska tas fram av förtroendevalda i avdelningar och klubbar. Därefter ska uppgifterna 
lämnas till tjänstemän enligt framtagna rutiner som i sin tur tar kontakt med de presumtiva 
medlemmarna. 

Arbetet har pågått under en längre tid, men med avsaknad av fullständig utvärdering av kostna-
der och resultat. Om utvärdering enligt nedanstående att-satser finns framtagna, är den inte 
känd i organisationen. 

Då det är SKTF medlemmarnas avgifter som finansierar projektet anser vi att det är av absolut 
prioritet att nedanstående att- satser redovisas. Rekrytering av nya medlemmar är av yttersta vikt 
för förbundet. Därmed också viktigt att utvärdera och analysera, om det är rätt åtgärder vi gör 
till rimlig kostnad utifrån resultatet.  

Med ett stort medlemstapp i SKTF bör också översyn göras av avdelningar och klubbars behov 
av stöd och ekonomiska resurser, för det lokala rekryteringsarbetet som går ut på att behålla 
medlemmar i Förbundet. 

 

Vi föreslår förbundsmötet att besluta  

att  kostnad för personal som hanterar uppdraget ”listan från arbetsförmedlingen” på 
rekryteringsenheten resurscentret Stockholm redovisas. 

att  tidsåtgång för ombudsmän på SKTF –centren och lönekostnad motsvarande ti-
den redovisas. 

att  inventering av tidsåtgång för förtroendevalda i avdelningar och klubbar genom-
förs och redovisas. 

att  redovisa resultat av antal medlemsinträden utifrån arbetet med ”listan”. 

att  resultatet av antal nya medlemmar enligt ”listan” i förhållande till kostnaden en-
ligt ovanstående diskuteras på regionkonferenserna (el motsvarande möten) 
2009. 

att Resultatet av diskussionen enligt ovanstående att- sats återrapporteras till för-
bundsstyrelsen för beslut om fortsatt aktivitet. 

att översyn görs av avdelningar och klubbars behov av stöd och ekonomiska resurser, 
för det lokala rekryteringsarbetet med att behålla medlemmar kvar i Förbundet. 
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Motion E 2 

Motionär: SKTF Landstingsavdelning i Uppsala län 021 

Rekryteringsprojekt ”listan”, kostnader och resultat 

Fackförbundet SKTF har i område rekrytering ett pågående arbete där tjänstemän och förtroen-
devalda i organisationen hanterar listor på lediga tjänster från arbetsförmedlingen, och där per-
sonuppgifter ska tas fram av förtroendevalda i avdelningar och klubbar. Därefter ska uppgifterna 
lämnas till tjänstemän enligt framtagna rutiner som i sin tur tar kontakt med de presumtiva 
medlemmarna. 

Arbetet har pågått under en längre tid, men med avsaknad av fullständig utvärdering av kostna-
der och resultat. Om utvärdering enligt nedanstående att- satser finns framtagna, är den inte 
känd i organisationen. 

Då det är SKTF medlemmarnas avgifter som finansierar projektet anser vi att det är av absolut 
prioritet att nedanstående att- satser redovisas. Rekrytering av nya medlemmar är av yttersta vikt 
för förbundet. Därmed också viktigt att utvärdera och analysera, om det är rätt åtgärder vi gör 
till rimlig kostnad utifrån resultatet.  

Med ett stort medlemstapp i SKTF bör också översyn göras av avdelningar och klubbars behov 
av stöd och ekonomiska resurser, för det lokala rekryteringsarbetet som går ut på att behålla 
medlemmar i Förbundet. 

 

Vi föreslår förbundsmötet att besluta  

att  kostnad för personal som hanterar uppdraget ”listan från arbetsförmedlingen” på 
rekryteringsenheten resurscentret Stockholm redovisas. 

att  tidsåtgång för ombudsmän på SKTF –centren och lönekostnad motsvarande ti-
den redovisas. 

att  inventering av tidsåtgång för förtroendevalda i avdelningar och klubbar genom-
förs och redovisas. 

att  redovisa resultat av antal medlemsinträden utifrån arbetet med ”listan”. 

att  resultatet av antal nya medlemmar enligt ”listan” i förhållande till kostnaden en-
ligt ovanstående diskuteras på regionkonferenserna (el motsvarande möten) 
2009. 

att Resultatet av diskussionen enligt ovanstående att- sats återrapporteras till för-
bundsstyrelsen för beslut om fortsatt aktivitet. 

att översyn görs av avdelningar och klubbars behov av stöd och ekonomiska resurser, 
för det lokala rekryteringsarbetet med att behålla medlemmar kvar i Förbundet. 
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Motion E 3 

Motionär: Landstingsavdelningen 124 Södermanland 

Rekryteringsprojekt ”listan”, kostnader och resultat 

Fackförbundet SKTF har i område rekrytering ett pågående arbete där tjänstemän och förtroen-
devalda i organisationen hanterar listor på lediga tjänster från arbetsförmedlingen, och där per-
sonuppgifter ska tas fram av förtroendevalda i avdelningar och klubbar. Därefter ska uppgifterna 
lämnas till tjänstemän enligt framtagna rutiner som i sin tur tar kontakt med de presumtiva 
medlemmarna. 

Arbetet har pågått under en längre tid, men med avsaknad av fullständig utvärdering av kostna-
der och resultat. Om utvärdering enligt nedanstående att- satser finns framtagna, är den inte 
känd i organisationen. 

Då det är SKTF medlemmarnas avgifter som finansierar projektet anser vi att det är av absolut 
prioritet att nedanstående att- satser redovisas. Rekrytering av nya medlemmar är av yttersta vikt 
för förbundet. Därmed också viktigt att utvärdera och analysera, om det är rätt åtgärder vi gör 
till rimlig kostnad utifrån resultatet.  

Med ett stort medlemstapp i SKTF bör också översyn göras av avdelningar och klubbars behov 
av stöd och ekonomiska resurser, för det lokala rekryteringsarbetet som går ut på att behålla 
medlemmar i Förbundet. 

 

Vi föreslår förbundsmötet att besluta  

att  kostnad för personal som hanterar uppdraget ”listan från arbetsförmedlingen” på 
rekryteringsenheten resurscentret Stockholm redovisas. 

att  tidsåtgång för ombudsmän på SKTF –centren och lönekostnad motsvarande ti-
den redovisas. 

att  inventering av tidsåtgång för förtroendevalda i avdelningar och klubbar genom-
förs och redovisas. 

att  redovisa resultat av antal medlemsinträden utifrån arbetet med ”listan”. 

att  resultatet av antal nya medlemmar enligt ”listan” i förhållande till kostnaden en-
ligt ovanstående diskuteras på regionkonferenserna (el motsvarande möten) 
2009. 

att Resultatet av diskussionen enligt ovanstående att- sats återrapporteras till för-
bundsstyrelsen för beslut om fortsatt aktivitet. 

att översyn görs av avdelningar och klubbars behov av stöd och ekonomiska resurser, 
för det lokala rekryteringsarbetet med att behålla medlemmar kvar i Förbundet. 
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Motion E 4 

Motionär: Landstingsavdelningen i Örebro län, avd 200 

Rekryteringsprojekt ”listan”, kostnader och resultat 

Fackförbundet SKTF har i område rekrytering ett pågående arbete där tjänstemän och förtroen-
devalda i organisationen hanterar listor på lediga tjänster från arbetsförmedlingen, och där per-
sonuppgifter ska tas fram av förtroendevalda i avdelningar och klubbar. Därefter ska uppgifterna 
lämnas till tjänstemän enligt framtagna rutiner som i sin tur tar kontakt med de presumtiva 
medlemmarna. 

Arbetet har pågått under en längre tid, men med avsaknad av fullständig utvärdering av kostna-
der och resultat. Om utvärdering enligt nedanstående att- satser finns framtagna, är den inte 
känd i organisationen. 

Då det är SKTF medlemmarnas avgifter som finansierar projektet anser vi att det är av absolut 
prioritet att nedanstående att- satser redovisas. Rekrytering av nya medlemmar är av yttersta vikt 
för förbundet. Därmed också viktigt att utvärdera och analysera, om det är rätt åtgärder vi gör 
till rimlig kostnad utifrån resultatet.  

Med ett stort medlemstapp i SKTF bör också översyn göras av avdelningar och klubbars behov 
av stöd och ekonomiska resurser, för det lokala rekryteringsarbetet som går ut på att behålla 
medlemmar i Förbundet. 

 

Vi föreslår förbundsmötet att besluta  

att  kostnad för personal som hanterar uppdraget ”listan från arbetsförmedlingen” på 
rekryteringsenheten resurscentret Stockholm redovisas. 

att  tidsåtgång för ombudsmän på SKTF –centren och lönekostnad motsvarande ti-
den redovisas. 

att  inventering av tidsåtgång för förtroendevalda i avdelningar och klubbar genom-
förs och redovisas. 

att  redovisa resultat av antal medlemsinträden utifrån arbetet med ”listan”. 

att  resultatet av antal nya medlemmar enligt ”listan” i förhållande till kostnaden en-
ligt ovanstående diskuteras på regionkonferenserna (el motsvarande möten) 
2009. 

att Resultatet av diskussionen enligt ovanstående att- sats återrapporteras till för-
bundsstyrelsen för beslut om fortsatt aktivitet. 

att översyn görs av avdelningar och klubbars behov av stöd och ekonomiska resurser, 
för det lokala rekryteringsarbetet med att behålla medlemmar kvar i Förbundet. 
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Motion E 5 

Motionär: Skellefteåavdelningen 067 

Hantering vid rekrytering till SKTF och SKTFs a-kassa 

Förutom att driva villkorsfrågor för befintliga medlemmar är det en överlevnadsfråga att rekryte-
ra nya medlemmar. För att klara denna utmaning krävs engagerade förtroendevalda som känner 
sig trygga i sitt uppdrag.  

Förändringarna kring A-kassan, hantering kring inträden/övergång till SKTF:s A-kassa gör upp-
draget problematiskt. De förtroendevalda förväntas rekrytera både till SKTF och till A-kassan. 
De uppmanas att inte svara på frågor kring A-kassan p.g.a. att risken att svara fel samtidigt som 
de står i skottgluggen när de medarbetare som de försöker rekrytera får problem med övergången 
mellan sin gamla och SKTF:s A-kassa.  

 

SKTF Skellefteåavdelningen 067 lämnar därför detta yrkande till förbundsmötet för att beslu-
ta. 

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. 

Om det blir avslag på de två första att satserna 

att Rekrytering till SKTF och SKTF:s A-kassa helt skiljs åt. Uppdraget till de förtro-
endevalda blir att rekrytera medlemmar endast till SKTF. 
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Motion E 6 

Motionär: avd 115 Landstinget Blekinge, avd 43 Karlskrona, avd 69 Ronneby 

Rekrytering av nya medlemmar 

Vi har upptäckt vid flera tillfällen när vi ska rekrytera en presumtiv medlem till SKTF, så ham-
nar vi i diskussion om de försäkringar som den presumtiva medlemmen har i dennes nuvarande 
fackförening.  

Det händer att vederbörande har ett försäkringsärende med sitt försäkringsbolag i sin nuvarande 
fackförening och kan därför inte skrivas in i SKTF. Detta är en stor nackdel i rekryteringsarbetet 
och måste kunna åtgärdas för att få en smidighet.  

Som det är idag tvingas vi acceptera att inte kunna rekrytera denna presumtiva medlem till 
SKTF. Och bara vetskapen att inte kunna fullfölja sitt fackliga uppdrag gällande rekryteringsbe-
hovet är otillfredsställande. 

Vi tycker att SKTF ska arbeta för att få en följsamhet bland fackföreningarna så att vi kan rekry-
tera alla medlemmar som ska tillhöra SKTF. 

 

Därför yrkar vi på  

att  SKTF arbetar för att få till en följsamhet bland de försäkringar som fackförening-
arna har avtal med, så att det kan finnas en möjlighet att rekrytera även med-
lemmar som har pågående försäkringsärende 
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Motion E 7 

Motionär: SKTF Göteborg 

Samarbete mellan Tria och lokalavdelning 

Tria bedriver en för SKTF positiv verksamhet bland annat genom att ge fackligt stöd till studen-
ter och därmed förbereda dem för arbetslivet. Tria vill överbrygga det avstånd som finns mellan 
den akademiska världen och arbetsmarknaden genom att hjälpa medlemmarna att få en bra start 
på arbetslivet med mera. 

Studenter tenderar att stanna kvar och arbeta på den ort där de studerat. Om vi vid olika insatser 
på skolorna kan ha med lokalavdelningen som besitter kännedomen om hur SKTF organiserar 
sig på orten, har kännedom om och argumenten kring fördelarna med SKTF på orten så kan vi 
på ett levande sätt beskriva hur positivt det är att vara med i SKTF som i sin tur förhoppningsvis 
på sikt kan leda till fler medlemmar.  

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att lokalavdelningen inbjudes vid insatser på högskolor och universitet 

att lokalavdelningens insatser vid deltagande på olika typer av evenemang på högsko-
lor/universitet då främst skall bestå av att sprida kunskap om SKTF:s organisa-
tion 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. 

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Härrydaavdelningen 
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Motion E 8 

Motionär: SKTF Göteborg 

Skolinformatörer 

Under 80-talet fanns i TCO:s namn så kallade skolinformatörer som gav facklig information 
och information om arbetsmarknaden osv. i gymnasieskolor. I den situation som råder sedan en 
tid tillbaka har undervisning med fokus på arbetsmarknad, fackets betydelse, den svenska model-
len, kollektivavtal med mera tappat av ordentligt. Den nästan uteslutande enda debatt som finns 
inom ovanstående ämnen utgår i alltför stor utsträckning från massmedias bevakning av sallads-
barer och diverse skumma städföretag mm.  

Att som förtroendevald ha fått en möjlighet att prata med skolungdomar på Bok och Biblio-
teksmässan i Göteborg var en väldigt positiv upplevelse men samtidigt en aning deprimerande ur 
ett fackligt perspektiv då många ungdomar inte hade en aning om vad facket står för och varför 
kollektivavtal finns. En ljusglimt i detta mörker var ändå att ungdomarna gärna ville se facket på 
sin skola, ville veta mer om facket. 

Vi skulle vilja att förbundet  undersöker hur vi på ett aktivt sätt skulle kunna bidra till att åter-
skapa den fackliga ordningen på skolorna i form av skolinformatörer. Detta för att i förlängning-
en kunna bidra till att ett fackligt medlemskap blir lika självklart som det en gång varit. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att SKTF aktivt medverkar till att skolinformatörer återupprättas.  

att SKTF aktivt medverkar till att genomföra detta i samarbete med TCO. 

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Härrydaavdelningen och 
Lidköpingavdelningen 
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Motion E 9 

Motionär: Annika Strandhäll, SKTF Göteborg 

Yngre medlemmars delaktighet i det fackliga arbete i SKTF 

Första motionen på detta ämne skrev jag 2000 då jag själv var aktiv i SKTFs yngre verksamhet. 

Problematiken ovan var ett faktum redan då sedan ett antal år tillbaks. Vi har ett problem med 
att engagera de yngre medlemmarna i det fackliga arbetet. Vi vet i dag också att många unga 
väljer bort det fackliga medlemskapet och blir man medlem så är man många gånger inte särskilt 
attraherad av att gå in i den traditionella fackliga företrädarrollen. 

Vi kan helt enkelt inte sälja in ett kassörsuppdrag eller sekreteraruppdrag till en yngre medlem. 

Vi vet hur åldersstrukturen ser ut bland våra förtroendevalda i SKTF. Vi vet vilken svårighet vi 
har att i dag rekrytera förtroendevalda till våra styrelser. 

Med tanke på det gigantiska generationsskifte som kommer att ske i många kommuner och 
landsting på personalsidan de närmsta åren så står också den fackliga problembilden skrämman-
de klar. 

Sannolikheten att dessa unga till största delen akademiker kommer att gå in i en traditionell 
facklig roll är inte särskilt stor. 

Facket förändras satsningen är givetvis en viktig pusselbit som kanske kommer att ge oss en del 
av svaren, men samtidigt känns det oerhört viktigt att inte vänta till 2012 utan att vi faktiskt på 
ett mycket seriöst sätt börjar fundera kring hur vi kan förändra våra strukturer och vårt sätt att 
organisera oss för att möta detta. 

Inga heliga kor bör finnas i ett sådant arbete och inga stenar får lämnas ovända. Inga fakta hur 
svåra de än kan vara att möta får lämnas osagda. 

Vilka nivåer krävs för att säkra formalia? Hur kan nya företrädarroller se ut kopplade till ex 
AFF/LAFF och LFF? 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  lägga ett sådant uppdrag på förbundsstyrelsen och att de sedan utformar ett arbe-
te kring detta. 
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Motion E 10 

Motionär: SKTF Göteborgs ombudsutbildning hösten 2006 

SKTF-logotype 

Vi anser att nuvarande logotype inte är tydlig (vad är SKTF)? Dessutom så har vi svårt att rekry-
tera medlemmar till vårat förbund, och vi tror att logotypen inte tilltalar den yngre generatio-
nen. 

 

Vi föreslår förbundsmötet 

att  tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utforma en tidsenlig logotype. 

 

Avdelningens yttrande 

Avdelningsstyrelsen för SKTF Göteborg beslutade att tillstyrka motionen. 
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Motion E 11 

Motionär: Sektion 01, Avd 281 Region Skåne 

SKTF direktreklam i rekryteringsavseende inom en mindre kommun 

Vi skall nu intensifiera, modifiera och aktivera ett nytänk inom SKTF där Facket Förändras.nu 
utgör en del. Vi vill synas och påverka på ett förädlat och vidgat sätt för att nå potentiella med-
lemmar. 

Vi matchar många yrken inom tjänstesektorn. Att nå ut till dem i dessa något dystra medlems-
siffror kräver att man tar fram alla tänkbara medel. 

Många på arbetsplatsen har vi svårt att nå ut till då det kan upplevas som att pådriva konkurrens 
mellan olika fackförbund t.ex. tjänster där man är chef men har kvar något kliniskt arbete. 

I detta läget måste man ta till den alldagligt förekommande direktreklamen. Man når då säkert 
många som arbetar inom SKTF område och befäster samtidigt för befintliga medlemmar vårt 
nya sätt att arbeta som stärker deras tro på SKTF. 

Genom ett avgränsat utskick, men dock heltäckande för en mindre kommun kan vi få ett statis-
tiskt underlag på vad det åstadkom i rekryteringsavseende. 

Det är viktigt att utskicket åskådliggör vad SKTF står för samt på ett kortfattat sätt beskriver och 
förstärker nyttan av att gå med i SKTF. 

Av ekonomiska orsaker bör man begränsa utskicket till att omfatta en mindre kommun. 

 

Vi föreslår  

att SKTF i rekryteringshänseende gör ett direktreklamutskick till samtliga hushåll i 
en mindre kommun, förslagsvis 60 – 70000 invånare  

att  detta utvärderas och bedöms för att ligga till grund för en ev. större satsning.  

 

Avdelningsstyrelsens yttrande 

Avdelningsstyrelsen föreslår avslag  Motivering: Direktreklam når inte SKTFs målgrupper på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
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Motion E 12 

Motionär: SKTF Högskoleråd 

Information innan rekrytering 

I Målbild 2012 är en av SKTFs utmaningar att hålla i målgruppen unga och akademiker i åldern 
20-35 år. Vi i Högskolerådet ser detta som en mycket lämplig satsning, men vi upplever också 
att gruppen unga och akademiker i hög grad saknar kunskapen och informationen om vad ett 
fackligt medlemskap innebär. Vi möter studenter som uppriktigt uttrycker att de inte har en 
aning om vad ett fackförbund gör, vad ett kollektivavtal är eller skillnaden mellan olika fackför-
bund. Att en student med så pass ringa kunskaper om fackförbund ska kunna ta ställning till om 
han eller hon vill vara medlem, ser vi som både orimligt och omöjligt eftersom man inte kan 
överväga fördelarna med medlemskap. 

Vi menar att satsningen på målgruppen unga och akademiker 20-35 år därmed bör inriktas mot 
inledande information och kunskapsspridande. Det är viktigt att SKTF tar ansvar för denna 
målgrupp, både genom att se till att informera om grundläggande fackliga frågor och dessutom 
erbjuda hjälp till dessa individer i arbetslivet. Vi menar att om SKTF i framtiden ska rekrytera 
medlemmar från denna målgrupp måste det först göras insatser för att öka kunskapen om fack-
föreningar i allmänhet och om SKTF i synnerhet. SKTF måste tydligt visa att vi finns och moti-
vera varför vi finns – något många unga inte har en aning om.  

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

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. 
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Motion E 13 

Motionär: Lisbeth Högström, Susanna Erixon, Sven Hellbom, Avdelning 147 Här-
ryda 

SKTF deltar i sportaktiviteter för ungdomar 

Det finns många sporter och i dessa finns det många ungdomstävlingar. För att i ett tidigt skede 
väcka ungdomars nyfikenhet för SKTF och få dem att förstå vikten av ett fackligt engagemang är 
det bra om SKTF kan samarbeta i ungdomstävlingar. Det finns ett exempel Cup Kommunal 
som är en distriktslagtävling i fotboll för flickor som är 16 år. I denna tävling har Kommunal 
både gett tävlingen ett namn och bidrar med sitt samarbete till att fånga ungdomars fackliga 
nyfikenhet.  

SKTF borde hitta några liknande former av samarbete inom ungdomsidrotten. Vad bra det vore 
om en känd ungdomsturnering kunde heta SKTF-cupen och ungdomarna som deltar både som 
idrottsutövare och som åskådare får bra information om SKTF.      

 

Därför föreslår vi att förbundsmötet beslutar   

att  SKTF profilerar sig i sportevenemang där ungdomar deltar. 

  

Motionen stöds av SKTF i Göteborg, Lidköping och Ulricehamn 
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Motion E 14 

Motionär: Kerstin Mann , Avd 012 Örebro 

Fair Trade i SKTF-shopen 

Då SKTF jobbar för att vara ett schyst förbund och med FAIR TRADE så tycker jag att det ska 
finnas sådana alternativ att köpa i SKTF shopen både i form av giveaway-produkter, reklam 
material och kläder ( Rena kläder ) 

 

Förslag  

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen ett uppdrag att se över inköpen och ändra 
dessa så att det ligger i linje med det SKTF bla. jobbar för dvs. att vara ett schyst 
förbund. 

 

Avdelningens yttrande 

Motion från styrelsemedlem Kerstin Mann skickas härmed in. Avdelningsstyrelsen tillstyrker 
motionen enhälligt. 
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Motion E 15 

Motionär: Avdelning 088 Landstingavdelning Gävleborg 

Angående SKTFs hemsida 

SKTFs e-postsystem, hemsida och särskilt sidan för förtroendevalda upplever vi är långsam, 
svårnavigerad och oattraktiv! Få inloggade, ingen debatt förs och få inlägg. Har debatten tyst-
nat!!! Någon förändring bör göras! 

 

Förslag till beslut 

att SKTFs intranät för förtroendevalda görs om till mer användarvänligt och attrak-
tivt! 

att förbättra e-postsystemet 
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Motion E 16 

Motionär: SKTF Göteborg, Tina Niinisalo, Lennart Merking 

www.sktf.se 

Vi har en hemsida som innehåller en hel del bra och nyttig information, både för medlemmar 
och förtroendevalda. Tyvärr är det dock svårt att ta del av den information som finns på 
www.sktf.se eftersom man sällan hittar det man är ute efter. Hur ska informationen bli mer 
lättillgänglig? Jo, varför inte genom att medlemmar inte skall behöva logga in på sidan för att ta 
del av allt som erbjuds. Detta kan även locka icke-medlemmar att söka upp sidan i större ut-
sträckning och i förlängningen bli mer positiva till SKTF:s verksamhet. Detta förslag ligger i 
linje med hur SKTF Direkt fungerar. 

För att fortfarande kunna ändra sina egna uppgifter i medlemsregistret kan det finnas möjlighet 
till en sådan inloggning för dem som vill göra ändringar. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att hemsidans information skall vara tillgänglig för medlemmar utan att inloggning 
krävs 

att översyn av hemsidan och dess innehåll genomförs med målet att sidan skall bli 
mer översiktlig än idag och därmed mer pedagogisk. 
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Motion E 17 

Motionär: Landstingsavdelningen i Uppsala län, avd 021 

Synliggörande av förbundsstyrelsens verksamhet 

Förbundsstyrelsens ledamöter har i sitt uppdrag att vara med i samhällsdebatter, företa resor för 
förbundet t ex studieresor till både europiska och utom- europiska länder, samt andra aktiviteter 
av värde för förbundet i sitt fackliga arbete och utveckling.  

För många förtroendevalda i avdelningar och klubbar, är informationen om syfte, mål och resul-
tat av aktiviteter som förbundsstyrelsens ledamöter deltar i, något som anses bör spridas i organi-
sationen.  

Som förtroendevald möts man ofta av frågan ”vad gör facket?” från medlemmar, och precis som 
vi i avdelningar och klubbar bör bli bättre på att tala om vad vi gör, så är det detsamma för för-
bundsstyrelsen.  

Ur rekryteringsperspektiv är det av stor vikt att kunna ta fram och delge våra medlemmar och 
presumtiva medlemmar allt det arbete som faktiskt pågår i SKTF. 

Ytterligare aspekt på ovanstående, att berätta vad vi gör, är att vid nominering till styrelse finns 
ingen kunskap och kännedom om vad de olika ledamöterna bidragit med under mandatperio-
den.  

Att synliggöra förbundsstyrelsens arbete, skapa delaktighet i organisationen och att ge medlem-
mar kännedom om ledamöters uppdrag bör vara av största vikt, för att därmed också ge möjlig-
het att rösta på en styrelse de har förtroende för. 

 

Vi förslår förbundsmötet att besluta 

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 för-
bundsstyrelsens ledamöter deltagit i.  

att  förbundsledamöter när tillfälle ges, deltar vid förslagsvis forumträffar, yrkesträffar 
och liknande, har dialog med förtroendevalda om det arbete som pågår i för-
bundsstyrelsen, och tar med synpunkter tillbaka till förbundsstyrelsen. 
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Motion E 18 

Motionär: Landstingsavdelningen i Västmanland, avd 138 

Synliggörande av förbundsstyrelsens verksamhet 

Förbundsstyrelsens ledamöter har i sitt uppdrag att vara med i samhällsdebatter, företa resor för 
förbundet t ex studieresor till både europiska och utom- europiska länder, samt andra aktiviteter 
av värde för förbundet i sitt fackliga arbete och utveckling.  

För många förtroendevalda i avdelningar och klubbar, är informationen om syfte, mål och resul-
tat av aktiviteter som förbundsstyrelsens ledamöter deltar i, något som anses bör spridas i organi-
sationen.  

Som förtroendevald möts man ofta av frågan ”vad gör facket?” från medlemmar, och precis som 
vi i avdelningar och klubbar bör bli bättre på att tala om vad vi gör, så är det detsamma för för-
bundsstyrelsen.  

Ur rekryteringsperspektiv är det av stor vikt att kunna ta fram och delge våra medlemmar och 
presumtiva medlemmar allt det arbete som faktiskt pågår i SKTF. 

Ytterligare aspekt på ovanstående, att berätta vad vi gör, är att vid nominering till styrelse finns 
ingen kunskap och kännedom om vad de olika ledamöterna bidragit med under mandatperio-
den.  

Att synliggöra förbundsstyrelsens arbete, skapa delaktighet i organisationen och att ge medlem-
mar kännedom om ledamöters uppdrag bör vara av största vikt, för att därmed också ge möjlig-
het att rösta på en styrelse de har förtroende för. 

 

Vi förslår förbundsmötet att besluta 

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 för-
bundsstyrelsens ledamöter deltagit i.  

att  förbundsledamöter när tillfälle ges, deltar vid förslagsvis forumträffar, yrkesträffar 
och liknande, har dialog med förtroendevalda om det arbete som pågår i för-
bundsstyrelsen, och tar med synpunkter tillbaka till förbundsstyrelsen.  
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Motion E 19 

Motionär: Landstingsavdelningen i Örebro län, avd 200 

Synliggörande av förbundsstyrelsens verksamhet 

Förbundsstyrelsens ledamöter har i sitt uppdrag att vara med i samhällsdebatter, företa resor för 
förbundet t ex studieresor till både europiska och utom- europiska länder, samt andra aktiviteter 
av värde för förbundet i sitt fackliga arbete och utveckling.  

För många förtroendevalda i avdelningar och klubbar, är informationen om syfte, mål och resul-
tat av aktiviteter som förbundsstyrelsens ledamöter deltar i, något som anses bör spridas i organi-
sationen.  

Som förtroendevald möts man ofta av frågan ”vad gör facket?” från medlemmar, och precis som 
vi i avdelningar och klubbar bör bli bättre på att tala om vad vi gör, så är det detsamma för för-
bundsstyrelsen.  

Ur rekryteringsperspektiv är det av stor vikt att kunna ta fram och delge våra medlemmar och 
presumtiva medlemmar allt det arbete som faktiskt pågår i SKTF. 

Ytterligare aspekt på ovanstående, att berätta vad vi gör, är att vid nominering till styrelse finns 
ingen kunskap och kännedom om vad de olika ledamöterna bidragit med under mandatperio-
den.  

Att synliggöra förbundsstyrelsens arbete, skapa delaktighet i organisationen och att ge medlem-
mar kännedom om ledamöters uppdrag bör vara av största vikt, för att därmed också ge möjlig-
het att rösta på en styrelse de har förtroende för. 

 

Vi förslår förbundsmötet att besluta 

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 för-
bundsstyrelsens ledamöter deltagit i.  

att  förbundsledamöter när tillfälle ges, deltar vid förslagsvis forumträffar, yrkesträffar 
och liknande, har dialog med förtroendevalda om det arbete som pågår i för-
bundsstyrelsen, och tar med synpunkter tillbaka till förbundsstyrelsen. 
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Motion E 20 

Motionär: Allmänna klubben avd 600, Region Sydost 

Tankesmedja inom TCO-gruppen 

Fackföreningarna tappar medlemmar och fackets röst hörs alltför sällan i våra medier. Ett bra 
initiativ är ”Facket Förändras.Nu”. Men mer kan göras. Det behövs ett forum där fackliga frågor 
drivs med stor tyngd. Fördelarna med en stark facklig rörelse är viktig, inte minst för att visa alla 
löntagare att facket ”lever”. För att facket ska synas mer i media kan det vara värdefullt, att lik-
som arbetsgivarorganisationer och politiska partier, ha en tankesmedja där man ventilerar olika 
tankar och idéer som exempelvis rör fackets roll, arbetsmarknadsfrågor och välfärdsfrågor.  

 

Förslag 

att  förbundsstyrelsen tar initiativ till att man inom TCO diskuterar och utformar en 
gemensam tankesmedja för denna grupp. 
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Motion E 21 

Motionär: SKTF Stockholms stad 

Gemensamma utbildningsinsatser inom TCO-förbunden 

Med gemensamma tag i FacketFörändras.nu bör utbildningsfrågorna vara ett prioriterat område. 
Med säkrare och kunnigare förtroendevalda liksom övriga medlemmar, så tror vi att vi kan stär-
ka det fackliga engagemanget. Genom att bedriva gemensamma utbildningar/kurser inom samt-
liga TCO förbund kan vi inom varje enskilt förbund frilägga resurser till att aktivt arbeta med 
att rekrytera eller bibehålla de medlemmar som vi har, därför vill vi se förändringar då det gäller 
de utbildningsinsatser som finns i dag. 

Många avdelningar/sektioner/allmänna klubbar/klubbar och bolag har svårt att genomföra ut-
bildningar som riktar sig till förtroendevalda och medlemmar. Detta kan bero på många orsaker 
allt från storleken på avdelningen till inställda kurser/utbildningar. Om man nyttjar medlemsre-
surserna inom hela TCO så kan kurs-/utbildningstillfällen utökas markant och på så sätt inte bli 
så sårbart. Likaså får man en samordningsvinst gällande kursutbud samt en kostnadseffektivise-
ring för samtliga förbund. Flertalet fackliga utbildningar är gemensamma och finns det behov av 
egna påfyllnadsutbildningar så kan varje förbund ombesörja detta inom egen regi. Med ett över-
gripande samarbete där vi nyttjar de duktiga kursledare samt finns kan vi genom att utbilda 
förtroendevalda som medlemmar bidra till ett starkare fackligt engagemang. Genom att kunna 
tillhandahålla fler kurser/utbildningar/seminarium/temadagar inom hela TCO kan vi locka till 
oss fler medlemmar och yngre medlemmar som är mer ”rörliga” inom arbetsmarknaden.  

Utbildningar som kan samordnas är bland annat följande kurser: 

 Styrelseutbildning/ny i styrelsen 

 Skyddsombudsutbildning 

 Valutskottsutbildning 

 Kassörsutbildning 

 Utbildning för valda revisorer 

 Grundläggande utbildning i Lagar och Avtal  

 (påbyggnadsutbildning inom eget förbund) 

 Förhandlingsteknik 

 Rekrytering 

 Arbetsmiljö/Skyddsombud 

 Kris och konflikthantering 

 Jämställdhet/Mångfald 

 Miljöfrågor/Rättvisemärkt/Fair Union  

 Utbildningar/kurser/seminarium för Chefer 

 Dialogmodell/samtalsmodellsutbildning 
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Med utgångspunkt från ovan hemställer SKTF Stockholms avd 300 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att aktivt medverka till att TCOs centralorganisa-
tion med 16 olika fackförbund ge TCOs utbildningsutskott uppdrag att aktivt 
arbeta för en samordning när det gäller utbildningsinsatser både för förtroende-
valda och medlemmar.  
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Motion E 22 

Motionär: SKTF Göteborg 

Nytt namn för SKTFs medlemsutbildning 

Har vi ett bra namn på medlemsutbildningen? 

”Vad är en medlemsutbildning för något?” är en vanligt förekommande fråga när vi förtroende-
valda lägger ut informationsbroschyrer på arbetsplatserna eller på annat sätt nämner utbildning-
en. Vid närmare samtal visar det sig att man i stor utsträckning tror att en medlemsutbildning 
innehåller enbart facklig propaganda, dvs. bara innehåller uppgifter kring de positiva fördelarna 
med att vara medlem i SKTF. 

För att fortsätta locka medlemmar till en bra utbildning behöver vi förstärka namnet så att det 
bättre speglar innehållet och därmed kan bidra till en i större utsträckning positiv bild av SKTF 
och vår fackliga verksamhet. 

Kan det vara så att vi har ett tråkigt namn på en annars bra utbildning... 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att undersökning/ar genomförs i ämnet medlemsutbildning 

att tillsätta en arbetsgrupp av förtroendevalda, gärna yngre personer, för att utreda 
huruvida det finns behov av ett nytt namn för SKTF:s medlemsutbildning 

att arbetsgruppen återkommer till förbundsmötet för beslut kring ett namnförslag 
för medlemsutbildningen. 
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Motion E 23 

Motionär: SKTF Göteborg 

Värdegrunden i utbildningsmaterialet 

”Att följa eller inte följa det är frågan...” 

Vid förbundsmötet 2006 beslutade förbundsmötet att bifalla motion nummer 141, SKTF:s 
utbildningssatsning. Detta beslut innebär att i alla material i utbildningssatsningen ha med 
SKTF:s värdegrund samt ideologi när det trycks nya utgåvor. Sedan detta förbundsmöte har det 
tryckts nytt utbildningsmaterial för bl.a. löneförhandlare och skyddsombud. Tyvärr finns inte 
varken SKTF:s värdegrund eller ideologi med i detta material. Hur ska vi ha det egentligen med 
fattade beslut på förbundsmöten? 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att det beslut som fattades 2006 gällande motion nummer 141 följs i fortsättningen 

att förbundsstyrelsen säkerställer att bifallna motioner på förbundsmöten följs i hela 
organisationen. 

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Härrydaavdelningen 
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Motion E 24 

Motionär: Sven Hellbom, avdelning 147 Härryda 

Mer inflytande över utbildningarna i SKTF  

 När det gäller utbildning av förtroendevalda så finns det ett utbud centralt. Om en avdelning 
känner ett behov av en utbildning som inte finns i det centrala utbudet är det svårt att för avdel-
ningen att få hjälp med detta. För en avdelning som tänkt igenom var behovet är som störst i 
utbildning och önskar en lite annorlunda ”lösning” blir det svårt med hjälp. Detta beror på att 
mycket inom SKTF beslutas centralt. Det borde finnas utrymme för avdelningar att efterfråga de 
utbildningar som avdelningarna själva vill ha och finner är viktiga. Det centrala utbudet kan vara 
kvar ändå. Här behövs en annan beslutsordning. 

 

Därför föreslår vi att förbundsmötet beslutar   

att  SKTF ger SKTF-centren befogenheter att stötta avdelningarna med utbildningar 
utanför det centrala utbudet 

 

Motionen stöds av SKTF i Göteborg, Borås och Ulricehamn 
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Motion E 25 

Motionär: Avd 281, Region Skåne 

Samgående 

Världen är full av förändringar, det sker ständiga förändringar som även påverkar SKTF och våra 
förutsättningar att bedriva facklig verksamhet. 

Denna fråga har man diskuterat för ett antal år sedan och då var lösningen ett samgående med 
HTF och ST (TRIO), vilket föll på upploppet av ett genomförande. Undertecknad ansåg att det 
var rätt väg att gå, men tyvärr blev det inget av detta förslag. 

 

Vi yrkar  

att  det tas upp nya diskussioner med t ex Unionen eller annat förbund om ett sam-
gående och därmed underlätta att vara medlem i ett och samma förbund oavsett 
arbetsgivare. 
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Motion E 26 

Motionär: avdelning nr 001 Malmö 

Sammangående med annan organisation 

Världen är full av förändringar, det sker ständiga förändringar som även påverkar 

SKTF och våra förutsättningar att bedriva facklig verksamhet. Ett sammangående med något 
annat förbund skulle både kunna ge goda ekonomiska och administrativa positiva effekter.  

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att det tas upp nya diskussioner med andra förbund om ett samgående och därmed 
underlätta att vara medlem i ett och samma förbund oavsett arbetsgivare. 
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Motion E 27 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Sammangående med annan organisation 

Världen är full av förändringar, det sker ständiga förändringar som även påverkar SKTF och våra 
förutsättningar att bedriva facklig verksamhet. Ett sammangående med något annat förbund 
skulle både kunna ge goda ekonomiska och administrativa positiva effekter.  

 
Föreslår att förbundsmötet beslutar att: 

att det tas upp nya diskussioner med andra förbund om ett samgående och därmed 
underlätta att vara medlem i ett och samma förbund oavsett arbetsgivare. 



 

 29

Motion E 28 

Motionär: avdelning nr 001 Malmö 

En gång SKTF-are alltid SKTF-are 

Bakgrund: Om man börjar arbeta inom SKTFs nuvarande avtalsområden och blir medlem i 
SKTF kan man endast behålla sitt medlemskap så länge man stannar inom dessa områden. Väl-
jer man att gå över och arbeta i privat sektor så kan man inte vara med i SKTF utan får gå över 
till ett annat förbund. Kommer man sedan tillbaka till vårt avtalsområde kan man i de flesta fall 
kvarstanna i sitt fackförbund, dvs man väljer inte att gå över till SKTF. Detta är en stor brist 
som kostar oss medlemmar. De medlemmar vi rekryterar måste vi ha som målsättning att behål-
la hela deras arbetsliv oavsett om de byter arbetsplats eller ej. Sett ur rekryterings- och överlev-
nadssynpunkt är detta en brist som på något sätt måste rättas till.  

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att skyndsammast ta fram ett förslag till ändringar i stadgar och där det så behövs så 
att man som tjänsteman och medlem kan tillhöra SKTF oavsett om man arbetar 
inom kommunal eller privat sektor 

att förslaget skall belysa konsekvenserna av en utvidgning av medlemsupptagnings-
område 

att ett beslut om ändringar eller ej tas per capsulam. 
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Motion E 29 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

En gång SKTF-are alltid SKTF-are 

Bakgrund: Om man börjar arbeta inom SKTFs nuvarande avtalsområden och blir medlem i 
SKTF kan man endast behålla sitt medlemskap så länge man stannar inom dessa områden. Väl-
jer man att gå över och arbeta i privat sektor så kan man inte vara med i SKTF utan får gå över 
till ett annat förbund. Kommer man sedan tillbaka till vårt avtalsområde kan man i de flesta fall 
kvarstanna i sitt fackförbund, dvs man väljer inte att gå över till SKTF. Detta är en stor brist 
som kostar oss medlemmar. De medlemmar vi rekryterar måste vi ha som målsättning att behål-
la hela deras arbetsliv oavsett om de byter arbetsplats eller ej. Sett ur rekryterings- och överlev-
nadssynpunkt är detta en brist som på något sätt måste rättas till.  

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att skyndsammast ta fram ett förslag till ändringar i stadgar och där det så behövs så 
att man som tjänsteman och medlem kan tillhöra SKTF oavsett om man arbetar 
inom kommunal eller privat sektor 

att förslaget skall belysa konsekvenserna av en utvidgning av medlemsupptagnings-
område 

att ett beslut om ändringar eller ej tas per capsulam. 
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Motion E 30 

Motionär: Helsingborgsavdelningen nr 006 

En gång SKTF-are alltid SKTF-are 

Bakgrund: Om man börjar arbeta inom SKTFs nuvarande avtalsområden och blir medlem i 
SKTF kan man endast behålla sitt medlemskap så länge man stannar inom dessa områden. Väl-
jer man att gå över och arbeta i privat sektor så kan man inte vara med i SKTF utan får gå över 
till ett annat förbund. Kommer man sedan tillbaka till vårt avtalsområde kan man i de flesta fall 
kvarstanna i sitt fackförbund, dvs. man väljer inte att gå över till SKTF. Detta är en stor brist 
som kostar oss medlemmar. De medlemmar vi rekryterar måste vi ha som målsättning att behål-
la hela deras arbetsliv oavsett om de byter arbetsplats eller ej. Sett ur rekryterings- och överlev-
nadssynpunkt är detta en brist som på något sätt måste rättas till.  

 

SKTFs Helsingborgsavdelning nr 006 föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att skyndsammast ta fram ett förslag till ändringar i stadgar och där det så behövs så 
att man som tjänsteman och medlem kan tillhöra SKTF oavsett om man arbetar 
inom kommunal eller privat sektor 

att förslaget skall belysa konsekvenserna av en utvidgning av medlemsupptagnings-
område 

att ett beslut om ändringar eller ej tas per capsulam. 
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Motion E 31 

Motionär: Allmänna klubben avd 600, Region Sydost 

Medlemstapp i SKTF 

Medlemmarnas antal minskar hos fackförbunden.  Ensam är stark men tillsammans är man 
starkare. SIF och HTF insåg att det var en fördel att gå samman i UNIONEN. Även på LO-
sidan har sammanslagningar förekommit. Vilka är fördelarna med att vara ett fackförbund som 
tappar i medlemsantal? Finns det möjlighet att SKTF kan växa med nya yrkesgrupper eller ett 
utökat större SKTF? 

 

Förslag 

att  förbundsstyrelsen tar fram en handlingsplan hur SKTF kan formas för framtiden 
till ett ännu mer offensivare och starkare fackförbund för de offentliganställda 
och näraliggande yrkesgrupper. 
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Motion E 32 

Motionär: Curt Guwallius Allmänna klubben avd 600, Region Sydost 

Dubbelanslutning 

Hur har SKTF agerat när det gäller dubbelanslutningen för SKTF:are - Journalistförbundet? År 
2007 träffades SKTF, ST och Journalistförbundet på ett panelsamtal anordnat (på initiativ) av 
OJ-distriktet inom Journalistförbundet (Offentliganställda Journalister)? Vad hände sedan? 

  

Förslag 

att  SKTFs förbundsstyrelse ger en transparent genomlysning av de kontakter som 
vidtagits och resultat med anledning av de motioner som ingivits till flera för-
bundsmöten. Redovisningen bör omfatta hela perioden fram till nutid! 
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Motion E 33 

Motionär: Peter Dejmermark, Norrtäljeavdelningen 

Angående medlemskap och klubbtillhörighet 

Jag Peter Dejmermark har tillhört SKTF Norrtäljeavdelning sedan 1980-talet. I juli 2007 blev 
jag arbetslös. Vid en förfrågan hos SKTF-direkt om tillhörighet fick jag till svar att jag kunde om 
jag så önskade stanna kvar i Norrtäljeavdelningen. 

I december 2007 fick jag besked från ordförande i Norrtäljeavdelningen att jag inte längre till-
hörde denna avdelning. Jag tillhör nu, på grund av arbetslösheten och enligt bestämmelserna, 
SKTFs Allmänna Klubb i Stockholm. Vid en förnya kontroll med SKTF-centret bekräftades 
uppgifter. 

Jag har under hösten haft kontakter med Norrtäljeavdelningen i olika ärenden. Avdelningens 
personal fungerar utmärkt som stöd, inte minst på grund av dess kunskap om Norrtälje kom-
mun, de lokala förhållandena och vad som händer på arbetsmarknaden. De bevakar regelbundet 
företrädesrätten och har kännedom om vilka som står i tur för erbjudande av tjänst. Avdelningen 
lämnar också regelbunden information om vad som planeras i Norrtälje kommunen, nya tjänster 
som skall tillsättas, kommande omorganisationer, etc. 

Jag vill med all respekt för den Allmänna Klubben i Stockholm inte tillhöra densamma. Jag är 
nämligen övertygad om att klubben i Stockholm inte har samma omfattande kunskap om ske-
endena på arbetsmarknaden i Norrtälje kommun, vilket behövs för en smidig planering, anpass-
ning och bearbetning av arbetslösas situation. 

En nära personlig kontakt, på grund av att avdelningen finns på orten underlättar arbetslöshets-
situationen. Det tar emot att åka 7 mil för att titta in till klubben i Stockholm för att få det där 
lilla personliga stödet, några trösterika ord och mod att gå vidare. 

 

Förslag till beslut 

att  förbundsmötet beslutar att medlemmar får vid arbetslöshet möjlighet att själva 
välja avdelningstillhörighet. 
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Motion E 34 

Motionär: Allmänna klubben avd 600, Region Sydost 

Dialoggrupperna 

Nu har dialoggrupperna funnits i ett antal år. De så kallade dialoggrupperna fungerar mycket 
olika i SKTF:s regioner. Naturligtvis kan det vara bra att regionerna arbetar efter sina regionala 
förutsättningar. Men för dialoggrupperna och medlemmarna i de allmänna klubbarna innebär 
det också att den regelbundna kontakten med sitt fackförbund saknas i stor utsträckning. Infor-
mationen vad som händer inom SKTF når sällan medlemmarna i Dialoggrupperna, som ytterst 
bör vara ansvariga att i sin tur informera medlemmarna i allmänna klubbarna. Denna informa-
tion och kommunikation torde kunna förbättras högst väsentligt. De så kallade Forumträffarna 
är få och svåra att genomföra genom att de flesta regionerna omfattar stora geografiska områden. 
Det går att räkna upp ett antal problem eller, om man så vill, möjligheter med de olika regioner-
na sätt att arbeta med dialoggrupperna. 

När är det dags att förutsättningslöst utvärdera regionernas hantering av de allmänna klubbarna, 
dialoggruppernas funktion, hur Forumträffarna fungerar, medlemskontakter inom dessa klubbar 
och se vad som kan göras bättre. 

 

Förslag 

att  förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att göra en seriös utredning om 
hur Dialoggrupperna, Forumträffar, allmänna klubbarna, medlemskontakter 
med mera har fungerat i de olika regionerna och komma med konkreta förslag 
hur de allmänna klubbarna kan arbeta i framtiden inom SKTF. 
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Motion E 35 

Motionär: Avdelning nr 001 Malmö 

Flexibel lokal organisering 

Bakgrund: I en tid då SKTF tappar medlemmar och då det är svårare och svårare att få folk att 
bli förtroendevalda är det viktigt ur ett överlevnadsperspektiv att de lokala organisationerna ges 
möjlighet till att gå samman.  

Möjligheten att bedriva en bärande verksamhet i avdelning/klubb beror på många olika saker 
som man inte alltid kan påverka. På medlemmarnas vägnar är det angeläget att vi som fackföre-
ning har möjligheten att erbjuda dem ett bra medlemsvärde. Har man ingen eller liten verksam-
het i en avdelning/klubb måste vi därför ha förutsättningar att kunna omorganisera oss på det 
lokala planet så att det ges en möjlighet till att bedriva en bra facklig verksamhet, och därigenom 
erbjuda medlemmarna ett fortsatt bra medlemsvärde. Det måste därför vara möjligt för klubbar 
och avdelningar att kunna gå ihop med både andra avdelningar och klubbar.  

I nuvarande organisationsuppbyggnad i SKTF bildas avdelning/klubb efter huvudman. Detta är 
även i fortsättningen en rimlig grund att utgå ifrån dock måste man kunna göra avsteg. Bedöm-
ningen om det kan göras avsteg måste ligga på det lokala planet och det ligger i sakens natur att 
man är överens med huvudman/huvudmännen innan en förändring kan ske.  

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att de klubbar och avdelningar som vill och har möjlighet att gå ihop skall få göra 
detta utan större hinder 

att ett samgående kan genomföras i de fall berörda medlemmar i avdelningar-
na/klubbarna samtycker 

att erforderliga stadgeändringar för att möjliggöra sammangående görs omgående 
och att beslut om dessa tas per capsulam innan detta år är slut. 
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Motion E 36 

Motionär: Helsingborgsavdelningen nr 006 

Flexibel lokal organisering 

Bakgrund: I en tid då SKTF tappar medlemmar och då det är svårare och svårare att få folk att 
bli förtroendevalda är det viktigt ur ett överlevnadsperspektiv att de lokala organisationerna ges 
möjlighet till att gå samman.  

Möjligheten att bedriva en bärande verksamhet i avdelning/klubb beror på många olika saker 
som man inte alltid kan påverka. På medlemmarnas vägnar är det angeläget att vi som fackföre-
ning har möjligheten att erbjuda dem ett bra medlemsvärde. Har man ingen eller liten verksam-
het i en avdelning/klubb måste vi därför ha förutsättningar att kunna omorganisera oss på det 
lokala planet så att det ges en möjlighet till att bedriva en bra facklig verksamhet, och därigenom 
erbjuda medlemmarna ett fortsatt bra medlemsvärde. Det måste därför vara möjligt för klubbar 
och avdelningar att kunna gå ihop med både andra avdelningar och klubbar.  

I nuvarande organisationsuppbyggnad i SKTF bildas avdelning/klubb efter huvudman. Detta är 
även i fortsättningen en rimlig grund att utgå ifrån dock måste man kunna göra avsteg. Bedöm-
ningen om det kan göras avsteg måste ligga på det lokala planet och det ligger i sakens natur att 
man är överens med huvudman/huvudmännen innan en förändring kan ske.  

 

SKTFs Helsingborgsavdelning nr 006 föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att de klubbar och avdelningar som vill och har möjlighet att gå ihop skall få göra 
detta utan större hinder 

att ett samgående kan genomföras i de fall berörda medlemmar i avdelningar-
na/klubbarna samtycker 

att erforderliga stadgeändringar för att möjliggöra sammangående görs omgående 
och att beslut om dessa tas per capsulam innan detta år är slut. 
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Motion E 37 

Motionär: Landstingsavdelningen i Stockholms läns landsting 136 

Värna om medlemmarnas kraft i organisationen! 

Vid senaste förbundsmötet 2006 fanns flera motioner med förslag efter omorganisationen i för-
bundet 2003. Landstingsavdelningen i Stockholms län, avdelning 136, krävde i motion 99 att 
alla medlemmar skulle ha lika värde i förbundet. Förbundsstämman beslöt bifalla två av motio-
nens att-satser. Den ena var att se över alla medlemmars lika värde i förbundet. Den andra att 
utvärdera vad som blev bra/dåligt med den nya organisationen.  

En utvärdering av SKTF:s lokala organisation har redovisats i en rapport 16 dec 2007. Där före-
slås bl a att centren bör överväga justeringar av den egna organisationen samt att kontakterna 
med avdelningarna förbättras. Vi ser dessa förslag som riktiga och viktiga samt ser fram emot att 
styrelsen genomför dem under våren 2008. 

Avdelningen vill även peka på den snabba privatiseringen och därigenom sönderstyckningen 
som sker av landstinget. Efter denna mandatperiod kommer många av verksamheterna vara or-
ganiserade med nya juridiska personer som ansvariga. Då varje sådan ny del blir mycket liten ser 
vi stora svårigheter att bedriva en stark facklig verksamhet i dessa. Vi är mycket oroade av denna 
utveckling. Vi tror att medlemmarnas arbetsmiljö, löneutveckling och möjlighet samverka kring 
verksamheten avsevärt försämras. Samma situation torde gälla i alla stor-stadsavdelningar i lands-
tingen och kommunerna. 

Avdelningen vill att förbundsstyrelsen tillsammans med de berörda avdelningarna vidtar åtgärder 
så att medlemmarnas situation så långt möjligt utvecklas, inte försämras. Det krävs bl a att fack-
liga företrädare i landstinget förhandlar om den totala budgeten. SKTF måste ha en lokal organi-
sation som finansieras av landstinget för att upprätthålla en fullgod medlemsservice åt medlem-
marna i alla verksamheter som arbetar åt landstinget. 

Avdelningen vill även peka på de andra förändringarna som påverkar SKTF:s verksamhet t ex 
förändringar av a-kassan, de ungas bristande insikt om värdet av fackligt medlemskap, att flera 
förbund går samman till större förbund samt den snabba tekniska utvecklingen med helt nya 
kommunikationsmöjligheter. Ansvarskommitténs förslag behandlas nu, bl a av regeringens för-
handlare som ska lämna en rapport sista maj. Diskussioner förs om olika län och deras vilja att 
ingå i en ny Mälardalsregion. Detta kommer på sikt, troligen 2014, att mycket kraftigt påverka 
medlemmarna och möjligheterna att bedriva för medlemmarna kraftfull lokal facklig verksam-
het. 

 

Förbundsmötet föreslås fatta beslut om 

att  ge styrelsen i uppdrag att utveckla förbundets organisation så att medlemmarna 
får ut det bästa möjliga av sitt medlemskap. 
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Motion E 38 

Motionär: SKTF Göteborg, Annika Strandhäll 

Behov av samverkan kopplat till SKTFs nuvarande organisation 

Vårt nya sätt att organisera oss baserat på avtalsområden är nu i förbundet helt genomfört. När 
organisationsförslaget lanserades var budskapet då att den nya organisationen i och med förslaget 
med tiden kunde och kanske borde kompletteras och justeras. Vi menar att det nu är dags för 
detta. 

SKTFs förnyelse har år efter år renderat i ett antal olika motioner till förbundsmötet. Den ut-
värdering som nu är genomförd är resultatet av en sådan motion. Utvärderingen pekar på ett 
antal positiva effekter av vår nya organisation men ett av förslagen som också lyfts fram är att fler 
borde pröva att samverka ur ett koncernperspektiv liksom några få städer redan gör. Något som 
förbundet var oerhört skeptiska till från början men som visat sig fungera utmärkt för berörda 
parter. Man konstaterar också i utvärderingen att arbetsgivaren samverkar allt mer ex mellan 
kommuner, i kommunalförbund m.m. vilket ställer nya krav på vår lokala organisation. 

En modern facklig organisation måste vara flexibel, nära och kunna möta behov och utmaningar  
som uppstår lokalt på ett smidigt sätt. Att låsa fast sig i oflexibla lösningar som inte ser till lokala 
förutsättningar är ett stort misstag. 

Ett problem med vår nuvarande organisation baserad på avtalsområden är just att den tenderar 
att isolera och försvåra samarbeten mellan geografiskt närliggande SKTF-are. Den leder också till 
på en hel del ställen allt för små SKTF enheter. På många håll träffar man bara SKTF kamrater 
från andra avtalsområden på regionkonferenser och/eller förbundsmöten. Vi menar att SKTF 
har en stor styrka i sitt medlemsantal men att vår nuvarande organisationsprincip är ett hinder 
för att vi ska kunna utnyttja styrkan på ett optimalt sätt. Det måste kunna gå att kombinera 
avtalsområdesprincipen med ett förnuftsmässigt resonemang kring vad som är den bäs-
ta/optimala organiseringslösningen ur ett lokalt perspektiv. Eventuella ”hinder” borde man ge-
nom ett resonemang mellan den lokala nivån och förbundet kunna lösa. 

Detta är oerhört viktigt i en tid då vi tappar medlemmar och behöver visa handlingskraft och en 
förmåga att möta en allt mer ”flexibel” motpart. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  det ska bli möjligt för att bilda avdelningar över kommungränserna om det går 
att hitta en överenskommelse med arbetsgivarna kring hanteringen och finansie-
ringen av den fackliga tiden från och med 2009. 

att  det ska bli möjligt att hitta smidiga lösningar vad gäller företrädarskap genom ex 
fullmakter då så är påkallat av t ex geografiska skäl. 

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Härrydaavdelningen 



 

 40 

Motion E 39 

Motionär: Avdelning 088 Landstingavdelningen Gävleborg 

Angående SKTFs ledord ”Nära SKTF” 

Efter SKTFs omorganisation år 2003 har det vid ett otal tillfällen visats sig att regionens om-
budsmän inte haft möjlighet att hjälpa de medlemmar som tillhör klubbar eller inte har någon 
lokaltillhörighet. 

Detta gör att vi förtroendevalda ute i organisationen starkt ifrågasätter SKTFs ledord ”Nära 
SKTF”. 

Innan omorganisationen hade medlemmarna företrädare nära och på orten/arbetsplatsen. Idag 
finns företrädarna oftast på annan ort och medlemmarna kan bli företrädda per telefon! 

Av för dem helt okända personer. 

Detta uppfyller inte SKTFs kännetecken ”Nära SKTF” och följden blir tyvärr att man lämnar 
förbundet! 

 

Förslag till beslut 

att se över hur ”nära SKTF ” man är i den nya organisationen  

att ta ett nytt grepp, tillåta valfrihet 

att tillåta undantag 
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Motion E 40 

Motionär: Avdelning 159 Sollentuna 

SKTFs organisation 

Konkurrensutsättning och avknoppning av kommunala verksamheter har ökat. I vissa delar av 
landet är privatiseringstakten mycket hög. I den kommun vi verkar är den uttalade politiska 
viljan att ha så många utförare som möjligt och verksamheten i kommunal regi minskar stadigt. 

Med den organisation SKTF har idag innebär det att vår avdelning kontinuerligt tappar med-
lemmar. Dessa medlemmar försvinner, om de väljer att vara kvar i SKTF, till allmänna klubben. 

Vi ser två problem i detta. Dels för oss som lokal avdelning som stadigt krymper i medlemsantal 
och, med det, facklig tid och som på grund av detta får allt svårare att få ihop förtroendevalda 
och tid till att representera våra medlemmar vid alla tillfällen. Vi funderar som bäst själva på var 
smärtgränsen går för när vår avdelning inte längre orkar vara en avdelning utan istället kan läm-
na ifrån oss en del av ansvaret genom att bilda klubb. Det blir också problem för medlemmarna 
som inte längre kan vända sig till en lokal representant utan är hänvisade till en ombudsman på 
centret. På grund av minskade resurser till centren så blir våra ombudsmän färre i samma takt 
som medlemmarna de ska företräda i klubbarna blir allt fler. Möjligheten till stöd till avdelning-
arna minskar också.  

Vi anser att SKTF ska vara en organisation där det finns gott om förtroendevalda och inte bara 
tjänstemän som representerar medlemmarna ute i verksamheterna. Så ser det, än så länge, ut i 
avdelningarna. 

Vi vet att flera av de medlemmar som lämnat vår avdelning vid verksamhetsövergång har känt 
sig övergivna av SKTF och att de känner att de inte har någon att vända sig till. Det händer att 
de fortfarande vänder sig till oss fast de inte ”får”. Vi finns ju trots allt i ”dörren bredvid”. Vi vet 
också att de flesta av dem inte är intresserade av att bilda klubb utan bara vill vara vanliga med-
lemmar. Vi är rädda för att detta i förlängningen kommer att innebära att SKTF tappar med-
lemmar. 

Vi är medvetna om det problem som fanns tidigare där avdelningarna hade flera arbetsgivare och 
avtal inom sitt område men vår utvärdering av den nya organisationen säger oss att det inte har 
blivit bättre. 

Vi föreslår att SKTF omvärderar sitt tidigare beslut och ser över om den organisation som finns 
idag är den mest optimala för våra medlemmar och för oss som fackförbund. Vi anser att en 
förändring är nödvändig för att kunna behålla den lokala fackliga verksamheten och för att 
SKTF ska kunna ta tillvara den enskilde medlemmens intresse på bästa sätt. 

Vi vill vara ett fackförbund med lokal representation där de som arbetar i Sollentuna kan vända 
sig till SKTF i Sollentuna. Vi vill vara nära våra medlemmar! 
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Motion E 41 

Motionär: Klubb KEAB,  Magnus Lundbäck 

Möjlighet för avdelningar och klubbar att sammanslås 

Med den organisation SKTF har idag är det beslutat att bland annat Kommunala bolag skall ha 
egna klubbar även om de vill tillhöra avdelning om sådan finns i kommunen. Detta innebär att 
klubbmedlemmarna oftast har en högre medlemsavgift och dålig ekonomi. (inga möjligheter till 
att bjuda på landgång vid årsmöte). Man har svårt att engagera aktiva till klubben. Våra klubb-
medlemmar kräver lika mycket av en klubbstyrelse som av en avdelningsstyrelse. Detta gör att 
klubben samt SKTF riskerar tappa kompetens ute i landet som i framtiden gör att vi riskerar 
tappa medlemmar till andra fackförbund typ ledarna. 

Vårt problem i Karlstad är att vi inte förstår hur förbundet tänkt eller tänker med uppdelningen 
av klubbar och avdelningar. Framför allt inte när det ser ut som i Karlstads Kommun. Vi verkar 
under i stort sett identiska avtal i hela koncernen. Så att inte låta oss verka gemensamt med av-
delningen är för oss obegripligt. 

Vi vill med denna motion  

att förbundet låter de avdelningar och klubbar som verkar under samma avtal sam-
manslås om båda parter så önskar. Att minst en post i avdelningsstyrelsen blir 
klubbens, t.ex. Vice Ordförande posten. 

”Tillsammans är vi starkare” 
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Motion E 42 

Motionär: Avdelning 025 Karlstad 

Möjlighet för avdelningar och klubbar att sammanslås 

SKTFs omorganisation har påverkat oss alla. Vi i Karlstad upplever att medlemmar från bolagen 
inom koncernen Karlstad  inte har samma närhet till SKTF som de som jobbar i Karlstad i öv-
rigt. De har bildat klubbar men har svårt att få igång en bra verksamhet. Detta beror många 
gånger på att det inte är så många medlemmar som arbetar på samma arbetsplats. Det är svårt att 
få medlemmar att engagera sig och det är svårt att få ihop en klubbstyrelse. Ekonomin är också 
ett stort problem. 

Bolagen arbetar inom koncernen Karlstad och vi har identiskt samma avtal. Tidigare var det ju 
inte likadant men nu har detta förändrats. Vi arbetar nära dessa medlemmar och saknar samar-
betet som tidigare var mycket bra och nära. I vår styrelse hade vi tidigare flera medlemmar från 
bolagen. 

Vi får ändå frågor från dessa medlemmar men blir tvungna att hänvisa dem vidare till ombuds-
män eller regionen. Detta upplever medlemmarna frustrerande. De vill gärna ha de lokala repre-
sentanterna som känner till lokalförhållandena och vi vill vara nära alla de som arbetar inom 
koncernen.  

Vår avdelning hade tidigare 1200 medlemmar men har nu bara 700 på grund av denna omorga-
nisation. Ekonomin har blivit sämre för oss också på grund av det minskade medlemsantalet. 

Vi är medvetna om att i det medlemsantalet ingick även studerande, kyrkans medlemmar, priva-
ta och arbetslösa, men det är med klubbmedlemmarna vi hade det mesta samarbetet. 

 

Vi vill med denna motion föreslå  

att  SKTF låter de avdelningar och klubbar som verkar under samma avtal slås sam-
man om de så önskar. 
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Motion E 43 

Motionär: Norrtäljeavdelningen 

Tillåt medlemmar i kommunala bolag kvarstå i lokalavdelningen 

Med den politiska regi vi har i Norrtälje innebär det att konkurrensutsättningen och avknopp-
ning av den kommunala verksamheten har ökat markant.  

Detta ser vi som ett stort problem för avdelningen och det fackliga arbetet med den organisation 
som SKTF har idag med att medlemmarna förs över till allmänklubb mm. 

Vi befarar att med det stadigt krympande antalet medlemmar och den fackliga tiden kommer 
det att vara svårt att hitta kompetenta och välutbildade förtroendevalda som kan representera 
våra medlemmar vid alla tillfällen.  

Vi har flera medlemmar som lämnat SKTF vid övergång som har känt sig övergivna och saknar 
den lokala förankringen. 

Vi tror oss veta att detta i längden kommer att innebär SKTF kommer att förlora flera medlem-
mar.  

 

Vi föreslår därför  

att medlemmar tillhörande kommunala bolag inom vårt avtalsområde tillåts kvarstå i 
den lokala avdelningen. 

att dom medlemmar som tillhör någon avknoppad verksamhet kvarstår som med-
lemmar i avdelningen minst under tjänstledigheten dvs 1 år i Norrtälje. 



 

 45

Motion E 44 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Flexibel lokal organisering 

Bakgrund: I en tid då SKTF tappar medlemmar och då det är svårare och svårare att få folk att 
bli förtroendevalda är det viktigt ur ett överlevnadsperspektiv att de lokala organisationerna ges 
möjlighet till att gå samman.  

Möjligheten att bedriva en bärande verksamhet i avdelning/klubb beror på många olika saker 
som man inte alltid kan påverka. På medlemmarnas vägnar är det angeläget att vi som fackföre-
ning har möjligheten att erbjuda dem ett bra medlemsvärde. Har man ingen eller liten verksam-
het i en avdelning/klubb måste vi därför ha förutsättningar att kunna omorganisera oss på det 
lokala planet så att det ges en möjlighet till att bedriva en bra facklig verksamhet, och därigenom 
erbjuda medlemmarna ett fortsatt bra medlemsvärde. Det måste därför vara möjligt för klubbar 
och avdelningar att kunna gå ihop med både andra avdelningar och klubbar.  

I nuvarande organisationsuppbyggnad i SKTF bildas avdelning/klubb efter huvudman. Detta är 
även i fortsättningen en rimlig grund att utgå ifrån dock måste man kunna göra avsteg. Bedöm-
ningen om det kan göras avsteg måste ligga på det lokala planet och det ligger i sakens natur att 
man är överens med huvudman/huvudmännen innan en förändring kan ske.  

 

Föreslår att förbundsmötet beslutar 

att de klubbar och avdelningar som vill och har möjlighet att gå ihop skall få göra 
detta utan större hinder, 

att ett samgående kan genomföras i de fall berörda medlemmar i avdelningar-
na/klubbarna samtycker, 

att erforderliga stadgeändringar för att möjliggöra sammangående görs omgående 
och att beslut om dessa tas per capsulam innan detta år är slut. 
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Motion E 45 

Motionär: Magnus Sällström, Vårdföretagarna allmän klubb (Stockholm) 

Om allmänna klubbar 

Idag 
I ett led till omorganisering har SKTF sen ett antal år gått över till att knyta medlemmar till 
klubbar och i sektioner samt avdelningar. På den privata sidan är medlemmar som har en aktiv 
klubb knutna till denna. För medlemmar som inte är knutna till en klubb finns lösningen i all-
männa klubbar. Detta för att medlemmen ska hållas aktiv inom sin egen arbetsgivare. Därmed 
är det ju en god idé att starta en styrelse och på så sätt bilda sin klubb som man sen knyts till. 
Därmed får man aktiva medlemmar. 

Problemet  
Det finns inom den privata sidan medlemmar anslutna till SKTF vars arbetsgivare inte har fler 
anställda eller inte har för avsikt att anställa fler med de arbetsfunktioner inom arbetsplatsen som 
också kan anslutas till SKTF. Man blir därför för få för att kunna bilda en klubb och av denna 
orsak är man kvar i den allmänna klubben. 

Det finns även medlemmar inom allmänna klubbar som hos sin arbetsgivare har oerhörda svå-
righeter att kunna bilda en klubb utifrån rent geografiska vidd spridda arbetsplatser och av den 
orsaken inte får till en styrelse som kan med enkel försorg bilda en klubb som blir duglig. 

De medlemmar som tidigare varit knutna till en klubb eller avdelning inom kommun eller 
landsting och som genomgår en avknoppning bör det verkligen sättas all fokus på att bilda en 
klubb. De finns exempel på att medlemmar blir besvikna då de plötsligen befinner sig i en all-
män klubb och ser att möjligheten till påverkan begränsats. 

Allmänna klubbar 
I de allmänna klubbarna så finns det oftast inte en styrelse, mig veterligen. Som medlem i en 
allmän klubb är det fackliga engagemang upp till några eller något möte per år. Där kan finnas 
ett par eldsjälar vars fackliga brasa snart är utbränt. I den allmänna klubben är det visserligen 
ordnat till respektive avtalsområde men med detta är man sällan kollegor och allt som oftast har 
man ändå helt skilda yrken.  

De allmänna klubbarnas form måste ses över, så som de ser ut idag blir man inte fullvärdig med-
lem och det drabbar på sikt SKTF hårt. Medlemmar kommer att välja andra fackförbund inom 
den privata sidan pga. en förhoppning om ett närmare engagemang i det nya fackförbundet. 

Ombudsmännen roll 
Då man som medlem i en allmän klubb och man ändå har ett förtroendeuppdrag och kanske 
planerar för att skriva ett brev till övriga inom sin arbetsgivare måste detta ske via ombudsmän-
nen. Faktum är att man blir väldigt beroende av ombudsmännen. 

Ombudsmännen kommer till förhandlingsbordet inte sällan med begränsad insyn i det vardagli-
ga yrkesarbetet utan som mest ser till huruvida det som förhandlas om är lagriktigt eller ej och 
om det är förenligt med de kollektivavtal som skrivits mellan parterna. 

 

Därför yrkar jag 

att  förbundsstyrelsen ser över effekten av inordnandet av de allmänna klubbarna. 
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att förbundsstyrelsen ser på hur medlemmar i de allmänna klubbarna blir bättre re-
presenterade i förbundet  

att det finns en korrekthet i kostnaden som medlem i de allmänna klubbarna bör 
motsvara 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 skala inom sin arbetsgivares an-
ställda. 

att förhandlande ombudsmän delger ombud på arbetsplatsen om eventuella för-
handlingar och hur ett ombud ser på den förhandlingsframställan som gjorts.. 
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Motion E 46 

Motionär: Avdelning 044 Vetlanda 

Motion om antalet medlemmar för att få eget mandat på förbundsmötet 

Avdelningarna blir oftast inte större utan av olika skäl minskar avdelningarna sitt medlemsantal. 
Detta är något vi alla arbetar med och en av våra stora uppgifter är rekrytering. En stor minsk-
ning för många avdelningar var när många medlemmar gick in i allmänna klubbar. Detta har 
säkert varit bra i en del avseenden, men avdelningarna fick ett lägre medlemsantal vilket medfört 
konsekvenser. Lägre antal medlemmar ger automatiskt lägre antal timmar för de förtroendeval-
da. Dessutom blir det fler mindre avdelningar som inte har eget mandat i förbundsmötet. Det är 
detta jag motionerar om.  

När vi tog beslutet om förbundsmöte vartannat år var mer tid för att genomföra förbundets 
målsättning ett av skälen. Men det var också uppe till diskussion att sänka kravet på antalet med-
lemmar i avdelningarna så fler skulle få eget mandat och vår intention ”Nära Medlemmen” få 
större tyngd.  

Vi ute i avdelningarna har det tufft många gånger och en del åtgärder måste vidtas för att få 
igång mer fackligt arbete. Detta är en bit på vägen till ett bättre fack.  

 

Jag vill  

att  förbundsmötet ska besluta om lägre antal medlemmar i avdelningen för att få 
eget mandat till förbundsmötet. 
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Motion E 47 

Motionär: Kommunavdelningarna i Blekinge: Karlskrona, Ronneby, Karlshamn,  
Sölvesborg, Olofström 

Organisatorisk hemvist för kommunavdelningarna i Blekinge samt sektionering av länets 
klubbar 

Inspirerade av förbundets arbete för att bl a säkerställa SKTFs fortlevnad som fackförbund, har 
kommunavdelningarna i Blekinge i sin tur inspirerats. 

Kommunavdelningarnas ledningar har därför samlats och utformat sina tankar och idéer om hur 
vi kan bidra till en positiv insats för att förbundet i sin nationella helhet skall nå framgång. 

Avdelningarna i Blekinge har varierande ledningsstrukturer. Någon har heltidsarbetande förtro-
endevalda, andra har deltid och slutligen, några tar den fackliga tid som behövs för påkallade 
skyddsronder, förhandlingar mm. 

En viktig del bland en rad övergripande idéer om vår fortlevnad har i vårt tänkta förändringsar-
bete för framtiden, bl a varit att säkerställa utvecklingen av avdelningarna genom att analysera i 
vilken region länets kommunavdelningar organisatoriskt bäst skall ingå. 

Det som avdelningarna har gemensamt är att ledningarna består av förtroendevalda som förstår 
SKTFs värdegrunder och utifrån dessa genomför ett mycket bra fackligt arbete. Ledningarna har 
tillika gedigna kunskaper om vad som för avdelningarna är bästa organisering för att nå regionala 
resurser på snabbaste, effektivaste och ur resultatsynpunkt, bästa sätt. 

Sedan förra omorganisationen, som skedde för drygt 10 år sedan, organiseras vi i region sydost, 
Linköping och har kunskap om hur detta har fallit ut. Avdelningarna har efterhand enskilt och 
sedermera i samlade forum förutsättningslöst studerat för- och nackdelar med en förändrad regi-
onorganisering. 

Med förändrad infrastruktur i södra Sverige, med förändrade sätt till informationsflöde, ändrade 
praktiska regionala konstellationer i sydligaste landsdelen och med vårt behov av rätt organise-
ring för bästa resultat av våra lokala ansträngningar, har vi funnit att en ändring av regionorgani-
sering blir betydligt bättre för avdelningarna om vi organiseras i region Skåne. Tillika är tydlig-
heten i region Skånes organisatoriska uppbyggnad tilltalande för oss och passar in i det synsätt 
och uppfattning om assistans och samverkan i alla de frågor som kommunavdelningarna kan ha i 
det fackliga arbetet.  

Förtroendevalda kommer och går men regioncentren består. Vi som f n leder avdelningarna är 
övertygade om att det är nödvändigt att en omorganisering sker. Ur avdelningsperspektivet, 
vilket står medlemmarna närmast i alla lokala frågor och sammanhang, är det som Du som för-
troendevald känner till, ”A och O” med väl fungerande lokal verksamhet kopplad till samver-
kande regional service. 

I sammanhanget vill vi också att klubbarna återförs till avdelningarna. Argumenten att de har 
andra avtalsområden, att närdemokratin har stärkts, att en breddning av förtroendevalda har 
skapats med flera skäl, är argument som inte har bäring på ett starkt SKTF.  

Den känsla som vi i vårt framtidstänkande känner är att förbundsmötesdeltagarna med sin kun-
skap om lokalavdelningarnas förutsättningar till framgångsrikt fackligt arbete,  



 

 50 

Bifaller vår motion  

att  kommunavdelningarna i Blekinge län från årsskiftet 2008/2009 organiseras till 
region Skåne samt att länets klubbar samtidigt ombildas till sektioner och blir en 
del i respektive avdelningar.  
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Motion E 48 

Motionär: Jönköpingsavdelningen nr 070 

Avskaffandet av ”Överenskommelse mellan SKTF- center och avdelning” 

Efter förslag vid Förbundsmötet och dess utskott beslutade Förbundsstyrelsen 2002-11-20--21 
att införa att överenskommelse skulle tecknas mellan center och resp. avdelning. Överenskom-
melsen angav ett antal områden som avdelningarna skulle ha ansvar för. Däremot innehöll den 
inget om vad avdelningarna kunde förvänta sig av resp. center.  

Vi anser att denna typ av överenskommelse är överflödig. De uppgifter som avdelningen har att 
sköta och ta ansvar för finns reglerade i SKTFs stadgar § 9.1 mom. 2 samt i stadgarna för avdel-
ningen i § 1 mom. 3. Till detta kommer också det höstmöte där beslut om verksamhetsplanen 
för kommande år fastställs. 

Motivet till att överenskommelsen infördes var att alla avdelningar inte följde SKTFs stadgar. 
SKTF avd 070 är tveksam till att införande av överenskommelsen har/har haft någon avsedd 
effekt och har i varje fall inte sett att någon sådan utvärdering skett. Oavsett detta borde det vara 
bättre att Förbundet har en direktdialog med de avdelningar som inte följer stadgarna än att öka 
byråkratin genom att kräva att alla avdelningar ska underteckna en onödig och till vissa delar 
tveksam överenskommelse. 

 

Avdelning 070 yrkar därför  

att  ”Överenskommelse mellan SKTF-center och avdelning” avskaffas. 

 

 



 

 52 

Motion E 49 

Motionär: Sven Hellbom Avdelning 147 Härryda 

Mer regionalt inflytande i SKTF  

När det gäller frågor av regional karaktär så finns det ingen beslutsnivå utan då är det till för-
bundsstyrelsen man skall ställa frågan. Det borde vara en regional beslutsnivå som beslutar om 
de frågor som hör hemma där. Det kan kanske vara en styrelse på regional nivå. Här behövs i 
alla fall en annan beslutsordning. 

En annan brist är när ombud till förbundsstämman skall utses speciellt där flera avdelningar 
delar på mandat. Då får ingen avdelning ha två representanter för att inte den avdelningen skall 
få för stort inflytande. Vid sådan tillsättning representerar man egentligen inte sin egen avdel-
ning utan man är ett ombud från sitt område. Här borde det finnas något forum som självstän-
digt väljer ombud utifrån egna önskemål. Det måste ju vara bättre att ombudsplatserna tillsätts 
än att de står tomma i fall det blir svårt att hitta ombud. Finns det intresserade från alla avdel-
ningar så blir det ju inga problem att sprida platserna mellan avdelningarna. Om det är färre 
avdelningar som är intresserade och någon avdelning har flera intresserade så är det ju bättre att 
ha de ombud som området genererar.  

 

Därför föreslår vi att förbundsmötet beslutar   

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att komma med förslag som ger regionala be-
slutsorgan större befogenheter att besluta  

att  förbundsstyrelsen också får i uppdrag att föreslå att det finns regionala beslutsor-
gan där en viktig del är att de avdelningar som delar på mandat också självstän-
digt utser ombud till förbundsmötet 

  

Motionen stöds av SKTF i Göteborg, Lidköping och Ulricehamn 
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Motion E 50 

Motionär: SKTF Göteborg 

Ekonomidiskussioner inom Fackförbundet SKTF 

På förbundsmötet 2005 fattades beslut om att förbundsmöte ska hållas vartannat år. I samband 
med detta aktualiserades den gamla diskussionen i vårt förbund om när vi får/kan diskutera 
ekonomi. Stadgarna stadgar nu att det är vart 4:e år som gäller. Detta motsvarar en olympiad 
och är givetvis i dessa tider både orimligt och orealistiskt. Vid tidigare diskussioner om detta har 
förbundet ibland angett stadgarna som en problematik och ibland har det sagts att vi via motio-
ner till förbundsstyrelsen kan få till en ekonomidiskussion när vi vill, men då i förbundsstyrelsen. 
För oss som anser förbundsmötet vara ett överlägset forum, inte minst ur demokratisk synpunkt, 
finns inte längre några rimliga argument för att inte låta ekonomidiskussionerna, liksom alla 
andra diskussioner, förekomma på varje förbundsmöte, vilket nu är vartannat år.  

Ett annat argument som förbundet använt är att de som väljs just till vår förbundsstyrelse måste 
ha en så stabil mandatperiod rent ekonomiskt att tätare diskussioner skulle röra till det. Detta är 
givetvis inte sant och en undertro på våra framtida företrädare som är lite främmande för oss. 

Det är dessutom så att vår ”fyraårsperiod, olympiad” ligger fel i förhållande till bland annat de 
politiska valen i Sverige. Detta gör att vi som förbund inte kan göra annat än att hänskjuta even-
tuella ekonomimotioner till nästa förbundsmöte två år bort då det varit val, jämför 2006. Detta 
trots att vi eventuellt hade kunnat motverka vissa saker direkt. Varför vi då, som princip, ska ha 
beslut i förbundsstyrelsen eller tala om extrainkallade förbundsmöten då vi kan använda våra 
ordinarie är en gåta lika stor som Stonehenge.   

Buddha sade så vist och ungefärligen att ”det enda som är bestående är förändring”. Låt oss unna 
Buddha att få helt rätt genom att ta bort ett av de sista oföränderliga bastioner som finns, 
SKTF:s fyraårscykler. Ni vet facket förändras och så. 

Visserligen orkade inte organisationen med saxade mandat på den högsta nivån, vilket vore lika 
naturligt men däremot måste nu äntligen ekonomidiskussionerna föras in i 2000-talet.  

 

Om det nu är stadgarna som är problemet så föreslås förbundsmötet besluta 

att ändra stadgarna så att ekonomidiskussioner inklusive diskussioner om    med-
lemsavgift kan föras på varje förbundsmöte, det vill säga vartannat år från 2010. 

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Lidköpingavdelningen 
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Motion E 51 

Motionär: avdelning nr 001 Malmö 

Ändring av budgetintervall    

Bakgrund: I en tid då Fackförbundet SKTF har ett medlemstapp är det viktigt att ekonomin är 
flexibel. Ekonomin planläggs f n i ett fyraårsintervall. Detta har säkert fungerat ypperligt då 
medlemsstocken har varit någorlunda stabil. Nu är vi inne i en brytning av denna trend då det 
sker stora pensionsavgångar av fyrtiotalister och inom snar framtid femtiotalister. Dessa utgör en 
inte så oansenlig del av medlemmarna. Förbundet har förvisso sedan tidigare en mängd åtagande 
av lång karaktär. Dessa måste dock också anpassas, i takt med att de löper ut, till den rådande 
situationen. Det är inte förbundsmötets uppgift att göra en budget det ansvarar FS för. Det är 
dock förbundsmötet som beslutar om inriktningen på verksamhet. Och det är förbundsmöte 
vartannat år och då är det också rimligt att förbundets ekonomi hanteras vid dessa tillfällen. 

Avgiftsfrågorna bereds av ekonomiutskottet vars ledamöter utbildas i frågor som rör förbundet 
och dess ekonomi. Detta kostar både tid och pengar vilket får anses vara ytterst rimligt då detta 
är en viktig fråga för förbundet. 

Det är dessutom ytterst viktigt att vår ekonomiska verksamhet inte binds upp på för lång tid. Vi 
måste exempelvis ha i åtanke vad konsekvenserna blev av förändringen av a-kassan. En kortare 
budgetperiod ger möjlighet till snabbare anpassning till förändringar i omvärlden. 

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att för att hantera och anpassa detta medlemstapp och till den politiska verkligheten 
måste den ekonomiska verksamheten planeras och löpa i samma intervall som det 
är förbundsmöte. 
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Motion E 52 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Ändring av budgetintervall 

Bakgrund: I en tid då Fackförbundet SKTF har ett medlemstapp är det viktigt att ekonomin är 
flexibel. Ekonomin planläggs f n i ett fyraårsintervall. Detta har säkert fungerat ypperligt då 
medlemsstocken har varit någorlunda stabil. Nu är vi inne i en brytning av denna trend då det 
sker stora pensionsavgångar av fyrtiotalister och inom snar framtid femtiotalister. Dessa utgör en 
inte så oansenlig del av medlemmarna. Förbundet har förvisso sedan tidigare en mängd åtagande 
av lång karaktär. Dessa måste dock också anpassas, i takt med att de löper ut, till den rådande 
situationen. Det är inte förbundsmötets uppgift att göra en budget det ansvarar FS för. Det är 
dock förbundsmötet som beslutar om inriktningen på verksamhet. Och det är förbundsmöte 
vartannat år och då är det också rimligt att förbundets ekonomi hanteras vid dessa tillfällen. 

Avgiftsfrågorna bereds av ekonomiutskottet vars ledamöter utbildas i frågor som rör förbundet 
och dess ekonomi. Detta kostar både tid och pengar vilket får anses vara ytterst rimligt då detta 
är en viktig fråga för förbundet. 

Det är dessutom ytterst viktigt att vår ekonomiska verksamhet inte binds upp på för lång tid. Vi 
måste exempelvis ha i åtanke vad konsekvenserna blev av förändringen av a-kassan. En kortare 
budgetperiod ger möjlighet till snabbare anpassning till förändringar i omvärlden. 

 

Föreslår att förbundsmötet beslutar 

att för att hantera och anpassa detta medlemstapp och till den politiska verkligheten 
måste den ekonomiska verksamheten planeras och löpa i samma intervall som det 
är förbundsmöte.  
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Motion E 53 

Motionär: Avd 281, Region Skåne 

Ändring av budgetintervall 

I en tid då Fackförbundet SKTF har ett medlemstapp är det viktigt att ekonomin är flexibel. 
Ekonomin planläggs f n i ett fyraårsintervall. Detta har säkert fungerat  ypperligt då medlems-
stocken har varit någorlunda stabil. Nu är vi inne i en brytning av denna trend då det sker stora 
pensionsavgångar av fyrtiotalister och inom snar framtid femtiotalister. Dessa utgör en inte så 
oansenlig del av medlemmarna.  Förbundet har förvisso sedan tidigare en mängd åtagande av 
lång karaktär. Dessa måste dock anpassas, i takt med att de löper ut, till den rådande situationen.  

Det är inte förbundsmötets uppgift att göra en budget, detta svara förbundsstyrelsen för. Det är 
dock förbundsmötet som beslutar om inriktningen på verksamhet. Och det är förbundsmöte 
vartannat år och då är det också rimligt att förbundets ekonomi hanteras  vid dessa tillfällen. 

Avgiftsfrågorna bereds av ekonomiutskottet vars ledamöter utbildas i frågor som rör förbundet 
och dess ekonomi. Detta kostar både tid och pengar vilket anses vara ytterst rimligt då detta är 
en viktig fråga för förbundet. 

 

Föreslår förbundsmötet besluta  

att för att hantera och anpassa detta medlemstapp till den ekonomiska verksamheten 
måste denna i nuläget planeras och löpa i samma intervall som det är förbunds-
möte. På så vis blir den mer situationsanpassad. 
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Motion E 54 

Motionär: SKTF Göteborg 

Ekonomin i fackförbundet SKTF nu och sen 

Det finns en problematik att möta därute. Vi har en icke alltför fackföreningsvänlig regering, vi 
har ett vikande medlemskap och vi har ett ifrågasättande av de fackliga motiven som sprider sig 
och som inte bara finns i ungdomsleden. Detta gör att vi måste gå på offensiven och satsa. ”Man 
kan inte bromsa sig ur en uppförsbacke” är fortfarande den kanske sannaste devis som upprepats 
i motioner i flera år. 

I den situation som nu råder är ett realistiskt förslag att utöka ekonomin genom att Inte göra 
några avsättningar till konfliktfonden i dispositioner i bokslut 2006 och 2007, vilket kanske 
redan är gjort men som behandlas formellt på förbundsmötet 2008.  Ett problem i vår organisa-
tion är att bokslut och eventuella dispositioner hanteras av förbundsmöte upp till två år efter ett 
verksamhetsår. 2008 hanteras 2006 och 2007.  Detta gör att förbundsmötet vad gäller vissa av-
sättningar och /eller disponering av resultatet kan ha, eller måste ha en framförhållning. Därför 
föreslås här att även 2008 och 2009 görs inga avsättningar till konfliktfonden.  

Förbundsmötet 2010 kan sedan ta vid och fatta vidare beslut. Detta under förutsättning att 
förbundsmötet 2010 kan fatta ekonomiska beslut vilket vi tolkar att det kan i just dessa bok-
slutsrelaterade frågor. För övrigt anser vi att alla ekonomifrågor ska kunna diskuteras på alla 
förbundsmöten. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att  inga avsättningar görs till konfliktfonden 2006 och 2007 och att denna motion 
vad gäller denna att-sats behandlas under punkt verksamhetsberättelse/bokslut i 
förbundsmötets inledning. 

att inga avsättningar görs till konfliktfonden under 2008 och 2009. 

att en diskussion förs på förbundsmötet hur dessa pengar bäst används relaterat till 
den situation som råder. 

att förbundet öppnar upp för och tar bort alla hinder för ekonomidiskussioner på 
varje förbundsmöte,  

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Lidköpingavdelningen 
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Motion E 55 

Motionär: SKTF Göteborg 

Medlemsavgiften och ”återbäring” 

SKTF står inför en stor utmaning då allt fler personer väljer att inte vara med i facket eller väljer 
att gå ur facket. Ekonomin blir allt kärvare i vårt förbund där vi med stor sannolikhet måste dra 
ner på verksamheten inom olika områden, vilka områden vi måste dra ner inom återstår att se... 

För att kunna konkurrera med andra fackförbund, speciellt på SACO-sidan, behöver vi se över 
vår medlemsavgift. Frågan gäller huruvida man kan bromsa sig ur en uppförsbacke eller inte... 

Det är dags att vi som förbund på allvar försöker besvara frågan kring huruvida fler medlemmar 
som betalar en lägre avgift är bättre än färre medlemmar som betalar dagens avgift? 

Som ett första steg mot en lägre avgift borde vi avskaffa avsättningarna till konfliktfonden. Vi 
strejkar ju aldrig ändå, eller?! Att istället för att sätta av medel till en konfliktfond som väldigt 
sällan används ge tillbaka de pengarna till medlemmarna när året är slut kan inte annat än ses 
som en positiv gärning... 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att inga avsättningar görs till konfliktfonden i framtiden tills annat beslut fattas på 
förbundsmöte 

att istället för avsättningar till konfliktfonden ge tillbaka dessa medel till medlem-
marna i form av ”återbäring” vid årets slut alternativt när årsbokslut är klara 

att utreda storleken på vår medlemsavgift i syfte att sänka den. 
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Motion E 56 

Motionär: SKTF Göteborg 

”Lägsta pris garanti” för ungdomar och studenter 

SKTF är genom sin verksamhet ett bra alternativ för unga personer som är nya i arbetslivet och 
vi är även ett bra val för nyutexaminerade studenter.  

För att kunna vara ett bra alternativ fullt ut för ungdomar och nyutexaminerade studenter finns 
ett behov av en extra skjuts för att få personer att slutligen välja SKTF som det självklara valet. 

Idag finns inget erbjudande med billigare medlemsavgift för yngre personer som är nya på ar-
betsmarknaden. Det finns däremot ett erbjudande till Triamedlemmar som väljer att bli med-
lemmar i SKTF. Alla Triamedlemmar betalar endast 100 kronor som en engångsavgift under sitt 
första år som medlem i SKTF. 

Ungdomar har idag en lägre organisationsgrad än övriga på arbetsmarknaden. Bland akademiker 
är konkurrensen mellan förbunden stor. Priset spelar en stor roll vid valet om man skall vara 
med i ett fackförbund eller inte och även om man bestämt sig för att vara med i facket så finns 
det flera förbund att välja mellan som idag är billigare än SKTF. Låt oss i alla fall minimera ris-
ken som finns med att ungdomar och akademiker väljer bort medlemskap i SKTF innan vi fått 
en chans att visa vad vi går för på arbetsplatsen. 

För att med full kraft visa att SKTF satsar på både ungdomar och nyutexaminerade studenter 
krävs billigare avgift för dessa grupper. Varför inte utforma detta som en ”lägsta pris garanti” där 
SKTF erbjuder en avgift som är lägre än konkurrerande fackförbunds avgift. Detta för att få 
chansen att visa SKTF:s kvaliteter som fackförbund. Det är svårt att visa de positiva fördelarna 
med ett medlemskap i SKTF om ungdomar och akademiker har valt något annat förbund från 
början eller ännu värre valt att inte vara med i facket överhuvudtaget. 

Detta förslag minimerar även risker som finns med att Tria kan vara mindre aktiva på vissa hög-
skolor/universitet, exempelvis de tekniska högskolorna/universiteten, och att inte alla studenter 
därmed haft vetskap om möjligheten till billigare fackföreningsavgift. Detta gäller oavsett att 
Unionen är med i Tria och antagandet kring att vi ska ha lättare att värva studerandemedlemmar 
till Tria på grund av detta. SKTF säkerställer, genom att bifalla detta förslag, likabehandling i en 
större utsträckning än med tidigare ordning där enbart Triamedlemmar kunnat erbjudas en 
billig avgift det första yrkesverksamma året. En av de eventuella risker som finns med detta för-
slag är att färre studenter väljer att gå med i Tria eftersom kopplingen mellan medlemskapet i 
Tria och billigare medlemsavgift i SKTF tas bort. Denna risk torde vara minimal eftersom Tria 
erbjuder ett bra medlemskap bestående av bra aktiviteter till ett lågt pris och dessutom finns det 
billiga priset självklart även för de Triamedlemmar som väljer att bli fullvärdiga medlemmar i 
SKTF efter att studierna är avslutade.  

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att alla nyutexaminerade studenter, oavsett om personen varit medlem i Tria eller 
inte, erbjuds en billigare medlemsavgift 

att ungdomar under 30 år erbjuds en billigare medlemsavgift till samma nivå som 
nyutexaminerade studenter  
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att den billiga medlemsavgiften skall ha en ”lägsta pris garanti” där avgiften till 
SKTF alltid är billigare än övriga fackförbunds avgift.  

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Lidköpingavdelningen 
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Motion E 57 

Motionär: Avd 281, Region Skåne 

Rabatt medlemsavgift 

Vi måste förebygga bortfall av äldre medlemmar och premiera att man varit medlem en längre 
tid. Statistiken talar för sig. De personer som passerat 60 år ställer sig ofta tvivelaktiga till ett 
medlemskap i facket. Man granskar sin ekonomi och en del tycker att det inte är meningsfullt 
eller tillräckligt relevant att vara kvar som medlem.  

Även de som ännu inte uppnått åldern för rabattsystemet kommer att påverkas av kommande 
lägre avgift i sin bedömning om man skall stanna kvar som medlem. En annan aspekt är att de 
som är eller blir chefer kommer att se attraktivt på att stanna kvar i sitt medlemskap då SKTF 
har så mycket att ge och till denna låga avgift.    

För att minimera ett utträde och stimulera till ett fortsatt medlemskap fram till pensionen bör 
man införa ett rabattsystem för äldre medlemmar under förutsättning att de varit medlemmar en 
längre tid. 

Jag är medveten om att det innebär kanske förlorade intäkter, men SKTF som grupp och som 
avtalspart kommer att ha fler medlemmar, vilket innebär en större påverkansgrad vid avtalsteck-
ning. Likaså kommer arbetsplatserna bestå av mindre antal oorganiserade och vi kan förmedla 
och påverka grupper mer homogent och bättre i olika processer som t.ex. löneprocessen. 

Även i konkurrensavseende kommer SKTF att kunna hävda sig gentemot andra fackförbund. 

Två alternativa förslag presenteras som skall ha föregåtts av en prövning enligt första att satsen: 

 

Förslag 

att göra en ekonomisk konsekvensanalys vilket som gynnar förbundet mest och som 
i sin tur kan leda till att rabattsystem införs i enlighet med något av förslagen 
nedan. 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 60 år skall betala halv för-
bundsavgift fram till pensionen. 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år erhåller 30 % rabatt på 
förbundsavgiften och de som fyllt 60 år betalar halv förbundsavgift fram till pen-
sionen. 
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Motion E 58 

Motionär: Helsingborgsavdelningen 006 

Rabatt medlemsavgift 

Vi måste förebygga att medlemmar över 58 år lämnar oss och premiera att de har varit med-
lemmar en längre tid. Statistiken talar för sig. 

 

SKTFs Helsingborgsavdelning nr 006 föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år skall betala halv för-
bunds avgift fram till pensionen. 

alternativt  

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år erhåller någon form av 
rabatt på medlemsavgiften och de som fyllt 60 år betalar halv medlemsavgift fram 
till pensionen. 
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Motion E 59 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Rabatt medlemsavgift 

Vi måste förebygga bortfall av äldre medlemmar och premiera att man varit medlem en längre 
tid. Statistiken talar för sig. 

 

Föreslår att förbundsmötet beslutar 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år skall betala halv för-
bunds- avgift fram till pensionen. 

alternativt att: 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år erhåller någon form av 
rabatt på medlemsavgiften och de som fyllt 60 år betalar halv medlemsavgift fram 
till pensionen. 
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Motion E 60 

Motionär: Avdelning 001 Malmö 

Rabatt medlemsavgift 

Vi måste förebygga att medlemmar över 58 år lämnar oss och premiera att de har varit med-
lemmar en längre tid. Statistiken talar för sig. 

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år skall betala halv för-
bunds avgift fram till pensionen. 

alternativt att: 

att de som varit medlemmar under 10 år och som fyllt 58 år erhåller någon form av 
rabatt på medlemsavgiften och de som fyllt 60 år betalar halv medlemsavgift fram 
till pensionen. 
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Motion E 61 

Motionär: Avdelning 700, region Stockholm 

Reducering av medlemsavgift 

Medlemsavgiften för aktiva yrkesverksamma uppfattas ofta som alltför hög och detta inte minst 
för de som kommit upp i åren, 60 och därutöver och som ser slutet på sitt yrkesverksamma liv. I 
kombination med höjd A-kasseavgift får detta ofta som följd att medlemmen går ur facket. 

Vi utgår från att en reducerad medlemsavgift skulle innebära att färre går ur SKTF och därmed 
också att fler stannar kvar som pensionärer inom SKTF. Det finns alltså ett gemensamt intresse 
för den aktiva yrkesverksamma delen och oss pensionärer i SKTF att frågan om reducering av 
medlemsavgiften blir belyst. 

 

SKTF-pensionärerna i Stockholm hemställer 

att  förbundsmötet beslutar uppdra år förbundsstyrelsen att snabbutreda frågan om 
en reducerad medlemsavgift för de som fyllt 60 år.  

 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen tillstyrker motionen. 
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Motion E 62 

Motionär: Älvkarlebyavdelningen 229 

En avgiftsfri månad 

Vi föreslår att första månaden som ny medlem i SKTF skall vara avgiftsfri. I dessa tider anser vi 
att det är ett bra argument i konkurrensen bland andra  fackförbund som redan nu har den re-
geln! 
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Motion E 63 

Motionär: Karina Nilsson, avdelning 037, Söderhamn 

Bidrag till lokala rekryteringskampanjer 

Varje år avsätter SKTF centralt en massa pengar till reklamkampanjer såsom tv-reklam, pelarre-
klam etc. En del av dessa pengar borde istället reserveras för avdelningar/klubbar. 

För att SKTF:s medlemsantal skall kunna öka samt behålla de befintliga medlemmar vi har mås-
te vi synas mer lokalt. Det är viktigt att tala om att vi finns där lokalt för våra medlemmar. 
Många avdelningar/klubbar har inte så god ekonomi och tycker därför att det är väldigt dyrt 
med kampanjer, jippon samt profilprodukter och har inte råd att genomföra något.  

Nu står vi inför denna SKTF-dag den 8 april, där man har bestämt på central nivå att SKTF 
skall synas över hela landet. Då finns det små avdelningar/klubbar som inte har råd att göra nå-
got, vilket är väldigt synd. 

Vårt förslag är att det skall finnas pengar centralt att söka för lokala kampanjer m.m. 

Man skall kunna lämna in en ansökan där man specificerar vad det är man skall göra och hur 
mycket man tror det skall kosta. Därefter får man ut pengarna och när kampanjen etc är klar så 
måste man återredovisa hur det gick och hur mycket man gjorde av med. De pengar som ev blev 
över får man återbetala.   

 

Förslår med hänvisning till ovanstående Förbundsmötet besluta  

att  det skall avsättas pengar för lokala rekryteringskampanjer m.m. 
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Motion E 64 

Motionär: Skellefteåavdelningen 067 

Utbildning/kompetensutveckling för förtroendevalda 

Som nyvalt SKTF-ombud, skyddsombud, huvudskyddsombud, ny handledare, kursledare eller 
annat förtroendeuppdrag, erbjuds man givetvis en grundutbildning. Vad händer sedan?  

De senaste åren har antalet utbildningar/uppföljningsträffar minskat för förtroendevalda med 
övergripande ansvar. Detta innebär bl a att man känner en stor frustration inför sitt uppdrag, det 
är mycket nytt som händer och man skall hinna vara uppdaterad samtidigt som arbetsklimatet 
har hårdnat och många medlemmar behöver stöd och hjälp! Dessutom har avdelningarna fått ett 
större ansvar för sina egna medlemmar och lokala förtroendevalda vilket gör att mer tid går åt till 
planering och genomförande av utbildningar och andra aktiviteter.  

SKTF skall vara bäst och locka många nya medlemmar för att vi inte skall försvagas som fack-
förbund. Detta går inte ihop! För att SKTF skall fortsätta vara ett starkt förbund som man kan 
lita på så krävs det också att vi förtroendevalda får regelbundna utbildningar, uppföljningsträffar 
och träffar för erfarenhetsutbyte. Rekrytering/organisering handlar mycket om att ha kunniga 
och trygga förtroendevalda – det är de förtroendevalda på arbetsplatsen, i avdelningen/klubben 
som står för vad SKTF är och blir! 

Blir inte medlemmarna kompetent företrädda kommer vi inte att kunna rekrytera lika många 
som lämnar oss. 

Det hårdnande arbetsklimatet har även inneburit att det är svårare att rekrytera nya förtroende-
valda vilket gör det ännu viktigare att kompetensutveckla de förtroendevalda som vi redan har – 
allt för att de ska känna sig trygga och nöjda i sin roll. Förtroendevalda som lämnar sina uppdrag 
på grund av besvikelse på sitt eget fackförbund rekryterar knappas någon ersättare! 

Skall vi som har ansvar för att utbilda och kompetensutveckla våra lokala förtroendevalda vara 
uppdaterade på alla nyheter och förändringar som är på gång och som skett så måste vi få infor-
mation/utbildningar och ibland tolkningar/ förklaringar till dessa. Vi som är förtroendevalda 
behöver påfyllning i vår ”databank” – både i utbildnings-/informationsform och genom erfaren-
hetsutbyte med andra förtroendevalda med samma uppdrag! 

Handlar det om ekonomi så måste vi OMPRIORITERA – både centralt och regionalt! 

 

SKTF Skellefteåavdelningen 067 lämnar därför detta yrkande till förbundsmötet för att beslu-
ta 

att  SKTF avsätter ytterligare medel till våra regionala center för utbild-
ning/kompetensutbildning av förtroendevalda med övergripande ansvar inom 
avdelningar/klubbar, 

att SKTFs regionala center inte skall behöva minska personalbemanningen för att 
kunna behålla och vidareutveckla kompetensen i avdelningar och klubbar . 
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Motion E 65 

Motionär: SKTF Göteborg 

Medlemsavgiftens hantering och fördelning i fackförbundet SKTF 

I ett förbund av år typ där fler och fler frågor ska hanteras lokalt är det viktigt att diskussioner 
om resursernas fördelning kan föras på varje förbundsmöte. 

Fördelningen av resurser centralt/lokalt har egentligen tre dimensioner. Det första är att de loka-
la avgifter som stadgarna tillåter borde diskuteras och eventuellt för ändras. Det kanske skulle 
vara så att en avdelning kan sig själv beskatta med både 30 och 40% utifrån de krav som ställs. 
Detta inom ramen för samma medlemsavgift 1,25%. 

Det andra är fördelningen mellan förbundets centrala och lokala verksamheter (de 7 centren) 
Här har både förbundets nya organisering och decentralisering via avtal gjort att centrens resur-
ser pressats och borde utökas. 

Det är naturligtvis svårt att konkret föreslå en annan fördelning än den som gäller idag Men vi 
vill ha en förskjutning av resurser från centralt till lokalt, där lokalt är både regioncentra och 
klubbar eller avdelningar som har lokal avgift som de antingen satt själva eller som stadgas. Den-
nas andel av medlemsavgiften borde höjas. Förbundet måste finna en form för att kunna disku-
tera fördelningsfrågor av den här typen på varje förbundsmöte. Det finns inte en medlem, pre-
sumtiv och ung eller nuvarande och både ung och äldre som förstår vår hanteringsordning, så låt 
oss förändra facket nu.  

Vi förutsätter att det redan arbetande ekonomiutskottet får i uppdrag att bereda frågan. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att Varje förbundsmöte ges möjlighet att diskutera förhållandet lokalt/regioncentralt 
och centralt vad gäller resursernas fördelning i förbundet och att en rutin skapas 
för detta. 

att Ekonomiutskottet utreder och till förbundsmötet presenterar en rutin för hur 
fördelningen av medlemsavgiften kan se ut och hanteras och hur en eventuell ny 
höjd andel av de stadgade lokala avgifterna kan se ut. 

att i denna rutin de stadgade lokala avgifternas andel av medlemsavgiften höjs med 
minst 10%. 

att i denna rutin finns en klart synlig omfördelning till de lokala centrens fördel. 
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Motion E 66 

Motionär: Malmöavdelningen, sektionen på stadsbyggnadskontoret 

Medlemsavgiften 

Sektionen på stadsbyggnadskontoret i Malmö stad har noterat en ökning av antalet medlemmar 
som lämnar SKTF av ekonomiska skäl. Medlemmarna tycker att månadsavgiften är för hög och 
väljer att enbart vara med i A-kassan. 

Detta är en oerhört viktig framtidsfråga för SKTF. Det är inte acceptabelt att vi tappar med-
lemmar av ekonomiska skäl. Att vara medlem i facket borde vara en självklarhet. 

Kanske kan månadsavgiften differentieras på något sätt? Kanske kan vi finansiera viss verksamhet 
på annat sätt? Kanske måste vi prioritera vilka områden vi arbetar med och vad detta arbete får 
kosta? 

 

Förbundsmötet föreslås besluta  

att  utse en arbetsgrupp med uppgift att jämföra och analysera andra förbunds med-
lemsavgifter. Arbetsgruppen får i uppdrag att återkomma vid 2007 års för-
bundsmöte med en redovisning och förslag till förändring av medlemsavgiften. 
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Motion E 67 

Motionär: SKTF avd 30, Sala 

Sänk medlemsavgiften 

Det bästa sättet att rekrytera nya medlemmar och behålla gamla är att sänka medlemsavgiften. 
Kvalitetsmässigt ligger vi i framkanten, vi är nära medlemmarna och vi har SKTF-direkt. Vi har 
många duktiga förtroendevalda som gör ett fantastiskt jobb. Vi har en otroligt bra utbildning, 
både för förtroendevalda och medlemmar. Sänker vi avgiften från 1 % till 0,85 % skulle vi med 
största sannolikhet få fler medlemmar. 

Ett litet räkneexempel: Vi utgår från en medellön på 18500 kr. Sänker vi medlemsavgiften till 
0,85 % blir det en intäktsminskning med ca 3 888 000 kronor. Skulle vi med detta förslag även 
rekrytera 24700 medlemmar med en medellön på 18500 kr blir det ett nollsummespel. 

Låt oss våga vara det bästa fackförbundet inom offentlig verksamhet och det mest prisvärda! 

 

Vi yrkar på  

att  vi sänker medlemsavgiften från 1 % till 0,85 %. 
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Motion E 68 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Förbundets ekonomiska överskott 

Bakgrund: I en tid då en eventuell konflikt ses som mer avlägsen än någonsin och då förbundet 
tappar medlemmar är det inte rätt och riktigt att spara pengar i konfliktfonden. Alla pengar som 
betalas in till SKTF är medlemmarnas pengar. Då vi har en stor konfliktfond får det anses som 
bättre att pengarna återförs i någon form till medlemmarna. I takt med att vi tappar medlemmar 
ökar varje medlems andel av konfliktfonden. 

 

Föreslår att förbundsmötet beslutar 

att inga medel tillförs konfliktfonden under den kommande budget perioden, 

att ekonomiska överskott återförs till medlemmarna för att nyttjas till att stärka vär-
det i medlemskapet i SKTF genom t ex medlemsaktiviteter och förbättrade med-
lemsförmåner. 
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Motion E 69 

Motionär: Avd 281, Region Skåne 

Förbundets ekonomiska överskott 

I en tid då en eventuell konflikt ses som mer avlägsen än någonsin och då förbundet tappar med-
lemmar är det inte rätt och riktigt att spara pengar i konfliktfonden. Alla pengar som betalas in 
till SKTF är medlemmarnas pengar. Då vi har en stor konfliktfond får det anses som bättre att 
pengarna återförs i någon form till medlemmarna. Detta kan ske exempelvis genom utökning av 
semesterstugor. 

 

Föreslår förbundsmötet besluta 

att de ekonomiska överskotten framgent inte ackumuleras i konfliktfonden utan 
återförs till medlemmarna för att nyttjas till att stärka värdet i medlemskapet i 
SKTF genom t ex medlemsaktiviteter och förbättrade medlemsförmåner 
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Motion E 70 

Motionär: Avdelning nr 001 Malmö 

Förbundets ekonomiska överskott 

Bakgrund: I en tid då en eventuell konflikt ses som mer avlägsen än någonsin och då förbundet 
tappar medlemmar är det inte rätt och riktigt att spara pengar i konfliktfonden. Alla pengar som 
betalas in till SKTF är medlemmarnas pengar. Då vi har en stor konfliktfond får det anses som 
bättre att pengarna återförs i någon form till medlemmarna. I takt med att vi tappar medlemmar 
ökar varje medlems andel av konfliktfonden. 

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att inga medel tillförs konfliktfonden under den kommande budget perioden 

att ekonomiska överskott återförs till medlemmarna för att nyttjas till att stärka vär-
det i medlemskapet i SKTF genom t ex medlemsaktiviteter och förbättrade med-
lemsförmåner. 
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Motion E 71 

Motionär: Avdelning 135 Landstingsavdelningen Dalarna 

Angående SKTFs e-postsystem 

Klockan är 13.25 måndag och det är 70 stycken inloggade och naturligtvis kommer vi inte in på 
e-posten. Vid över 50 stycken inloggade kan vad som helst hända, om man har tur och kommer 
in kan det när som helst låsa sig, skickar man meddelanden kan de försvinna, det går allmänt 
trögt och när som helst kan man bli utloggad. Problemet har påpekats i åratal både för regionen 
och centralt men ingen klarar av att åtgärda något. För oss är det ett av de största arbetsmiljö-
problemen i vårt fackliga arbete, vi behöver använda e-posten även under andra tider tidig mor-
gon eller kväll. 

 

Förslag till beslut 

att SKTF intranät för förtroendevalda görs om med ett användbart e-postsystem 



 

 76 

 Motion E 72 

Motionär: Avd 281, Region Skåne 

Återförsel av medlemmar 

När någon medlem blir arbetslös förs denna omgående över till centret. När medlemmen senare 
får ett arbete så kvarstår medlemmen hos centret men om det uppstår något problem så anser FS 
att det är avdelningen/klubben som skall företräda medlemmen. Vi varje tillfälle det blir med-
lems frågor kontrollerar man att medlemmen tillhör avdelningen/klubben. 

Hittar man inte personen i fråga kan man ej heller företräda dem utan det blir en fråga för berört 
center. Det är därför också viktigt att man kan ha full läsbehörighet i Faiten. Värt att notera är 
att medlemmar som inte finns registrerade ej heller genererar någon facklig tid. 

 

Föreslår förbundsmötet besluta 

att  medlem som erhåller arbete oavsett tidsomfattning på arbetet omgående och 
utan onödigt dröjsmål återförs till den avdelning/klubben där medlemmen hör 
hemma 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för överföring av medlemmar 
inom SKTF 

att  minst en vid varje klubb/avdelning har full läsbehörighet i Faiten. 
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Motion E 73 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Återförsel av medlemmar 

Bakgrund: När någon medlem blir arbetslös förs denna omgående över till centret. När med-
lemmen senare får ett arbete så kvarstår medlemmen hos centret men om det uppstår något 
problem så anser FS att det är avdelningen/klubben som skall företräda medlemmen. Vid varje 
tillfälle det blir medlemsfrågor kontrollerar man att medlemmen tillhör avdelningen/klubben. 
Hittar man inte personen i fråga kan man ej heller företräda dem utan det blir en fråga för berört 
center. Det är därför också viktigt att man kan ha full läsbehörighet i Faiten. Värt att notera att 
medlemmar som inte finns registrerade ej heller generar någon facklig tid.  

 

Föreslår att förbundsmötet beslutar 

att medlem som erhåller arbete oavsett tidsomfattning på arbetet skall omgående och 
utan onödigt dröjsmål återföras till den avdelning/klubb där medlemmen hör 
hemma, 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för överföring av medlemmar 
inom SKTF, 

att minst en vid varje klubb/avdelning har full läsbehörighet i medlemsregistret, Fai-
ten. 

 



 

 78 

Motion E 74 

Motionär: Avdelning nr 001 Malmö 

Återförsel av medlemmar 

Bakgrund: När någon medlem blir arbetslös förs denna omgående över till centret. När med-
lemmen senare får ett arbete så kvarstår medlemmen hos centret men om det uppstår något 
problem så anser FS att det är avdelningen/klubben som skall företräda medlemmen. Vid varje 
tillfälle det blir medlemsfrågor kontrollerar man att medlemmen tillhör avdelningen/klubben. 
Hittar man inte personen i fråga kan man ej heller företräda dem utan det blir en fråga för berört 
center. Det är därför också viktigt att man kan ha full läsbehörighet i Faiten. Värt att notera att 
medlemmar som inte finns registrerade ej heller generar någon facklig tid.  

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att medlem som erhåller arbete oavsett tidsomfattning på arbetet skall omgående och 
utan onödigt dröjsmål återföras till den avdelning/klubb där medlemmen hör 
hemma, 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för överföring av medlemmar 
inom SKTF, 

att minst en vid varje klubb/avdelning har full läsbehörighet i medlemsregistret, Fai-
ten. 
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Motion E 75 

Motionär: Helsingborgsavdelningen nr 006 

Återförsel av medlemmar 

Bakgrund: När någon medlem blir arbetslös förs denna omgående över till centret. När med-
lemmen senare får ett arbete så kvarstår medlemmen hos centret men om det uppstår något 
problem så anser FS att det är avdelningen/klubben som skall företräda medlemmen. Vid varje 
tillfälle det blir medlemsfrågor kontrollerar man att medlemmen tillhör avdelningen/klubben. 
Hittar man inte personen i fråga kan man ej heller företräda dem utan det blir en fråga för berört 
center. Det är därför också viktigt att man kan ha full läsbehörighet i Faiten. Värt att notera att 
medlemmar som inte finns registrerade ej heller generar någon facklig tid.  

 

SKTFs Helsingborgsavdelning nr 006 föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att medlem som erhåller arbete oavsett tidsomfattning på arbetet skall omgående och 
utan onödigt dröjsmål återföras till den avdelning/klubb där medlemmen hör 
hemma 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram rutiner för överföring av medlemmar 
inom SKTF 

att minst en vid varje klubb/avdelning har full läsbehörighet i medlemsregistret, Fai-
ten . 
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Motion E 76 

Motionär: SKTF Göteborg 

Litter in litter out – en hybrids död 

Den nya alliansregeringen med Sven-Otto Littorin i spetsen har nu härjat i snart 1,5 år och ing-
enting tyder på att det blir bättre. A-kassan som var en lite tveksam hybrid redan innan Littorin, 
men det fanns ändå några skäl för att kassahybriden hade en koppling till fackföreningarna, har 
totalförstörts. Det som idag upprör mest är att SKTF som namn och SKTF som logga kopplas 
ihop med en hybrid som vi inte har något med att göra. 

VI  läser tidningarna om hur än det ena och än det andra och femårsgränsen på det har hante-
rats. Det som händer vid varje tillfälle är att det är facken som får sitt och det är ju deras A-
kassor eller. 

I maj är det stämma i SKTF:s A-kassa. Ett antal SKTF:are åker till Stockholm och går på stäm-
ma för att göra vad? Diskutera avgiften? Ersättningen? Regelsystemet? Nej, förändra fackets syn 
punkt nu och avsluta hybriden, sluta dra SKTF:s namn i smutsen. 

Littorin vill ha en obligatorisk A-kassa. Den kan endast uppnås genom en allmän arbetslöshets-
försäkring som betalas via höjd skatt, varje moderats dröm. Låt honom få det, gör solklart att 
ingen vill administrera en hybrid som man inte har något inflytande över bara för att moderater 
inte vill eller vågar prata om skatt och skattehöjning. 

I sammanhanget facket förändras kan inte någon slags nostalgisk variant finnas att A-kassan är 
facklig. Den är nämligen inte det utan är en enorm belastning utifrån det fackliga medlemskapet  

 

Innan det är för sent föreslås förbundsmötet besluta 

att omedelbart skilja SKTF:s A-kassa från fackförbundet SKTF. Vårt namn kan och 
får inte användas i så tveksamma sammanhang.  

att omedelbart göra klart för politiken att SKTF inte kommer att i något läge vara 
med och administrera en obligatorisk A-kassa utan att ett obligatorium om staten 
så vill är statens sak och problem. 

att fram till dess att detta kan genomföras klargöra via uttalanden och skriftligt             
för journalister och allmänhet hur det ligger till. Trots namnet är det inte vår hy-
brid utan höst råder kring hybriden. 
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Motion E 77 

Motionär: Allmänna klubben avd 600, Region Sydost 

Obligatorisk a-kassa 

Vilken är förbundets inställning till obligatorisk a-kassa? Vilka är fördelarna respektive nackde-
larna? Är en obligatorisk a-kassa en ”dold” skatt? 

 

Förslag 

att  förbundet gör en utvärdering om obligatorisk a-kassa. Gärna tillsammans med 
övriga TCO-förbund. 
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Motion E 78 

Motionär: Allmänna klubben avd 600, Region Sydost 

Förhöjda avgifter till A-kassan 

Den som är arbetssökande på heltid betalar i dag 99 kronor i månaden till A-kassan. Om man 
exempelvis blir sjuk eller arbetar tillfälligt blir man ålagd att betala en förhöjd avgift. För den 
som är sjuk eller arbetar över ett månadsskifte blir skyldig att betala den högre avgiften två må-
nader. 

Ett exempel: En person är sjuk från den 31 mars till den 1 april. Denne blir skyldig att betala 
333 kr i avgift till A-kassan för både mars och april och får även en karensdag. Det innebär ett 
inkomstbortfall på ca 1000 kr beroende på hur hög dagersättning personen har. 

 

Förslag 

att  SKTF tar upp problematiken med A-kassan och verka för att den förhöjda avgif-
ten vid sjukdom och tillfälligt korta arbeten ska försvinna. 



 

 83

Motion E 79 

Motionär: Tom Sandstedt, allmänna klubben Västeråsregionen 

SKTFs a-kassa och fackförbundet SKTF. 

Min fråga är: ”kan fackförbundet SKTF både på bästa sätt företräda sina medlemmar och samti-
digt ha en koppling till SKTFs A-kassa, som är myndighetsutövande?” Vid tvist mellan A-kassan 
och SKTF-medlem med vilken kraft kan då medlemmen räkna med stöd från sitt fack? Jag upp-
fattar det som att SKTF här sitter på två stolar, och det ser inte bra ut. 

Jag önskar att SKTF tillsätter en oberoende utredning för att klargöra om denna rollfördelning 
är förenlig med fackförbundet SKTFs uppgift som facklig medlemsorganisation och de grund-
värderingar som SKTF har. Denna utredning bör även närmare syna hur A-kassan har skött 
hantering av sina medlemmar, samt även öppet redovisa det framkomna resultatet. 

 Är det förbundsstyrelsens uppfattning att SKTFs A-kassa i sitt uppdrag också sköter sin uppgift 
helt i enlighet med de värderingar som fackförbundet SKTF står för? 

Visst måste all information från A-kassan till medlem var fullständigt korrekt, och så tydlig att 
den inte kan missförstås? Är det så som SKTFs A-kassa hittills har arbetat gentemot sina med-
lemmar? Vad blir förbundsstyrelsens svar? 

Visst måste alla beslut som SKTFs A-kassa tar avseende medlem vara väl förankrade i gällande 
regelverk, som dessutom inte innehåller några oklarheter i hur dessa regler ska tolkas? Kan för-
bundsstyrelsen gå i god för att så alltid hittills har skett? 

Är det rimligt att medlem stängs av från A-kassan utan föregående varning, och med de ekono-
miska konsekvenser det då får för vederbörande? Är det överhuvudtaget rimligt att stänga av en 
medlem i månader utan att det är klarlagt om medlemmen begått något fel? Vad gör SKTF om 
detta skett utan rimlig grund för A-kassans beslut? Ingen medlem ska behöva avstängas från 
ersättning med mindre än att skadestånd utgår om A-kassan har brustit i sin handläggning. Kan 
SKTF tänkas driva detta skadeståndsansvar även mot sig själv? Om inte, varför det då? Är inte 
det en uppgift för ett fackförbund? Vilket berättigande har ett fackförbund som inte ställer upp 
för sina medlemmar? 

Hur många medlemmar har SKTFs A-kassa stängt av från medlemskap under 2007? 

Hur många överklagade detta beslut, och hur många fick rätt i sitt överklagande? 

Jag vill att fackförbundet SKTF tar personlig kontakt med de medlemmar som A-kassan har 
stängt av för att förvissa sig om att allt gått rätt till, och också erbjuda dem det stöd som kan 
förväntas av ett fackförbund. Det är min övertygelse att många medlemmar inte själva orkar 
överklaga A-kassans beslut om avstängning, och än mindre föra sin egen talan. Idag så ligger 
bevisbördan helt på en mycket utsatt medlem och det är inte rimligt. 

Hur ser medlemmarna  på SKTFs A-kassa?  Kan möjligen SKTF-tidningen vara ett lämpligt 
forum  för att lyfta fram denna fråga? Eller kan det ske på något annat sätt? Är förbundsstyrelsen 
villig att arbeta för att detta kan komma till stånd? 

Emotser tacksamt förbundsstyrelsens svar på alla mina frågor. 
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Motion E 80 

Motionär: Terttu Sallander, Region Väst 

Medlemskap i SKTF avd 700 

Någon som tidigare varit medlem i SKTF, men som av ekonomiska skäl valt att gå ur SKTF de 
sista åren av arbetslivet, bör ha rätt att bli medlem i senior/pensionärsavdelning 700. Denna 
medlem är inte någon som helst belastning för förbundet, enbart en tillgång som höjer medlems-
talet, ju fler medlemmar desto starkare. 

 

SKTF Veteranerna Region Väst hemställer därför  

att  varje person som tidigare varit medlem i SKTF ska ha rätt att bli medlem i av-
delning 700. 

 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen för SKTF avd 700 Senior- och pensionärsavdelningen tillstyrker motionerna och hem-
ställer 

att  förbundsmötet beslutar att tidigare SKTF-medlemmar och make/maka eller
 sambo likställs med medlemmar från annat TCO-förbund så att 
de kan bli medlemmar inom avdelningen. 
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Motion E 81 

Motionär: Göran Ljung, Helsingborg 

Medlemskap för make/maka och sambo 

När vi gör lokal verksamhet för pensionärerna ser vi ofta att man vill ha med t ex sin 
make/maka. Att dessa också skulle ha rätt att bli medlemmar i vår organisation, ser vi därför 
ganska naturligt. På samma sätt som vi – i våra stadgar erbjuder medlemmar som tillhör annan 
TCO-organisation. Vi ser inte att detta på något sätt skulle minska vår organisatoriska koppling 
till moderorganisationen SKTF. 

 

Yrkande från motionären 

att  representantskapet i avd 700 beslutar att ändra reglerna så att make/maka eller 
sambo erbjuds samma rättigheter som de som tillhör ”annan TCO-organisation” 
att bli medlem i SKTF-pensionärerna. 

 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen för SKTF avd 700 Senior- och pensionärsavdelningen tillstyrker motionen och hem-
ställer 

att  förbundsmötet beslutar att tidigare SKTF-medlemmar och make/maka eller 
 sambo likställs med medlemmar från annat TCO-förbund så att de kan bli  
 medlemmar inom avdelningen. 
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Motion E 82 

Motionär: SKTF avd 700 Senior- och pensionärsavdelningens styrelse 

Möjlighet för tidigare SKTF-medlemmar att bli medlemmar i SKTF avd 700 Senior- och 
pensionärsavdelningen 

Enligt SKTF avd 700s stadgar kan medlemskap i avdelningen sedan år 2007 ske på två sätt, 
antingen kvarstår man som medlem och förs automatiskt över till avdelningen eller också har 
man ett förflutet som medlem i annat TCO-förbund före sin pensionering. Det är rimligt – och 
vi får mycket ofta förfrågan från tidigare medlemmar – att personer som tidigare har varit SKTF-
medlemmar vill ansluta sig till oss. Många vill dessutom när de lämnar yrkeslivet vänta lite med 
att ansluta sig till någon pensionärsorganisation. De fem öppna pensionärsorganisationerna hör 
av sig tidigt till blivande pensionärer. I SPF kan man bli medlem från 55 års ålder och i de andra 
fyra pensionärsorganisationerna varierar det. Att neka de tidigare SKTF-medlemmar som vill 
vara med som medlemmar inom SKTF avd 700 känns inte bra och särskilt inte då man utan 
vidare kan gå in som medlem om man tidigare har tillhört annat TCO-förbund. 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen för SKTF avd 700 Senior- och pensionärsavdelningen tillstyrker motionen och hem-
ställer 

att  förbundsmötet beslutar att tidigare SKTF-medlemmar och make/maka eller 
 sambo likställs med medlemmar från annat TCO-förbund så att de kan bli  
 medlemmar inom avdelningen. 
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Motion E 83 

Motionär: Norrtäljeavdelningen 

Lokala sektioner i pensionärsavdelningen 

Norrtälje SKTF avdelning ser en stor möjlighet till samarbete och hjälp från pensionärsavdel-
ningen om man kan bli lokala, dvs. bilda en lokal sektion med samma geografiska område som 
den lokala avdelningen. 

Ett sådant samarbete skulle vara till stor hjälp för den lokala avdelningen, genom sina kunskaper 
och engagemang, det skulle också ge en lokal förankring i pensionärsavdelningen och på så sätt 
engagera flera efter att deras yrkesverksamma tid slutat.  

Vi vet att många som slutar sitt yrkesverksamma liv också tappar kontakten med sin arbetsplats 
och sina arbetskamrater. 

En lokalsektion skulle kunna underlätta dessa kamratkontakter för dessa medlemmar. 

 

Norrtälje SKTF avdelning lämnar följande yrkande 

att pensionärsavdelningen får möjlighet att bilda lokala sektioner. 
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Motion E 84 

Motionär: Rune Sahlström, Gävle 

Samma status som övriga avdelningar inom SKTF 

Pensionärerna inom avd 700 har fortfarande inte samma status som övriga avdelningar inom 
förbundet. 

Ombuden i avd 700 har rösträtt endast i frågor rörande pensionärerna. 

Beslutsgången blir således att först skall ombuden fastställa vad som är pensionärsfrågor och 
sedan får ombuden från avd 700 rösta. 

Dessutom har avd 700 endast två ombud, trots att avdelningen består av 30 700 medlemmar 
fördelade på sju regioner. 

 

Yrkande 

att  stadgeändring vidtas så att ombuden i avd 700 får full rösträtt i alla frågor. 

att  avd 700 får utökat antal ombud, som står i paritet med dess medlemsantal. 

 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen tillstyrker motionerna. En utredning bör tillsättas i nära samarbete mellan förbundssty-
relsen och SKTF avd 700. 
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Motion E 85 

Motionär: Region Stockholms styrelse, avdelning 700 

Utökning av antalet representanter till förbundsmötet och ändring från observatör till om-
bud 

Vår avdelning 700 är en avdelning i likhet med andra avdelningar inom SKTF. Till förbunds-
mötets högsta beslutande instans äger avdelningen rätt att sända två observatörer. Andra lokalav-
delningar har rätt att sända ett ombud per 350 medlemmar. Avdelning 700 har idag närmare 31 
000 medlemmar och borde om vanliga demokratiska spelregler gäller ha ett betydligt större antal 
representanter vid förbundsmötet. 

Det är även värt att notera skillnaden mellan observatör och ombud. En observatör har yttrande- 
och förslagsrätt men ej rösträtt som ombuden. 

 

SKTFs Region Stockholms pensionärer hemställer 

att förbundsmötet beslutar uppdra att utreda frågan om pensionärernas representa-
tion vid förbundsmötet avseende antalet representanter och deras status och 
ställning, med syfte att demokratiskt grundläggande värderingar uppfylls. 

 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen tillstyrker motionerna. En utredning bör tillsättas i nära samarbete mellan förbundssty-
relsen och SKTF avd 700. 
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Motion E 86 

Motionär: Terttu Sallander, SKTF Veteraner, Region Väst 

Anmälningsblankett om medlemskap för pensionärer 

Numera blir man automatiskt pensionärsmedlem i avdelning 700 vid pensionering och får tacka 
nej om man inte önskar detta. På blanketten finns också en ruta som man kryssar i om man vill 
bli medlem även i en sektion. 

SKTF Veteraner, Region Väst har nu en önskan att SKTF-förbundet undersöker möjligheten att 
vid geografiskt indelade områden, och genom postnummer, kunna erbjuda medlemskap i när-
maste sektion. 

 

SKTF Veteraner, Region Väst, hemställer därför 

att  SKTF-förbundet genomför detta så snart det är möjligt. 

 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen yrkar avslag på motionerna. Alla medlemmar blir automatiskt pensionärsmedlemmar 
när de går i ålderspension. Att välja lokalt medlemskap är en aktiv handling som medlemmen 
själv förfogar över. I samband med pensioneringen får medlemmen information om vad med-
lemskapet i SKTF avd 700 innebär, där ingår även information om det lokala arbetet som be-
drivs i landet – anmälningsblankett och svarskuvert. En av SKTF prioriterade arbetsuppgifter är 
att lokalt rekrytera nya medlemmar. Sektionerna kan från medlemsenheten begära att få listor på 
blivande pensionärer och själva bedriva uppsökande verksamhet. När det gäller påståendet att 
SKTF avd 700 centralt skulle bedriva medlemsaktiviteter för de medlemmar som enbart är cent-
ralt anslutna är fel. Medlemsaktivitet bedrivs lokalt! De medlemmar som väljer att enbart vara 
med i SKTF avd 700 gör det oftast av geografiska orsaker eller att man enbart är intresserad av 
att behålla försäkringarna. Med detta anses motionen besvarad. 
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Motion E 87 

Motionär: Göran Ljung, Helsingborg 

Att bli medlem i pensionärssektion 

Att bli medlem i en pensionärssektion skall vara det primära. Att enbart tillhör den centrala 
organisationen – SKTF avd 700, skall vara en rättighet. 

När du först blir medlem i SKTF blir du, automatiskt – p g a din arbetsgivares organisationstill-
hörighet placerad i klubb, sektion eller avdelning. 

När du sedan erbjuds att gå med i Pensionärsavdelningen, så blir du inte hänvisad till din lokala 
sektion som första alternativ. Du hamnar i den centrala avdelning 700 och får då information 
och inbjudningar som många rimligen inte kan dra nytta av. De reser inte från Luleå till Stock-
holm för att delta i ett – aldrig så intressant – föredrag. 

 

Skånepensionärerna vill därför att rutiner eller stadgar ändras så 

att  varje ny medlem, primärt fördelas till den geografiska sektion, närmast bostad 
(följ postnr) 

att  i medlemsbekräftelsen bilägga erbjudande om möjligheten att enbart tillhöra den 
centrala organisationen – avdelning 700 

att  i den mån denna motion avslås, avdelning 700 på lämpligt sätt gör förfrågan hos 
medlemmar huruvida det är rimligt att ca 15 000 av våra medlemmar inte tillhör 
någon lokal organisation. Det blir ca 600 000 kr i lokala avgifter som inte kom-
mer verksamheten till del. 

Yrkande från motionären 

Att representantskapet i avd 700 beslutar att vidta erforderliga åtgärder för att nya medlemmar 
primärt skall erbjudas medlemskap i lokal pensionärssektion enligt att-satserna. 

Yttrande från SKTF avd 700s styrelse 

Styrelsen yrkar avslag på motionerna. Alla medlemmar blir automatiskt pensionärsmedlemmar 
när de går i ålderspension. Att välja lokalt medlemskap är en aktiv handling som medlemmen 
själv förfogar över. I samband med pensioneringen får medlemmen information om vad med-
lemskapet i SKTF avd 700 innebär, där ingår även information om det lokala arbetet som be-
drivs i landet – anmälningsblankett och svarskuvert. En av SKTF prioriterade arbetsuppgifter är 
att lokalt rekrytera nya medlemmar. Sektionerna kan från medlemsenheten begära att få listor på 
blivande pensionärer och själva bedriva uppsökande verksamhet. När det gäller påståendet att 
SKTF avd 700 centralt skulle bedriva medlemsaktiviteter för de medlemmar som enbart är cent-
ralt anslutna är fel. Medlemsaktivitet bedrivs lokalt! De medlemmar som väljer att enbart vara 
med i SKTF avd 700 gör det oftast av geografiska orsaker eller att man enbart är intresserad av 
att behålla försäkringarna. Med detta anses motionen besvarad. 
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Motion E 88 

Motionär: Tom Sandstedt, allmänna klubben Västeråsregionen 

Angående sista datum för att inkomma med motioner. 

Jag skulle vilja föreslå förbundsstyrelsen att till kommande förbundsmöten sätta sista dag för 
inlämnande av motioner så att man beaktar möjligheten för klubbarna att hinna ha sina forum-
träffar före detta datum. 

Som det blir i år så har allmänna klubben Västeråsregionen sin årliga träff först den 27 mars, och 
då är det för sent att där arbeta fram angelägna motioner. Är det verkligen nödvändigt att ha ett 
slutdatum så tidigt som den 6 mars?  Den 4 april hade jag hellre sett som sista dag för motions-
inlämning. 
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Motion E 89 

Motionär: Martin Persson, Solnaavdelningen 

Angående SKTFs tidning Social Qrage 

Sedan några år får vi medlemmar i SKTF betala för att få tidningen Social Qrage. Den är för 
mig och många av mina arbetskamrater intressant och tar upp för oss viktiga frågor ur ett yrkes-
perspektiv. SSR-arna har Socionomen, men jag tycker att Social Qrage bättre fyller sin funktion 
för oss socionomer och andra inom socialtjänsten och omsorgen. 

Men framtiden för Social Qrage lär vara oviss då antalet prenumeranter inte är tillräckligt 
många. Jag tycker att det skulle vara ett nederlag om vi inte längre kunde konkurrera med 
SACO och ha en egen yrkestidning. 

 

Därför föreslår jag att SKTFs förbundsmöte beslutar 

att SKTF fortsätter att i samma omfattning ge ut Social Qrage under den komman-
de 4-årsperioden. 

att SKTF aktivt försöker att hitta medfinansiärer till tidningen. 

 

Avdelningens yttrande 

Styrelsen avd 132 Solna ställer sig bakom denna motion 
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Motion E 90 

Motionär: SKTF Göteborg 

Social Qrage 

Rekrytering är SKTF:s främsta mål som organisation. Rekrytering handlar om att få fler med-
lemmar till SKTF men även om hur vi ska behålla de medlemmar vi har idag. Om man studerar 
den statistik som finns över SKTF:s medlemsskara så visar det sig att den stora andelen med-
lemmar finns inom det sociala området. Om SKTF vill fortsätta vara starkt för dessa medlemmar 
så måste vi ha en tidning med det sociala området i särskilt fokus. Att SKTF har satsningar på 
grupper som har en låg organisationsgrad exempelvis ungdomar eller att vi har en satsning på 
akademiska yrkesgrupper, där det råder en stor konkurrens mellan fackförbunden, är positivt 
men man kan inte låta bli att fundera på om vi kan hamna i en situation där vi missar vårt mål 
kring att behålla de medlemmar vi har idag. Alla som arbetar inom det sociala området är inte 
ungdomar eller akademiker. Den ena satsningen får inte utesluta en annan satsning.  

Om man vill utvärdera en tidnings existens genom att starta en tidning och ha den gratis i fem 
år för att därefter avgiftsbelägga den så kan man redan innan utvärderingen genomförts säga att 
det är dödsdömt. Detta utifrån att det är svårare än någonsin att hävda sig i dagens medieutbud. 
Att påstå att en tidskrift från ett fackförbund kan hävda sig i den konkurrensen är tufft och tar i 
så fall längre tid än de 2 år som tidningen varit avgiftsbelagd eller kanske till och med längre tid 
än de 7 år som tidningen funnits. Är det någon tidning vi ska behålla så är det Social Qrage. 

 

Förbundsmötet föreslås besluta 

att behålla tidningen Social Qrage som medlemstidning 

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

 

Följande avdelningar har informerat att de står bakom denna motion: Härrydaavdelningen 
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Motion E 91 

Motionär: SKTF Göteborg 

SKTF-tidningen och barrikaderna  

– ”slut er samman och tala även med det lokala SKTF”.’ eller hur en fristående tidning 
kunnat agera om journalistiken styrt. 

Frågan är hur långt vi gått/kommit i det individuella perspektivet. Vårt nya löneavtal är på väg 
in i år 2 av 3 och omvärldsbilden har förändrats något och då träder SKTF-tidningen in och 
uppmanar medlemmarna till hårt arbete, att sluta sig samman och att ha kontakt med det lokala 
SKTF. Det är möjligt att råden om att sluta sig samman är riktiga och att det kanske till och 
med kan leda till att bilda fackförening, kanske då ihop med det lokala SKTF som ändå tycks ha 
någon roll. Vad vi här vill fokusera på är tidningens roll.  

Vi har tidigare påstått att tidningen är ett verktyg för SKTF att okritiskt få ut sitt budskap i olika 
frågor. Att det är så är ett faktum, och egentligen mycket bra, men problemet är att då frågan tas 
upp blir det omedelbart en diskussion om att tidningen är fristående och den lär nu till och med 
ligga i ett bolag. Om man från lokalt håll vill ha in något i tidningen så sägs det att en journalis-
tisk bedömning görs och ibland tas då saker inte in. Detta hade varit acceptabelt för en friståen-
de tidning. 

När sedan chefredaktören blir den störste påskyndaren vad gäller individuellt reallöneskydd (se 
bilagd ledare i SKTF-tidningen) då börjar man fundera. Den individuella lönen och den indivi-
duella solidariteten är rätt så långt komna och nu gäller det att hantera frågan om förbundssty-
relsens anvisning om reallöneskydd för alla. Tidningen, som då tidigare beskrivit vårt avtal som 
det bäst på marknaden, måste givetvis rycka ut igen då inflationen stiger och något annat cent-
ralt stöd inte finns att hålla sig till än FS anvisningar. Då lanseras det individuella reallöneskyd-
det. Sätt igång och jobba, slut er eventuellt samman och samarbete kan ske med det lokala 
SKTF, lägg märke till att inflationen stiger kraftigt och att vårt avtal med ett garanterat utfall är 
perfekt att hantera i den här situationen. Garanterat utfall är ett golv. Din chef är din individuel-
la motpart i din strävan och i er strävan efter individuell solidaritet blir individuellt reallöne-
skydd en faktor. 

Nu är raljering ingen konstruktiv väg kanske men vad skulle en fristående tidning ha skrivit och 
hur hade en sådan granskning sett ut.  

Den ökande inflationen framför allt på mat och boende håller på att bli ett problem. Den inflation 
som vi har att jämföra med, och då för varje individ enligt FS anvisningar, är 4-8% och då på mat-
varor och boende. En undersökning har gett vid handen att det är just den här typen av konsumtion 
som är vanlig för den genomsnittlige SKTF:aren. Det faktum att andra varor som t ex vänstergänga-
de franska skruv eller Wettexdukar ökar något mindre så att ett genomsnitt på ca 3,5% nu gäller 
hjälper inte. Ingen SKTF-medlem har heller tagit option på t ex kaffe som under avtalsperioden med 
goda skördar kan ge en rejäl reallöneökning förutom då ett gediget magsår. För att öka köpkraften är 
den vanliga, normala konsumtionen viktig. Här har FS en uppgift nu då löftet om ökad köpkraft för 
alla är utlovat. 

Vi vill uppmärksamma förbundsmötet på att det var just den här typen av farhågor som gjorde att 
Region Väst tillskrev avtalsgruppen i slutskedet.  

Lika lite som att handlingsplaner gäller som betalningsmedel vid inköp av olika slag så kan ingen 
konsumera med hänvisning till att ”jag vill bara betala den underliggande prisökningen eller det som 
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orsakats i Sverige”. Vi väntar med spänning på ett nytt uttalande från FS hur vi ska hantera den nya 
situationen. Säga upp avtalet? Ha synpunkter på en del av de faktorer som påverkar?  

Eftersom tidningen är SKTF:s att styra fixar man i stället det hela med chefredaktörens inhopp.  

 

Mot bakgrund av ovan diskussion föreslås förbundsmötet besluta 

att ge tidningen en fri roll där normal granskande journalistik ska gälla och där en av 
de som granskas är vårt förbund. 

att i stället för att tro att de lokala resultaten år två ökar till en 7-8% göra en genom-
gripande analys och opinionsmässigt diskutera det som hänt och  

att säga upp avtalet 

 

Bilaga: Den ledare i SKTF-tidningen som hänvisas till ovan   

Ladda för ny lön 

SKTFs förbundsmöte antog i september 2005 en del viktiga ståndpunkter. Viktigast var kan-
ske att: ”… Löneökningen ska vara högre än prisökningen.” Just nu innebär det alltså en lö-
neökning på mer än 3,5 procent. 

Det har blivit dyrare att äta och bo. Inflationstakten var i december 3,5 procent, vilket är den 
högsta nivån sedan början av 1993. Med Riksbankens förväntade räntehöjning lär hushållens 
kostnader öka än mer. 

Det som drev upp konsumentpriserna var enligt Statistiska centralbyrån, SCB, prishöjningar på 
mjölk, ost och ägg. På ett år har mejeriprodukter, frukt och grönsaker ökat med mellan sju och 
åtta procent.  

Det vi behöver för vår vardag, det som ligger på allas våra tallrikar, har ökat mest i pris.  

För en barnfamilj, som dessutom prioriterar frukt och grönt, har matkostnaderna stigit med flera 
tusen kronor. Räntekostnaderna för alla med bostadslån har ökat kraftigt plus att bränsle och el 
ökat i pris.  

Det som däremot blivit billigare är det mindre nödvändiga, som till exempel platt-tv och häftiga 
datorer. 

För många kommunalt anställda medlemmar i SKTF innebär det att fjolårets rätt hyggliga löne-
ökningar i stort raderats ut.  

I förra numret av SKTF-tidningen redovisade vi att utfallet i snitt hamnat på 3,76 procent. Allt-
så en reallöneökning på 0,26 procent i snitt. För en kommunalt anställd SKTF-are innebär det 
knappt ett par kronor om dagen när skatten är betald.  

För andra har utfallet blivit ännu lägre. Enligt Medlingsinstitutets rapport från den 7 januari så 
har lönerna för alla kommunalt anställda ökat med 2,8 procent i snitt. 

För SKTF-arna i landstingen har det gått något bättre än för SKTF-arna i kommunerna, och för 
läkarsekreterarna och tandsköterskorna i Västerbotten har det gått mycket bättre. Se artiklarna 
på sidorna 4 och 5 i nummer 1/08 av SKTF-tidningen. 
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Medlingsinstitutets snitt för alla landstingsanställda stannar på 3 procents löneökningar. För att 
råda bot på inflationen brukar politiker och andra makthavare genast be oss löntagare att besinna 
oss, att inte kräva löneökningar för att det innebär ökade kostnader som i sin tur leder till ökad 
inflation. Och visst kan det stämma för vissa sektorer och branscher.  

Men är det någon som känner till en kommun eller ett landsting som höjt skatten på grund av 
att de anställda har fått för dyra löneavtal? Istället sänks än en gång kommunalskatterna i kom-
mun efter kommun och överskotten i ekonomin är fortsatt stora. 

Snart är det dags för nya lönesamtal och din nya lön. Samla dina arbetskamrater och ladda upp 
med argument. SKTFs förbundsmöte antog i september 2005 en del viktiga ståndpunkter. Vik-
tigast var kanske att: ”Löneutvecklingen för varje medlem ska vara så pass hög att medlemmen 
ökar sin köpkraft. Detta betyder att löneökningen ska vara högre än prisökningen.” Just nu in-
nebär det alltså en löneökning på mer än 3,5 procent. 

Följ inflationen på SCB:s hemsida och kom ihåg att de procentsatser som finns i avtalet är golv 
och inte tak. Samla dina arbetskamrater till möten om lönerna och de kommande lönesamtalen. 
Ta hjälp av ditt lokala SKTF eller vänd dig till SKTF Direkt. Surfa runt på sktftidningen.nu och 
sktf.se för att hitta argument. 

SKTFs lönepolitik innebär att alla medlemmar ska ha möjlighet att med en heltidslön kunna 
försörja sig själva. I praktiken handlar det om att varje medlem ska vara oberoende och kunna 
göra egna val. 

Det handlar med andra ord om din lön. Kräv din rätt tillsammans med ditt lokala SKTF. Kräv 
din del och nöj dig inte med mindre! 

Kent Källkvist 
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Motion E 92 

Motionär: Helsingborgsavdelningen 006 

Eget mandat för deltagare i ekonomiutskottet på förbundsmötet. 

Bakgrund: I dag väljs man till att representera regionen i ekonomiutskottet. För att kunna delta i 
utskottet så måste man ha ett eget mandat till att delta på förbundsmötet. Detta innebär att man 
som avdelning och klubb får avstå möjligheten att representera sig själv i något utskott om man 
väljer att ställa upp för regionen. Detta kan inte anses vara rimligt och måste därför ändras så att 
man i likhet med valutskottet har ett eget mandat. 

 

SKTFs Helsingborgsavdelning nr 006 föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att de som väljs till ekonomiutskottet får egna mandat i likhet med valutskottet 

att mandatet omfattar endast förslag och rösträtt i ekonomifrågor 

att mandatet omfattar endast yttranderätt i övriga frågor. 
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Motion E 93 

Motionär: Avdelning nr 001 Malmö 

Eget mandat för deltagare i ekonomiutskottet på förbundsmötet 

Bakgrund: I dag väljs man till att representera regionen i ekonomiutskottet. För att kunna delta i 
utskottet så måste man ha ett eget mandat till att delta på förbundsmötet. Detta innebär att man 
som avdelning och klubb får avstå möjligheten att representera sig själv i något utskott om man 
väljer att ställa upp för regionen. Detta kan inte anses vara rimligt och måste därför ändras så att 
man i likhet med valutskottet har ett eget mandat. 

 

SKTFs avdelning nr 001 Malmö föreslår därför att förbundsmötet beslutar 

att de som väljs till ekonomiutskottet får egna mandat i likhet med valutskottet 

att mandatet omfattar endast förslag och rösträtt i ekonomifrågor 

att mandatet omfattar endast yttranderätt i övriga frågor. 
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Motion E 94 

Motionär: Avd 281, Region Skåne 

Eget mandat för deltagare i ekonomiutskottet 

I dag väljs man till att representera regionen i ekonomiutskottet. För att kunna delta i utskottet 
måste man ha ett eget mandat till att delta på förbundsmötet. Detta innebär att man som avdel-
ning och klubb får avstå möjligheten att representera sig själv i något utskott om man väljer att 
ställa upp för regionen. Detta kan inte anses vara rimligt och måste därför ändras så att man i 
likhet med valutskottet har ett eget mandat 

 

Föreslår förbundsmötet besluta 

att de som väljs till ekonomiutskottet får egna mandat i likhet med valutskottet 
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Motion E 95 

Motionär: Söderslättsavdelningen 007 

Eget mandat för deltagare i ekonomiutskottet på förbundsmötet. 

Bakgrund: I dag väljs man till att representera regionen i ekonomiutskottet. För att kunna delta i 
utskottet så måste man ha ett eget mandat till att delta på förbundsmötet. Detta innebär att man 
som avdelning och klubb får avstå möjligheten att representera sig själv i något utskott om man 
väljer att ställa upp för regionen. Detta kan inte anses vara rimligt och måste därför ändras så att 
man i likhet med valutskottet har ett eget mandat. 

 

Föreslår att förbundsmötet beslutar 

att de som väljs till ekonomiutskottet får egna mandat i likhet med valutskottet, 

att mandatet omfattar endast förslag och rösträtt i ekonomifrågor, 

att mandatet omfattar endast yttranderätt i övriga frågor. 
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Motion E 96 

Motionär: Landstingsavdelningen 021 Uppsala 

Mandatperioder för förbundsstyrelsen 

Enligt nuvarande förbundsstadgar sker val av hela förbundsstyrelsen vid ett tillfälle. Enligt nor-
malstadgar för avdelningar skall avdelningsstyrelsen väljas halva delen ett år och andra halvan ett 
andra år. 

Efter långa diskussioner infördes tidigare delade mandatperioder för förbundsstyrelsen, en ord-
ning som av många SKTF medlemmar upplevts positivt. 

Motiveringen från förbundsstyrelsen vid införandet av en enhetlig mandatperiod var bl. a att det 
var viktigt att styrelsen kunde arbeta ihop sig. Lära känna varandra och liknande argument. 

Är de argumenten inte lika viktiga för en avdelningsstyrelse? Kanske viktigare, eftersom avdel-
ningarna ofta saknar de resurser som förbundsstyrelsen förfogar över. 

Vad man saknar med en enhetlig mandatperiod är den successiva förnyelse som är en injektion 
för det styrelsearbetet.  

Vi förtroende valda hör ofta att vi sitter på våra poster för länge och inte förnyar oss. Gäller inte 
samma för förbundsstyrelsen? Det är lättare med förnyelse om man tillämpar delade mandatpe-
rioder 

Nej! Inför delade mandatperioder på alla nivåer i förbundet, förbundsstyrelsen inte undantagen.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås förbundsmötet besluta 

att  i förbundsstadgarna § 6 införa att halva styrelsen väljs vartannat år. 
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Motion E 97 

Motionär: Landstingsavdelningen 138 Västmanland  

Mandatperioder för förbundsstyrelsen 

Enligt nuvarande förbundsstadgar sker val av hela förbundsstyrelsen vid ett tillfälle. Enligt nor-
malstadgar för avdelningar skall avdelningsstyrelsen väljas halva delen ett år och andra halvan ett 
andra år. 

Efter långa diskussioner infördes tidigare delade mandatperioder för förbundsstyrelsen, en ord-
ning som av många SKTF medlemmar upplevts positivt. 

Motiveringen från förbundsstyrelsen vid införandet av en enhetlig mandatperiod var bl. a att det 
var viktigt att styrelsen kunde arbeta ihop sig. Lära känna varandra och liknande argument. 

Är de argumenten inte lika viktiga för en avdelningsstyrelse? Kanske viktigare, eftersom avdel-
ningarna ofta saknar de resurser som förbundsstyrelsen förfogar över. 

Vad man saknar med en enhetlig mandatperiod är den successiva förnyelse som är en injektion 
för det styrelsearbetet.  

Vi förtroende valda hör ofta att vi sitter på våra poster för länge och inte förnyar oss. Gäller inte 
samma för förbundsstyrelsen? Det är lättare med förnyelse om man tillämpar delade mandatpe-
rioder 

Nej! Inför delade mandatperioder på alla nivåer i förbundet, förbundsstyrelsen inte undantagen.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås förbundsmötet besluta 

att  i förbundsstadgarna § 6 införa att halva styrelsen väljs vartannat år. 
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Motion E 98 

Motionär: Landstingsavdelningen 200 Örebro län 

Mandatperioder för förbundsstyrelsen 

Enligt nuvarande förbundsstadgar sker val av hela förbundsstyrelsen vid ett tillfälle. Enligt nor-
malstadgar för avdelningar skall avdelningsstyrelsen väljas halva delen ett år och andra halvan ett 
andra år. 

Efter långa diskussioner infördes tidigare delade mandatperioder för förbundsstyrelsen, en ord-
ning som av många SKTF medlemmar upplevts positivt. 

Motiveringen från förbundsstyrelsen vid införandet av en enhetlig mandatperiod var bl. a att det 
var viktigt att styrelsen kunde arbeta ihop sig. Lära känna varandra och liknande argument. 

Är de argumenten inte lika viktiga för en avdelningsstyrelse? Kanske viktigare, eftersom avdel-
ningarna ofta saknar de resurser som förbundsstyrelsen förfogar över. 

Vad man saknar med en enhetlig mandatperiod är den successiva förnyelse som är en injektion 
för det styrelsearbetet.  

Vi förtroende valda hör ofta att vi sitter på våra poster för länge och inte förnyar oss. Gäller inte 
samma för förbundsstyrelsen? Det är lättare med förnyelse om man tillämpar delade mandatpe-
rioder 

Nej! Inför delade mandatperioder på alla nivåer i förbundet, förbundsstyrelsen inte undantagen.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås förbundsmötet besluta 

att  i förbundsstadgarna § 6 införa att halva styrelsen väljs vartannat år. 
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Motion E 99 

Motionär: Landstingsavdelningen 138 Västmanland 

Ändring i förbundets valordning 

Förbundets valordning är något oklar när det gäller föredragning av nominerade kandidater och 
om endast de som nominerats före sista nomineringsdagen är valbara, §§ 15 och 16. För att 
valutskottet/valberedningen skall kunna göra ett bra arbete och medlemmarna skall veta vilka 
som kandiderar är det viktigt att endast de som nominerats före nomineringstidens slut är valba-
ra, oavsett avdelningen/klubbens storlek mm. Det är också oklart vem /vilka som tar beslut enl. 
§16.  

Oavsett avdelning/klubbs storlek skall någon från valutskottet meddela vilka som nominerats. 
Nomineringen skall också anses avslutad när nomineringstiden är avslutad. Valutskottet får själ-
va nominera kandidater efter detta datum. 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

§ 15. Anslutna sektioner och enskilda medlemmar 
skall lämna in skriftliga förslag till valutskottet se-
nast den dag som angivits i valutskottets meddelan-
de. Valutskottet får själv nominera kandidater efter 
detta datum. 

§ 15. Anslutna sektioner och enskilda medlemmar 
skall lämna in skriftliga förslag till valutskottet se-
nast den dag som angivits i valutskottets meddelan-
de. Valutskottet får själv nominera kandidater efter 
detta datum. 

          Endast de kandidater som nominerats hos 
valutskottet senast den dag som meddelats senast 
den dag som angivits i valutskottets meddelande är 
valbara vid årsmötet.  

§ 16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag. Om avdel-
ningen/klubben med hänsyn till sin storlek eller av 
andra liknande skäl så beslutar skall valutskottet 
meddela vilka kandidater som föreslagits men inte 
upptagits i valutskottets förslag. 

          Endast de kandidater som nominerats hos 
valutskottet senast den dag som angivits i valutskot-
tets meddelande (§ 15) är då valbar. 

           Medlemmar och sektionsombud får då inte 
föreslå någon annan kandidat vid mötet än de som 
skriftligen föreslagits enligt punk 15. I andra fall 
förklaras nomineringen avslutad vid mötet. 

§ 16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag samt meddela 
vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i 
valutskottets förslag. 

           Medlemmar och sektionsombud får inte 
föreslå någon annan kandidat vid mötet än de som 
skriftligen föreslagits enligt punkt 15.  

 

Föreslås förbundsmötet besluta: 

att  ändra i förbundets valordning i enlighet med ovanstående förslag. 
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Motion E 100 

Motionär: Landstingsavdelningen 021 Uppsala 

Ändring i förbundets valordning 

Förbundets valordning är något oklar när det gäller föredragning av nominerade kandidater och 
om endast de som nominerats före sista nomineringsdagen är valbara, §§ 15 och 16. För att 
valutskottet/valberedningen skall kunna göra ett bra arbete och medlemmarna skall veta vilka 
som kandiderar är det viktigt att endast de som nominerats före nomineringstidens slut är valba-
ra, oavsett avdelningen/klubbens storlek mm. Det är också oklart vem /vilka som tar beslut enl. 
§16.  

Oavsett avdelning/klubbs storlek skall någon från valutskottet meddela vilka som nominerats. 
Nomineringen skall också anses avslutad när nomineringstiden är avslutad. Valutskottet får själ-
va nominera kandidater efter detta datum. 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

§ 15. Anslutna sektioner och enskilda medlemmar 
skall lämna in skriftliga förslag till valutskottet se-
nast den dag som angivits i valutskottets meddelan-
de. Valutskottet får själv nominera kandidater efter 
detta datum. 

§ 15. Anslutna sektioner och enskilda medlemmar 
skall lämna in skriftliga förslag till valutskottet se-
nast den dag som angivits i valutskottets meddelan-
de. Valutskottet får själv nominera kandidater efter 
detta datum. 

          Endast de kandidater som nominerats hos 
valutskottet senast den dag som meddelats senast 
den dag som angivits i valutskottets meddelande är 
valbara vid årsmötet.  

§ 16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag. Om avdel-
ningen/klubben med hänsyn till sin storlek eller av 
andra liknande skäl så beslutar skall valutskottet 
meddela vilka kandidater som föreslagits men inte 
upptagits i valutskottets förslag. 

          Endast de kandidater som nominerats hos 
valutskottet senast den dag som angivits i valutskot-
tets meddelande (§ 15) är då valbar. 

           Medlemmar och sektionsombud får då inte 
föreslå någon annan kandidat vid mötet än de som 
skriftligen föreslagits enligt punk 15. I andra fall 
förklaras nomineringen avslutad vid mötet. 

§ 16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag samt meddela 
vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i 
valutskottets förslag. 

           Medlemmar och sektionsombud får inte 
föreslå någon annan kandidat vid mötet än de som 
skriftligen föreslagits enligt punkt 15.  

 

Föreslås förbundsmötet besluta: 

att  ändra i förbundets valordning i enlighet med ovanstående förslag. 
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Motion E 101 

Motionär: Landstingsavdelningen 200 Örebro 

Ändring i förbundets valordning 

Förbundets valordning är något oklar när det gäller föredragning av nominerade kandidater och 
om endast de som nominerats före sista nomineringsdagen är valbara, §§ 15 och 16. För att 
valutskottet/valberedningen skall kunna göra ett bra arbete och medlemmarna skall veta vilka 
som kandiderar är det viktigt att endast de som nominerats före nomineringstidens slut är valba-
ra, oavsett avdelningen/klubbens storlek mm. Det är också oklart vem /vilka som tar beslut enl. 
§16.  

Oavsett avdelning/klubbs storlek skall någon från valutskottet meddela vilka som nominerats. 
Nomineringen skall också anses avslutad när nomineringstiden är avslutad. Valutskottet får själ-
va nominera kandidater efter detta datum. 

Nuvarande lydelse Ny lydelse 

§ 15. Anslutna sektioner och enskilda medlemmar 
skall lämna in skriftliga förslag till valutskottet se-
nast den dag som angivits i valutskottets meddelan-
de. Valutskottet får själv nominera kandidater efter 
detta datum. 

§ 15. Anslutna sektioner och enskilda medlemmar 
skall lämna in skriftliga förslag till valutskottet se-
nast den dag som angivits i valutskottets meddelan-
de. Valutskottet får själv nominera kandidater efter 
detta datum. 

          Endast de kandidater som nominerats hos 
valutskottet senast den dag som meddelats senast 
den dag som angivits i valutskottets meddelande är 
valbara vid årsmötet.  

§ 16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag. Om avdel-
ningen/klubben med hänsyn till sin storlek eller av 
andra liknande skäl så beslutar skall valutskottet 
meddela vilka kandidater som föreslagits men inte 
upptagits i valutskottets förslag. 

          Endast de kandidater som nominerats hos 
valutskottet senast den dag som angivits i valutskot-
tets meddelande (§ 15) är då valbar. 

           Medlemmar och sektionsombud får då inte 
föreslå någon annan kandidat vid mötet än de som 
skriftligen föreslagits enligt punk 15. I andra fall 
förklaras nomineringen avslutad vid mötet. 

§ 16. Vid mötet skall en ledamot som är utsedd av 
valutskottet föredra utskottets förslag samt meddela 
vilka kandidater som föreslagits men inte upptagits i 
valutskottets förslag. 

           Medlemmar och sektionsombud får inte 
föreslå någon annan kandidat vid mötet än de som 
skriftligen föreslagits enligt punkt 15.  

 

Föreslås förbundsmötet besluta: 

att  ändra i förbundets valordning i enlighet med ovanstående förslag. 
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Motion E 102 

Motionär: Landstingsavdelningen 138 Västmanland 

Valbarhet vid förbundsmöte 

Förbundsmötets valutskott gör ett mycket gediget arbete genom att besöka olika arrangemang, 
intervjua sittande förbundsstyrelse och föreslagna kandidater. Detta gör att valutskottet får en 
gedigen kunskap om kandidater till valbara poster. Utifrån detta arbete gör de sedan ett förslag, 
som också offentliggörs innan förbundsmötet och ger därigenom en möjlighet för delegater och 
medlemmar att få kännedom om valutskottets förslag och övriga ej föreslagna . 

Men; nomineringen avslutas inte förrän på förbundsmötets första dag, nya nomineringar då 
innebär att valutskottet i princip gjort sitt arbete i onödan. Valutskottet vet inget om dess ev. 
nya nomineringar och har inte kunnat ta med dem i sina avvägande. Förbundsmötet har valt ett 
valutskott, vi skall också ha förtroende för det. Är det någon man vill nominera så borde man 
veta detta innan nomineringstiden går ut. 

Förbundsmötesdelegaterna vet heller inte något, eller i varje fall väldigt lite, om de som ev. no-
mineras direkt på förbundsmötet. 

En nominering på direkt på förbundsmötet skapar också en massa ”korridorsnack” och ”kohan-
del” vilket inte är värdigt ett demokratiskt SKTF. 

 

Med  hänvisning till ovanstående föreslås förbundsmötet besluta 

att valordningens avsnitt Särskilda bestämmelser tillförs: 
 
Särskilda bestämmelser 
Förbundsmöte 
 
Val vid förbundsmöte sker enligt §  6 i förbundet stadgar.  
 
Avdelningar och enskilda medlemmar skall lämna in skriftliga förslag till valut-
skottet senast den dag som angivits i valutskottets meddelande. Valutskottet får 
själv nominera kandidater efter detta datum. 
 
Endast de kandidater som nominerats hos valutskottet senast den dag som angi-
vits i valutskottets meddelande är valbara vid förbundsmötet. 
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Motion E 103 

Motionär: Landstingsavdelningen 200 Örebro 

Valbarhet vid förbundsmöte 

Förbundsmötets valutskott gör ett mycket gediget arbete genom att besöka olika arrangemang, 
intervjua sittande förbundsstyrelse och föreslagna kandidater. Detta gör att valutskottet får en 
gedigen kunskap om kandidater till valbara poster. Utifrån detta arbete gör de sedan ett förslag, 
som också offentliggörs innan förbundsmötet och ger därigenom en möjlighet för delegater och 
medlemmar att få kännedom om valutskottets förslag och övriga ej föreslagna . 

Men; nomineringen avslutas inte förrän på förbundsmötets första dag, nya nomineringar då 
innebär att valutskottet i princip gjort sitt arbete i onödan. Valutskottet vet inget om dess ev. 
nya nomineringar och har inte kunnat ta med dem i sina avvägande. Förbundsmötet har valt ett 
valutskott, vi skall också ha förtroende för det. Är det någon man vill nominera så borde man 
veta detta innan nomineringstiden går ut. 

Förbundsmötesdelegaterna vet heller inte något, eller i varje fall väldigt lite, om de som ev. no-
mineras direkt på förbundsmötet. 

En nominering på direkt på förbundsmötet skapar också en massa ”korridorsnack” och ”kohan-
del” vilket inte är värdigt ett demokratiskt SKTF. 

 

Med  hänvisning till ovanstående föreslås förbundsmötet besluta 

att valordningens avsnitt Särskilda bestämmelser tillförs: 
 
Särskilda bestämmelser 
Förbundsmöte 
 
Val vid förbundsmöte sker enligt §  6 i förbundet stadgar.  
 
Avdelningar och enskilda medlemmar skall lämna in skriftliga förslag till valut-
skottet senast den dag som angivits i valutskottets meddelande. Valutskottet får 
själv nominera kandidater efter detta datum. 
 
Endast de kandidater som nominerats hos valutskottet senast den dag som angi-
vits i valutskottets meddelande är valbara vid förbundsmötet. 
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Motion E 104 

Motionär: Landstingsavdelningen 021 Uppsala 

Valbarhet vid förbundsmöte 

Förbundsmötets valutskott gör ett mycket gediget arbete genom att besöka olika arrangemang, 
intervjua sittande förbundsstyrelse och föreslagna kandidater. Detta gör att valutskottet får en 
gedigen kunskap om kandidater till valbara poster. Utifrån detta arbete gör de sedan ett förslag, 
som också offentliggörs innan förbundsmötet och ger därigenom en möjlighet för delegater och 
medlemmar att få kännedom om valutskottets förslag och övriga ej föreslagna . 

Men; nomineringen avslutas inte förrän på förbundsmötets första dag, nya nomineringar då 
innebär att valutskottet i princip gjort sitt arbete i onödan. Valutskottet vet inget om dess ev. 
nya nomineringar och har inte kunnat ta med dem i sina avvägande. Förbundsmötet har valt ett 
valutskott, vi skall också ha förtroende för det. Är det någon man vill nominera så borde man 
veta detta innan nomineringstiden går ut. 

Förbundsmötesdelegaterna vet heller inte något, eller i varje fall väldigt lite, om de som ev. no-
mineras direkt på förbundsmötet. 

En nominering på direkt på förbundsmötet skapar också en massa ”korridorsnack” och ”kohan-
del” vilket inte är värdigt ett demokratiskt SKTF. 

 

Med  hänvisning till ovanstående föreslås förbundsmötet besluta 

att valordningens avsnitt Särskilda bestämmelser tillförs: 
 
Särskilda bestämmelser 
Förbundsmöte 
 
Val vid förbundsmöte sker enligt §  6 i förbundet stadgar.  
 
Avdelningar och enskilda medlemmar skall lämna in skriftliga förslag till valut-
skottet senast den dag som angivits i valutskottets meddelande. Valutskottet får 
själv nominera kandidater efter detta datum. 
 
Endast de kandidater som nominerats hos valutskottet senast den dag som angi-
vits i valutskottets meddelande är valbara vid förbundsmötet. 

 




