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A. Världens modernaste välfärd 

Välfärdsprogrammet beskriver SKTFs syn på välfärden och är ett levande dokument. Program-
met har reviderats inför förbundsmötet 2008 efter diskussioner i förbundsstyrelsen. Förbunds-
mötet föreslås ge förbundsstyrelsen i uppdrag att med välfärdsprogrammet som grund även ta 
fram sektorsdokument för kommuner, landsting och regioner, kyrka och privata företag. SKTFs 
arbete med frågeställningar rörande exempelvis välfärdens organisation, finansiering, uppföljning 
och kvalitet kan på så sätt konkretiseras för ökat genomslag i det lokala arbetet. 

SKTFs program för välfärd 

 
Välfärden syftar till att ge den enskilde individen en god livskvalitet. Det innebär rätt till arbete 
och utbildning i livets alla skeden, inte minst i dagens föränderliga arbetsliv. Det innebär också 
rätt till ekonomisk trygghet vid studier, föräldraskap, omställning, arbetslöshet, sjukdom och på 
ålderns höst. 

Välfärd är hälsa, ett bra boende och tillgång till en fungerande infrastruktur såsom rent vatten, 
el, värme och kommunikationer. Det är även ett fungerande livspussel med bra barnomsorg, 
socialtjänst, sjukvård samt omsorg och trygghet för äldre och funktionshindrade. 

Det är SKTFs medlemmar som leder, planerar och administrerar många av välfärdstjänsterna. 
Våra medlemmar är därmed en garant och en förutsättning för att medborgarna ska kunna få 
tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet. 

Goda villkor i arbetet är en avgörande förutsättning för den utveckling av välfärden som är 
SKTF-medlemmarnas ansvar. På så sätt är det dagliga fackliga arbetet en central del av välfärds-
arbetet. 

Svensk ekonomi och arbetsmarknad påverkas alltmer av globaliseringen. Det gäller inte minst 
hur välfärdstjänsterna ska finansieras och organiseras. Genom ett aktivt idéutbyte med männi-
skor i andra länder kan vi också utveckla vår egen välfärd. Vi ska förstärka det internationella 
arbetet för att bygga upp och bevaka fackliga rättigheter och fackligt inflytande. Inte minst inom 
EU, där vi vill bidra till en hållbar tillväxt med full sysselsättning och goda arbetsvillkor. 

Den moderna välfärden kommer alla till del och finansieras gemensamt och solidariskt via skat-
ter och/eller demokratiskt beslutade taxor. När det gäller offentliga tjänster måste finansiering, 
styrning, uppföljning, insyn och kvalitet stå under demokratisk kontroll. 

En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är viktiga inslag för all verksamhet. För oss i 
SKTF är det självklart att medarbetare i gemensamt finansierade välfärdstjänster omfattas av 
kollektivavtal och har bra arbetsvillkor. 

Välfärdstjänsterna är i ständig utveckling. Den svenska modellen, med ett offentligt huvudansvar 
för exempelvis vård och omsorg, utesluter inte olika utförare. En mångfald av aktörer i konkur-
rens på lika villkor kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling samt till bättre uppföljning 
av kvalitet och resultat. Fler arbetsgivare kan också underlätta en ökad rörlighet på arbetsmark-
naden och kan därmed förbättra medarbetarens möjligheter till löne- och yrkesutveckling. Det 
leder till ökat fokus på resultat och kvalitet i verksamheterna och bättre välfärdstjänster för med-
borgaren.  

Offentlig sektor ansvarar för omfattning och kvalitet av välfärdstjänsterna och måste därför stän-
digt utveckla verksamhets- och beställarkompetensen. Offentliga monopol får inte ersättas av 
privata monopol eftersom det hotar verksamhetens effektivitet, medborgarens valfrihet och 
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medarbetarens arbetsvillkor och inflytande. Ideellt och frivilligt arbete utgör ett komplement till 
välfärdstjänsterna men kan aldrig ersätta det professionella arbetet. 

SKTF vill sätta individen i centrum för välfärdssystemen. Olika välfärdstjänster ska samordnas 
utifrån en helhetssyn på den enskildes behov. 

Resurserna i välfärdssektorn måste användas mer effektivt. I alltför många verksamheter tillåts 
gamla traditioner dominera organisationen. Bristande styrning av verksamhet, system och stöd 
medför att exempelvis vårdpersonal och chefer ägnar för mycket tid åt administration och för lite 
tid åt det som är deras specifika yrkeskunnande. Rätt använd kompetens är nyckeln till en bättre 
hushållning och en effektiv verksamhet.  

Grunden för en bibehållen och utvecklad välfärd är att fler arbetar och färre hamnar utanför. En 
välfärd för alla kan inte finansieras utan en hållbar ekonomisk tillväxt. Samtidigt vore en tillväxt 
utan välfärd ett utnyttjande av människor. Välfärden skapar dessutom en trygg plattform från 
vilken individen kan våga steget till ett nytt arbete eftersom ett misslyckande inte innebär en 
privatekonomisk katastrof. 

Alla har rätt till arbete, för sin egen försörjning och för att kunna bidra till den gemensamma 
välfärden. En av dagens stora utmaningar är att minska utanförskapet och att underlätta männi-
skors möjligheter till omställning och kompetensutveckling på en snabbt föränderlig arbets-
marknad. 

SKTFs ståndpunkter 

 Välfärden måste organiseras, samordnas och finansieras utifrån en helhetssyn på indivi-
dens behov. 

 Fler i jobb och färre utanför är grunden för en hållbar ekonomisk tillväxt som möjliggör 
en bibehållen och utvecklad välfärd. 

 En effektiv resursanvändning och kvalitetssäkring är avgörande för en god välfärd. 

 Förbättra arbetsorganisationen. Rätt använd kompetens är nyckeln till en bättre hus-
hållning och en effektiv verksamhet.  

 När det gäller offentliga tjänster måste finansiering, styrning, uppföljning, insyn och 
kvalitet stå under demokratisk kontroll. 

 Vi är positiva till den svenska modellen med bland annat vård och omsorg som ett of-
fentligt huvudansvar. Det utesluter inte olika utförare. En mångfald av aktörer i kon-
kurrens på lika villkor kan bidra till metod- och verksamhetsutveckling samt till bättre 
uppföljning av kvalitet och resultat. 

 Kollektivavtal är ett krav vid upphandling. 

 Ökad mångfald och jämställdhet ger alla bättre livskvalitet, såväl i samhället som i ar-
betslivet. För att nå dit måste vi påverka attityder men också arbeta konkret med pro-
blem som till exempel utanförskap, lönediskriminering, sämre karriärmöjligheter och 
ojämn fördelning av hushållsarbete. 

 All myndighetsutövning ska bedrivas i offentlig regi. 

 Ideellt och frivilligt arbete utgör ett komplement till välfärdstjänsterna men kan aldrig 
ersätta det professionella arbetet. Utvecklingen inom den sociala ekonomin blir viktig 
att följa, inte minst hur den påverkar välfärdens utveckling och våra medlemmars vill-
kor. 
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 Vi ser positivt på ett ökat internationellt erfarenhetsutbyte inom olika välfärdsområden 
där vi kan lära av varandra.  

 Utvecklingen inom välfärdstjänsterna ska i högre grad utgå från individens specifika be-
hov och villkor, till exempel med hänsyn till kön, livsfas och språkkunskaper. 

 Ett hållbart arbetsliv förutsätter att människor får många chanser att bidra och utvecklas 
utifrån sina förutsättningar.  En kärnuppgift för välfärdssystemen är att underlätta för 
individen att få, behålla eller byta jobb. 

 Välfärdssystemens bärkraft bygger på att de som ytterst finansierar dem också fullt ut 
kan ta del av dem. Därför ska inkomsttaken i socialförsäkringarna avskaffas. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att fastställa det reviderade programmet för välfärd 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att med välfärdsprogrammet som grund ta fram 
sektorsdokument för kommuner, landsting och regioner, kyrka och privata före-
tag. Sektorsdokumenten ska presenteras på förbundsmötet 2010. 

 

Motion A 1 

Blir civilsamhällets återkomst solidaritetens upprättelse? 

Den etablerade definitionen av social ekonomi är:  

”Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälliga ändamål, 
bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. 
Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, 
stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har all-
männytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft.” 

Med social ekonomi menas alltså vanligtvis verksamhet som bedrivs i ideella föreningar, koope-
rativa föreningar, allmännyttiga stiftelser, fackföreningar och sammanslutningar av liknande 
karaktär. Det innebär att den verksamhet som bedrivs av bland annat idrottsföreningar, pensio-
närsorganisationer, handikappföreningar, kulturföreningar, ungdomsföreningar och fackliga 
organisationer ingår i den sociala ekonomin. Likaså ingår den verksamhet som bedrivs inom till 
exempel kyrkliga samfund, samfällighetsföreningar och byalag. Det avgörande är syftet i verk-
samheten. Det innebär att också aktiebolag kan tillhöra den sociala ekonomin, exempelvis om 
det drivs av en ideell organisation. 

Den sociala ekonomin är därmed ett vidare begrepp än tredje sektorn som enkelt kan definieras 
som det som varken är privat eller offentligt. 

Hösten 2007 inledde också regeringen dialogen med ideella aktörer verksamma inom vård och 
omsorg. Målet är att öka andelen av ideella aktörer inom offentligt driven vård- och omsorg 
genom att ge dem möjlighet att kunna konkurrera med offentlig service på lika villkor. 

Syftet med dialogen är att få fram en överenskommelse om hur relationerna mellan den ideella 
sektorn och staten kan utvecklas. De ska gemensamt se över regelverket; eliminera hinder och 
identifiera möjligheter för den ideella sektorn att utveckla sitt samhällsengagemang och öka sitt 
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serviceutbud; se på och analysera hur den ideella sektorn kan öka mångfalden i den kommunala 
servicen och därigenom ge människor större valfrihet och högre kvalitet. 

Regeringen menar också att om staten erkänner den ideella sektorn och den sociala ekonomins 
betydelse och dess särskilda identitet måste det rimligen få konsekvenser för hur det offentliga 
förhåller sig till den sociala ekonomins gemenskaper i praktiken - hur vi formulerar lagar och 
regler, konstruerar upphandlingar och byråkrati etcetera. 

Strax före årsskiftet 2007/2008 deklarerade regeringen också sin kommande satsning på socialt 
företagande. Nutek, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har fått i upp-
drag att ta fram ett tvärsektoriellt program med förslag på insatser som stimulerar till att fler 
sociala företag startar och växer. 

Sociala företag som företagsform har i Sverige och i andra europeiska länder visat sig kunna bidra 
till att skapa arbete för de människor som står längst bort från arbetsmarknaden. Dessa företag 
drivs på marknadsmässiga villkor men har också en social dimension i sin verksamhet. 

Medarbetarna i sociala företag har på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, funk-
tionshinder eller andra skäl inte haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Samlat innebär detta att området blir allt viktigare för oss precis som motionären pekar på i mo-
tionen. SKTF har följt utvecklingen av frivilligverksamheten under de senaste åren och har både 
initierat debattboken ”Fri och villig” och ordnat seminarier i ämnet. SKTF är också medlemmar 
i ”Forum för frivilligt socialt arbete” som är en paraplyorganisation för socialt intresserade frivil-
ligorganisationer. Detta fokus på den sociala ekonomin måste fortsätta och förbundsstyrelsen 
föreslår en uppdatering av hela välfärdsprogrammet där även den senaste utvecklingen inom det 
här området finns med. 

SKTF är själva en del av den sociala ekonomin och en aktör genom att vi har medlemmar som 
arbetar inom alla områden och det är medlemsintresset som ligger till grund för vårt engage-
mang. Om denna utveckling står sig kommer det att innebära att fler små arbetsgivare, som inte 
alltid är så professionella i arbetsgivarrollen, växer fram – med de problem för SKTFs medlem-
mar som det kan innebära. Hur kommer detta att påverka villkoren för välfärdssektorn i framti-
den, hur påverkas möjligheten att träffa kollektivavtal, vad betyder detta för våra medlemmar 
och för oss som förbund? 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  bifalla motion A 1 andra, tredje och fjärde att-satserna 

att anse motion A 1 femte att-satsen besvarad 

att avslå motion A 1 första att-satsen 

Motion A 2 

Vad kan SKTF lära av Trondheimsmodellen? 

Trondheimsmodellen var en kraftsamling, som startades 2003, för att få till stånd en annan mer 
vänsterinriktad politik i Trondheim. Satsningen var lyckad (utifrån det målet) och resulterade i 
en seger för vänsterpartierna, i 2004 års kommunval, för första gången på 14 år.  

Förbundsstyrelsen anser att vi i förbundet måste fokusera vårt engagemang och arbete på vår 
egen positionsförflyttning som finns beskriven i rapporten SKTF 2012, vår del av TCO-
förbundens arbete med FacketFörändras.nu. Detta förändringsarbete i dialog med medlemmar 
och förtroendevalda kommer att dominera vårt arbete under de kommande åren. 
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Vi kommer att vara öppna för att lära av andras förändringsprocesser och erfarenheter av meto-
der för dialog med medlemmar för att utveckla vårt eget arbete. Särskilt där man har arbetat med 
ett tydligt underifrånperspektiv i dialogen. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion A 2 

 

Motion A 3 

Fackets roll i välfärdssamhället 

Förbundets syn på välfärdsfrågor finns redan beskriven i det välfärdsprogram som, efter intensiva 
diskussioner, fastställdes av förbundsmötet 2005. Förbundet försöker både synas och påverka de 
delar som ligger inom vårt intresseområde. Tillsammans med de andra förbunden i TCO och 
även ibland tillsammans med de andra huvudorganisationerna och deras förbund så finns vi med 
i välfärdsdebatten. Lokalt i avdelningar och klubbar så sker det arbetet löpande i det fackliga 
värvet på arbetsplatserna runt om i landet. 

Att ännu mer ge sig in i och driva välfärdsfrågorna utifrån de frågeställningar som motionärerna 
pekar på skulle leda till gränsdragningsproblem i relation till det uppdrag förbundet har från 
medlemmarna.  

Våra medlemmar är verksamma inom några av de centrala producenterna av välfärd i landet. 
Det ger oss en unik möjlighet till både insyn och påverkan på välfärdens utveckling ur ett profes-
sionellt perspektiv vilket är vår roll som förbund. Därmed bidrar vi redan till diskussionen och 
debatten om välfärdens utveckling, hur vi kan öka kvaliteten, effektiviteten osv. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion A 3 besvarad. 

 

Motion A 4 

Utveckla det konkreta arbetet med programmet för välfärd 

SKTFs olika program (nio med det som beslutas på detta förbundsmöte)  arbetades fram som ett 
resultat av det arbete som beredningsgruppen för ”vision 2004” gjorde. Mer om det arbetet finns 
beskrivet i rapporten ”SKTF 2012”. De ingår i de övergripande styrdokument som förbundet 
har fastställt. De konkreta aktiviteterna inom olika områden bestäms i respektive klubb, avdel-
ning och region utifrån den inriktning som förbundsmötet lägger fast. Arbetet med att utveckla 
välfärdfrågor ska ligga i vår reguljära organisation och inte i en arbetsgrupp vid sidan av. 

Programmet för välfärd och de övriga programmen är levande dokument som måste revideras 
löpande för att vara aktuella. Förbundsstyrelsen förslår därför ett reviderat program för välfärd. 
Dessutom föreslår styrelsen att vi arbetar fram sektorsdokument för de olika sektorer där våra 
medlemmar arbetar i kommuner, landsting, regioner, kyrkor, privata företag osv. I dialog med 
medlemmar och förtroendevalda från de olika sektorerna förtydligas hur förbundet ställer sig i 
viktiga frågor i respektive sektor. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion A 4. 
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Motion A 5 

Trepartsförhandlingar och Lissabonprocessen. 

Trepartsförhandlingar med regeringen på nationell nivå tillämpas inte i Sverige. I de nationella 
samtal regeringen har med arbetsmarknadens parter i europafrågor representeras de facklig för-
bunden av deras centralorganisationer, det vill säga LO, TCO och SACO i linje med Lissabon-
processen. 

Det betyder att beredningen sker i TCO-kansliet och beslutfattandet sker inom TCO-styrelsen. 
SKTF påverkar såväl beredningen som beslutfattande genom deltagande i olika kommittéer och 
nätverk, till exempel EU-nätverket och vi är också representerade i TCO:s styrelse. SKTFs egen 
beredning sker i kansliet inom ramen för de program och den politik som är fastställd. När det 
dyker upp nya frågor så lyfts de i förbundsstyrelsen. 

Förbundsstyrelsen anser att samtalen på såväl nationell nivå som trepartsförhandlingar på EU-
nivå är TCO:s ansvar och uppgift. Det ansvaret tillvaratas bäst i ett samarbete mellan fackför-
bunden inom ramen för TCO. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion A 5 

 

Motion A 6 

Kommuner i samverkan 

Förbundet har noga följt ansvarskommitténs arbete ända sedan starten 2003. Vi bistår alltid med 
våra synpunkter på de utredningar och förslag som rör de områden där våra medlemmar arbetar, 
oftast genom det remissförfarande som TCO tillämpar. TCO tar ofta våra synpunkter som sina. 
Så kommer vi också att arbeta i dessa frågor. 

Att lägga den tid och de resurser motionären vill på komplicerade ekonomiska konsekvens-
bedömningar åt arbetsgivaren är inte motiverat. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion A 6 första att-satsen besvarad 

att  avslå motion A 6 andra att-satsen 

 

Motion A 7 

Landstingens försämrade ekonomi har medfört ny klappjakt på administrativ personal. 

Vi delar motionärens grundsyn på behovet av en professionell och effektiv vårdadministration 
som ger läkare, sjuksköterskor med flera förutsättningar att fokusera på patienterna och inte på 
administrationen. Vi har lyft frågan både i den allmänna debatten och i diskussionen med poli-
tiska partier och med andra fackförbund. 

Att nå en enighet om detta mellan fack och arbetsgivare på nationellt plan som i sin tur ska bli 
styrande för landsting och regioner är tyvärr utsiktslöst på grund av grundläggande skillnader i 
uppdrag och intressen. Däremot krävs en fortsatt opinionsbildning och påverkan både nationellt 
och i varje landsting och region. 
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Vi måste ta diskussionen i varje landsting och varje region om varför och hur en bättre nyttjad 
administration frigör resurser till sjukvårdens huvuduppgift. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion A 7 besvarad. 
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B. Attraktiva jobb och arbetsplatser 
För att SKTFs vision i det reviderade programmet för välfärd ska bli verklighet måste synen på 
jobben i välfärdssektorn utvecklas. Under det närmaste årtiondet står sektorn inför stora utma-
ningar till följd av främst befolkningsutvecklingen men också av ständigt ökande krav på bättre 
service, högre effektivitet och nya metoder. Samtidigt genomgår välfärdssektorn det största gene-
rations- och kompetensskiftet hittills.  

Den generation som nu ska lockas att arbeta i sektorn har generellt investerat i en högre utbild-
ningsnivå än den generation som ska gå i pension. De har höga förväntningar på lön och karri-
ärmöjligheter samtidigt som såväl män som kvinnor vill kunna förena ett kvalificerat arbete med 
ett aktivt föräldraskap. 

Det här ställer stora krav på förändring. Utbildning och ansvarstagande måste löna sig bättre. 
Individen måste få större inflytande över sin egen lönesättning. Och om de strukturella löne-
skillnaderna inte minskar kommer morgondagens akademiker sannolikt att välja bort en anställ-
ning i kommuner, landsting och regioner samt kyrka. 

Ett fungerande ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för en konkurrenskraftig verk-
samhet och en god arbetsmiljö. SKTF arbetar för att chefer i välfärdssektorn ska få bättre förut-
sättningar att leva upp till kraven på effektivitet och kvalitet. 

Förändringstakten i samhället kommer att vara fortsatt hög. Det innebär att ett livslångt lärande 
blir nödvändigt för individens möjligheter att få och kunna behålla ett jobb. Även akademiker 
måste vara beredda på att uppdatera sin utbildning flera gånger under yrkeslivet. Och på mot-
svarande sätt blir därför arbetsgivarens möjligheter att erbjuda kompetensutveckling och om-
ställning avgörande för att attrahera de bästa. 

I nedanstående avsnitt behandlas frågor om lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö och sysselsätt-
ning. Motioner som föreslår förändringar i löne- eller villkorsavtal väljer förbundsstyrelsen 
genomgående att besvara och överlämna till kommande avtalsgrupper för behandling i nästa 
avtalsrörelse. 

SKTFs program för lön 

 
Mål och syfte 

Varje SKTF-medlem ska ha ett reellt och avgörande inflytande över hur den egna lönen fast-
ställs. 

Det innebär att SKTF genom kollektivavtal och lokalt fackligt arbete ska sträva mot detta. Det 
innebär även att SKTF genom stöd och verktyg ska stå bakom medlemmen i frågor som rör den 
egna lönen och hur den fastställs.  

SKTFs lönepolitiska program är grunden och riktmärket för det lönepolitiska arbetet centralt 
och lokalt. I praktiken betyder det att allt lönepolitiskt arbete prövas mot programmet i syfte att 
skapa genomslag och likriktighet. Det lönepolitiska programmet är även ett riktmärke för 
SKTFs förhandlingsverksamhet internationellt. 

SKTFs ståndpunkter 

 Våra medlemmar ska ha en heltidslön som gör det möjligt för dem att försörja sig själva. 
I praktiken handlar det om att varje medlem ska kunna skapa ett eget liv med egna val 
oberoende av försörjningshjälp eller bidrag. 
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 Löneutvecklingen för varje medlem ska vara så pass hög att medlemmen ökar sin köp-
kraft. Vilket betyder att löneökningen ska vara högre än prisökningen. Alla medlemmar 
oberoende av löneläge eller hierarkisk position ska ha samma rätt.  

 Våra medlemmars lön ska vara individuell och differentierad. Det betyder att lönen kan 
skilja sig mellan individer beroende på arbetsuppgifter och arbetsresultat. Lönen ska be-
dömas utifrån varje medlems arbetsinnehåll, ansvar, resultat, utbildning och kompetens. 
Även medlemmens utveckling och vilja att åta sig nya arbetsuppgifter ska beaktas. 

 Skillnader i lön mellan anställda ska vara sakligt grundade så att motiven för medlem-
mens lön blir tydliga och att medlemmen vet vad lönen grundar sig på.  

 Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska undanröjas. 

 Vi vill kunna förändra lönerna för medlemsgrupper som anses undervärderade eller för 
medlemsgrupper vars arbetsuppgifter utvecklas, så att dessa gruppers löner höjs i förhål-
lande till andra gruppers löner. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka lönespridningen 
inom grupper och på så sätt skapa bättre löneutveckling och därmed högre medellöner. 

 Varje medlem ska ha delaktighet och inflytande i den process som leder fram till att den 
egna lönen fastställs. Medlemmen ska även ha möjlighet att påverka utformningen och 
innebörden av de kriterier som lönen bestäms efter.  Kriterierna ska användas lika för 
alla anställda, för att motverka godtycke.  

 Varje medlem ska ha möjlighet att själv komma överens om sin lön med sin arbetsgiva-
re. Medlemmar ska även ges möjlighet att använda värdet av sin lön till andra förmåner. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  bekräfta program för lön 
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Förbundsstyrelsen ställningstaganden inom området lön styrs av programmet som förbundsmö-
tet har antagit. Då styrelsen anser att allt i programområdet är av vikt så ser man att det är några 
frågor som kommer att dominera under kommande år. Dessa frågor är: 

Utveckling av det individuella lönesystemet 
Förbundsstyrelsen har två allmänna ambitioner då det gäller utvecklingen av lönesystemet. Sty-
relsen vill för det första stärka individens möjlighet till deltagande och inflytande i lönesätt-
ningsprocesserna. För det andra vill styrelsen stärka SKTFs möjlighet att vara ett effektivt stöd 
för medlemmen i lönesättningsarbetet, främst genom att bli skickligare i att skapa goda förut-
sättningar för medlemmen, men också genom att få bättre formella möjligheter i löneöversyns-
arbetet. Hur dessa ambitioner ska utvecklas rent avtalstekniskt får bli en fråga att diskutera på 
Forum och i avtalsgrupper inför avtalsrörelsen för HÖK-området 2010. 

Motion B 1 

tar upp frågan om lokala fackets ställning i förhandlingsordningen så att överläggningen och 
avstämningen skärps upp. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion B 1 besvarad 

att överlämna motion B 1 till avtalsgrupp 

 

Ökad lönespridning 
För att förbättra löner och löneutvecklingsmöjligheter för våra största medlemskategorier krävs 
att det individuella lönesystemet tillämpas och att det lönar sig att bli skickligare och ta på sig 
mer avancerade arbetsuppgifter. Styrelsen vill åstadkomma stora förändringar för dessa grupper, 
vilket också uttrycks i styrelsens riktlinjer för löneöversynsarbetet hos både kommuner, landsting 
och regioner samt hos våra privata arbetsgivare.  

Uppgiften framgent blir att lägga stor möda på att finna medel och metoder för att åstadkomma 
tydliga och varaktiga förbättringar av löner och löneutvecklingsmöjligheter för dessa kategorier 
medlemmar.   

Motion B 2 
Motion B 3  
Motion B 4  

tar upp problematiken med dålig löneutveckling för våra stora medlemskategorier och förslår 
reklamkampanjer för att uppmärksamma gruppernas dåliga löner. 

Förbundsstyrelsen anser att när det gäller reklamkampanjer så motsvarar oftast inte kostnaden 
den uppnådda effekten och det kan därför inte jämföras med lokalt fackligt arbete i kombination 
med opinionsbildningsarbete.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion B2  

att anse motion B 3 första, andra och fjärde att-satserna besvarade 

att avslå motion B 3 tredje att-satsen och motion B4 

att  överlämna motion B 3 första, andra och fjärde att-satserna till avtalsgrupp 
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Strukturella löneskillnader  
När vi jämför lönerna mellan olika arbetsmarknadssektorer ser vi att det finns en tydlig struktu-
rell skillnad. I yrke efter yrke, i bransch efter bransch, ligger de anställda i kvinnodominerade 
branscher efter de anställda i mansdominerade verksamheter lönemässigt. Det är som sagt en 
utveckling som drabbar både kvinnor och män inom de verksamheter där vi har våra medlem-
mar.  

Därtill vet vi att det förekommer osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom respekti-
ve sektor som inte på något sätt är acceptabla. Ett övergripande – och mycket mer svårlöst – 
problem för SKTF är att våra medlemmar inom såväl offentlig som privat verksamhet, majorite-
ten kvinnor, på ett mycket konsekvent sätt hamnat efter lönemässigt i förhållande till andra 
sektorer på arbetsmarknaden. Detta faktum reser flera frågeställningar. Vad får det till exempel 
för betydelse för den framtida utvecklingen av vår gemensamma välfärd där merparten av SKTFs 
medlemmar finns?  

SKTF har påbörjat ett arbete för att bredda diskussionen för att tillsammans med andra aktörer 
med liknande intressen ta initiativet för en lösning på problemet.  

 

Kollektivavtal 

Vikten av kollektivavtal blir allt mer aktuell. Styrelsens ambition är att vi på många olika sätt ska 
hävda kollektivavtalen och dess innehåll. Nyttan av avtalen ska bli tydligare. Det kan till exempel 
innebära att man lokalt är noga med att de anställda blir informerade om vilket avtal som gäller. 
Avtalen ska även bli mer tillgängliga, framför allt språkligt.  

Om oorganiserade ska kunna dra nytta av SKTFs arbete för goda löner och villkor är över tid en 
återkommande diskussion. Försökt har gjorts för att komma på hur ett avtal kan konstrueras 
som exkluderar de oorganiserade men det har inte visat sig vara rättsligt möjligt. Föreningsfrihe-
ten innefattar också rättigheten att inte ansluta sig till någon fackförening. Försök att ge oorgani-
serade sämre anställningsvillkor har gjorts, men AD har i ett sådant fall dömt att det varit dis-
kriminerande att ge en person sämre villkor enbart på grunden att personen är oorganiserad. 
Styrelsen vill därför att vi i stället får lägga vår möda på att förklara sammanhang och omstän-
digheter för de oorganiserade och att det är det arbete som SKTF och våra förtroendevalda utför 
som möjliggör bättre anställningsvillkor, och att de oorganiserade behövs som medlemmar om vi 
ska förbättra våra möjligheter än mer. SKTFs strategi är inte att straffa dem som inte valt oss, 
utan att satsa energi på att förklara varför alla behövs i arbetet med att förbättra villkoren på 
arbetsplatsen. 

Motion B 5 
Motion B 6 
Motion B 7 

handlar om i vilken mån kollektivavtal endast ska omfatta de som är medlemmar i en facklig 
organisation. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att anse motionerna B 5, B 6 och B 7 första att-satserna besvarade  

att avslå motionerna B 5, B 6 och B 7 andra och tredje att-sats 
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Motion B 8 

handlar om att nyanställda ska få ”sitt” kollektivavtal av arbetsgivaren. 

Förbundsstyrelsen tycker att det är ett bra förslag och att en framkomlig väg är att komma över-
ens lokalt att avtalen delas ut vid anställningen. Ett arbete pågår inom TCO för att göra kollek-
tivavtalen tillgängliga och lättförståliga.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att anse motion B 8 besvarad med uppmaning till avdelningar och klubbar att kom-
ma överens med sina motparter om hur kollektivavtalen ska blir mer kända 

 

 

Andra områden som styrelsen vill kommentera med anledning av motioner: 

Inflytande avtalsrörelser 
Förbundsstyrelsen har den tydliga uppfattningen att det system vi valt för att diskutera och för-
ankra våra yrkanden och vårt avtalsarbete, med Forum för respektive avtalsområde, med särskil-
da avtalskonferenser och med avtalsgrupper som deltar i förhandlingsarbetet från början till slut, 
möjliggör för betydligt fler förtroendevalda att delta i och påverka SKTFs avtalsarbete än vad 
som skulle vara fallet om vi inrättade ett avtalsråd.  

Inför avtalsrörelsen 2007 deltog ca 800 förtroendevalda i att diskutera och definiera våra avtals-
yrkanden. Detta tjänar syftet att fördjupa demokratin och deltagandet i avtalsprocesserna. Styrel-
sen finner ingen anledning att förändra detta förhållande.  

Även frågan om medlemsomröstning har varit föremål för diskussion på fler kongresser och 
förbundsmöten. Vi har valt att i SKTF lägga förtroendet där direkt ansvar kan utkrävas, hos 
förbundsstyrelsen. Det har visat sig att det är mycket svårt att för personer utan egen insyn i 
förhandlingsarbetet tydliggöra det ofta snåriga händelseförlopp som leder från avtalsyrkande till 
färdigt avtal. Förbundsstyrelsen är övertygad om att vi genom att under hela förhandlingsförlop-
pet arbeta i avtalsgruppen och i regionala nätverk av förtroendevalda skapar en djup diskussion 
om vad som är önskvärt och möjligt i avtalssammanhangen och att det beslut som slutligen kan 
komma att fattas av förbundsstyrelsen om att anta eller förkasta ett avtalsförslag därför vilar på 
solid saklig och demokratisk grund. 

Ytterligare en aspekt på inflytandet i avtalsrörelser får vi när vi tittar på den senaste avtalsrörelsen 
inom kommuner och landsting. Inför avtalsrörelsen 2007 fanns förbundsmötets beslut rörande 
löneavtalet och olika villkorsfrågor med som ett underlag för avtalsgruppens arbete med att for-
mulera förslag till yrkanden. När det gällde sammanvägningen av olika förslag till åtgärder till ett 
slutligt förslag till avtalsyrkande fanns flera omständigheter att beakta.  

Till grund för avtalsgruppens arbete med yrkande gällande löneavtalet fanns förutom förbunds-
mötesbesluten också enkätundersökningar om medlemmars och förtroendevaldas uppfattningar 
om löneavtalet och dess tillämpning. När det gäller yrkande i villkorsavtalet fanns, förutom för-
bundsmötesbeslut, även slutsatser av det omfattande arbete med att förändra allmänna bestäm-
melser som parterna genomfört under 2004 och 2005 med som ett underlag. För att få ökad 
slagkraft bedömdes också att samtliga fackliga organisationer på det kommunala området, inte 
enbart OFR, så långt möjligt borde ha gemensamma yrkanden i villkorsfrågor. Efter resonemang 
inom avtalsgruppen, inom OFR och med andra fackliga organisationer formulerade avtalsgrup-
pen ett förslag till avtalsyrkande, som sedan diskuterades med avdelningsrepresentanter runt i 
landet. Diskussionerna låg sedan till grund för det yrkande som slutligen formulerades av för-
bundsstyrelsen. Det yrkande som slutligen överlämnades till SKL i december 2006 speglade väl 
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de politiska ambitioner som formulerats i SKTFs lönepolitiska ståndpunkter och i förbundsmö-
tesbeslut 2006. 

Motion B 9 
Motion B 10  

förslår ett avtalsråd leder förhandlingarna av nya avtal. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att   avslå motionerna B 9 och B 10 

 

Motion B 11 

handlar om hur redovisning och återrapportering kring förbundsmötesbeslut kopplade till av-
talsrörelser ska gå till. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att   bifalla motion B 11 första att-satsen och ge förbundsstyrelsen i uppdrag att finna 
lämpliga former för redovisningen 

att anse motion B 11 andra att-satsen besvarad 

 

 

Icke definierat garanterat utfall 
Konstruktionen med icke definierat garanterat utfall är ny i våra avtal på HÖK-området. Det är 
en avtalslösning som förbundsstyrelsen, vid avtalstidpunkten 2007, ansåg sig kunna pröva. 
Grunden för detta ställningstagande var erfarenheten att de medlemmar som berörs av denna 
lösning har, under de senaste 10–12 åren, haft en löneutveckling som tydligt överstigit den ge-
nomsnittliga för SKTFs medlemmar.  

Det är svårt att redan nu avgöra om konstruktionen varit en framgång eller ej, även om prelimi-
nära siffror för 2007 visar att utfallet för berörda grupper också det året varit över det genom-
snittliga. Frågan om det icke definierade garanterade utrymmet behöver utredas och diskuteras 
ordentligt så att vi kan ha en tydlig ståndpunkt inför avtalsrörelsen 2010. 

Motion B 12  

resonerar kring konstruktionen av icke definierat utfall för chefer och eventuellt andra medlems-
kategorier. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion B 12 besvarad 

att överlämna motion B 12 till avtalsgrupp 
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SKTFs program för anställningsvillkor  

 
Mål och syfte 

Varje SKTF-medlem ska ha ett reellt och avgörande inflytande över de egna anställningsvillko-
ren och hur de fastställs. Anställningsvillkoren ska vara förenliga med det långsiktiga målet om 
ett hållbart arbetsliv. Det innebär att SKTF genom kollektivavtal och centralt och lokalt fackligt 
arbete ska sträva mot detta mål. Det innebär också att SKTF genom stöd, rådgivning och me-
todutveckling ska stå bakom medlemmen i frågor som rör anställningsvillkor och hur de fast-
ställs. 

SKTFs ståndpunkter  

 SKTFs medlemmar ska garanteras tillsvidareanställning på heltid med möjligheter till 
hel eller partiell ledighet. Avtalen ska ge möjlighet till förkortad arbetstid och inflytande 
över arbetstidens förläggning samt möjlighet att begränsa övertiden, jour och bered-
skapstjänstgöring. SKTF:s medlemmar ska även kunna påverka semesterns längd och 
förläggning, utöver det som följer av lag.  

 SKTFs medlemmar ska garanteras information och inflytande i frågor som rör verksam-
hets- och yrkesfrågor samt anställningsvillkoren i övrigt. Det ska finnas tydliga ”spelreg-
ler” på arbetsplats- och individnivå som reglerar dialogen mellan medlem och arbetsgi-
vare.  

 SKTF vill att rättssäkerheten och den personliga integriteten ska stärkas genom lag och 
avtal utifrån de senaste årens utveckling på såväl informationsteknikens som medicinens 
område, vilket har medfört ökade möjligheter för arbetsgivarna att kontrollera anställda 
och arbetssökande.  

 SKTF ska teckna kollektivavtal vars villkor förbättras i takt med utvecklingen i samhäl-
let i övrigt. Avtalen ska ge stöd i arbetet mot diskriminering i ett jämlikt arbetsliv samt 
ge yttrande- och meddelarfrihet oavsett var medlemmarna befinner sig på arbetsmark-
naden. Kollektivavtalen ska även ge möjlighet för medlemmar att inom givna ramar 
träffa överenskommelse med arbetsgivare om anpassade anställningsvillkor utifrån med-
lemmens behov.  

 SKTFs medlemmar ska ha rätt till personlig och yrkesmässig utveckling. Kontinuerlig 
kompetensutveckling är en grundläggande rättighet för alla medlemmar för att säkerstäl-
la anställningstryggheten och en positiv utveckling. I normalfallet ska detta ske inom 
ramen för ordinarie arbetstid.  

 SKTFs medlemmar ska omfattas av trygghet i ett föränderligt arbetsliv. Det kan bland 
annat ske genom att omställningsavtal tecknas som ökar möjligheterna för fortsatt an-
ställningsbarhet och som stödjer utvecklingen mot ett väl fungerande arbetsliv.  

 SKTFs medlemmar ska ges ett försäkringsskydd för inkomstförlust och rehabilitering 
vid olycksfall, sjukdom och arbetslöshet.  

 SKTF vill att pensionsavtalen ska garantera den anställde en sammanlagd pension som 
det går att leva på och som också ger möjlighet till en flexibel pensioneringsperiod.  

 Vid anställning av oprövad arbetstagare är det viktigt att den befintliga lönebilden ligger 
till grund för lönesättningen. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  bekräfta programmet för anställningsvillkor 

att ge styrelsen i uppdrag att komplettera anställningsvillkorsprogrammet med 
ståndpunkter kring arbetstidsfrågan att redovisas på förbundsmötet 2010 

 

 

Kortare arbetstid 
SKTF har i årtionden haft målet att arbeta för en allmän arbetstidsförkortning. Förbundsmötet 
har vid flera tillfällen haft möjlighet att diskutera frågan och frågans höga politiska dignitet är 
oomtvistad. SKTFs nuvarande uppfattningar är; 

 Att arbetstiden ska förkortas genom ett kortare genomsnittligt heltidsmått i arbetstidsla-
gen. Lagen behöver ge utrymme för mer flexibilitet.  

 Att individens inflytande över arbetstider och ledigheter behöver förstärkas.  

 Att möjligheterna till övertidsarbete ska begränsas och en tydligare koppling mellan ar-
betsmiljö och arbetstid ska göras.  

 Att det behöver skapas ett ordentligt politiskt tryck på parterna för att göra det möjligt 
att åstadkomma generella arbetstidsförkortningar avtalsvägen.  

Förbundsstyrelsen vill betona att det är inflytandet över arbetstidens förläggning som är SKTFs 
främsta fokus i dagsläget.  

Motion B 13 
Motion B 14 

föreslår åtgärder för kortare arbetstid. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionerna B 13 och B 14 

 

 

Jour 
Arbetstidslagen fastställer att en arbetsgivare har möjlighet att beordra en arbetstagare att fullgöra 
jourtjänstgöring i upp till 50 timmar per kalendermånad. Jourtiden ingår inte i den ordinarie 
arbetstiden på högst 40 timmar per vecka. Den räknas däremot in i den sammanlagda arbetsti-
den, vilken i genomsnitt får uppgå till högst 48 timmar per vecka. Till den sammanlagda arbets-
tiden räknas ordinarie arbetstid, övertid och jourtid.  

Ersättning för fullgjord jourtjänstgöring utgår på olika sätt i olika avtal tecknade med SKL. 
SKTFs avtal säger att en person får jourersättning för varje fullgjord jourtimme samt övertidser-
sättning då arbete utförs under jourtid. Kommunal har i Bilaga J till sitt avtal schabloniserat 
jourersättningen till att vara en halv timlön och halv jourersättning per fullgjord jourtimme. 
Övertidsersättning utgår för Kommunals del inte vid arbete under jourtid. Hälften av jourtiden 
räknas som ordinarie arbetstid. Dessa regler gäller enbart arbetstagare som är särskilt anställda för 
att jobba jour och för arbetstagare anställda i handikappomsorgen i verksamheter riktade till 
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personer med funktionshinder. I alla andra verksamheter ersätts Kommunals medlemmar enligt 
de bestämmelser som gäller för SKTF. Vilket avtal som är det bästa är svårt att säga, Kommunals 
avtal lönar sig bättre om arbete inte alls behöver utföras under jourtid, medan SKTFs avtal är 
mer lönsamt då arbete utförs under jouren.  

Dessa olika regler ställer ibland till problem i verksamheter där både SKTFare och Kommunala-
re finns. Fråga uppstår om vilket avtal som ska tillämpas. Detta är olyckligt och problemet kan 
idag endast lösas i lokala förhandlingar, vilket rådande avtal möjliggör.  För att träffa ett avtal 
krävs emellertid att de lokala parterna blir överens. Lokala företrädare kan vända sig till kanslior-
ganisationen för att få stöttning och hjälp. Lyckas man inte gäller de centrala avtalen för respek-
tive organisations medlemmar.  

Motion B 15 

föreslår ett starkare stöd för att SKTF lokalt ska kunna teckna lokala avtal. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motion B 15 besvarad 

att överlämna motion B 15 till avtalsgrupp  

 

 

Semester 
Det pågår just nu en diskussion inom olika delar av förbundet om att förändra semesterreglerna i 
allmänna bestämmelser till HÖK. Allt fler ifrågasätter det riktiga i att äldre arbetstagare har läng-
re semester än yngre.  

När förbundsstyrelsen tar ställning till var vi står i den frågan minns vi det historiska förlopp 
som ledde fram till att vi har de regler vi nu har. Innan 1988 hade anställda i kommuner och 
landsting semester efter både lön och ålder. Detta var på den tid då vi hade lön i lönegrader. Ju 
högre lönegrad, desto längre semester i fyra olika skikt. Inom varje skikt utgick den exakta se-
mestern sedan efter ålder. Att storleken på lönen påverkade semesterns längd upplevdes som 
högst orättvist, och vi lyckades förändra dessa gamla regler till att i stället bli semester enbart 
efter ålder. Detta ansågs vara en stor framgång, och lösningen med semester efter ålder speglade 
den syn som då fanns i samhället, och som också fanns i t ex LAS, att äldre har ett behov av 
större skyddsvärden i lag och avtal för att orka med ett yrkesliv till 65 års ålder och för att stå sig 
i konkurrensen med den yngre arbetskraften.  

I dag är diskussionen en annan. Förbundsstyrelsen tycker det är viktigt att kunna attrahera yngre 
arbetskraft till kommuner och landsting genom att erbjuda goda villkor i anställningen, villkor 
som är anpassade till de specifika behov som just yngre arbetskraft kan ha. Dit hör längre semes-
ter. Behovet av längre semester hos till exempel barnfamiljer är odiskutabelt och det är rimligt att 
anställningsvillkoren i allmänna bestämmelser anpassas till dessa behov. 

SKTF har, i samband med några av de just avslutade avtalsförhandlingarna, framfört yrkanden 
om längre semester för de yngre arbetstagarna. Vi nådde också framgång i avtalet för Svenska 
Kyrkan, där två nya semesterdagar för anställda under 40 år införs från 2010.   

Förbundsstyrelsen vill dock inte medverka till avtal som försämrar villkor för dem som är an-
ställda i dag. Vi kan inte göra en omfördelning av semesterdagar så att yngre får längre semester 
och äldre kortare semester. Inriktningen för SKTF är i så fall att yngre ska få fler semesterdagar 
och de äldre ska behålla sina dagar. 
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Motion B 16 

föreslår 31 semesterdagar för alla på bekostnad av de som idag har fler dagar. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion B 16 besvarad 

att överlämna motion B 16 till avtalsgrupp 

 

 

Flexibilitet 
När SKTF diskuterar begreppet flexibilitet, oavsett om det avser arbetstider eller en människas 
individuella förutsättningar, så menar förbundet att flexibiliteten ska vara ömsesidig. Det krävs 
att både arbetsgivarens och arbetstagarens intressen tas tillvara för att den ömsesidiga nyttan av 
flexibiliteten ska kunna upplevas. Vi är inte intresserade av flexibilitet om den enda innebörden 
är att arbetsgivaren skaffar sig mer ensidig makt. Flexibilitet är bra om den också kan formas 
efter arbetstagarens behov. Förbundet vill ha mer flexibilitet i arbetslivet och ser stora möjlighe-
ter för individen att kunna påverka villkoren i sitt arbete utifrån de individuella behov som kan 
finnas. Dessa ståndpunkter är tydliga och delas av de flesta andra fackliga organisationer. 

Diskussioner om flexibilitet kan även gälla när arbetslivet närmar sig sitt slut. SKTF har länge 
haft målsättningen att våra pensionssystem ska ge möjlighet till flexibel pensionering anpassad 
till de behov som en individ kan ha. Flexibilitet här skulle kunna innebära att en person skulle 
kunna gå tidigare i pension, eller också innebära en möjlighet till deltidspensionering. Möjlighe-
ten finns redan idag om det tecknas lokala överenskommelser.  

Ytterligare ett perspektiv som förbundsstyrelsen vill ta upp anslutning till diskussionen om flexi-
bilitet är ersättningen för den olägenhet som flexibilitet föreslagen av arbetsgivaren orsakar. För-
hållanden som nu råder är att det skiljer sig ganska mycket i ersättningsnivåerna mellan olika 
avtalsområden för obekväm arbetstid. För styrelsen gäller frågan främst att det bör bli dyrare för 
arbetsgivaren att utnyttja arbetskraften på nätter och helger.  

Flexibilitet ur arbetsgivarens perspektiv kan enligt förbundsstyrelsen omfatta omreglering av en 
anställning för en arbetstagare med sjukersättning. Styrelsen har uppfattningen att arbetsgivarens 
rätt att omreglera anställningen för an arbetstagare med sjukersättning bör omprövas, så att ar-
betstagaren i händelse av att han eller hon bedömts återfå sin tidigare arbetsförmåga får bibehålla 
sin ursprungliga tjänstgöringsgrad.  

Motion B 17 
Motion B 18  

tar upp flexibilitet i arbetslivet och ersättningen för den samma. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motionerna B 17 och B 18 besvarade 

att  överlämna motionerna B 17 och B 18 till avtalsgrupp  
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Motion B 19 

föreslår ökade möjligheter till att gå ner i arbetstid när pensionen närmar sig. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att anse motion B 19 besvarad 

 

Motion B 20  

föreslår att SKTF driver frågan om arbetsgivarens rätt att omreglera anställning. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att anse motion B 20 besvarad 

att överlämna motion B 20 till avtalsgrupp 

 

 

Kompetensutveckling – kompetenskonton – överlappning av kompetens 
Förbundsstyrelsen ser det allmänna behovet av kompetensutveckling men är skeptisk till att 
använda bruttolöneavdrag som metod för att finansiera kompetensutvecklingen. Det är, med 
rådande skattelagstiftning och med gällande pensionsregler, troligen bättre att ta ut medlen som 
lön, skatta för dessa, spara ett kapital och använda detta eller studiemedel för att finansiera såda-
na åtgärder. Varje krona som inte används till lön, påverkar den framtida pensionen negativt, 
och eftersom kompetensutvecklande åtgärder kräver stora belopp för levnadsomkostnader under 
också en kort studietid, påverkas levnadsstandarden under personens tid som pensionär i alltför 
stor omfattning.  

Förbundsstyrelsen tycker det kan vara en bra ambition för en arbetsgivare att anställa en ny 
medarbetare samtidigt som den som ska sluta är kvar. Om en nyanställning kan ske redan under 
en tidigare befattningshavares anställningstid ökar förstår möjligheterna till god kontinuitet i 
verksamheterna genom att den nyanställde på ett bra sätt skulle kunna ta till sig kunskaper och 
erfarenheter från den tidigare anställde.  

Det skulle vara personalpolitiskt positivt att ha en ambition som denna, även om den skulle 
kosta betydande belopp att förverkliga och troligtvis inte heller vara praktiskt möjlig i ett stort 
antal fall. En rekrytering börjar i de flesta fall då en anställd säger upp sig och en uppsägningstid 
börjar löpa. Den nyanställde har oftast också motsvarande uppsägningstid från sin gamla arbets-
givare. En nyanställd är mycket sällan på plats inom ramen för den tidigare anställdes uppsäg-
ningstid. I fall av förestående pensionering är förstås de praktiska omständigheterna betydligt 
bättre. Om arbetsgivaren skaffade sig metoder att bättre utnyttja en anställds uppsägningstid i 
dessa syften skulle dock mycket vara vunnet. 

Ytterligare en aspekt på ovanstående ämne är att vissa kommuner och landsting har startat olika 
program, ibland kallade adept- eller traineeprogram, som syftar till att finna ny och kompetent 
arbetskraft i verksamheter där det upplevs svårt att finna denna arbetskraft på den öppna ar-
betsmarknaden. FS vill gärna understödja den typen av verksamhet, och ser gärna att fler arbets-
givare startar sådana program. Styrelsen är däremot tveksam till att införa lärlingsjobb som en 
mer formell och stadfäst möjlighet för arbetsgivare att anställa yngre eller outbildad arbetskraft. 
För SKTF är det viktigt att traineeprogram o dyl svarar mot verkliga behov i verksamheterna och 
att de skapar riktiga jobb. Styrelsen ser inte i och för sig något hinder för att kalla ett sådant 
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program för lärlingsprogram. Förbundsstyrelsen avvisar däremot tanken på att införa en speciell 
anställningsform för lärlingar. En sådan anställningsform skulle förmodligen medföra sämre 
anställningstrygghet och sämre anställningsvillkor än för vanliga anställningar.  

Styrelsen avser att då tillfälle bjuds aktualisera problematiken i diskussioner med SKL i syfte att 
uppmuntra arbetsgivare i kommuner och landsting att ta nya initiativ till olika personalförsörj-
ningsprogram. 

Motion B 21  

föreslår möjligheten till bruttolöneavdrag ska finnas för kompetensutveckling. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion B 21 

 

Motion B 22 

föreslår att nyanställda ska få en inlärningstid på 3 månader vid nyanställning.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion B 22 besvarad 

 

Motion B 23 

förslår att antalen lärlingsjobb ska öka. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion B 23 besvarad.  
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Övriga motioner inom avsnitt B 

Motion B 24 

Ersättning under karenstid 

Beträffande att ställas skadeslös under karenstiden som i det exemplifierade fallet innebär 60 
dagar + 5, ter sig komplicerat ur fler aspekter. Rent principiellt torde det vara arbetsgivarens sak 
att kompensera den avskedade/avstängde för ekonomiskt bortfall under karenstiden. Så sker idag 
om medlemmen får rätt i sak, genom skadestånd (i efterhand). 

När ett avskedsärende aktualiseras startar a-kassan sin utredning och för SKTFs del sätts hela 
tvisteförfarandet på fötter. 

Dessa processer går inte parallellt utan sker utifrån olika förutsättningar och vid olika tidpunk-
ter. Under någon period av denna process måste den enskilde under alla omständigheter stå för 
den egna levnadsomkostnaden. 

Förutsättningarna för att hitta någon form av gruppförsäkringslösning ser styrelsen som svår 
med tanke på antalet möjliga försäkringstagare och frågans inbyggda komplexitet (t ex att arbets-
givaren får rätt i AD). 

Som tidigare nämnts drivs redan idag principiellt viktiga ärenden till AD. 

Där av följer och precis som motionären påpekar, att det är den mer komplicerade frågan om 
finansiering under karenstiden som kräver mer av utredning 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion B 24 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda hur förbundet kan medverka till att 
ekonomiskt underlätta för medlem som avskedats under gällande karenstid, till 
dess arbetslöshetsersättning utbetalas 

 

Motion B 25 

Ingen höjd pensionsålder 

SKTFs mål är ett hållbart arbetsliv, där våra medlemmar mår bra och orkar arbeta fram till pen-
sionen. En god livskvalité kan även enligt förbundsstyrelsen innebära att man kan arbeta efter 65 
års ålder.  

Idag kan den enskilde anställde välja att gå i pension mellan 61 – 67 års ålder. Den normativa 
åldern är alltjämt 65 år, och den faktiska pensionsåldern är i medeltal lägre än 65 år (f n 63 år). 
Förbundsstyrelsen anser att varje medlem ska ha ekonomiska förutsättningar för att gå i pension 
vid 65 års ålder. Dock bör den enskilde medlemmen själv, med stöd av lag och avtal, kunna välja 
att helt eller delvis avsluta sin yrkeskarriär vid den ålder som passar han eller henne bäst.  Lag-
stiftningen ska inte hindra detta, och våra avtal om tjänstepension bör även i fortsättningen vara 
utformade för att tillåta ett flexibelt uttag av intjänad pension.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion B 25   
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SKTFs program för arbetsmiljö 

 
SKTF har en vision om ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Det betyder att anställda ska tri-
vas, ha inflytande och utvecklas med en god hälsa som en förutsättning för ett gott liv även utan-
för arbetet. Ett gott och hållbart arbetsliv kännetecknas av att det finns utrymme för den enskil-
de individen och där kompetensen tas tillvara. På den goda arbetsplatsen skapar arbetsgivaren 
förutsättningar så att chefer kan ta sitt ansvar för arbetsmiljön såsom lagen kräver. Vi är var-
andras arbetsmiljö och har därmed även ett gemensamt ansvar för arbetsplatsens arbetsmiljö. 

Syfte och mål 

SKTF anser att en förutsättning för ett hållbart arbetsliv är att den enskilde individen har infly-
tande över sitt eget arbete och reella möjligheter att påverka sina villkor efter egna önskemål. 

SKTF arbetar med att skapa ett bra ledarskap med god kommunikation på arbetsplatsen, vilket 
är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbetsliv. 

SKTF ska genom fackligt arbete ställa krav på att arbetsgivaren skapar ekonomiska förutsätt-
ningar så att individen får rätt kompetens i förhållande till sina arbetsuppgifter.  

Alla ska känna att de arbetar på en god arbetsplats i en bra arbetsmiljö. 

Ståndpunkter 

 I ett hållbart arbetsliv finns utrymme för hälsofrämjande åtgärder. 

 SKTF anser att verksamhetsrevisionen är lika betydelsefull som budgetrevisionen. Ett 
ändamålsenligt hälsobokslut, som är en del av verksamhetsrevisionen, ska innehålla 
frisktal och arbetsgivarens arbetsmiljöarbete enligt AmL.  

 Ett systematiskt arbete för att förebygga och hantera våld och hot i arbetslivet är en 
självklarhet för den medvetne arbetsgivaren som upprättar handlingsplaner i enlighet 
med AmL. 

 SKTF kräver att arbetsgivaren skapar förutsättningar och befogenheter för chefer så att 
ett gott ledarskap möjliggörs. 

 Arbetsgivaren ska ombesörja att chefer och skyddsombud får en kontinuerlig och parts-
gemensam arbetsmiljöutbildning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om syste-
matiskt arbetsmiljöarbete.  

 SKTF vill stärka individens möjlighet till inflytande och påverkan på arbetsplatsen. En 
förutsättning för det är att samtliga medarbetare har årliga utvecklings- och lönesamtal.  

 Medlemmarna ska få en ändamålsenlig kompetensutveckling vilket är en förutsättning 
för ökad trygghet och hälsa.  

 En företagshälsovård med bred kompetens som är tillgänglig för alla är en förutsättning 
för ett hållbart arbetsliv. Företagshälsovårdens verksamhet ska kännetecknas av både fö-
rebyggande och rehabiliterande insatser. 

 SKTF arbetar kraftfullt för sjukskrivna medlemmars återgång i arbetslivet. 

 I ett hållbart och utvecklande arbetsliv finns inte någon mobbning och diskriminering.  



 

B. Attraktiva jobb och arbetsplatser 22 

 Ett öppet klimat där alla vågar säga sin mening är en förutsättning för ett utvecklande 
arbetsliv för individen. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  bekräfta programområdet arbetsmiljö 

 

 

Teknisk utveckling och ökad stress 
Förbundsstyrelsen anser att teknikutvecklingen har fört med sig många goda saker men även en 
del konsekvenser som varken vi eller skyddslagstiftningen förutsett. I och med de möjligheter för 
tillgänglighet och ett mobilt arbetsliv som den nya tekniken medför, som ett led i att underlätta 
arbetet, finns även myntets baksida att det i vissa fall leder till en exploatering av arbetstagare 
som sträcker sig långt utöver arbetstidsmåttet. Det innebär ett ständigt kravpåslag för arbetstaga-
ren och en otydlighet i var gränsen för arbetsplikten går. 

Frågan om det mobila arbetslivet och ökade krav på ständig tillgänglighet har lyfts inom TCO 
som givit TCO Development i uppdrag att utveckla och driva opinion runt frågor om teknikut-
vecklingens olika konsekvenser på arbetslivet.  

Förbundsstyrelsen anser att det är av vikt att lyfta denna fråga med arbetsgivarorganisationer i 
samband med arbetstidsfrågor och förläggning av arbetstid både utifrån vilka krav som är rimliga 
att ställa på arbetstagaren med tanke på arbetstidslagens och arbetsmiljölagens skyddslagstiftning 
för arbetstagarens hälsa och rätt till återhämtning. Även arbetsrättsligt är det viktigt att belysa 
frågan så det inte sker en normförskjutning gällande var gränsen går gällande arbetsvägran kont-
ra arbetsgivarens tillgänglighetskrav utanför arbetstid.  

Motion B 26 

tar upp problematiken av att alltid vara nåbar och tillgänglig och att det skapar stress. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion B 26 

 

 

Mobbning 
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att mobbning i arbetslivet är bland det mest förödande 
man som arbetstagare kan utsättas för, och i en organisation där mobbning vid upprepade tillfäl-
len uppkommer har i sig en sjukdomsbild som måste tas tag i för att inte generera än fler mobb-
ningsoffer. Styrelsen vill hänvisa till arbetsmiljöprogrammet som lyfter fram vikten av ett arbets-
liv fritt från mobbning och diskriminering, vilket även hör samman med flera andra av pro-
grammets punkter som krav på ett bra och konsekvent ledarskap och kommunikation på arbets-
platsen och att en förutsättning för ett utvecklande arbetsliv är att befinna sig i ett öppet arbets-
klimat där man vågar säga sin mening. Förutom programmet så vill styrelsen hänvisa till infor-
mations- och utbildningsmaterialet ’Fullt upp! – och sedan?, samt i pamfletten ’En lathund om 
hur man hanterar kränkande särbehandling’, och i materialet ’I stormens öga’.  
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En annan problematik som förbundsstyrelsen vill belysa är fackets egen hantering av medlemmar 
som upplever sig mobbade. Det tillhör sakens natur att den som är ombud och tillika arbets-
kamrat till den som upplever mobbning inte alltid är lämpad att företräda medlemmen. Även 
om ombudet själv inte ser sig som delaktig i mobbningen kan den utsatta medlemmen ändå ha 
en sådan upplevelse och därmed är tilliten och förtroendet grusat, vilket följer under hela det 
fortsatta medlemsärendet. Därför är det viktigt att redan från början hantera ett medlemsärende 
där mobbning utgör problemet på ett vis som så långt möjligt inte riskerar leda till en förtroen-
dekris mellan medlemmen och de fackliga företrädarna samt i förlängningen SKTF som för-
bund. En förutsättning för konsekvent hantering inom förbundet är framtagandet av tydliga 
förbundsrutiner för ärenden av den karaktären. 

Motion B 27 

tar upp mobbning på arbetsplatser och konsekvenser för det fackliga arbetet. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  bifalla motion B 27 

Motion B 28 

Handläggningen av arbetsskador 

Modellen SKTF valt för handläggning av arbetsskador är en modell med en ansvarig handlägga-
re. Handläggarens uppdrag är att på bästa sätt bistå medlemmarna i de fall där en aktiv insats 
kan påverka ett beslut i en positiv riktning. Förbundet ser flera vinster i detta; på detta sätt finns 
en expert inom förbundet som kan bistå medlemmar och förtroendevalda med sakkunskap gene-
rellt eller i enskilda ärenden. Handläggaren ser också när ett ärende behöver kompletteras vilket 
ofta är fallet. Liksom i andra försäkringar finns det i arbetsskadeförsäkringarna en rad olika vill-
kor som ska vara uppfyllda för att en skada ska kunna bli godkänd, och med handläggarens kun-
skap om dessa, kan förbundet ha en generös rättshjälp i de fall där det finns utsikter att vinna ett 
mål.  

SKTF arbetar således redan idag aktivt för att stödja medlemmarna i deras arbetsskadeärenden. I 
de fall ett beslut eller yttrande ter sig obegripligt för en medlem hjälper SKTF till med att tolka 
uttalandet eller att ta reda på hur Afa menat. SKTF för således en dialog med Afa, och beviljar 
rättshjälp i de ärenden där vi bedömer att Afa kan ha fel. SKTF förlitar sig på att de konsultläka-
re som inte håller den höga standard som kan krävas, inte får förnyat förtroende från Afa. Obe-
roende medicinsk expertis anlitas vid behov av LO-TCO Rättsskydd AB.  

SKTF ställer sig helt främmande till att införa en ordning med särskilda omdömen om konsult-
läkare. Det gagnar inte på något sätt rättssäkerheten, eftersom det ligger i sakens natur att den 
som inte får sin skada godkänd ofta är missnöjd med den bedömning som förekommit.  

Då ett ärende prövas i TFA-nämnden har det som regel omprövats av Afa ett flertal gånger, på 
grund av nya uppgifter eller nytt medicinskt underlag inkommit. I de fall Afa vid en sådan om-
prövning finner skäl att ändra sin bedömning, sker så med följden att ärendet sedan oftast inte 
prövas av TFA-nämnden, då tvist med den försäkrade inte längre kan anses föreligga. Efter 
prövning i TFA-nämnden har den försäkrade alltid en möjlighet att klaga på Afas beslut till 
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar. Förbundet anser att denna ordning är tillfyllest 
för att tillgodose rättssäkerheten i det enskilda fallet.     

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion B 28 
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Motion B 29 

Sjukpenning 

SKTFs har vid flertalet tillfällen påtalat problemen då medlemmar faller mellan systemen gällan-
de beviljning av sjukpenning eller ej, samt arbetsgivarens syn på medlemmens arbetsförmåga. 
Som fackförbund är SKTFs uppgift att företräda medlemmarna kontra arbetsgivaren som SKTF 
har en partsrelation till genom medlemmens anställning och även genom kollektivavtalen. SKTF 
har dock ingen partsrelation till det allmänna som bland annat sjukförsäkringsfrågor faller inom 
ramen för. Däremot påtalar och opinionsbildar SKTF i allmänpolitiska frågor som rör medlem-
marna och där sjukförsäkringsfrågan är en omfattande del av opinionsbildning och lobbyingar-
bete gentemot beslutsfattare. SKTF tillsammans med TCO har påtalat problematiken med För-
säkringskassans organisation och handläggning i flera frågor. Även i fortsättningen under stun-
dande förändringar, kommer SKTF tillsammans med TCO granska och påpeka brister gällande 
Försäkringskassans förutsättningar till en för medlemmarna rättvis handläggning samt hur sjuk-
försäkringssystemet hänger samman. Förbundsstyrelsen anser att det är en viktig fråga för SKTF 
att granska och lyfta fram i ljuset i strävan att söka påverka att medborgarna får ett så heltäckan-
de skyddsnät som möjligt när man är som svagast. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion B 29 besvarad  

 

SKTFs program för arbetsmarknad och sysselsättning 

 
Mål och syfte 

För SKTF är sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik ett målmedvetet arbete för att få fler i 
arbete och färre utanför.  Sysselsättningspolitik handlar om att få fler i jobb. Arbetsmarknadspo-
litik handlar om att få färre utanför. Som facklig organisation ser SKTF konsekvenserna för en-
skilda och för Sverige av dagens allt för stora utanförskap, av ohälsan och av att människors vilja 
att arbeta inte tas tillvara. Full sysselsättning är en välfärdsfråga och en viktig beståndsdel i en 
politik för tillväxt. 

För SKTF som facklig organisation står sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågorna självfallet i 
centrum. Vi organiserar såväl de som har arbete, som de som för tillfället står utan. Vi ser vad 
som krävs för framtiden - en förstärkt offentlig sektor - och tror inte på arbetslöshet som medve-
ten konjunkturregulator. Vi ska finnas med i den nationella debatten såväl som i det praktiska 
arbetet med att få människor tillbaka i arbete. 

SKTFs ståndpunkter 

 SKTF vill i samarbete med övriga TCO-förbund, tillsammans med de politiska partier-
na och arbetsgivarna, bidra till att göra tydligt de nationella och internationella målen 
samt ambitionerna för sysselsättningspolitiken. Ett sådant trepartsinitiativ - mellan ar-
betsmarknadens parter och statsmakten - ska syfta till att klara ut den övergripande stat-
liga inriktningen av de sysselsättningsskapande åtgärderna. 

 Utifrån detta måste en betydligt större frihet för regionala och lokala initiativ och åtgär-
der skapas, anpassade till de olika förutsättningar och verkligheter som råder.  Här måste 
olika myndighets-, kommun- eller regiongränser utmanas och initiativ och resurser 
lokalt och regionalt kunna samordnas för bästa resultat. 
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 SKTF ska arbeta för förbättringar av dagens organisation och struktur av den statliga, 
regionala och lokala arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken.   

 SKTF anser att en politik för livslångt lärande, för satsning på forskning och utveckling 
och på såväl grund- som vidareutbildning måste utgöra en mycket mer offensiv del av 
sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken.  Därför måste villkoren i studiefinansie-
ringssystemen stimulera till återkommande utbildning och universitet och högskolor 
öppnas för redan yrkesverksamma genom mer flexibla och anpassade utbildningar. En 
större bidragsdel av studiemedlen och utökade möjligheter till egna inkomster utan en 
lägre bidragsdel utgör här viktiga steg för såväl ungdoms- som yrkesverksamma stude-
rande. Resurser från nuvarande arbetsmarknadsutbildningar kan bättre användas i dessa 
syften. 

 SKTF anser att en politik för mångfald och integration måste utgöra en mycket mer of-
fensiv del av sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitiken. Dagens resursslöseri och 
utanförskap beroende på var i världen man har sitt ursprung måste bekämpas. Det ska 
ske genom ett målmedvetet integrationsarbete med krav på bl a aktivitetsinriktade 
mångfaldsplaner och på en bättre och utvecklad svenskundervisning. SKTFs eget arbete 
för en bättre representativitet är viktigt. 

 SKTF anser att insatser för att bryta upp den starkt könssegregerade svenska arbets-
marknaden också bidrar till att skapa bättre förutsättningar för sysselsättning. 

 

Revidering av program 
Förbundsstyrelsen ser behovet av en kontinuerlig revidering av programmet, inte minst mot 
bakgrund av de bitvis stora förändringar av arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken som 
inträtt sedan det nu gällande programmet antogs. 

En revidering och uppdatering av programmet bör göras på ett grundligt och framåtsyftande vis. 
Samtidigt framhåller styrelsen att det är lång tid att vänta tills nästa förbundsmöte för att fatta 
beslut i frågan. Styrelsen vill därför föreslå att förbundsstyrelsen får i uppdrag att revidera pro-
grammet löpande, utifrån de diskussioner som förs på 2008 års förbundsmöte samt i dialog på 
regionala konferenser.  

Motion B 30 
Motion B 31 
Motion B 32  

tar alla behovet av ett reviderat program angående sysselsättning och arbetsmarknad utifrån de 
ändrade förutsättningar som nu råder. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  förbundsstyrelsen får i uppdrag att revidera programmet för sysselsätt-
ning/arbetsmarknad på det sätt som ovan angivits samt presentera detsamma se-
nast våren 2009 

att  därmed anse motionerna B 30, B 31 och B 32 besvarade 
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Offentlighet vid rekrytering 
Förbundsstyrelsen ser en fara i att ansökningshandlingar inte blir offentliga om arbetsgivaren 
anlitar rekryteringsföretag. Men frågan om offentlighet och sekretess för denna typ av handlingar 
regleras i tryckfrihetsförordningen och ansökningar till tjänster är allmänna handlingar, och 
någon reglering i sekretesslagen som skulle medföra att de är hemliga, finns inte. Att kommunen 
väljer att låta ett privat företag sköta rekryteringen förändrar inte detta faktum. Både Regerings-
rätten och JO har flera gånger fastslagit att handlingar i ärenden som rör tjänstetillsättningar hos 
myndigheter alltid är offentliga. Det går inte att sekretesskydda dem eller att utlova konfidentiell 
behandling. Det ska alltså vara möjligt att begära och få ut dessa handlingar under anställnings-
förfarandets gång.  

Styrelsen vet att det råder stora oklarheter på detta område hos våra arbetsgivare och kanske 
också i våra egna led. SKTF bör därför ta på sig att på olika sätt sprida information om re-
gleringen när det gäller offentlighet och sekretess inom vår organisation. 

Motion B 33 

föreslår att SKTF tar initiativ för att stärka offentlighetsprincipen och den fackliga medverkan i 
rekryteringsprocessen. 

Mot bakgrund av motionen har styrelsen påbörjat ett arbete att ta fram riktlinjer på hur offent-
lighetsprincipen och insyn i rekryteringsprocesser ska fungera. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att avslå motion B 33 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur offentlighetsprinci-
pen och insyn i rekryteringsprocesser ska fungera 

 

 

SKTFs program för ledarskap 

Det ska vara utmanande och stimulerande att vara chef. Som chef har man inflytande på verk-
samheten och därmed också ett stort ansvar. Att ta rollen som ledare är ytterligare steg och en 
roll man förtjänar genom att vara en bra chef.  Det behövs tydliga ledare i kommunerna, lands-
tingen och regionerna, Svenska kyrkan och i bolag med anknytning till offentlig verksamhet. 

SKTF ska stödja sina medlemmar som är chefer att vara: 

 tydliga för att förhindra missförstånd och oklarheter  

 modiga – att våga testa gränser och våga göra fel, att inte undvika att tag i sådant som 
kan kännas jobbigt  

 ”leva som man lär”  

 förebilder  

 konsekventa i sitt handlande för att skapa trygghet bland medarbetarna  

 kommunikativa i sitt ledarskap 
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SKTF ska också stödja cheferna att:  

 arbeta efter en humanistisk värdegrund och att ha en god självinsikt  

 i en politisk organisation ta sin roll som tjänsteman gentemot politikerna genom att vara 
tydlig med att beskriva konsekvenser inför beslut och effekterna i verksamheten  

 i sin roll som tjänsteman vara den som står för kontinuitet och långsiktighet i förhållan-
de till olika politiska riktningar som varierar över en tid. 
 

Konkreta utgångspunkter  

Ett fungerande ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att medarbetarna ska må 
bra och trivas på jobbet. Chefer som har möjlighet att närvara och bekräfta sina medarbetare är 
den bästa investeringen för en god arbetsmiljö. Som en följd av detta så utgör ett gott ledarskap 
också en förutsättning för en god verksamhetsutveckling och en konkurrenskraftig verksamhet. 
En chef behöver tid, kompetens, resurser och mandat.  

Många chefer har alltför många medarbetare för att kunna leva upp till de krav på effektivitet 
och kvalitet som ställs på verksamheten. Detta är vanligt inom äldre- och handikappomsorgen.  

Det är också vanligt att chefer saknar tillräckliga personalresurser inom personal- och ekonomi-
administration. Cheferna ägnar alldeles för mycket tid till administration, som dessutom kräver 
speciell kompetens, vilket inte alla chefer har. Resultatet blir brist på tid för att sköta sitt ledar-
skap, vara tillgänglig för sina medarbetare, genomföra medarbetarsamtal och att utveckla verk-
samheten. Särskilt sårbara blir chefer i platta organisationer där arbetsgivaren delegerat ansvaret 
långt ut i verksamheten. 

Vi kan också konstatera att många chefer saknar förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar på 
grund av bristande resurser, kompetens och mandat. SKTF ska ställa krav på att en chef ska få 
tydliga mandat, tillräckliga med resurser i både pengar och personal samt tid för att utöva sitt 
ledarskap. SKTF ska sätta en gräns på att en chef inte ska ansvara för fler än 25 medarbetare. 
Argumenten för detta ska kopplas ihop med förutsättningarna för att ta ansvar för medarbetarna 
och verksamhetens utveckling. Och, det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har. 

Ledarskapet ska ses som en egen profession och behöver därför kvalitetssäkras och underhållas. 
Arbetsgivaren ska ha en planerad och fortlöpande kompetensutveckling för cheferna. Medarbe-
tarsamtalet är det tillfälle då chefen ska komma överens med sin närmaste chef om utbildnings- 
och utvecklingsfrågor. Vi vet att såväl kvantitet som kvalitet i genomförandet av medarbetarsam-
tal måste förbättras. SKTF ska aktivt medverka till att cheferna, genom bra medarbetarsamtal får 
en plan för den egna kompetensutvecklingen. 

Som chef står man ofta ensam att hantera svåra och komplicerade frågor. Man behöver få per-
sonligt stöd både i etiska dilemman och i sakfrågor. Vi vet att många chefer saknar ett sådant 
stöd vilket ökar utsattheten, höjer stressnivån avsevärt och därmed risken till ohälsa för chefen. 
Gruppen chefer är överrepresenterade såväl bland de med hög sjuknärvaro på jobbet som bland 
de långa sjukskrivningarna. Arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att kartlägga och åtgärda dessa 
risker inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för sina chefer. SKTF ska ta sitt ansvar och noga 
följa och stödja att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs på ett bra sätt. 

Vi vet att det alltför ofta förekommer att chefer inte har någon att diskutera och bolla med när 
det gäller frågor kopplade till lönesättning. Löneinstrumenten i form av bland annat lönekriteri-
erna måste vara tydliga för såväl chefer som medarbetarna. SKTF ska ha kunskap och kunna 
förmedla vad det gällande löneavtalet innebär. Men SKTF ska också stödja chefsmedlemmarna i 
arbetet med att göra den partsgemensamma löneprocessen tydlig för alla som berörs av den.. 
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Givetvis ska chefsmedlemmen få stöd av SKTF i sin egen löneutveckling. Chefers löneutveckling 
ska utgå från tydliga lönekriterier som baseras på uppnådd kvalité och resultat i verksamheten, 
den ska inte utgå från hur många medarbetare man har och hur stor budget man ansvarar för. 

Andelen kvinnliga förvaltningschefer är ofta underrepresenterat i förhållande till andelen kvinnor 
i verksamheten eller kvinnliga chefer på lägre nivå inom organisationen. Skillnader mellan 
kvinnliga och manliga chefers arbets- och anställningsvillkor är naturligtvis något som måste 
uppmärksammas såväl av arbetsgivaren som av SKTF. SKTF ska vara aktiva och driva en jämna-
re könsfördelning vid rekryteringen av chefer i den högsta ledningen. SKTF ska också agera 
aktivt för att arbetsgivaren ska följa den lagstiftning som finns när det gäller lönekartläggning.  

Tyvärr är det alltför vanligt att chefer tvingas bort från anställningen, ofta utan någon som helst 
förvarning. Många arbetsgivare saknar former för hur uppföljning ska ske av chefskapet samt 
insatser för att underlätta omställningsarbetet från en chefsbefattning eller – anställning. Möjlig-
heter till alternativa karriärvägar för cheferna behöver utvecklas. SKTF ska stödja att karriärut-
veckling (eller omställning) är något som tas upp i utvecklingssamtalet och resulterar i en skrift-
lig handlingsplan.  

SKTF ska också ställa krav på att arbetsgivaren har en chefspolicy som bland annat beskriver hur 
chefsförsörjning, -utveckling, och -omställning ska hanteras. Chefspolicyn ska också innehålla 
tydliga lönekriterier för cheferna. 

För chefer i politiskt styrd verksamhet är uppdraget ännu mer komplext än för chefer i andra 
verksamheter. Att arbeta som tjänsteman och chef i det demokratiska systemet kräver både att 
man har förståelse och särskild kompetens för systemet i sig och för det nära samarbete man har 
med ansvariga politiker.  

I rollen ingår bland annat att hantera att den politiska styrelsen kan bytas ut vart fjärde år och att 
de politiska agendorna ibland går före att hålla kontinuitet och kvalité i den praktiska verksam-
heten. Att hålla hög kvalité och värna om kontinuiteten är något som den anställda chefen 
många gånger får kämpa för. Kvalité och kontinuitet är också något som medborgarna ställer 
mycket höga krav på. 

Oklara roller mellan förvaltningschefer och ansvariga politiker utgör ett stort hinder för en väl 
fungerande verksamhet. Det är inte heller ovanligt att dessa brister utgör grund för plötsliga 
skiljanden från anställningar. Dialogen mellan den anställda chefen och ansvarig politiker är 
grundläggande för att ansvarsfördelningen blir tydlig för båda. Detta är ett ansvar som både 
arbetsgivaren och medarbetaren måste ta. SKTF ska aktivt stödja den här dialogen med utgångs-
läge från chefsmedlemmens trygghet. 
 

SKTFs ståndpunkter 

 chefer i politiskt styrd verksamhet ska ha samma löneutveckling som chefer i näringsli-
vet.  

 politiker och chefer ständigt måste ha en dialog om ansvarsfördelningen med syftet att 
underlätta och vårda ett förtroendefullt samarbete grupperna emellan.  

 cheferna ska ha administrativt stöd så att de får tid att vara chefer.  

 chefer ska ha tillgång till konsultativt stöd i såväl etikfrågor som personal- och verksam-
hetsfrågor  

 en chef inte ska ha fler än 25 direkt underställda medarbetare. Varning för platta organi-
sationer utan tydligt och tidsmässigt anpassat ledarskap.  
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 löneutvecklingen för chefer ska styras av kvalité och resultat i verksamheten – inte av 
hur många medarbetare och hur stor budget man har.  

 en chef ska kontinuerligt, minst en gång per år, ha medarbetarsamtal med sin närmaste 
chef.  

 den personliga utvecklingen för chefen är viktig och ska prioriteras.  

 det ska finnas en jämn könsfördelning bland chefer på alla nivåer och i alla områden.  

 alla arbetsgivare ska ha en chefspolicy som bland annat beskriver hur chefsförsörjning, -
utveckling, och -omställning ska hanteras. Chefspolicyn ska också innehålla tydliga lö-
nekriterier för cheferna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  bekräfta programmet för ledarskap 
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C. Arbetslivet en del av livet 
Rätten till arbete och egen försörjning är grundläggande för varje människa. Men människors 
villkor för arbete och försörjning ser väldigt olika ut i världen, och även i Sverige. 

SKTF arbetar för allas lika rättigheter och praktiska möjligheter i arbetslivet, oavsett kön, etnici-
tet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och ålder. Vi arbetar för ett arbetsliv som går att 
förena med familjeliv och som är fritt från kränkningar och diskriminering. 

Principen om mänskliga rättigheter genomsyrar också det internationella arbetet. Vi vill försöka 
möta och påverka de internationella utmaningar som har direkt betydelse för SKTFs medlem-
mar. Arbete tillsammans med kollegor i andra länder för mänskliga och fackliga rättigheter och 
social och ekonomisk rättvisa är också ett arbete för att säkerställa våra medlemmars rättigheter 
och villkor. 

Vi söker ständigt nya former för att påverka och erbjuda kanaler för engagerade medlemmar. 
Fair Union är ett sätt att arbeta mot klimat- och miljöförstöring och för schyssta villkor i utveck-
lingsländer. 

Förslag till nytt program för mänskliga rättigheter och likabehandling  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet ett nytt program för mänskliga rättigheter och likabe-
handling som ska ersätta programmet för Jämlikhet och mångfald. Programmet är ett resultat 
från förbundsmötet 2006. 

Inledning 

Fackförbundet SKTF är ett förbund i ständig utveckling. Förutom att ikläda sig de förpliktelser 
det innebär att vara en ”Fair union”, vill SKTF verka för och arbeta i samklang med de principer 
som kommer till uttryck i FN:s  ”Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna”. Artikel 1 
uttrycker denna grundläggande hållning på följande vis: Alla människor är födda fria och lika i 
värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot var-
andra i en anda av gemenskap. 

Mål och syfte 

SKTFs mål är att alla oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, religion 
eller ålder, ska ha samma rätt och möjligheter till anställning och utveckling i arbetslivet samt till 
goda villkor i arbetet i övrigt. För SKTF är det en självklarhet att all kränkande särbehandling i 
arbetslivet oavsett grund, ska identifieras och elimineras  

SKTFs mål är en representation och en verksamhet som avspeglar förbundets medlemssamman-
sättning. 

SKTF arbetar aktivt för att motverka alla former av diskriminering och andra former av intole-
rans. 

SKTFs program för mänskliga rättigheter och likabehandling är grunden och riktmärket för vårt 
arbete centralt, lokalt och i internationella sammanhang. Det innebär att allt arbete i SKTF prö-
vas mot programmet för mänskliga rättigheter och lika behandling i syfte att skapa genomslag 
och acceptans. 
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SKTFs ståndpunkter 

 SKTF arbetar för att öka och stärka rätten till likabehandling oavsett kön, etnisk bak-
grund, sexuell läggning, funktionshinder, religion eller ålder i arbetslivet, det egna för-
bundet och samhället i övrigt och att all kränkande särbehandling oavsett grund, ska 
identifieras och elimineras. 

 SKTF arbetar för att i avtal med arbetsgivare skapa goda och lika villkor och möjligheter 
till utveckling i arbetet oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktionshinder, 
religion eller ålder och att alla strukturer som kan leda till kränkande särbehandling oav-
sett grund ska identifieras och elimineras. 

 SKTF anser att en metod bland flera för mångfald och likabehandling är avidentifiering 
av jobbansökningar. SKTF tillämpar denna metod i den egna organisationen och re-
kommenderar även förbundets motparter att tillämpa den.  

 SKTF vill inom sitt organisationsområde få arbetsgivare att aktivt arbeta för att tillämpa 
principen om mänskliga rättigheter och likabehandling samt att utbilda personalen i 
dessa principiella frågor. 

 SKTF vill inom sitt organisationsområde få arbetsgivarna att och när så är möjligt, infö-
ra antidiskrimineringsklausuler i sina upphandlingar. 

 SKTF vill medverka till en ökad representation av underrepresenterade grupper inom 
sitt organisationsområde. 

 SKTF anser att aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsmarknaden är nödvändig. 
Ett steg i den riktningen är att i lag vid anställningsförfarande, tillåta främjande av 
mångfald* på etnisk grund, på motsvarande sätt som det i dag är tillåtet att positivt sär-
behandla på grund av kön i jämställdhetslagen. 

 SKTF ska i den egna organisationen, identifiera, tydliggöra, lokalisera samt lösa de di-
rekta eller indirekta problem som förbundet har i dag, vad gäller likabehandling i be-
slutsorganen för medlemmar oavsett kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, funktions-
hinder, religion eller ålder  

 Principen om mänskliga rättigheter och likabehandling ska genomsyra SKTFs verksam-
het på alla nivåer och inom alla verksamhetsgrenar. 

 SKTF ska utveckla ett tydligt arbete mot rasism och främlingsfientlighet (inklusive för-
domar och kränkningar) för att på så sätt att främja mänskliga rättigheter, likabehand-
ling och demokrati. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att fastställa det föreslagna programmet mänskliga rättigheter och likabehandling 

                                                 
* Det som tidigare benämndes ”positiv särbehandling” 
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Motion C 1 
Motion C 2 
Motion C 3 
Motion C 4 
Motion C 5  
Motion C 6 
Motion C 7  
Motion C 8  

tar upp olika aspekter på diskrimineringsfrågor som förbundsstyrelsen anser att det nya förslaget 
på program för mänskliga rättigheter besvarar och hänvisa därför till detsamma. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionerna C 1, C 2, C 3, C 4, C 5, C 6, C 7 och C 8 besvarade 

 

Motion C 9 
Motion C 10 
Motion C 11 

föreslår inrättande av mångfaldspris och i enlighet med ovanstående förslag på program för 
mänskliga rättigheter och likabehandling anser förbundsstyrelsen det naturligt att SKTF premie-
rar den arbetsgivare som på ett föredömligt sätt arbetat med mänskliga rättigheter som även 
inkluderar etnisk mångfald och integration.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att bifalla motionerna C  9, C 10 och C  11 

 

Motion C 12 

föreslår att SKTF på ett mer genomgående sätt ska använda utbildningsmaterial om HBT-
frågor. Förbundsstyrelsen tycker att frågan som tas upp är angelägen och vill uppmana avdel-
ningar och klubbar att i sina aktivteter använda sig av materialet Fritt fram, för att öka kunska-
pen och ändra attityder till HBT-frågor. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att anse motion C 12, första och fjärde att-satserna besvarade 

att avslå motion C 12, andra och tredje att-satserna 
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Program för jämställdhet 

 
Mål och syfte 

SKTFs mål är ett jämställt arbetsliv där kvinnor och män har samma rättigheter och praktiska 
möjligheter till jobb och utveckling i sitt arbete och på sin arbetsplats. 

SKTF ska genom fackligt arbete, utbildning och opinionsbildning samt kartläggning av skillna-
der som beror på kön, medverka till att medvetenheten höjs och att steg tas för ett jämställt ar-
betsliv. I detta arbete ska både kvinnor och män involveras. 

I SKTF ska jämställdhet genomsyra organisationen och alla verksamhetsområden. 

SKTFs ståndpunkter 

 För SKTF är jämställdhet en fråga om demokrati på arbetsplatsen. 

 I ett jämställt arbetsliv har kvinnor och män samma möjlighet att vara delaktiga i, på-
verka och ta ansvar för beslut. 

 I ett jämställt arbetsliv beror inte skillnader i yrke, befattningar, lön eller andra anställ-
ningsvillkor på kön. Det innebär att kvinnor och män har samma möjlighet till utveck-
ling och karriär. 

 I ett jämställt arbetsliv anpassas arbetsplatser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och ar-
betsförhållanden till kvinnor och män. 

 I ett jämställt arbetsliv ges kvinnor och män samma möjligheter att förena arbete, famil-
jeliv och fritid. 

 I ett jämställt arbetsliv förekommer inte sexuella trakasserier eller könsrelaterat våld. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att  bekräfta programmet för jämställdhet 

 

Motion C 13 

föreslår en förändring av titeln ombudsman till ombudskvinna. 

Titeln ombudsman är en vedertagen titel för både kvinnor och män som har som yrke att tjäna 
som ombud för en eller flera människor. Från början var det flest män som hade yrket och där-
med titeln, när nu fler och fler kvinnor gjort insteg i yrket ser förbundsstyrelsen ingen anledning 
att ändra en titel som är vedertagen. Titeln ombudsman används även i andra länder, då med 
samma betydelse som våra statliga ombudsmän. Ett annat exempel på yrke/titel som inte änd-
rats, även om det blivit allt vanligare med män inom yrket, är sjuksköterska. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion C 13 
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SKTFs program för internationella frågor 

SKTF vill vara aktiva på den internationella scenen. Det vill vi bland annat genom medlemskap i 
internationella fackliga organisationer som vår fackliga international ISKA och den europeiska 
samarbetsorganisationen för offentligt anställda EPSU. Det är vi också genom att försöka ge svar 
på de internationella utmaningar som vi och vårt välfärdssamhälle ställs inför. Men också genom 
att förhålla oss till och försöka påverka den del av den internationella dagordningen som har en 
direkt betydelse för SKTFs medlemmar. 

SKTF vill arbeta tillsammans med och stödja kollegor och systerorganisationer runt omkring i 
världen i deras kamp för mänskliga och fackliga rättigheter samt social och ekonomisk rättvisa. 

SKTF vill säkerställa medlemmars rättigheter och villkor, som alltmer påverkas av EU-
lagstiftning och den globala utvecklingen, genom fackligt samarbete på svensk, nordisk, europe-
isk och global nivå. Utgångspunkten är att de principer, krav och prioriteringar som SKTF be-
slutar sig för i det fackliga arbetet nationellt även ska gälla för arbetet på nordisk, europeisk och 
global nivå. 

Utgångspunkter 

SKTFs medlemmar påverkas av det som händer i omvärlden på en rad olika sätt, t.ex.: 

 Politiska strömningar och beslut som tas i överstatliga samarbetsorgan på EU-nivå och 
global nivå.   

 Världshandeln, bland annat genom att multinationella företag etablerar sig och bedriver 
verksamhet inom den offentliga sektorn.  

 Investeringar, företagsköp, valutaspekulation.  

 Migration, som bland annat innebär att utbudet på arbetskraft, även inom SKTFs sek-
torer, ökar eller minskar får återverkningar för vilka lön- och villkorskrav som det är 
möjligt att driva. 
    

SKTF måste förhålla sig till denna verklighet och till den internationella utvecklingen.  

Detta innebär att SKTF strävar mot: 

 att ha ett internationellt perspektiv i all sin nationella verksamhet - de principer, krav 
och prioriteringar som SKTF beslutar ska gälla nationellt ska även gälla i nordiska, eu-
ropeiska (EU) och globala sammanhang.  

 att det internationella perspektivet genomsyrar förbundet på alla nivåer och inom alla 
verksamhetsgrenar.  

 att kunna ge svar på de internationella utmaningar som vi och vårt välfärdssamhälle 
ställs inför.  

Vårt svenska välfärdssamhälle kännetecknas av 

 en stor och betydande offentlig sektor,  

 solidariska välfärdstjänster som är skattefinansierade  

 en reglerad arbetsmarknad, där arbetsmarknadens parter själva ingår frivilliga kollektiva 
avtal och överenskommelser.  
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Detta sätt att organisera och finansiera vårt välfärdssamhälle ifrågasätts både nationellt och inter-
nationellt. Internationella avtal, t.ex. i WTO och lagstiftningen i EU som i ökande omfång ska-
par hinder och gör det svårare att vidhålla vår svenska modell. Den stora och betydande offentli-
ga sektorn pressas av utvecklingen av EU:s inre marknad, avreglering och införande av konkur-
rens och vinstmotiv på områden med offentlig produktion och finansiering, finanspolitiska be-
gränsningar som också gör det osäkert om vi kan hålla fast en skattefinansiering av välfärdstjäns-
terna.  

Villkoren i Sverige för att bedriva fackligt arbete är annorlunda i jämförelse med många andra 
länder. I många länder, även i Europa, förtrycks rätten till att organisera sig fackligt, ingå kollek-
tivavtal och liknande. Arbetsmarknaden kännetecknas ofta av låga löner, ofördelaktiga villkor, en 
oacceptabel arbetsmiljö, olika villkor för män och kvinnor samt diskriminering av minoritets-
grupper.  

SKTFs medlemmars situation påverkas av den ekonomiska, sociala, miljömässiga och fackliga 
utvecklingen i resten av världen. Det är naturligt att SKTF försöker verka på ett sätt som bidrar 
till demokrati, rättvisa och social och ekonomisk trygghet för arbetstagare i alla världens länder.  

SKTFs ståndpunkter 

 För SKTF är mänskliga rättigheter universella och rätten till att organisera sig, att ingå 
kollektiva avtal och överenskommelser är centrala rättigheter. SKTFs värderingar stäm-
mer väl överens med den värdegrund som uttrycks i de FN- och ILO-konventioner som 
handlar om allas lika värde och rättigheter såväl i samhället som på arbetsplatsen. Förut-
om de fackliga grundrättigheterna är demokrati, jämställdhet och barnets rättigheter 
nyckelord för SKTFs internationella verksamhet.   

 För SKTF är det avgörande att arbetsmarknadens parter spelar en huvudroll och att det-
ta sker genom frivilliga och kollektiva avtal och överenskommelser. Är lagstiftning nöd-
vändig måste arbetsmarknadens parter dras in och ha inflytande i det förberedande arbe-
tet och i själva lagstiftningen.   

 För SKTF måste Europeiska unionen bygga på ett erkännande av den offentliga sek-
torns betydelse för en hållbar tillväxt och välfärd och garantera offentliga tjänster som 
kännetecknas av hög kvalitet, tillgänglighet, insyn och kontroll.   

 För SKTF är det avgörande att subsidiaritetsprincipen/närhetsprincipen även fortsätt-
ningsvis är utgångspunkt för fördelningen av ansvar och uppgifter mellan EU och na-
tionerna. Det har särskild betydelse för produktionen och tillhandahållandet av välfärds-
tjänsterna.   

 SKTF ser dialogen mellan arbetsmarknadens parter på EU-nivå som avgörande och en 
nödvändig förutsättning för utvecklingen av ett socialt Europa, på samma sätt som den 
på nationell nivå är en förutsättning för vårt välfärdssamhälle.   

 För SKTF är kollektivavtalen och rätten till att ingå kollektivavtal av största betydelse. 
Därför måste rätten till att implementera EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområden 
genom avtal och överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter säkerställas.  

 För SKTF är det internationella arbetet tillsammans med fackliga samarbetsorganisatio-
ner på svensk, nordisk, europeisk och global nivå viktigt.   

 För att SKTF - på lokal, regional och nationell nivå – ska kunna agera på ett sätt som 
tillvaratar SKTF-medlemmarnas intressen måste organisationen se till att det finns kun-
skap på dessa nivåer om internationella frågor och att dessa frågor även är nationella. 
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att  bekräfta programmet för internationella frågor 

 

Motion C 14  

handlar om att öka medlemmar och förtroendevaldas ansvar och deltagande i det solidaritetsar-
bete SKTF bedriver. SKTF försöker att bidra till att skapa en stark internationell fackförenings-
rörelse dels genom förbundets utvecklingsprojekt i olika länder i samarbete med systerförbund 
dels genom vårt medlemskap av internationella fackliga organisationer som ISKA (den globala 
organisationen för stats- och kommunalanställda) och EPSU (den europeiska federationen för 
offentliganställdas förbund).  

Under de senaste åren har intresset för de internationella frågorna bland SKTF:s medlemmar 
och förtroendevalda ökat avsevärt. Förbundsstyrelsen tycker att detta är en mycket positiv ut-
veckling.  

Det är förbundsstyrelsen som har det övergripande ansvar för förbundets utvecklingssamarbete 
och det övriga internationella arbetet. Det ansvaret utövas redan i samarbete med engagerade 
medlemmar, förtroendevalda och anställda. Vad som konkret ska till för att ytterligare stärka 
engagemanget och deltagandet är utan tvekan värt en diskussion. 

Förbundsstyrelsen kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att komma med förslag, 
så snart möjligt, på hur fler medlemmar och förtroendevalda kan få ökad kunskap och bli enga-
gerade i internationella frågor. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att avslå motion C 14 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse en arbetsgrupp 

 

Motion C 15 

ger förslag kring fackliga organisationers miljö och klimatarbete. 

Klimatförändringarna och dess konsekvenser är en viktig fråga inte bara för SKTF men också för 
den internationella fackföreningsrörelsen. 

SKTF föreslog i en motion till TCO-kongressen 2007 att TCO skulle ta fram ett förslag på hur 
TCO kan användas som en bas för att stärka förbundens arbete nationellt och internationellt 
med att föra fram miljö- och klimatperspektiv som en naturlig del av det fackliga arbetet.  

TCO Development är framgångsrikt i arbetet med att certifiera datorskärmar där miljömässiga 
krav ingår som en viktig del. Vid ISKA:s kongress samma år lämnade SKTF, tillsammans med 
andra nordiska förbund, en resolution om hur klimatförändringarna förvärrar fattigdomspro-
blemen. I denna föreslås ISKA och dess medlemsförbund utöva påtryckningar för en bättre mil-
jö, men även ta ett eget miljöansvar. 

Miljö- och klimatarbetet är en naturlig del av att vara SKTF - en Fair Union. I det samman-
hanget handlar det också om att SKTF som förbund konkret väljer och agerar så miljömässigt 
hållbart som möjligt.  
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att anse motion C 15, första att-satsen besvarad 

att avslå motion C 15, andra och tredje att-satsen  

 

Motion C 16 

tar upp problematiken kring schysta villkor vid upphandling. 

Privatiseringar, entreprenader och andra former av förändringar av vem som utför offentliga 
tjänster är ett av de områden inom vilka förbundet fortsätter att agera, inom ramen för opini-
onsbildningsarbetet. Att kontroll, finansiering, styrning, uppföljning, insyn och kvalitet går att 
påverka är för SKTF överordnat.  

De nya lagar på området som rör offentlig upphandling innehåller en bestämmelse som säger att 
en upphandlande myndighet får ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur 
ett kontrakt ska fullgöras. Detta är inte någon förändring i sak men innebär att det tydligt fram-
går av lagtexten att det är tillåtet. Förändringen bygger på det förslag som upphandlingsutred-
ningen lämnade i mars 2005. 

SKTF har drivit på i frågan om att kommuner och landsting ska ställa krav på att deras leveran-
törer ska tillhandahålla produkter som tillverkats med hänsyn till mänskliga rättigheter i arbetsli-
vet.  

I det EU-fackliga samarbetet (EPSU), men även på global nivå (ISKA), arbetar SKTF redan idag 
tillsammans med andra organisationer för en schyst offentlig upphandling.   

Vad gäller social ekonomi offentliggjordes den 31 mars 2008 en överenskommelse mellan reger-
ingen och idéburna organisationer inom det sociala området. Denna överenskommelse syftar till 
att utveckla den sociala ekonomin. De idéburna organisationerna får status av en fullvärdig sam-
talspart och kommer genom sin tydligare roll att bli en verklig aktör inom den sociala sektorn. 
Med det menas att de idéburna organisationernas roll som utförare ska utvecklas och jämställas 
med andra utförare inom den sociala sektorn.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion C 16 första att-satsen 

att anse motion C 16, andra att-satsen besvarad 

 

Motion C 17 

ställer frågan om kollektivavtal är en självklarhet vid bokning av konferenshotell. 

Frågan om kollektivavtal är en facklig kärnfråga. Det är både en nationell och en internationell 
kamp, nationell för att säkra att alla som jobbar i Sverige har en kollektivavtalssäkrad lön och 
schysta anställnings- och arbetsvillkor och internationellt för rätten till att organisera sig och för 
rätten till kollektivavtal och att bekämpa social dumpning. Det är framgång internationellt som 
är förutsättningen för att vi kan fasthålla våra kollektivavtal och nivån i dessa. 
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Under sommaren 2007 utropade sig SKTF till en Fair Union (schyst Fackförbund) som till att 
börja med innebär, att förbundet har som mål att göra affärer med företag som har kollektivav-
tal, att vi väljer Rättvisemärkta produkter där det finns och att vi placerar vårt kapital i verksam-
heter som respekterar mänskliga rättigheter. 

Att vara en Fair Union innebär också att SKTF:s avdelningar (klubbar) och medlemmar erbjuds 
att bidra till en bättre och rättvisare värld genom att agera på ett schyst sätt. Som SKTF-
avdelning kan man t ex se till att de företag man handlar med har kollektivavtal och som med-
lem kan man välja att köpa Rättvisemärkt i den mån man har lust och möjlighet.  

Uppdraget med Fair Union kan också ses som en del av det TCO-gemensamma arbetet ”Facket 
Förändras.nu” som handlar om att förändra bilden av facket. Själva grundtanken med Fair Uni-
on är att SKTF som förbund redan idag försöker leva som man lär och därmed bidrar till att 
facket förändras. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion C 17, första att-satsen 

att anse motion C 17, andra att-satsen besvarad 

 

Övriga motioner inom avsnitt C 

Motion C 18 
Motion C 19 

Utvidgning av Lex Realia 

Grundtanken i Lex Realia är att synliggöra den professionella kompetensen inom socialtjänsten. 
Arbetet med myndighetsutövning sker på politisk delegation vilket kan medföra att gränssnittet 
mellan det politiska ansvaret och det professionella ansvaret inte alltid är tydligt. SKTF vill ut-
över detta att Lex Realia ska bidra till att brukarnas/klienternas behov blir kända och att Lex 
Realia främjar en dialog kring prioriteringar och tilldelning av resurser. SKTFs nuvarande och 
fortsatta arbete inkluderar alla som arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänsten, även 
biståndshandläggarna. 

SKTFs mer övergripande arbete kring yrkesvillkoren, har just ingången Förutsättningar att få 
göra ett professionellt arbete. Detta arbete kommer att fortgå för SKTFs övriga medlemsgrupper 
och självklart ingår yttrandefriheten i detta arbete. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna C 18 och C 19 besvarade 

 

Motion C 20  
Motion C 21 

Pensionernas utveckling i förhållande till inkomstutvecklingen 

Värdet på pensionerna följde länge utvecklingen av basbeloppet, vilket sin tur följde prisutveck-
lingen. 1993 genomfördes emellertid en förändring beroende på den kris som den svenska eko-
nomin och den svenska valutan genomgick under 1991 och 1992. Riksdagen bestämde att pen-
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sionerna från 1993 skulle följa basbeloppet, minus 2 %. Pensionärerna fick alltså från den tid-
punkten inte full kompensation för prisutvecklingen. Krispaketen innehöll många delar riktade 
mot även löntagare som alltjämt finns kvar i vår lagstiftning, bl a infördes karensdag i sjukförsäk-
ringen och två semesterdagar drogs in. Trots att meningarna var delade om huruvida krispaketen 
var nödvändiga kan förbundsstyrelsen inte tycka annat än att det var rimligt att alla medborgare 
bidrog till att lösa den ekonomiska krisen, varför åtgärden beträffande den minskade uppräk-
ningen av pensionerna inte var helt opåkallad.  

Värdet på pensionerna följer sedan 2002 den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället, 
minus 1,6 % per år.   

Det som hänt sedan 1996 är att löneutvecklingstakten i samhället har överstigit inflationstakten 
med mellan en och två procent per år. Detta har inneburit en betydande standardökning för 
löntagarna. Denna standardökning har inte fullt ut kommit pensionärerna till del, eftersom 
värdet på pensionerna inte fullt ut följer löneutvecklingen. Även skattesystemen och bidragssy-
stemen skapar, från tid till annan, effekter som ibland varit negativa för pensionärer, sett i rela-
tion till vad som gäller för löntagare. Tydligast har det på senare tid gällt jobbavdraget, som inte 
alls kommer pensionärer, eller andra icke yrkesverksamma, till godo. Styrelsen har uppmärk-
sammat att regeringen i vårpropositionen 2008 aviserade om att i propositionen 2009 komma 
med förslag på förbättringar av de ekonomiska villkoren för i första hand de sämst ställda pen-
sionärerna.  

Förbundsstyrelsen tycker det är rimligt att, i sammanhängande perioder av god standardökning 
för löntagare, viss del av de skatteintäkter som de ökade inkomsterna genererar avsätts för att 
genom åtgärder i pensionssystemen också ge pensionärerna del av standardökningen. Det ska 
dock sägas att den relativa standardförlust som pensionärerna får i beskrivningen ovan är olika 
från pensionär till pensionär. De yngsta pensionärerna gör i princip ingen förlust alls, medan de 
äldsta pensionärerna får liten del av standardökningen. Eventuella åtgärder kan alltså inte vara 
generella, utan behöver riktas till dem som kan konstateras inte ha fått del av en konstaterad 
standardökning för löntagare. 

Styrelsen vill betona att pensioner är en viktig facklig fråga och vi driver dessa frågor tillsammans 
med andra offentliga fack inom ramen för OFR-samarbetet. När det handlar om pensionärers 
levnadsvillkor mm så menar förbundsstyrelsen att dessa frågor ska drivas av pensionärsorganisa-
tioner. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion C 20 

att anse motion C 21 besvarad 

 

Motion C 22 

Folkhälsofrågor 

Att arbeta med folkhälsofrågor är viktigt för kommuner och landsting, särskilt i syfte att genom 
förebyggande åtgärder höja livskvaliteten för medborgarna och för att undvika framtida kostna-
der relaterade till medborgarnas behov av vård och omsorg.  

För en facklig organisation är det dock de frågor som har att göra med relationen mellan arbets-
givare och arbetstagare som står främst på dagordningen. När det gäller pensionärers villkor kan 
en sådan fråga t ex beröra pensionsnivåerna. Förbundsstyrelsen anser att frågor av mer allmän 
och generell natur, som de som motionären berör, i första hand ska hanteras inom det politiska 
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systemet, eller inom de särskilda organisationer som är engagerade i arbete rörande folkhälsofrå-
gor eller pensionärers villkor. Det kan därför inte vara aktuellt för SKTF att arbeta med dessa 
frågor på det sätt motionären föreslår. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion C 22  

 

Motion C 23 

Äldre arbetskrafts erfarenhet 

Den äldre arbetskraften står, generellt sett, för stor erfarenhet, kompetens och kontinuitet i verk-
samheterna. Det ligger i allas intresse att dessa människor tas till vara på bästa sätt i kommuner 
och landsting, till nytta för brukare och medborgare.  

Förbundsstyrelsen tycker sig se en förändring i synen på äldre arbetskraft på senare tid, och att 
den ”ungdomskult” som länge rått börjar tyna av. Styrelsen vill understryka att ingen form av 
diskriminering av åldersskäl någonsin är acceptabel. Förbundsstyrelsen avser att fortlöpande hålla 
utvecklingen för den äldre arbetskraften under uppsikt och, om behov av det uppstår, genast 
vidta nödvändiga åtgärder för att bryta eventuella negativa mönster i hanteringen av den äldre 
arbetskraften. Styrelsen föreslår därför att tankarna kring seniorplaner tas med i arbetet med att 
revidera det arbetsmarknadspolitiska programmet. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att anse motion C 23 besvarad 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta med tankarna kring seniorplaner i revide-
ringen av det arbetsmarknadspolitiska programmet 

 

Motion C 24 

Miljöpolicy för resor 

Motionen föreslår att SKTF ska ta fram ett policydokument med inriktningen att miljöhänsyn 
ska tas, i samband med förtroendevaldas och personalens resor.  

Ett sådant policydokument finns redan, då förbundsstyrelsen 2008-02-21 beslutade om nya 
reseriktlinjer för medlemmar, förtroendevalda och anställda. Syftet med riktlinjerna är att 
”åstadkomma en förändring i medlemmars, förtroendevaldas och anställdas resvanor, som ett led 
i att minska organisationens totala miljöpåverkan”. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att anse motion C 24 besvarad  
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E. Drivkrafter för framtiden 
 

Den fackliga organisationsgraden har minskat kraftigt det senaste årtiondet. Det gäller även 
SKTF. För att bibehålla positionen som en stark förhandlingspart behöver SKTF bli det mest 
attraktiva förbundet för unga, nyanställda och akademiker i välfärdssektorn. Det ställer krav på  

 en tydligare profilering gentemot de yrkesgrupper SKTF organiserar, 

 ett starkt fokus på individens villkor i arbetslivet 

 en effektiv organisation som kan vinna även nya medlemsgruppers förtroende  

och  

 en uthållig strategi för att hantera och bryta trenden med vikande medlemstal och 
krympande intäkter. 

Ett långsiktigt arbete för förändring och ompositionering – FacketFörändras.nu - har påbörjats 
tillsammans med de övriga förbunden i TCO. SKTF 2012 är vårt förbunds första delmål i det 
arbete. 

Under temat Drivkrafter för framtiden tar förbundsstyrelsen upp interna frågor som ger oss 
förutsättningar klara denna kraftsamling. Det handlar i första hand organisering av nya med-
lemmar, vår interna organisation, utbildning och ekonomifrågor. Eftersom temat hanterar inter-
na frågor saknas programområden eller annan publik politisk text.  

Rekrytering och organisering m.m. 

Alla medlemmar kommer förr eller senare, av olika anledningar, att lämna SKTF. Med det kon-
staterandet och med referens till de beskrivningar av SKTFs situation som finns i rapporten 
SKTF 2012 står det klart att det är en överlevnadsfråga för SKTF att rekrytera nyanställda inom 
vårt organisationsområde.  

Det är när man börjar ett nytt jobb, antingen när man byter jobb eller börjar arbeta efter studier, 
som man är mest mottaglig för att diskutera möjligheten att gå med i SKTF. Helt enkelt för att 
det är vid det tillfället ett fackligt medlemskap är mer aktuellt. I vårt organisationsområde an-
ställs det många nya, vilket ger oss stora möjligheter.  

2007 utlystes drygt 14.000 nya tjänster i SKTFs organisationsområde. Målet är att vara först på 
plats, hälsa välkommen till nya jobbet och erbjuda alla nyanställda medlemskap i SKTF. Gör vi 
det kommer vi att öka medlemsantalet och organisationsgraden i olika yrken, få ännu större 
inflytande i vårt fackliga arbete och möjlighet att ytterligare utveckla verksamheten.  

Vi vet att vi har problem att systematiskt arbeta med rekrytering av nyanställda. För att stödja 
det arbetet skickar respektive SKTF-center ut alla utlysta tjänster till avdelningar och klubbar. 
Förbundsstyrelsen vill poängtera att det vi ska sträva efter är att vi lokalt ska använda informa-
tionen om vilka tjänster som är på gång till att ha bevakning på vem som får tjänsten och sedan 
snabbt hälsa personen välkommen och erbjuda medlemskap. Som en back-up till detta har vi ett 
system för att avdelningar och klubbar ska skicka in namn och kontaktuppgifter till centret för 
de vi lokalt inte har fått kontakt med eller som vill ha betänketid och fundera över medlemskap. 
Den nyanställda får då både ett utskick med material och blir uppringda av SKTFs rekryterings-
enhet. Ju snabbar kansliet får in uppgifterna, desto större chans har vi att vara före våra konkur-
renter och rekrytera nya medlemmar. 
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Det här systematiska arbetet kallas för listan. Förbundsstyrelsen följer noga organisationens arbe-
te med rekrytering av nyanställda och listan-rutinen. Själva rutinen behöver kontinuerligt ut-
vecklas och förbättras. Under våren har ett större utvärderingsarbete gjorts och förbundsstyrelsen 
har sett att det finns konkreta förbättringsåtgärder att göra i rutinen. Dessa kommer att verkstäl-
las under hösten. Ett konstaterande som förbundsstyrelsen gör är att om vi når målsättningen att 
vi lokalt erbjuder alla nyanställda medlemskap så behövs inga rutiner och uppbackningssystem. 
Men där är vi inte. Vi måste var och en fundera på hur vi behöver förändra vårt arbetssätt för att 
göra det möjligt att arbeta mer offensivt med att rekrytera nyanställda. Förutsättningarna är 
väldigt olika, vi behöver hjälpas åt genom att dela med oss av framgångsrika metoder och arbets-
sätt.  Läs även mer om Tria- och övergångsarbetet nedan. Det mest effektiva sättet för att rekry-
tera någon som precis har börjat ett nytt jobb är utan tvekan det personliga mötet med SKTF på 
arbetsplatsen.  

Frågan styrelsen ställer sig är; vad kostar det förbundet i organisationsgrad och representativitet, i 
inflytande och utveckling av verksamheten, att inte erbjuda alla nyanställda medlemskap i 
SKTF? 

Motion E 1 
Motion E 2 
Motion E 3 
Motion E 4 

tar upp arbetet med rutinen listan. Som redovisas ovan och med hänvisning till rapporten SKTF 
2012 är SKTFs största utmaning att nå nyanställda med erbjudande om medlemskap. För-
bundsstyrelsen följer kontinuerligt organisationens arbete med att rekrytera nyanställda och ut-
vecklingen samt resultatet av listan. Under hösten kommer förbättringar att göras som syftar till 
att vi snabbare ska få kontakt med målgruppen. Rutinen med listan är den bästa vi har för att 
säkra att vi gör vad vi kan för att få kunskap om och ta kontakt med nyanställda. Arbetet bygger 
på ett samarbete mellan vår lokala, regionala och centrala organisation. Till dess att vi lokalt 
hittar metoder för att alla nyanställda får en SKTF-kontakt och erbjuds medlemskap är det för-
bundsstyrelsens uppfattning att rutinen ska finnas kvar och kontinuerligt utvecklas. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna E 1, E 2, E 3 och E 4 

 

Motion E 5 

handlar om hanteringen vid rekrytering till SKTFs a-kassa. Förbundsstyrelsen är medvetna om 
att det mer omfattande regelverk som a-kassan måste tillämpa får effekter på våra förtroendeval-
das möjligheter att rekrytera till SKTFs a-kassa.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion E 5, första och andra att-satsen 

 

Motion E 6 

Försäkringar, SKTF ska erbjuda medlemmarna konkurrenskraftiga försäkringar. Målsättningen 
är att erbjuda likvärdiga eller bättre lösningar än vad övriga fackförbund som är verksamma 
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inom vårt organisationsområde kan göra. Våra medlemsförsäkringar ska underlätta vid rekryte-
ring, inte hindra. 

I pågående försäkringsärenden saknas vanligen möjligheten för ett nytt försäkringsbolag att ta på 
sig ansvaret för inträffad skada, och således måste försäkringstagaren kvarstå som kund i tidigare 
försäkringsbolag. En följsamhet i själva försäkringsvillkoren skulle således inte lösa problemet 
motionärerna beskriver. 

Skador kan även få inverkan på möjligheterna att teckna ny försäkring, om man exempelvis pga 
försämrad hälsa inte uppfyller villkoren för en sjukförsäkring. Om alla oavsett ålder och hälsa 
skulle tillåtas att teckna sjukförsäkring skulle försäkringens premier öka kraftigt. Införandet av 
mer generösa försäkringsvillkor slår alltid igenom i form av ökade premier, vilket i sin tur riske-
rar att medföra att allt fler avsäger sig försäkringen, vilket ytterligare ökar premierna för kvarva-
rande försäkringstagare. En begränsning av rätten att teckna försäkring är därför nödvändig. 

Balansen mellan risk och premie kommer även framöver att variera från förbund till förbund, 
beroende på bransch, åldersstruktur och andra variabler. Det innebär tyvärr att vissa arbetstagare 
även i fortsättningen kommer att vara förhindrade från att byta fackförbund då försäkringsskyd-
det kan försämras eller helt upphöra.  

Förbundsstyrelsen delar motionärernas åsikt att försäkringsskyddet är en viktig faktor i valet av 
fackförbund, men ser inte att deras yrkande om ökad följsamhet och överflyttning av presumtiva 
medlemmar med pågående försäkringsärenden är möjligt att genomföra. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion E 6 

 

Tria – SKTFs övergångsarbete och skolinformation 

De flesta nyanställda är och kommer i framtiden att vara akademiker. Läs mer om detta i rappor-
ten SKTF 2012. Vi ska vara stolta i SKTF över den kedja vi har byggt från Tria-medlemskap till 
SKTFs övergångsarbete. Idag är vi också konkurrenskraftiga gentemot till exempel SSR eftersom 
medlemskapet kostar 100 kronor första året om du kommer från ett Tria-medlemskap. Kopplar 
vi på att vi finns på plats och önskar nyanställda välkomna och personligen erbjuder medlem-
skap så blir vi riktigt starka.  

Tria-organisationen är inne i en utveckling eftersom Unionen har anslutit sig. Totalt har Tria  
33 000 medlemmar och är alltså den största enskilda fackliga studentorganisationen. I och med 
att Unionen nu är med så täcker Tria hela utbildningsområdet.  

SKTFs övergångsarbete består till viss del av ett samarbete med de andra förbunden, men den 
största delen arbetar vi med själva. En av nycklarna för att profilera SKTF är att koppla ihop 
yrkesverksamma SKTF-medlemmar med studenter. 2006 startade SKTF inom ramen för över-
gångsarbetet, yrkesföreläsningar. Det är yrkesverksamma medlemmar som själva inte för så  
längesedan utexaminerades från högskola/universitet och nu jobbar på en SKTF-arbetsplats. 
Idag har SKTF yrkesinformatörer som bland annat jobbar som socialsekreterare, biståndshand-
läggare, enhetschefer inom handikapp och äldreomsorgen, personalstrateger, personalchefer och 
miljö och hälsoskyddsinspektörer. Yrkesföreläsarna rekryteras framförallt av SKTF-centren med 
hjälp av avdelningar och klubbar. Under yrkesföreläsningarna deltar en ombudsman och ger tips 
kring lön, anställningsavtal och andra frågor som studenterna har. 

Syftet med det är att ge studenterna en inblick i yrket, en förberedelse för arbetslivet och att ge 
dem en naturlig SKTF-koppling. Våra yrkesverksamma medlemmar som är intresserade av att 
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till exempel vara med på seminarier och träffa studenter blir inte bara viktiga som yrkesinforma-
törer, de ger också SKTF kunskap om yrket och vilka frågor som är viktiga för oss att driva. 
Dessa medlemmar är mycket värdefulla ambassadörer för SKTF.  

Att kunskapen om facket generellt är låg bland ungdomar vet vi. Även om vi har Tria så anser 
förbundsstyrelsen att vi behöver starta redan på högstadiet och gymnasiet. Idag äger Svenskt 
Näringsliv den arenan när det kommer till skolmaterial. SKTF har varit med och startat ett så 
kallat Läromedelsprojekt. Detta är ett tvärfackligt arbete som leds av Arenagruppen 
(www.arenagruppen.se). Syftet med detta arbete är att effektivt producera och lansera ett gediget 
pedagogiskt skolmaterial som tar sikte på de grundläggande samhällspolitiska och fackliga 
grundfrågorna. Utformningen av Läromedelsprojektet sker under 2008. 

Det är Förbundsstyrelsens förhoppning att med ett gediget skolmaterial så kommer chanserna 
för vår lokala organisation att bjuda in sig och informera om facket och SKTF att öka.  

Motion E 7 

tar upp samarbetet mellan Tria och lokala organisationen. 

Förbundsstyrelsen tycker det är en bra idé att vår lokala organisation i högre utsträckning än 
idag kan delta både när det gäller rekrytering av yrkesinformatörer samt göra kompletterade 
insatser under yrkesföreläsningarna. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion E 7 

 

Motion E 8 

tar upp frågan om skolinformatörer. Med referens till ovan så pågår ett gemensamt tvärfackligt 
arbete med att producera skolinformation i det så kallade Läromedelsprojektet. Förbundsstyrel-
sen anser att det lokala arbetet med att åka ut till skolorna ska fortsätta och utvecklas, men att 
det ska göras i SKTFs regi eller i lokala samarbeten med de andra TCO-förbunden. Det är för-
bundsstyrelsens bedömning att vi på detta sätt har större förutsättningar att lyckas än om vi or-
ganiserar skolinformatörer på central TCO-nivå. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion E 8 besvarad 

 

Motion E 9 

handlar om hur vi ska få yngre medlemmar att känna delaktighet i det fackliga arbetet. För-
bundsstyrelsen hänvisar till ovan beskrivning av den viktiga yrkesinformatörsrollen, vårt behov 
av att ändra vårt arbetssätt för att möta nyanställda och rapporten SKTF 2012. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion E 9 
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Bilden av SKTF 

I Rapporten SKTF 2012 finns beskrivet vilken utmaning SKTF har när det gäller att förändra 
bilden av SKTF för att på så sätt ha möjlighet att organisera medlemmar och vara fackligt starka. 
När vi står framför en nyanställd och erbjuder medlemskap är det avgörande i det ögonblicket 
vilken bild den personen har eller får av SKTF. Bilden av SKTF är också avgörande för hur länge 
våra medlemmar stannar kvar i förbundet.  

Bilden av SKTF hos en presumtiv medlem formas av det vi gör och säger (vår identitet) och hur 
vi presenterar oss i material och profilprodukter. Stämmer inte vår profil överens med hur vi 
agerar så upplevs vi som otydliga och i värsta fall osanna, stämmer vår profil med hur vi agerar 
har vi möjlighet att budskapen når fram och att vi upplevs som tydliga.  

Vårt förändringsarbete kopplat till SKTF 2012 och det TCO-gemensamma arbetet i FacketFör-
ändras.nu sikte på att vi ska förändra oss inifrån, vår identitet. Det är detta arbete som måste 
ligga till grund för hur vi ska profilera oss i material, bilder, känsla och sist men inte minst vår 
logotyp. Förbundsstyrelsen har ett uppdrag till kansliorganisationen att parallellt och i takt med 
SKTF 2012-arbetet genomföra ett kontinuerligt utvecklingsarbete av SKTFs profil.  

Ingen reklamkampanj kan långsiktigt skapa en positiv upplevelse av SKTF om vi inte också 
agerar som vi utlovar.  

Motion E 10   

tar upp frågan om utveckling av SKTF-loggan. Förbundsstyrelsen hänvisar till ovan där ett pågå-
ende arbete med att utveckla förbundets profil och därmed även loggan i takt med SKTFs för-
ändringsarbete nämns.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion E 10 

 

Målgrupper och metoder 

Chanserna att nå fram till våra presumtiva och befintliga medlemmar ökar om såväl innehållet 
som sättet ta kontakt är relevant för just den personen. Ibland gör SKTF större, riksomfattande 
kampanjer som riktar sig till mer generella målgrupper. Men mest arbetar förbundsstyrelsen med 
målgruppsanpassad marknadsföring för att på så sätt öka möjligheterna att nå fram med budska-
pet. Exempel på detta är att medverka på mässor där man verkligen har möjlighet att träffa speci-
fika målgrupper, annonsering i tidningar eller på webbplatser som målgruppen läser samt semi-
narier/utbildningar.  

Marknadsföring och ren information är ett sätt att nå målgrupperna, ett annat sätt är opinions-
bildning. Genom att i första hand använda aktivt påverkansarbete som metod kan man ibland 
nå mycket längre än med köpta annonser. Sedan några år tillbaka har förbundsstyrelsen till ex-
empel valt att påverka villkoren för läkarsekreterare och tandsköterskor genom att använda opi-
nionsbildning som metod. Det handlar om att få arbetsgivaren att förändra lönesättningen för 
medlemmarna inom grupperna, att minska löneskillnaderna mellan anställda i privat och offent-
lig sektor samt förbättra löneutvecklingsmöjligheterna för läkarsekreterare och tandsköterskor 
genom att öka lönespridningen. Det är frågor som SKTF drivit hårt och fått bra gehör för i av-
talsrörelsen våren 2007 och under den fortsatta tillämpningen av avtalet.  

SKTF har också fokuserat på läkarsekreterarna i sitt påverkansarbete för en ökad effektivitet i 
vården, bland annat via mediala utspel både av förbundsordförande, men även lokalt från lands-
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tingsavdelningarna. SKTF har i flera års tid arbetat för en nationell utbildning för tandsköters-
kor, som blev verklighet från 1 januari 2008 och i förlängningen medför en ökad status för yr-
ket.  

I förbundsstyrelsens opinionsbildningsstrategi för 2008 finns en primär ingång att fortsätta lyfta 
administrationen i vården i samband med att vi opinionsbildar för effektiva verksamheter med 
hög kvalitet. 

Precis som med profilarbetet måste arbetet med att välja kanaler och uttryck utvecklas parallellt 
med SKTFs förändringsarbete och framför allt i takt med att målgrupperna förändras. För-
bundsstyrelsen anser att det är nödvändigt att testa nya sätt att kommunicera och kansliorganisa-
tionen har i uppdrag att arbeta med den inriktningen. I valen av kanaler är det viktigt att ta hän-
syn till att valet ska vara så kostnadseffektivt som möjligt, att inte miljön påverkas mer än nöd-
vändigt och att leverantören lever upp till förbundets krav på kollektivavtal.  

I arbetet med FacketFörändras.nu är kanalerna valda med omsorg för att det är målgruppen 20-
35 år som ska nås. Alltså är det internet, bioreklam och vissa TV-kanaler som gäller.  

Lokalt finns det möjlighet att utnyttja andra typer av kanaler och därmed öka träffsäkerheten, 
vilket också sker på flera håll. Både lokal sponsring av kultur- och idrottsevenemang och att delta 
på aktiviteter som kanske är lite oväntat att facket ska vara med på kan få stor effekt. När för-
bundsstyrelsen tittar på central sponsring av riksomfattande evenemang handlar det ofta om 
orimliga kostnader till en mindre effekt än vad man kan uppnå lokalt. Kansliorganisationen har 
som uppgift att stödja den lokala organisationen med mallar och verktyg för lokala marknadsfö-
ringsinsatser.  

Konkreta profilprylar är ett sätt att göra SKTF synligt för presumtiva och befintliga medlemmar 
på arbetsplatserna. Idag samarbetar SKTF centralt med företaget Sporrong som har en nätbutik 
kopplad till sktf.se. Sporrong är ett av få företag i branschen som har kollektivavtal och som har 
kontroll på produktionskedjan. Allt detta är viktigt för SKTFs trovärdighet och här finns en 
direkt koppling till att vi är en Fair Union. Vi måste vara noga med vilka produkter vi tar in i 
SKTF-butiken och förbundsstyrelsen har en hög ambitionsnivå när det gäller detta. Utveckling-
en måste ligga i linje med Fair Union och därför är det naturligt att se över möjligheten att er-
bjuda såväl Rättvisemärkta produkter som produkter som är närproducerade.  

En annan parallell utveckling med SKTF 2012 gäller för vår stora kanal sktf.se. Idag anmäler sig 
70 procent av SKTFs medlemmar på sktf.se. Varje dag har vi i genomsnitt 3 500 unika besök 
och nästan hälften av dem loggar in och besöker förtroendevaldas sidor, kanske bloggar eller 
diskuterar på Mötesplatsen. SKTFs webbplats är en jätteviktig kanal till alla våra målgrupper. 
Därför ligger ett ständigt uppdrag på kansliet att arbeta kontinuerligt med att förbättra och ut-
veckla SKTFs webbplats så att så många som möjligt ska uppleva den som informativ, interaktiv 
och kul att vara på. Till stöd för det här arbetet görs löpande undersökningar, fokusgrupper och 
tester.  

En strategi som förbundsstyrelsen håller fast vid är att sktf.se ska vara så öppen som möjligt så att 
vi kan visa upp förbundet för presumtiva medlemmar. Därför är det bara förtroendevaldas sidor 
med verktyg och redskap för det fackliga uppdraget, personliga uppgifter kopplade till medlems-
registret, Mötesplatsen och några få utvalda strategiska mervärden såsom medlemsutbildningen 
och lönestatistiken som besökaren måste vara  inloggad för att nå.  
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Motion E 11 

föreslår test med direktreklam i mindre kommun. Förbundsstyrelsen hänvisar till ovan där det 
framgår att kansliet har i uppdrag att utreda nya metoder med hänsyn till kostnadseffektivitet, 
miljö och krav på leverantör. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion E 11 

 

Motion E 12 

tar upp produktion till information till unga och akademiker samt vikten av att ha kontakt med 
och stötta målgruppen. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion E 12 

 

Motion E 13 

tar upp frågan om sponsring av sportaktiviteter till ungdomar. Förbundsstyrelsen hänvisar till 
ovan där möjligheterna att delta i både kultur- och sportaktiviteter lokalt lyfts fram.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion E 13 besvarad 

 

Motion E 14 

tar upp möjligheten att erbjuda Rättvisemärkta produkter som alternativ i SKTF-butiken på 
sktf.se. Förbundsstyrelsen tycker detta är en bra idé. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion E 14 

 

Motion E 15 
Motion E 16 

tar upp att SKTFs webbplats ska vara mer användarvänlig. Motion E 15 tar även upp vårt e-
postsystem för förtroendevalda. Motion E 16 tar upp att all information ska vara tillgänglig för 
alla oavsett man är medlem eller inte. Viss information måste av integritetsskäl och medlemsvär-
de vara till för våra medlemmar. Med hänvisning till ovan pågår ständigt arbetet med att göra 
vår webbplats mer användarvänlig. 

SKTFs e-postsystem för förtroendevalda har idag ca 150 förtroendevalda som har ansökt om 
konto och använder möjligheten att ha en e-postadress. Systemet vi använder är en väl etablerad 
produkt på marknaden, Microsoft Exchange. Den är dimensionerad att klara 15 000 samtidiga 
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användare. Denna tjänst fungerar som regel bra och uppdateras regelbundet. De problem som 
har uppkommit med användning har i de fall de rapporterats till respektive centers IT-
samordnare oftast berott på problem i användarens miljö. IT-samordnarna på respektive center 
står för support gentemot förtroendevalda och SKTFs IT-enhet driftar och förvaltar denna lös-
ning och mottar gärna förslag om förbättringar. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att        anse motion E 15, första att-satsen besvarad  

att        avslå motion E 15, andra att-satsen  

att        anse motion E 16, andra att-satsen besvarad 

att        avslå motion E 16, första att-satsen  

 

Motion E 17 
Motion E 18 
Motion E 19 

tar upp förslag att synliggöra förbundsstyrelsens verksamhet. 

Förbundsstyrelsen finns idag presenterad på sktf.se och de sidorna kan med fördel byggas ut till 
att innehålla mer information om styrelsens åtaganden och verksamhet.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motionerna E 17, E 18 och E 19 

 

Motion E 20 

tar upp att frågan om facklig tankesmedja. Arenagruppen, som också har tagit initiativ till ett 
läromedelsprojekt (se under rubriken Tria – SKTFs övergångsarbete och skolinformation) har 
även Tankesmedjan Agora. Den startade 1999 med bl a SKTF och HTF som initiativtagare men 
är idag en fristående tankesmedja som ett antal organisationer är med och stödjer. Förbundssty-
relsen vill också lyfta fram att även TCO fungerar som en tankesmedja där vi bland annat, 
gemensamt med de andra TCO-förbunden, arbetar med en av de största satsningarna på facklig 
förnyelse i och med FacketFörändras.nu. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion E 20 
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Utbildning 

Genom SKTFs utbildningspolicy har förbundsstyrelsen fastställt att utbildning i SKTF är en 
metod för att förverkliga förbundets mål för verksamheten. SKTFs gemensamma fackliga ut-
bildningar ska bidra till att förstärka bilden av SKTF för medlemmar, förtroendevalda, anställda 
och vår omvärld. 

I utbildningspolicyn fastställs också gemensamma principer och en pedagogisk grundsyn för att 
på så sätt kvalitetssäkra utbildningarna. Kännetecknen för SKTFs utbildningar är bland annat en 
positiv människosyn som förverkligas genom dialog, demokrati och delaktighet. Detta ska av-
speglas vid val av metodik och pedagogik. Det ska också finnas mål för varje enskild utbildning 
som ska följas upp och utvärderas som ett led i utvecklingen av SKTFs verksamhet.  

Utbildningarna kvalitetssäkras genom att: 

 De genomförs av SKTFs kursledare, ombudsmän eller handledare som har tillgång till 
gemensamt framtagna material och utbildar-/handledarmateria. 

 De är kopplade med interna fackliga utvecklingssamtal – PLUS-samtal, ordförandesam-
tal – och uppdragshandlingar för att ge det stöd som behövs i olika fackliga uppdrag. 

 Det finns mål för varje enskild utbildning, med tydliga kunskaps- och effektmål och där 
syftet klart framgår. Detta finns beskrivet i faktablad om varje utbildning. 

 Det sker en fortlöpande översyn och utveckling av utbildnings- och utbildarmaterial. 

 Avdelningar, SKTF-centren och resurscentret använder ett kursadministrativt system – 
Kurs-IT – som även används för uppföljning och resursplanering. 

 Det genomförs en fortlöpande uppföljning och utvärdering av utbildningarna. 

Motion E 21 

handlar om gemensamma utbildningsinsatser inom TCO-förbunden. Förbundsstyrelsen delar 
motionärens uppfattning.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  bifalla motion E 21 

 

Motion E 22 

tar upp frågan om SKTFs medlemsutbildning ska byta namn. Det är viktigt att vi har bra och 
intressanta namn på våra utbildningar. Förbundsstyrelsen anser inte att ett eventuellt nytt namn 
på medlemsutbildningen är ett beslut för förbundsmötet.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion E 22, första och andra att-satsen besvarad 

att avslå motion E 22, tredje att-satsen 
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Motion E 23 

tar upp frågan om att följa fattade beslut. Den här gången kopplat till att värdegrund och ideo-
logi ska finnas med i alla SKTFs utbildningsmaterial.  Detta har missats vid en omtryckning av 
ett av materialen och är nu åtgärdat. Förbundsstyrelsen anser självklart att alla beslut fattade på 
förbundsmötet ska följas. Dock har inte förbundsstyrelsen några rimliga möjligheter att säker-
ställa att alla beslut följs av hela organisationen. Förbundsstyrelsen utgår från att alla gör sitt 
bästa utifrån sina förutsättningar och verkställer de beslut vi tar på förbundsmötet.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion E 23, första att-satsen besvarad 

att avslå motion E 23, andra att-satsen 

 

Motion E 24 

tar upp frågan om mer inflytande över utbildningarna i SKTF. Förbundsstyrelsen  hänvisar till 
SKTFs utbildningspolicy. SKTFs utbildningssatsning bygger på att vi arbetar gemensamt med 
ett antal utbildningar som är prioriterade med utgångsläge från verksamhetens behov. När sär-
skilda behov uppstår kan det finnas behov av särskilda utbildningsinsatser och då görs detta re-
dan idag i samarbete med centret. Om det sedan finns egna önskemål utöver de som erbjuds 
inom ramen för den gemensamma utbildningsverksamheten kan avdelningarna arrangera på 
egen hand.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion E 24 

 

Motion E 25 
Motion E 26 
Motion E 27 

angående samgående. Att öka värdet av det fackliga medlemskapet och vinna nya generationer 
för den fackliga idén är under rubriken SKTF 2012 huvudfrågor för vårt förbundsmöte 2008. 
Det handlar om vad vi som fackligt aktiva vill och måste åstadkomma för att fortsatt bygga fack-
et starkt i Sverige. Det är ett arbete vi måste satsa på såväl som andra och det är ett arbete som 
måste göras på varje arbetsplats, i varje klubb, i varje avdelning och i varje förbund oavsett sam-
manslagningsplaner eller ej. 

I dagsläget ser förbundsstyrelsen det arbetet som prioriterat framför sonderingar om samman-
slagningar. Dock ser förbundsstyrelsen det som angeläget att diskussionerna mellan TCO och 
SACO om fortsatt samarbete och samutnyttjande av resurser fortsätter.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionerna E 25, E 26 och E 27 
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Motion E 28 
Motion E 29 
Motion E 30 

handlar om organisationsfrågor mellan fackförbund. Det är riktigt som motionärerna anger att 
andra fackförbund som t ex Unionen organiserar tjänstemän på den privata sektorn i enlighet 
med den överenskommelse som finns inom TCO. De som kan stanna kvar i sitt fackförbund 
när de återgår till kommunal sektor har valt ett SACO-förbund istället för ett TCO.  

SKTF äger således inte frågan utan det är en gemensam TCO-fråga. I det fall ingen gränsdrag-
ning fanns inom TCO kan andra TCO-förbund börja konkurrerra med oss. Istället ska vi ta 
fighten mot SACO-förbunden samlat inom TCO och arbeta vidare på att erbjuda bra gemen-
samma koncept.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motionerna E 28, E 29 och E 30 

 

Motion E 31  

handlar om medlemstapp. Förbundsstyrelsens förslag när det gäller Facket Förändras.nu och 
SKTF 2012 skapar det offensivare och starkare fackförbund motionären vill se. Att däremot gå 
utanför SKTFs organisationsområde och rekrytera inom andra TCO- eller LO-förbunds områ-
den är inte rätt väg. Många har nyanställts och kommer att nyanställas inom vårt område och 
det är dem vi nu ska se till att rekrytera. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion E 31 

 

Motion E 32 

Dubbelanslutning 

Förbundsledningarna för SKTF och Journalistförbundet träffades i januari för att diskutera 
dubbelanslutningsavtalet och hur förbunden ska arbeta vidare med det. Förbundsledningarna 
var överens om att dubbelanslutningsavtalet ska leva vidare och att det ska ses över i syfte att 
åstadkomma nödvändiga modifieringar. En arbetsgrupp tillsattes men i skrivande stund kan 
inget resultat redovisas. 

För SKTFs del gäller att de beslut som fattats av tidigare förbundsmöten om att modernisera 
dubbelanslutningsavtalet är vägledande för SKTFs agerande. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motion E 32 besvarad 
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SKTFs lokala organisation – utvärderingen 

Den lokala organisation vi hade före 2002 var väl avpassad för att lösa de fackliga uppgifterna i 
kommuner och landsting. I takt med att allt fler medlemmar arbetar i verksamheter utanför 
kommunen eller landstinget blev det emellertid uppenbart att organisationsformerna inte var 
lika väl avpassade för medlemmarna på övriga avtalsområden.  

Beslutet att förändra SKTFs lokala organisation togs av förbundsmötet 2002. Beslutet hade fö-
regåtts av omfattande diskussioner på tidigare förbundsmöten, på idékonferenser och inte minst 
på olika träffar i regionala och lokala nätverk.  

De övergripande målen för organisationsförändringen sammanfattades i tre punkter: 

För det första ska alla medlemmar ha en likvärdig chans att påverka den fackliga verksamheten 
på den egna arbetsplatsen, verksamheten i förbundet och avtalen inom det egna avtalsområdet 

För det andra ska de förtroendevaldas arbetssituation underlättas. Genom att renodla de fackliga 
uppdragen får de förtroendevalda en rimligare chans att klara sina arbetsuppgifter utan att tyngas 
av dåliga samveten över bortglömda medlemsgrupper 

För det tredje ska medlemmar och förtroendevalda ha möjlighet att inom vissa gränser själva 
bestämma även i vilken organisatorisk form de vill driva den lokala verksamheten. 

Den nya organisationen har följts upp och utvärderats vid tre tillfällen. Under 2003 genomför-
des en intern uppföljning med enkäter till medlemmar i nybildade klubbar och avdelningar. 
Under 2004 skedde en mer omfattande utvärdering där enkäter och/eller intervjuer genomfördes 
med medlemmar i nya klubbar och avdelningar, förtroendevalda i alla typer av avdelningar och 
klubbar samt anställda i kansliorganisationen. Den senaste utvärderingen som genomfördes un-
der 2007 baseras framför allt på medlemsundersökningar och djupintervjuer med förtroendeval-
da i avdelningar och klubbar samt anställda. 

De omfattande ansträngningar som gjorts för att följa upp och utvärdera den lokala organisatio-
nen sedan 2003 betyder att vi nu har en mycket stabil grund att stå på när vi diskuterar organisa-
tionens sätt att fungera. Från förbundsstyrelsens sida vill vi särskilt lyfta fram en del fakta och 
slutsatser: 

 Den enda skillnaden mellan en arbetsplatsklubb och en avdelning är hanteringen av ut-
bildnings- och yrkesfrågor samt opinionsbildning. Avdelningen ansvarar för att arrange-
ra utbildnings- och yrkesfrågeaktiviteter för de egna medlemmarna medan klubben har 
valt att överlåta just dessa uppgifter på centret. I alla övriga frågor är arbetsplatsklubbens 
och avdelningens ansvar detsamma och de enskilda klubbarna drar i dessa avseenden 
inte mer resurser från centret än vad de enskilda avdelningarna gör. 

 Det har inte funnits några generella problem att bilda nya avdelningar eller klubbar un-
der de sex år som den nya organisationen varit i funktion. Avdelningarna är fler nu än 
tidigare och antalet arbetsplatsklubbar har ökat år för år. 

 Möjligheterna att rekrytera nya förtroendevalda är av allt att döma likvärdiga i arbets-
platsklubbar och i avdelningar. Andelen medlemmar med förtroendeuppdrag är till och 
med något högre i klubbarna. De medlemsundersökningar som gjorts visar heller inga 
skillnader när det gäller medlemmarnas intresse av att ta på sig förtroendeuppdrag i av-
delningar respektive klubbar.  

 Vid starten av den nya organisationen fanns farhågor att de allmänna klubbarna per av-
talsområde skulle växa. Dessa farhågor har inte besannats. I takt med att arbetsplats-
klubbar har bildats har också de allmänna klubbarna minskat. Däremot har antalet 
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SKTF-ombud och skyddsombud i de allmänna klubbarna ökat vilket gör att det finns 
en lokal facklig närvaro på allt fler av de aktuella arbetsplatserna. 

 Alla intervjuer och enkäter som gjorts under utvärderingarna pekar i samma riktning. 
Det finns ett massivt stöd för den nya organisationen bland de förtroendevalda inom 
nya avdelningar och klubbar. Även bland förtroendevalda inom kommun- och lands-
tingsavdelningar finns en tydlig majoritet som är positiva till förändringen, men här 
finns dock också en mindre grupp förtroendevalda som är mycket kritiska. Utifrån med-
lemsundersökningar går det inte att dra alltför långtgående slutsatser om hur den nya 
organisationen fungerat, eftersom ytterst få medlemmar har noterat förändringarna. 
Inget tyder dock på att medlemmar inom kyrkan, KFS, Fastigo, Pacta eller övriga av-
talsområden skulle vara mindre tillfreds med den fackliga servicen jämfört med med-
lemmar på HÖK-området. 

 Avtalsfrågorna har kunnat hanteras betydligt bättre i den nya organisationen. Två tred-
jedelar av medlemmarna utanför HÖK-området har numera en fungerande struktur för 
att kunna följa och påverka det egna avtalets tillkomst. 

Förbundsstyrelsens bedömning är att den nya lokala organisationen varit positiv för medlem-
marna och för verksamheten i förbundet. Förbundsstyrelsen anser därför att vi med stor tillför-
sikt kan arbeta vidare i den nuvarande strukturen och koncentrera oss på innehållet i vår verk-
samhet. På några få punkter vill dock förbundsstyrelsen göra förändringar och påpekanden ut-
ifrån det som framkommit i utvärderingen.  

Förbundsstyrelsen delar utvärderingens uppfattning att verksamheten för de arbetslösa med-
lemmarna inte har fungerat tillfredsställande i den nya organisationen.  

Förbundsstyrelsen föreslår därför att de arbetslösa medlemmarna ska kvarstå som medlemmar i 
de avdelningar/klubbar där de hade sin senaste anställning. Därmed kommer också de berörda 
medlemmarna att kunna ha kvar de sociala kontakterna med gamla arbetskamrater och de kan 
också medverka i avdelningens/klubbens verksamhet framför allt när det gäller sociala aktiviteter 
men även för att få del av information som inte ges på annat sätt. 

Förbundsstyrelsen avvisar således tanken på en ytterligare utredning eftersom en sådan precis är 
genomförd och förslag till förbättringar nu är presenterade. 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom utvärderingens förslag avseende avdelnings- och klubbfo-
rum. Genom förändringen bedömer förbundsstyrelsen också att det ska vara möjligt att utveckla 
arbetsformerna för forumen. 

I utvärderingen behandlas en del frågor som rör centrens interna arbete och samt hur centren ska 
utveckla sina kontakter med avdelningar och klubbar. Eftersom frågorna ligger helt inom styrel-
sens och kansliledningens ansvarsområde har förbundsstyrelsen tagit fasta på utvärderingens 
synpunkter och satt igång ett arbete i den riktning som utvärderingen pekar.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att De arbetslösa medlemmarna ska kvarstå som medlemmar i de avdelningar där de 
hade sina senaste anställningar. I konsekvens med detta upphör de allmänna 
klubbarna för arbetslösa m fl och även de regionala forumen för dessa klubbar. 
De allmänna klubbarna för arbetslösa mfl bibehålls enbart administrativt för de 
medlemmar som arbetar på arbetsplatser utanför SKTFs organisationsområde el-
ler på okända/outredda arbetsplatser.   
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att Deltagare på forumträffar är valda ombud för avdelningar och klubbar samt 
SKTF-ombud från arbetsplatser inom de allmänna klubbarna. 

att Förbundsmötet ställer sig bakom den allmänna inriktningen av utvärderingen av 
SKTFs lokal organisation och därmed lägger rapporten till handlingarna  

 

Motion E 33 
Motion E 34 

Motion E 33 föreslår att arbetslösa medlemmar själv ska få välja avdelningstillhörighet.  

I motion E 34 föreslår motionären att en utredning om olika kontaktytor för de arbetslösa ska 
göras i syfte att komma med förslag till förbättringar av informationen. Med hänvisning till det 
ovan sagda och förbundsstyrelsens förslag i första beslutspunkten: 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  avslå motionerna E 33 och E 34 

 

Motion E 35 
Motion E 36 
Motion E 37 
Motion E 38 
Motion E 39 
Motion E 40 
Motion E 41 
Motion E 42 
Motion E 43 
Motion E 44 

Motionen tar upp behovet av mer samarbete och flexibilitet i den lokala organisationen. Gemen-
samt för motionerna är dock att man anser att detta kräver ändringar av de nuvarande organi-
sationsprinciperna.  

Förbundsstyrelsen delar till fullo uppfattningen om behovet av samarbete och samverkan på 
lokal nivå. När den nya organisationen antogs så betonades också möjligheterna till samarbeten 
mellan avdelningar, mellan avdelningar och klubbar och inom koncerner. Behoven av samarbe-
ten är dessutom enligt förbundsstyrelsens uppfattning stadigt ökande och vi ser allt fler former 
av samarbeten mellan kommuner och ibland också mellan kommuner och landsting. Den fort-
satta konkurrensutsättningen och bolagiseringen ger också upphov till nya typer av koncernlik-
nande organisationer. Förbundsstyrelsens uppfattning är att den nuvarande organisationen är 
mer flexibel och därmed bättre skickad än den tidigare organisationen att hantera olika former 
av förändringar på arbetsgivarsidan. För att tillvarata flexibiliteten i organisationen krävs emeller-
tid samarbete. Så länge det handlar om avdelningar och klubbar följer regelverket så finns också 
en stor frihet att utforma samarbetet efter de egna behoven och förutsättningarna. Regelverket är 
inte särskilt komplicerat och det bygger på att det finns ett intresse underifrån, dvs det är SKTFs 
lokala organ som frivilligt bygger sin samverkan och lämnar eventuella mandat för gemensamma 
representanter. 

Hittills har formella samarbeten mellan olika lokala SKTF-enheter etablerats på fyra ställen i 
landet. Inom Göteborgs stad, Stockholms stad och Västerås kommun har avdelningar och klub-
bar byggt upp ett samverkansorgan för att hantera koncernövergripande frågor i kommunen och 
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dess kommunala bolag. I Jämtland har kommunavdelningarna bildat ett samverkansorgan för att 
gemensamt arbeta med utbildning, yrkesfrågor, opinionsbildning, administration, ekonomi mm. 
Från förbundsstyrelsens sida är vi övertygade om behovet av samarbeten även på övriga håll i 
landet och vi avser därför att intensifiera information och diskussion om detta. Vår bestämda 
uppfattning är således att det motionärerna efterfrågar går att lösa inom ramen för nuvarande 
organisation. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motionerna E 37 och E 38 andra att-satsen besvarad 

att  avslå motionerna E 35, E 36, och E 38 första att-satsen, 
samt motionerna E 39, E 40, E 41, E 42, E 43 och E 44 

 

Motion E 45 

behandlar olika frågor kring allmänna klubbar och ombud i allmänna klubbar, bland annat har 
motionären önskemål om en budget för ombudens arbete. 

När det gäller förtroendevalda inom de allmänna klubbarna kan de uppträda i ett par olika 
skepnader: 

 Medlemmarna på en arbetsplats kan bland sina arbetskamrater välja SKTF-ombud och 
skyddsombud. Centret meddelar sedan arbetsgivaren att dessa ombud är SKTFs repre-
sentanter på arbetsplatsen och vilka mandat de är utrustade med. Ombuden hanterar 
enbart de frågor som är knutna till den egna arbetsplatsen.  

 SKTF-ombud kallas också till regionala forumträffar inom det egna avtalsområdet. Här-
vid kan ombudet, tillsammans med andra ombud och representanter för klubbar och 
avdelningar, bland annat påverka avtalsfrågor inom det egna avtalsområdet samt utse 
representanter till förbundsmötet. 

För de aktiviteter som är knutna till den egna arbetsplatsen och som handlar om partsrelaterade 
frågor gäller förtroendemannalagen. För de delar av uppdraget som är knutet till forumträffar 
står centret för kostnader för resor mm. Förbundsstyrelsen har svårt att se exakt vilka övriga 
kostnader som kan bli aktuella för ombuden. De eventuella behov som kan finnas bör tas upp 
till diskussion med respektive center.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  anse motion E 45 besvarad 

 

Motion E 46 

föreslår att det ska krävas ett lägre antal medlemmar för att erhålla representation i förbundsmö-
tet.   

De nuvarande reglerna för beräkning av ombud till förbundsmötet antogs av förbundsmötet 
2002. Det innebar att antalet ombud ökade från 218 till 247 stycken. Om inte denna förändring 
hade skett skulle antalet ombud, till följd av den nya lokala organisationen, ha blivit väsentligt 
fler än tidigare vilket skulle ha gjort förbundsmötet alldeles för stort för att det skulle vara funk-
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tionsdugligt. I dag har vi 237 ombud till förbundsmötet och det är enligt förbundsstyrelsens 
uppfattning inte tillrådigt att sänka trösklarna för att få ytterligare ombud, tvärtom menar vi att 
det är rimligt att förändringar av medlemsantalet får genomslag också i antalet ombud.  

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion E 46 

 

Motion E 47 

angående regiontillhörighet. Förbundsstyrelsen anser det fortfarande för tidigt att slå fast exakt 
hur de nya regionala strukturerna kommer att se ut och i vilken utsträckning ansvarskommitténs 
förslag kommer att omsättas. Av den anledningen anser också förbundsstyrelsen att det inte just 
nu är rimligt att i SKTF förändra Blekinges kommunavdelningars regiontillhörighet. Styrelsen 
ser dessutom som orationellt att några avdelningar i samma geografiska område skulle tillhöra en 
region och några andra avdelningar och klubbar en annan region. Det är också viktigt att slå fast 
att det i princip inte råder någon skillnad i service eller uppdrag mellan olika SKTF-center. 

Avdelningarna hävdar också att klubbarna ska återföras till avdelningarna. Förbundsstyrelsen 
delar inte den uppfattningen och vill att klubbarna i Blekinge ska få fortsätta att självständigt 
existera och verka.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att avslå motion E 47 

 

Motion E 48 

Angående överenskommelser mellan avdelning och SKTF-center. 

Idén med överenskommelser handlade inte om stadgar och deras efterlevnad. Istället var syftet 
att i den nya organisationen som antogs av förbundsmötet 2002 göra tydligt ansvars- och upp-
giftsfördelning, roll och förväntning mellan avdelning och center samt klubb och center. Det var 
en bra idé då många hävdade att det rådde oklarheter när det gällde detta. Som stadgeverktyg 
diskuterades systemet dock aldrig. 

Idag har den nya organisationen mognat och förbundsstyrelsen anser att systemet med överens-
kommelser mycket väl kan användas av alla dem som tycker det är en bra ram för diskussioner. 
Något obligatoriskt förfarande behöver dock inte längre upprätthållas. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla motion E 48 

 

Motion E 49 

Mer regionalt inflytande i SKTF 

Det är samordningsgruppernas roll att diskutera frågor som berör förbundet på regional nivå. I 
de delar som berör kansliorganisationen är det verksamhetschefen som beslutar på regional nivå. 
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Regionen är ingen grund för representation på förbundsmötet överhuvudtaget idag. Inte heller 
förbundsstyrelsen är vald utifrån sin regionala tillhörighet. Förbundsstyrelsen ser inget skäl att 
ändra denna ordning. 

Förbundet har tidigare haft en regional distriktsorganisation med egna styrelser. De ansvarade 
bland annat för planering av utbildningsverksamheten. Förbundsstyrelsen anser inte att frågan 
om en ytterligare formell organisatorisk nivå är den viktigaste förändringen i förbundet.  

Förbundsstyrelsen ser arbetet med SKTF 2012 och vårt interna behov av förändringar som mer 
prioriterat just nu. Om det i sin tur för med sig behov av förändringar i vår organisation blir en 
senare fråga. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion E 49 
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Ekonomifrågor 

Vartannat förbundsmöte har till uppgift att fatta beslut i en del ekonomifrågor; medlemsavgif-
tens storlek, inkluderande ev gräns för högsta avgift, så kallad maxavgift. Förbundsmötet fattar 
också beslut i arvodesfrågor till styrelse och revisorer samt om avsättning till konfliktfonden.  

Beslut i medlemsavgiftsfrågan behandlas alltså vart fjärde år och sätter därmed upp de ekono-
miska ramarna för en förhållandevis lång period framöver. Detta tillgodoser behovet av ett lång-
siktigt planeringsperspektiv, vilket behövs med hänvisning till att förbundets verksamhet är 
mycket omfattande med många långsiktiga åtaganden, t ex kontrakt avseende produktion, loka-
ler, personal mm. 

Övergripande inriktning av den verksamhet som ska bedrivas kommande år beslutas av respekti-
ve förbundsmöte. Förbundsstyrelsen ansvarar sedan för att se till att verksamhetsplan och budget 
för varje år utformas i enlighet med förbundsmötets uppdrag. Det faktum att förbundsmötet 
endast vart fjärde år fattar beslut i vissa ekonomiska frågor betyder därmed inte att det inte sker 
någon förändring i verksamheten eller resursfördelningen under åren däremellan.  

För att bl a tillgodose behovet av ekonomiskt utrymme för omprioriteringar och för dagen nöd-
vändiga särskilda aktiviteter med anledning av t ex oförutsägbara omvärldshändelser, vikande 
medlemsutveckling mm avsätts årligen medel till styrelsen dispositionsfond. Eventuella verk-
samhetsöverskott fonderas till drift kommande år.  

Manöverutrymme finns därmed att förutom omprioriteringar av planerad verksamhet och bud-
get också ”snabbt” kunna avsätta medel för särskilda insatser. De senaste åren har detta skett 
genom bl a ett tvåårigt projekt med en rekryteringsenhet mfl extra rekryteringssatsningar, infor-
mation mm i samband med förändringarna runt a-kassan vintern 06/07, utökad opinionsbild-
ning i samband med avtalsrörelsen och medel för den av TCO-förbunden gemensamma aktivi-
teten FacketFörändras.nu. 

Förbundsstyrelsen är ansvarig inför förbundsmötet för att den verksamhet som bedrivs sker i 
enlighet med förbundsmötets beslut. Till sin hjälp att granska hur förbundsstyrelsen levt upp till 
sina åtaganden har förbundsmötet revisorerna, som varje år, på ett genomgripande sätt, går ige-
nom både verksamhet och ekonomi. 
 

Blivande ekonomiutskott 
Modellen med ett s k ”blivande ekonomiutskott” har funnits sedan 1996. År 2000 stadgebands 
det. Det blivande ekonomiutskottet består av två ledamöter från varje region.  

Det blivande ekonomiutskottet, inför 2008 års förbundsmöte, samlades första gången i decem-
ber 2007 och planerar därefter att träffas under ytterligare sju dagar fram till förbundsmötet i 
september 2008. Inför förbundsmötet kommer de blivande ledamöterna att ha fått en ingående 
kunskap i både verksamheten och ekonomin.  

På själva förbundsmötet blir uppgiften att ta ett samlat grepp över inkomna motioner av eko-
nomisk karaktär samt styrelsens förslag till ekonomi. Därefter lägger utskottet ett samlat besluts-
förslag till förbundsmötet. 
 

Styrelsens förslag om utökad rapportering 
För att tillgodose önskemål om ekonomidiskussioner föreslår styrelsen att man på förbundsmö-
tet ska lämna en rapport om verksamheten och det ekonomiska läget. Eftersom rapporten ska 
vara rykande färsk lämnas den muntligt. 
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Motion E 50 
Motion E 51 
Motion E 52 
Motion E 53 
Motion E 54, fjärde att-satsen 

Motionerna behandlar i huvudsak frågorna om att den ekonomiska verksamheten ska planeras 
och löpa i samma intervall som det är förbundsmöte, att stadgarna bör ändras så att ekonomidis-
kussioner inklusive diskussioner om medlemsavgiftens storlek kan föras på varje förbundsmöte 
samt att förbundet öppnar upp för och tar bort hinder från ekonomidiskussioner på varje för-
bundsmöte. 

Som motionärerna har påpekat är det viktigt att förbundets ekonomi (budget) är flexibel och 
kan anpassas till den vid varje tillfälle rådande situationen, t ex vad avser medlemstapp, om-
världsförändringar mm. Vidare påpekas vikten av att kunna göra omprioriteringar mm för att 
kunna motverka nya förhållanden vid t ex regeringsskiften.  

Styrelsen har liksom, både i år och tidigare år, ingående diskuterat frågan om med vilken perio-
dicitet ekonomifrågorna och då framförallt medlemsavgiftens storlek ska behandlas av för-
bundsmötet, och funnit att det bästa är att även fortsättningsvis hantera de övergripande eko-
nomifrågorna vart fjärde år. Frågan har också lyfts på en rad förbundsmöten, senast 2006, som 
slutligen fastställt nuvarande ordning. 

Frågan om avgiftens storlek bör alltid beredas noggrant före en eventuell förändring både med 
hänsyn till omvärlden (konkurrenssituationen/andra förbunds avgifter mm) men också utifrån 
kontinuiteten med tanke på förbundets åtaganden och framförhållning. För att kunna förändra 
avgiftsmodellen med kort varsel kan dessutom styrelsen självt, enligt stadgarna, fatta beslut om 
avgiftsbefrielse i vissa speciella fall samt om det finns synnerliga skäl.  

Verksamhetsplan och budget upprättas årligen och anpassas löpande till de förändringar som 
sker exempelvis avseende medlemsantal. Under pågående verksamhets- och budgetår görs vid 
behov också nödvändiga omprioriteringar. Dessutom finns för styrelsen ekonomiska medel att 
nyttja för en flexibel, och till den aktuella situationen, anpassad verksamhet genom kortare pro-
jekt, särskilda aktiviteter och riktade insatser. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att  uppdra åt styrelsen att på varje förbundsmöte lämna en aktuell rapport om verk-
samheten och det ekonomiska läget i förbundet. 

att  bifalla E 54, fjärde att-satsen  

att  avslå motionerna E 50, E 51, E 52 och E 53  
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Medlemsutvecklingen 

Förbundets medlemsantal var som högst 1990. Då uppgick medlemsantalet till nära 171 000 
aktiva medlemmar. Därefter har medlemsantalet sjunkit. Störst har minskningen varit under 
senaste året, 2007 tappade förbundet 6 265 aktiva medlemmar. Medlemsutvecklingen åren 
2004-2007 framgår av nedanstående tabell. Total har förbundet netto tappat ca 12 000 aktiva 
medlemmar de senaste fyra åren. 

Antalet medlemmar (aktiva) vid utgången av resp år:  

År Redovisat medlems-
antal

Förändring jmf med 
föreg. år

2003 139 429
2004 137 978 - 1 451
2005 135 920 - 2 058
2006 * 133 713 - 2 207
2007 127 448 - 6 265
Summa - 11 981

 
* Inkl 680 nya medlemmar från Personalorganisationen inom Svenska Missionskyrkan och Medarbetarförbun-
det inom Evangelistiska Fosterlandsstiftelsen. 

Som framgår av ovanstående har medlemsminskningen ökat radikalt under senaste året. Detta 
gäller inte enbart SKTF utan hela svenska fackföreningsrörelsen. SKTF ligger något bättre än 
snittet inom TCO men minskningen är betydande och kommer givetvis, om den fortsätter, 
ställa stora krav på den fackliga rörelsen.  
 

Medlemsavgiften 

Förbundsavgiften är beroende av vilken typ av lokal organisation medlemmen tillhör. Avdel-
ningsavgift och klubbavgift fastställs av resp lokal organisation. Skillnaden i förbundsavgifter 
beror på att förbundets/centrets åtagande gentemot respektive grupp är olika. I stort sett betalar 
en genomsnittsmedlem lika mycket för sitt SKTF-medlemskap oavsett vilken typ av lokal orga-
nisation medlemmen tillhör. 

Medlemsavgift för olika medlemskategorier:  

 Medlem i  
avdelning 

Medlem i 
klubb

Medlem i 
allmän klubb

Förbundsavgift 1,00 % 1,16 % 1,21 %
Avdelningsavgift ca 0,21 %  - -
Klubbavgift ca - 0,05% -
Allmän klubb - - -
Summa 1,21 % 1,21 % 1,21 %

 

Förslag till avgift 
Under årens lopp har flera utredningar sett över medlemsavgiftens konstruktion. Man har enats 
om huvudprincipen att medlemsavgift ska betalas efter bärkraft dvs utifrån den lön/ersättning 
som en medlem uppbär. Det har varit en bra ordning som är lätt att förklara för medlemmarna 
bl a för att den upplevs som rättvis. 
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Förbundsavgifterna föreslås beräknas utifrån följande procentsatser på den lön/ersättning med-
lem uppbär.  

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

 

Högsta avgiftsgrundande lön och högsta avgift  
Högsta avgiftsgrundande lön föreslås även fortsättningsvis beräknas efter följande formel. Exem-
pel för 2008: 

 5,7 x basbeloppet (41 000)   = 19 475 kr  
                 12 mån 
 

Medlemsavgiften beräknad på högsta avgiftsgrundande lön ger för 2008: 

Högsta förbundsavgift 1  (1,00%) 195 kr 
Högsta förbundsavgift 2  (1,16%) 226 kr 
Högsta förbundsavgift 3  (1,21%) 236 kr  

 

Avgiften avrundas till jämna kronor. Någon lägsta avgift finns inte inom förbundet.  

Avgiften till SKTFs A-kassa beslutas av dess föreningsstämma och ingår inte i förbundsavgiften. 
Avgiften uppgår första halvåret 2008 till 333 kr. 

Motion E 55, tredje att-satsen 
Motion E 56 
Motion E 57 
Motion E 58 
Motion E 59 
Motion E 60 
Motion E 61 
Motion E 62 
Motion E 63 
Motion E 64 
Motion E 65 
Motion E 66 
Motion E 67 

Motionerna handlar om alltifrån en sänkning av avgiften för vissa grupper till sänkt avgift för 
samtliga medlemmar.  

Det kan vara lätt att förlora sig i kronor och ören, medan den viktiga frågan egentligen är vad 
man får för sin SKTF-avgift. Den listan kan göras lång. Förutom traditionellt fackligt stöd i 
löne- och trygghetsfrågor har SKTF breda erbjudanden; bl a karriärcoachning, CV-granskning, 
snabba svar via SKTF Direkt, inkomstförsäkring med söka-jobb-stöd, förmånliga övriga försäk-
ringserbjudanden, semesterstugor mm, mm. Studenternas frågor bevakas av Tria medan pensio-
närernas intressen hanteras av en aktiv pensionärsverksamhet. 

Ändå lever SKTF i vissa avseende på en marknad där de som inte prövat på inte alltid kan se 
fördelarna med vårt förbund. Avgiften kan spela en roll för dem som ännu inte riktigt etablerat 
sig på arbetsmarknaden. 
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En generell sänkning av förbundsavgift 1 till 0,85 % kan se lite ut medan det i själva verket mot-
svarar ett inkomstbortfall på förbundsavgiften med ca 41 Mkr. Detta motsvarar ca 40% av cent-
rens totala verksamhet eller drygt hälften av all (både central och regional) facklig verksamhet 
(exkl personal). Det förfaller orimligt att kunna minska avgifterna med belopp i den storleksord-
ningen samtidigt som det för den enskilde inte handlar om mer än drygt en tjuga (ca 26 kr) per 
månad.   

Att i alla lägen kunna ha den lägsta avgiften är en i princip omöjlig uppgift, dels skulle det inte 
fungera administrativt och dels skulle det inte vara möjligt med hänsyn till att den breda verk-
samhet som förbundet bedriver kostar en hel del. 

Förbundet har huvudprincipen att medlemsavgiften ska betalas efter bärkraft, dvs i princip den 
lön/ersättning man uppbär. Detta har förbundsmötet beslutat.  

Styrelsen kan enligt stadgarna fatta beslut om avgiftsbefrielse i vissa speciella fall. Det är viktigt 
att kunna förändra avgifterna, genom partiell avgiftsbefrielse, med kort varsel för att följa de 
konkurrerande förbunden. Under hösten 2007 sattes avgiften till 100:- för de som varit första-
gångsstuderande inom Tria och gått över till  aktivt medlemskap. (Syftet var att säkra Tria-
medlemmarna till aktivt medlemskap). Detsamma gäller för dem som tidigare arbetat och däref-
ter studerat minst två terminer eller nio månader.  

Som framgår av ovanstående är det viktigt att i vissa lägen snabbt kunna anpassa medlemsavgif-
ten till andra organisationers avgifter. Med hänsyn till detta är det viktigt att förbundsstyrelsen 
har den möjligheten och inte binds av ett förbundsmötesbeslut. Då skulle det krävas ett nytt 
beslut av ett förbundsmöte för att ändra avgiften för t ex studerande. 

I en motion föreslås att ungdomar under 30 år får samma avgift som de Tria-medlemmar som 
övergår till att bli aktiva medlemmar i SKTF. Styrelsen har diskuterat frågan och tycker att mo-
tionären pekar på en viktig åtgärd för att rekrytera även dem som inte kommer från det akade-
miska livet. Under 2007 fick förbundet knappt 1 000 medlemmar som var under 30 år. 

Av dessa kom 1/3 från Tria. Att bevilja även dessa samma avgift som dem som kom från Tria 
skulle minska summa medlemsavgifter med ca 1,4 Mkr/år. Styrelsen tillstyrker förslaget men 
anser att förbundsmötet ska uppdra till styrelsen enligt resonemanget ovan att bevilja denna 
avgiftsbefrielse.   

Andra motioner/förslag 

 Att bevilja alla nyutexaminerade studenter, oavsett om personen varit medlem i Tria el-
ler inte en billigare medlemsavgift har bemötts ovan. 

 Att lämna en ”lägsta-pris-garanti” i avgiftshänseende. Styrelsen anser att detta ter sig 
hanteringsmässigt svårt och ej heller önskvärt. 

 Att bevilja medlemmar som närmar sig pensionsåldern rabatt på medlemsavgiften. 
Denna grupp utgör en relativt stor del av medlemskåren. Styrelsen anser att en avgifts-
sänkning för dessa medlemmar skulle innebära ett stort inkomstbortfall för förbundet 
alternativt en stor kostnadsövervältring på yngre grupper om de totala medlemsavgifter-
na för att upprätthålla verksamheten fortfarande skulle hållas på samma nivå.   

 Att avgiftsbefria alla nya medlemmar första månaden. Att gå med i en facklig organisa-
tion måste handla om mer är att ”slippa betala” en månadsavgift i början av sitt med-
lemskap anser styrelsen. Det kan t o m bli kontrarproduktivt på så vis att man inte rik-
tigt ser kopplingen mellan att man fyllt i medlemsansökan och inbetalningskor-
tet/avgiftsavdraget om det kommer ytterligare en månad senare. 
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Några motioner tar upp frågan om prioriteringar i styrelsens verksamhetsplan och budget. När 
det gäller anslag till enskild regional verksamhet så har avdelningar och klubbar ett stort infly-
tande över prioriteringsfrågorna i regionerna, dels igenom t ex samordningsgrupper men också 
på regionkonferensen. Centren får en viss summa pengar att klara sin verksamhet med. I takt 
med att medlemsantalet har minskats har inte nivåerna kunna uppjusteras med inflationen.  

För 2007 redovisar samtliga center ändå ett överskott varför det inte egentligen har varit en fråga 
om bristande resurser.  

Vid några tillfällen har aktiviteter ställts in då anmälningarna varit alltför få. Verksamhetschefer-
na är medvetna om problemet och kommer framöver att än mer söka sig över regiongränserna i 
de fall då deltagarantalet verkar bli alltför litet.  

I motion E 65 lyftes frågorna om fördelning av avgifterna i fler dimensioner. Dels vill man skapa 
utrymme att öka avdelningarnas andel av en total avgift som i snitt ligger på ungefär 1,21% och 
dels vill man öka de regionala medlen samtidigt som de centrala ska minska. 

Avdelningar och klubbar skickar årsvis in sina årsredovisningar till förbundet. Av dessa framgår 
att många avdelningar och numera klubbar har ett betydande kapital. Den lokala organisatio-
nens eget kapital har så länge sammanställning gjorts legat kring 50 Mkr, eller på ca 400 
kr/medlem. Kapitalet fördelar sig olika mellan avdelningarna alltifrån ca 7 600 kr för dem som 
har minst till 4 000 000 kr för dem som har mest.  

Förbundets rekommendation är att en avdelning/klubb bör ha medel motsvarande ca 3-6 måna-
ders verksamhet (kostnader). Givetvis högre om man har egen personal. I snitt finns ett eget 
kapital som motsvarar ett års verksamhet (kostnader) hos avdelningarna och klubbarna. 

Centren har under åren redovisat ackumulerade överskott som per årsskiftet 2007/2008 uppgår 
till 12,6 Mkr. Även centralt har överskott utvisats i driften.  

Sammantaget framstår det som att det inte funnits någon direkt brist på driftsresurser i någon av 
de organisatoriska nivåerna inom förbundet. Ett förhållande som naturligtvis kan ändras om 
medlemsutvecklingen fortsätter att minska. 

Från tid till annan har det införts sökpotter för speciella ändamål. I samband med en stor omor-
ganisation i början på 90-talet infördes en kompetensutvecklingspott från vilken lokalavdelning-
arna kunde söka medel. I början på 2000-talet infördes en pott i ett annat syfte. Även om avsik-
ten var god så tog administrationen av dessa potter orimligt mycket kraft av dåvarande region-
kontor. Med nuvarande organisation skulle teoretiskt sett 500 avdelningar och klubbars ansök-
ningar hanteras av sju center. Ansökningarna skulle gås igenom – bedömning göras om de 
stämmer mot syftet, pengar utbetalas, kontroll av redovisningar och att ev resterande medel 
kommer in osv. Det hela blev mycket tidsödande.  

Av skrivningar ovan framgår att det som regel inte är brist på medel i verksamheten. Om det i 
något fall skulle vara omöjligt för en avdelning/klubb att p g a ekonomiska skäl inte deltaga i en 
aktivitet så anser styrelsen att man ska lyfta problemet med aktuellt center för en möjlig lösning.  

I motion E 66 föreslås att en arbetsgrupp med uppgift att jämföra och analysera andra förbunds 
medlemsavgifter utses och att gruppen ska återkomma med en redovisning och förslag till en 
förändrad avgift. 

Som nämnts i ovanstående har förbundet haft principen att avgiften ska betalas efter bärkraft. 
Detta har varit en bra princip under många år (%-avgiften infördes för 30 år sedan). Då ingick 
avgiften till a-kassan (ca 5 kronor/månad) i förbundsavgiften. 
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Förbundsstyrelsen har konstaterat att ovanstående princip självklart har sina fördelar. Samtidigt 
kan noteras att mer än hälften av medlemmarna i dagsläget betalar maxavgiften, då deras in-
komst ligger över lönetaket. För denna grupp uppfattas avgiften troligen som en fast avgift. A-
kasseavgiften är trots allt en fast avgifts för alla medlemmar oavsett inkomst. 

Den procentbaserade avgiftsmodellen är mycket komplex och därmed kostsam såväl administra-
tivt, då den kräver stora personalinsatser, samt underhållsmässigt då den också kräver stora IT-
insatser.  

Nuvarande medlemssystem Fait, har nu varit i drift i 11 år. Mycket har hänt inom IT-världen 
under dessa år. Det börjar nu bli dags att se över systemet. Inför denna översyn är det angeläget 
att utreda och fatta beslut om framtida avgiftsmodell. 

Styrelsen föreslår därför, med bifall till motion E 66, att förbundsmötet beslutar om att regio-
nerna utser en ledamot vardera att ingå i en utredningsgrupp. Denna grupp ska komma med 
förslag till 2010 års förbundsmöte om en avgiftsmodell för såväl förbundet som den lokala orga-
nisationen. Förslaget till 2010 års förbundsmöte ska föregås av en remissomgång bland avdel-
ningar och klubbar.  

Utgångspunkten är att den föreslagna modellen ska vara intäktsneutral för såväl förbundet som 
den lokala organisationen. 

Om utredningsgruppen kommer fram till en förändrad avgiftsmodell kan det komma att krävas 
omfattande systemutveckling varför en sjösättning av ett system med en ny avgiftsmodell inte 
kan ske förrän efter förbundsmötet 2012. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 

att  medlemsavgiften ska baseras på uppburen lön/ersättning 

att  Förbundsavgifterna ska vara enligt följande:  
Förbundsavgift 1: 1,00%,    
Förbundsavgift 2: 1,16%   
Förbundsavgift 3: 1,21% 

att  högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln  
5,7 x basbeloppet / 12 mån 

att uppmana förbundsstyrelsen att bevilja medlemmar under 30 år avgiftsbefrielse 
första året som medlemmar 

att  bifalla motion E 66 på så vis att regionerna hösten 2008 utser en ledamot vardera 
att ingå i en utredningsgrupp som till förbundsmötet 2010 ska komma med för-
slag till en avgiftsmodell för såväl förbundet som den lokala organisationen. För-
slaget ska föregås av en remissomgång bland avdelningar och klubbar. Den före-
slagna modellen ska vara intäktsneutral för såväl förbundet som den lokala orga-
nisationen. Avgiftens storlek ska i vanlig ordning fastställas av förbundsmötet 
2012. 

att  anse motion E 64 besvarad 

att  avslå motionerna, E 55 tredje att-satsen, E 56, E 57, E 58, E 59,  
E 60, E 61, E 62, E 63, E 65 och E 67 
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Konfliktfonden  

Kommunaltjänstemännen har haft strejkrätt sedan 60-talet. Förbundet började bygga upp kon-
fliktfonden att kunna användas såväl till strejk som vid lockout. Sedan början av 90-talet har det 
bokförda värdet på konfliktfonden (inkl andel i periodiseringsfonderna) stigit från 321 Mkr till  
1 018 Mkr (inkluderad avsättning mm enligt tidigare beslut för åren 2006 och 2007).  

Ett sätt att bedöma konfliktfondens potential, förutom att räkna den i absoluta tal, är att se hur 
många dagar förbundets medlemmar kan vara uttagna i konflikt. Fondens nuvarande nivå inne-
bär att samtliga medlemmar kan vara uttagna i en strejk alternativt lockout i ca 12,5 arbetsdagar, 
dvs mer än två arbetsveckor.  

Möjliga konfliktdagar de senaste sex åren: 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Antal dagar 11,8 11,7 11,5 11,5 11,4 12,5

 

Frågan om hur många ersättningsdagar som behövs är omöjlig att svara på. Förbundet måste 
dock ha resurser för att kunna driva kraven i flera på varandra följande avtalsrörelser, trots ev 
konflikt vid var och en av dessa. SKTF måste därför ha en ekonomisk beredskap för att sätta 
kraft bakom kraven, vare sig det handlar om en strejk eller hot om lockout. Möjligheterna till 
ekonomisk kompensation genom extra utdebiteringar av medlemsavgift p g a konflikt är mycket 
begränsade.  

Under senare år har antalet medlemmar som tillhör andra avtalsområden än kommun- och 
landstingssektorn ökat. Andelen är ca 25% av medlemmarna. Risken för en total strejk eller 
lockout för samtliga medlemmar har därmed minskat. 

Förbundets förmögenhet är placerade i fastigheter och aktie- och ränterelaterade värdepapper. 
Under den senaste femårsperioden har utvecklingen på börsen varierat kraftigt. Det har dock 
sedan förbundsmötet 2000 varit möjligt att använda en del av avkastningen efter skatt till verk-
samheten. I styrelsens förslag för den kommande fyraårsperioden föreslås detta avkastningsbidrag 
ökas från 19 Mkr till 20 Mkr per år.  
 

Bidrag till verksamheten 
Förbundets bokförda förmögenhet (ca 1 280 Mkr) består förutom av konfliktfonden också av 
övrigt eget kapital, s k balanserade överskott. De balanserade överskotten är bl a medel öron-
märkta för framtida kostnader, ackumulerade verksamhetsöverskott, styrelsens dispositionsfond 
mm. Proportionen är idag konfliktfond ca 80% och balanserade överskott ca 20%. Då resultatet 
av finansförvaltningen varje år hänförs till båda dessa delar av förmögenheten föreslås att avkast-
ningen hädanefter fördelas proportionellt.  

Exempel 
Uppgår avkastningen till 3% efter skatt blir avkastningen netto ca 38 Mkr. Detta förde-
las därefter så att ca 80% eller 30 Mkr hänförs till konfliktfonden och 20% eller 8 Mkr 
läggs kommande år till verksamhetens budget.   

Från de 30 Mkr till konfliktfonden tas 20 Mkr som ett avkastningsbidrag till verksam-
heten. Kvar att avsättas till konfliktfonden blir 10 Mkr. 

Om exemplet avser verksamhetsåret 2009 innebär detta 8 Mkr ”extra” finns att använda i verk-
samheten budgetår 2011. 
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Sammantaget blir det i exemplet 28 Mkr till driften och 10 Mkr till konfliktfonden  

Om finansförvaltningen något år skulle gå med underskott, t ex vid ett mycket kraftigt börsfall, 
får underskottet avräknas mot konfliktfonden, så att inte driften blir lidande.  

Eventuella överskott från driften – t ex ökade medlemsintäkter eller minskade kostnader – på 
samma sätt som för åren 2005-2008, avsätts till framtida projekt mm. Det förutsätter givetvis att 
eventuella underskott i driften tidigare år är täckta. 

Sammantaget innebär ovanstående förslag att bidraget från avkastningen kalkylmässigt ökar från 
19 till 28 Mkr årligen. 

Om och när medlemskurvan framöver vänder upp igen kan det finnas anledning att ompröva 
storleken på avsättningen till konfliktfonden. Det får bli ett uppdrag som förbundsmötet då får 
hantera. 

Motion E 54, första, andra och tredje att-satsen  
Motion E 55, första och andra att-satsen 
Motion E 68 
Motion E 69 
Motion E 70 

Förslag finns att inga avsättningar ska göras kommande period utan i stället nyttjas för att stärka 
värdet av medlemskapet i SKTF genom t ex medlemsaktiviteter och förbättrade medlemsförmå-
ner, att inga avsättningar görs i framtiden tills annat beslut fattas av ett förbundsmöte och att 
medlen återförs till medlemmarna i form av ”återbäring” samt att inte någon avsättning görs av 
avkastningen 2009 och att en diskussion förs på förbundsmötet hur dessa medel bäst används 
relaterat till den situation som råder  

Som grund för att inte ytterligare framtida avsättningar behövs anges bl a medlemsminskningen. 
Trots medlemsminskningen har dock inte kapitalets andel per medlem, mätt i konfliktdagar, 
ökat markant (se tabellen ovan). Detta då även nivån på konfliktersättningen ökat i samband 
med den årliga löneutvecklingen. 

Vidare uttrycks i en motion att kostnadsramarna bör ökas och att förbundet ”måste gå på offen-
siven och satsa” då det inte går att ”bromsa sig ur en uppförsbacke”. Som styrelsen visat på i bl a 
avsnittet om medlemsavgiften har under ett flertal år överskott uppkommit hos centren och 
också några år från den centrala verksamheten. Medel har således funnits i tillräcklig omfattning 
för verksamhet. Vidare har redogjorts för att ekonomiska resurser finns för särskilda satsningar 
mm. För att möta medlemsbortfallet har en rad åtgärder som projektet med en rekryteringsen-
het, FacketFörändras.nu, särskilda rekryterings- och opinionsbildningsinsatser påbörjats och 
genomförts. Vanligen är det inte pengar utan goda idéer som saknats. 

Förslaget om återbäring till medlemmarna årligen är möjligen en god tanke men en både admi-
nistrativt och tekniskt svårhanterlig åtgärd. Det måste finnas ett regelverk för vilka medlemmar 
som ska få återbäring och hur mycket man ska få (de som är medlemmar vid årets slut, hur länge 
man varit medlem under aktuellt år, vilken avgift man betalat under resp månad osv). Hur ska 
ett eventuellt finansiellt underskott vid ett börsfall hanteras?  

Är inte avkastningen betydande blir heller inte återbäringen högre än ett par tior per medlem, en 
nettoavkastning på 3% ger, som framgår av exemplet ovan, 10 Mkr att fördela, dvs endast en 
återbäring på 79 kr / medlem. Detta utan beaktande av kostnaden för administrationen av utbe-
talningen av återbäringen. 
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Vad gäller utökade medlemsförmåner ställer sig styrelsen positiv till sådana. Förbundet har bl a 
investerat i semesterstugor på fyra olika platser som medlemmar kan hyra för ett förmånligt pris. 
Styrelsen arbetar löpande med att förbättra förmånernas innehåll och pris.  

Av tidigare avsnitt framgår att styrelsen föreslår att de framtida avsättningarna till konfliktfonden 
reduceras jämfört med nuvarande modell. Avkastningsbidraget föreslås höjas till 20 Mkr årligen. 
Dessutom föreslås att resterande avkastning delas proportionellt mellan konfliktfonden och verk-
samheten genom att ränta tillgodogörs det balanserade överskottet som tillkommit utifrån verk-
samhetens överskott. Ett år med 3% i nettoavkastning skulle ge ett extra verksamhetsutrymme 
om ca 8 Mkr. 4% i nettoavkastning ger ytterligare ca 2 Mkr osv.  

Urholkas kapitalet, dvs avsätts inte årligen förräntningen (finansavkastningen), minskar på sikt 
också den reala årliga avkastningen. För att verksamhetsbidrag, i nuvarande och av styrelsen 
föreslagen omfattning för kommande fyra år, ska vara möjliga även i framtiden är det viktigt att 
det totala kapitalet bibehålls på en hög nivå som genererar en hög årlig avkastning. Detta också 
för att möta framtida lågkonjunkturer och år med låg eller ingen avkastning på den finansiella 
marknaden. 

Motion E 54 och E 55: Förbundsmötet 2004  beslutade på förslag från ett enhälligt ekonomiut-
skott att överskottet i finansförvaltningen efter skatt och avkastningsbidrag under åren 2005-
2008 ska tillfalla konfliktfonden. I motion E 54 föreslås bl a att detta beslut inte ska verkställas 
avseende år 2006 och 2007 och att frågan behandlas på dagordningen på förbundsmötet 2008 
innan beslut om styrelsens förslag beträffande vinstdisposition tas. 

Intentionerna i motion E 54 och yrkandet i motion E 55 är att förbundsmötesbeslutet från 2004 
ej heller ska gälla 2008 års eventuella finansöverskott. 

Styrelsen föreslår i årsredovisningarna för 2006 och 2007 att överskottet efter skatt och bidrag 
till driften ska tillfalla konfliktfonden. Revisorerna har tillstyrkt förslagen. 

Styrelsen anser att beslut fattade av tidigare förbundsmöten ska följas och yrkar därför avslag till 
aktuella delar i ovanstående motioner. 

Förbundsstyrelsen förslår förbundsmötet besluta 

att  resultatet från finansförvaltningen ./. skatt åren 2009-2012, fördelas mellan verk-
samheten, att användas kommande budgetår, och konfliktfonden i proportion 
till resp storlek av bokfört balanserat överskott och konfliktfond vid ingången av 
året  

att  20 mkr av konfliktfondens avkastning årligen under perioden 2009-2012 ska till-
skjutas verksamheten 

att  överskott i driften kan användas till framtida projekt 

att anse motionerna E 68, andra att-satsen och E 70, andra att-satsen besvarade  

att  avslå motion E 54, första, andra och tredje att-satsen, motion E 55, första och 
andra att-satsen, E 68, första att-satsen, E 69 samt E 70, första att-satsen 
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Administrativa rutiner   

Motion E 71 
Motion E 72 
Motion E 73 
Motion E 74 
Motion E 75 

Motionerna behandlar förbundets e-postsystem och rutinerna och hanteringen av medlemmars 
tillhörighet till en avdelning/klubb efter arbetslöshet och om avdelningar/klubbars behörighet till 
uppgifter om andra medlemmar än egna i medlemsregistret.   

SKTF erbjuder Förtroendevalda ett e-postkonto med en e-postadress (fv.sktf.se). Idag är det ca 
150 förtroendevalda som har ansökt om konto och använder denna möjlighet. Systemet är en 
väl etablerad produkt på marknaden, Microsoft Exchange, och är dimensionerat för att klara ca 
15 000 samtidiga användare. Denna tjänst fungerar som regel bra och problemen hos motionä-
ren är isolerade till dem. Motionärens problem med mailsystemet för förtroendevalda är upp-
märksammat och löst under våren 2008. 

När en medlem blir helt arbetslös förs medlemskapet över till Allmänna klubben vid respektive 
center. Samtidigt skickas ett brev till medlemmen med information om vikten av att meddela 
förbundet när hon/han fått arbete igen. Detta för att medlemmen ska kunna få service och hjälp 
från rätt avdelning/klubb. Om den arbetslöse medlemmen inte har hört av sig inom 12 månader 
skickas ett brev i vilket förbundet bl a efterfrågar uppgift om eventuell ny anställning. Om med-
lemmen inte svarar skickas nya frågebrev med olika tidsintervall. När en medlem meddelar för-
bundet att arbete erhållits förs denna över till den avdelning/klubb som gäller för den arbetsplat-
sen. Denna överföring sker vid närmast efterföljande månadsskifte. 

Förtroendevalda som av avdelningen/klubben beviljats behörighet till MiniFaIT kan se och för-
ändra ett stort antal uppgifter avseende sina medlemmar. Vad gäller övriga medlemmar kan 
förtroendevalda via personnummer se vilken avdelning/klubb medlemmen tillhör.  

Med anledning av önskemål i motionerna har förbundet nu ändrat sina rutiner så att förtroen-
devalda fr o m våren 2008, kan söka medlemmar i annan lokalavdelning/klubb utifrån namn 
mm.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionerna E 71, E 72, E 73, E 74 och E 75 besvarade 

 

 

Räkneexempel 2009-2012 

Med utgångspunkt från ovanstående antaganden om avgiftsuttag, avkastningsbidrag från finans-
förvaltningen och fördelning av resterande avkastning enligt föreslagen modell mellan verksam-
heten och konfliktfonden, kompletterat med nedanstående förutsättningar har ett räkneexempel 
för åren 2009-2012 tagits fram.  

Övriga antaganden: 

 Medlemsutveckling: minskning med 3 000 medlemmar per år 

 Inflation: ca 2% per år 
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 Löneutveckling varierar över åren med 3,0-3,8 % per år och ger genomslag i avgiftshän-
seende med 1,5 -1,9% 

 Tillkommande avgift 2 och 3, (0,16 resp 0,21 procentenheter) tillförs centren 

 Nettoavkastning på kapitalet: 3% efter skatt 

Avsikten med räkneexemplet är att det ska vara ett underlag för att utvisa vilken volym verksam-
het, jämfört med dagens, som kan bedrivas framöver under vissa givna förutsättningar.  

Räkneexemplet är inte en budget som pekar ut viss specifik verksamhet för ett antal år framåt. 
Varje förbundsmöte beslutar om de förbundsgemensamma frågorna för närliggande år. Där-
emellan är det förbundsstyrelsen som har det exekutiva ansvaret för verksamheten och därmed 
budgeten i sin helhet. Förbundsmötet har sedan att granska styrelsens förvaltning, detta sker bl a 
med de av förbundsmötet valda revisorerna. 

Kostnadsanpassning  
Som framgått av avsnittet om medlemsutvecklingen har förbundet under en rad av år tappat 
medlemmar och därmed intäkter i form av medlemsavgifter. Om detta fortsätter blir resultatet 
ett ökande glapp mellan intäkter och kostnader. Summa intäkter täcker inte summa kostnader 
vid en oförändrad verksamhetsvolym med hänsyn till inflation mm. Det blir därför nödvändigt 
att fortsätta minskningen av kostnadsmassan framöver. 

För ett nollresultat krävs att kostnadsmassan minskas med 63,3 Mkr under perioden. 

Under kommande fyraårsperiod kommer drygt 25 av förbundets tjänstemän att gå i pension. 
Förbundsstyrelsen har i räkneexemplet utgått från att ca 2/3 av dessa tjänster inte återbesätts. 
Totalt sparas 37,3 Mkr över perioden genom detta. 

För att täcka resterande glapp om 26 Mkr blir det nödvändigt att minska kostnaderna även i 
övrigt. 

Fyra år är en lång period. Självfallet kan de parametrar som räkneexemplet bygger på förändras 
över tiden, vilket i sin tur påverkar resurserna framöver. Om så sker kommer förbundsstyrelsen 
att inarbeta konsekvenserna härav i de årliga verksamhetsplaner och budgetar som upprättas. 

1 000 medlemmar är 2 Mkr 
I ett positivare scenario där medlemsminskningen stannat av eller t o m att medlemsutveckling-
en vänt uppåt som ett resultat av stora satsningar som förbundet gör i och med SKTF 2012 kan 
de ekonomiska förutsättningarna förändras radikalt: 

I räkneexemplet har utgångspunkten varit att medlemsutvecklingen är fortsatt negativ med  
3 000 medlemmar per år. Men en ökning av medlemsantalet om 1 000 personer ger 2 Mkr årli-
gen i ökade medlemsavgifter. 

 Upphör minskningen helt resulterar detta i 6 Mkr i utebliven intäktsminskning år 1, 
följande år 12 Mkr, tredje året 18 Mkr osv.  

 Om medlemsutvecklingen skulle vända uppåt blir effekten än bättre. En ökning med  
1 500 medlemmar varje år skulle medföra ett utökat budgetutrymme med 9 Mkr år 1, 
18 Mkr år 2 osv till 36 Mkr år 4 jämfört med räkneexemplet. 

Två nya medlemmar i varje avdelning/klubb är tusen nya medlemmar i förbundet. 
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Bilaga   

Räkneexempel 2008 2009 2010 2011 2012  
  
Medlemsintäkter 282,0 276,0 270,0 265,0 260,0 
  
Kostnader  
Parlamentarism 7,8 7,2 7,2 7,2 7,2 
Förb gem verksamhet mm 44,9 43,8 44,2 41,9 39,7 
FacketFörändras.nu 2,6 2,6 - - - 
SKTF Media  26,7 27,3 26,6 26,1 25,5 
TCO m fl 17,2 16,8 16,7 16,6 16,5 
Personal 148,1 151,6 149,6 147,9 146,2 
Expedition och avskrivningar 25,4 25,8 25,9 25,8 25,8 
IT och medlemssystem 10,0 10,2 10,2 10,2 10,2 
Inkomstförsäkring inkl fond. 13,9 13,9 13,9 13,9 13,9 
FS dispositionsfond 4,7 4,0 3,7 3,4 3,0 
 301,3 303,2 298,0 293,0 288,0 
  
Verksamhetsresultat -19,3 -27,2 -28,0 -28,0 -28,0 
  
Avkastningsbidrag - fast 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Avkastningsbidrag - rörligt  - - - 8,0 8,0 
Driftsöverskott från 2005-2007 - 8,0 8,0 - - 
  
Över-/underskott -0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 

  
 I räkneexemplet ovan har antagits en medlemsminskning med 3 000 medlemmar per år 

åren 2009-2012.  

 Ett oförändrat antal medlemmar åren 2009-2012, jämfört med 2008, ger varje år ut-
ökade budgetmedel med 6 Mkr.  

 En ökning av medlemsantalet om 1 500 personer åren 2009-2012 ger ytterligare 3 Mkr 
årligen i ökade medlemsintäkter. 
 

(Belopp i Mkr) 

Andra antaganden om 
medlemsutvecklingen 

medl. 2009 2010 2011 2012 

Oförändrat medlemsan-
tal jmf med 2008  

+/-      0 6,0 12,0 18,0 24,0

Årlig ökning 2009-2012 + 1 500 9,0 18,0 27,0 36,0
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Övriga frågor inom avsnitt E 

 

En egen a-kassa – hot eller möjlighet?  

Motion E 76 
Motion E 77 
Motion E 78 

Frågan om hur a-kassan ska organiseras och vem som ska vara huvudman i framtiden är mycket 
komplex. Den så kallade obligatorieutredningen pågår och kommer att lägga fram sitt betänkan-
de senast den 30 september enligt nuvarande tidplan. Dock verkar det, i skrivande stund, oklart 
hur den sittande regeringen egentligen ser på ett obligatorium, då både finansminister Anders 
Borg och arbetsmarkandsminister Sven-Otto Littorin har antytt att det inte blir något obligato-
rium under innevarande mandatperiod. Inom ramen för utredningen är också frågan om avgif-
ternas konstruktion och storlek en central fråga. Enligt ett förslag från regeringen, så kommer 
avgiften att sänkas från halvårsskiftet, vilket enligt preliminära uppgifter skulle innebära en 
sänkning på ca 100:-/månad för SKTFs medlemmar. SKTF följer och påverkar obligatorieut-
redningen genom att delta i den referensgrupp inom TCO som jobbar med frågan.  

En utredning pågår också om en gemensam TCO-a-kassa, utifrån beslut under hösten 2008 i 
TCO-styrelsen. Beslutet fattades på uppdrag av bl a SKTF, och innebar att TCO-kansliet fick i 
uppgift att i första hand undersöka möjligheten att skapa en gemensam TCO a-kassa med 
branschindelning. I andra hand undersöka möjligheten att starta en a-kassa för akademiker. 
Syftet med en gemensam a-kassa med branschindelning är att undvika priskonkurrens mellan a-
kassor på basis av differentieringen av medlemsavgifterna. Samtidigt ska branschindelningen 
göra det möjligt att internt ha skilda a-kasseavgifter. 

SKTFs förbundsstyrelse har vid flera tillfällen haft ingående diskussioner om förhållandet mellan 
SKTF och SKTFs a-kassa, samt hur förbundet ska förhålla sig under pågående utredning och 
när det är rätt läge för att ta ställning. Styrelsen har konstaterat att det hittills finns för många 
obesvarade frågor och för stor osäkerhet i hur den ena eller andra lösningen påverkar förbundet 
och medlemmarna, varför det nu inte är möjligt att göra ett seriöst ställningstagande.  

Ett resultat av förbundsstyrelsens tidigare diskussioner var emellertid, att förbundsstyrelsen redan 
under våren 2007 beslutade att ge möjlighet för SKTF-medlemmar med akademisk utbildning 
att ha kvar sitt fackmedlemskap i SKTF och byta a-kassa till akademikernas a-kassa, AEA.  

Styrelsen öppnade upp för den möjligheten med anledning av den konkurrenssituation i fråga 
om avgiftens storlek, som råder mellan vår egen a-kassa och AEA.  

Förbundsstyrelsens samlade bedömning är således att det vore oklokt att ta ställning till, vare sig 
frågan om en separation mellan förbundet och a-kassan, eller i frågan om vi ska vara med och 
administrera a-kasseförsäkringen vid ett eventuellt obligatorium. Skälet till ställningstagande är 
att det för närvarande inte finns tillräckligt säkra underlag, för hur ett obligatorium och föränd-
ring av administrationen av arbetslöshetsförsäkringen skulle påverka SKTF och medlemmarnas 
agerande.  

På grund av frågans komplexitet och pågående utredningsarbete kommer en lägesrapport att ges 
på förbundsmötet. 
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Förbundsstyrelsens slutsatser är: 

 Att i nuläget inte förorda en separation mellan a-kassa och fackförbund utan fortsätta 
den strategiska diskussionen. 

 Att fortsätta följa obligatorieutredningen på egen hand och genom bl a TCO:s arbets-
grupp. 

 Att följa och avvakta resultatet av utredningen om en gemensam TCO-a-kassa. 

 
Motion E 76 föreslår att SKTFs a-kassa ska skiljas från förbundet, att SKTF inte ska vara med 
och administrera en obligatorisk a-kassa, samt att fram till dess att detta kan genomföras ska 
SKTF informera om att a-kassan inte är SKTFs a-kassa. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion E 76  

 

Motion E 77 föreslår att förbundet ska göra en utvärdering om obligatorisk a-kassa gärna till-
sammans med övriga TCO-förbund. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion E 77 besvarad 

 

Motion E 78 föreslår att SKTF ska verka för att den förhöjda avgiften vid sjukdom och tillfälligt 
korta arbeten ska försvinna. 

Detta är en fråga som SKTF påverkar via den arbetsgrupp inom TCO som följer arbetet med 
obligatorieutredningen, där också avgiftsfrågorna är centrala.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion E 78 besvarad 

 

Motion E 79 

Förhållandet mellan SKTF och SKTFs A-kassa, och förbundets grundvärderingar. 

När det gäller förhållandet mellan SKTF och SKTFs A-kassa, så kan det uppstå svåra och ibland 
motstridiga situationer, då a-kassorna styrs av lagar och regler, som inte förbundet förfogar över.  

I grunden är det lagen om arbetslöshetsförsäkring, som styr a-kassans arbete och myndighetsut-
övningen, men förbundsstyrelsen menar, att just för att SKTFs värderingar ändå ska påverka och 
vara vägledande för a-kassans arbete, så finns en personunion mellan SKTF och SKTFs A-kassa, 
utifrån att ledamöterna i a-kassans styrelse också sitter i SKTFs förbundsstyrelse.  

När det gäller individärenden har förbundet i flera fall under årens lopp företrätt medlemmar 
gentemot a-kassan. SKTF kan ge juridiskt bistånd i form av rättshjälp. I de fall förbundet efter 
en juridisk genomgång av sakfrågan, bedömer att det kan vara framgångsrikt att driva ärendet 
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vidare till nästa instans, så gör man det. Den juridiska bedömningen kan peka mot att fel beslut 
har fattats eller att rättsläget är oklart pga att det inte finns prejudikat i frågan.  

När det gäller frågan om det är rimligt att ”stänga av” någon, innan det är klarlagt om något fel 
begåtts, gäller följande om motionären med ”stänga av” menar att en medlem blir utesluten pga 
bristande betalning: En a-kassas uppgift är, enligt bl a förvaltningslagen, att självmant fatta ett 
beslut så snabbt som möjligt utifrån tillräckliga underlag. Beslutet kan sedan överklagas av den 
enskilde och omprövas av högre instans. För att behålla medlemskapet i a-kassan, så måste man 
betala avgiften i avvaktan på att få saken prövad av högre instans. 

Under 2007 blev 4 042 medlemmar uteslutna från SKTFs A-kassa pga bristande betalning. Nå-
gon statistik över hur många av just dessa personer som har överklagat finns inte på vår a-kassa, 
som heller inte fått någon särskild återkoppling från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, 
IAF, om att man ändrat något av besluten.  

Avslutningsvis till frågan om information, där det självfallet är förbundsstyrelsens uppfattning att 
informationen från a-kassan ska vara så tydlig och klar som någonsin är möjligt, så att alla med-
lemmar kan förstå beslut och motivering till beslut.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion E 79 besvarad 

 

Senior- och pensionärsverksamheten 

Motion E 80 
Motion E 81 
Motion E 82 
Motion E 83 
Motion E 84 
Motion E 85 
Motion E 86 
Motion E 87 

Senior- och pensionärsavdelningen 

Styrelsen har under temat SKTF 2012 tagit upp de viktigaste framtidsfrågorna för förbundet och 
bedömningen är att SKTF står inför en av de största utmaningarna sedan förbundet bildades 
1936. Nyttan av fackligt medlemskap ifrågasätts och de yngre välutbildade människorna, som är 
på väg ut på arbetsmarknaden måste vinnas för den fackliga idén. SKTF 2012 handlar därför om 
att rekrytera yngre, nyanställda och akademiker till förbundet. Det handlar också om att behålla 
de aktiva medlemmar som vi redan har och få dem att uppleva fortsatt nytta med medlemskapet. 
I arbetet framöver ingår också att utveckla arbets- och inflytandeformer som attraherar dem som 
är yrkesverksamma idag. 

Detta gör att förbundsstyrelsen också har för avsikt att se över och utreda förutsättningarna för 
våra pensionärsmedlemmar och senior- och pensionärsavdelningen, precis som avdelningen 
föreslår i sitt yttrande över motionerna E 84-85, och som avdelningen också beslutade på sitt 
årsmöte 2008-04-02.  

Senior- och pensionärsverksamhetens framtida inriktning 
Sedan flera år tillbaka har frågan om senior- och pensionärsavdelningens roll inom förbundet 
varit föremål för diskussion, såväl i den egna avdelningen, som i förbundsstyrelsen. Det diskus-
sionen bl a har handlat om, är om avdelningen ska vara en egen avdelning med nuvarande än-
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damål eller en kamratförening med lokal förankring, med möjlighet till social samvaro och del-
tagande i olika medlemsaktiviteter. 

Senior- och pensionärsavdelningen har idag en organisation på central, regional och lokal nivå, 
med stadgar som är beslutade av förbundsstyrelsen.  

Avdelningens nuvarande ändamålsparagraf ser ut på följande sätt: 

”§ 1 Ändamål 
SKTF avd 700 Senior och pensionärsavdelningen är en rikstäckande avdelning för med-
lemmar huvudsakligen inom SKTFs verksamhetsområde. Även seniorer/pensionärer som 
tidigare tillhört SKTF eller något annat TCO-förbund äger rätt att erhålla medlemskap. 

Ändamålet med verksamheten är att bevaka, utveckla och tillvarata pensionärernas intres-
sen främst inom 

 bård och omsorg 

 ekonomi och försäkringar 

 trygghet och säkerhet 

 stimulans och utveckling 

 samt i övrigt bevaka seniorernas/pensionärernas intressefrågor 

För avdelningens verksamhet ska dessa stadgar, SKTFs stadgar i tillämpliga delar och den 
valordning som fastställs av förbundsmötet gälla.” 

I samband med att senior- och pensionärsavdelningen önskade ingå ett samarbetsavtal med en av 
de riksomfattande pensionärsorganisationerna, tog förbundsstyrelsen i januari 2007 upp och 
diskuterade den viktiga principiella frågan om avdelningens roll och status. Förbundsstyrelsens 
beslut i frågan blev att avdelningen inte medgavs teckna den typen av samarbetsavtal, då förbun-
dets ambition inte var eller är att konkurrera med redan befintliga pensionärsorganisationer. 
Förbundsstyrelsen ansåg istället att avdelningens uppgift var att driva ”sina” frågor inom ramen 
för SKTF. 

Förbundsstyrelsens ställningstagande utgick och utgår även nu ifrån att det idag finns fem riks-
omfattande pensionärsorganisationer, som tagit till sin uppgift att politiskt driva, påverka och 
opinionsbilda i olika frågor som berör pensionärerna.  

SKTFs uppgift är att som fackförening bevaka och förhandla fram bra trygghets- och pensions-
villkor för medlemmarna, samt att vara pådrivande i olika välfärdsfrågor. De olika organisatio-
nernas uppgifter kompletterar varandra på ett bra sätt och som pensionärsmedlem i SKTF kan 
man självfallet också välja att vara medlem i någon av de riksomfattande pensionärsorganisatio-
nerna.   

Med anledning av de utmaningar som förbundet nu står inför, och de prioriteringar som det 
kräver, vill förbundsstyrelsen ta ytterligare ett steg i att förtydliga och förändra mål och syfte med 
senior- och pensionärsavdelningen. Förbundsstyrelsens uppfattning är att inriktningen av SKTFs 
pensionärsverksamhet ska vara enbart lokal och att verksamheten ska vara i form av lokala kam-
ratföreningar, som ger möjlighet till social samvaro och olika typer av medlemsaktiviteter för 
målgruppen. Därutöver ska framtida pensionärsmedlemmar självfallet också erhålla SKTF-
tidningen. På så sätt menar förbundsstyrelsen att före detta aktiva medlemmar har möjlighet att 
följa utvecklingen i förbundet och lokalt bidra på olika sätt till det fackliga arbetet. 

 



 

E. Drivkrafter för framtiden 75

Utifrån ovanstående förslag till inriktning av senior- och pensionärsverksamheten föreslås 
också följande förändringar i förbundets stadgar: 

§ 3 Medlemskap mom. 1. Följande kan bli medlem i förbundet, punkt  6:  

Förslag till ny lydelse, ”den som lämnat sin anställning med pension och varit medlem i förbun-
det”. 

§ 4 Medlems rättigheter och skyldigheter, mom. 6 

Förslag till ny lydelse, ”Pensionärsmedlem får endast ha förtroendeuppdrag inom pensionärs-
verksamheten”. 

§ 6 Förbundsmötet mom. 3 

Förslag till ny lydelse, ta bort ”Pensionärsverksamheten har rätt att sända två observatörer med 
yttrande- och förslagsrätt. Dessa har dessutom rösträtt i de frågor som rör pensionärsmedlemmar 
och pensionärsverksamhet.” 

Utifrån ovanstående föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta 

att  inriktningen av SKTFs pensionärsverksamhet ska vara i form av lokala kamratfö-
reningar, med möjlighet till social samvaro och medlemsaktiviteter, 

att genomföra ovanstående stadgeändringar 

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning, med uppdraget att före-
slå en förändring av SKTFs pensionärsverksamhet med ovanstående inriktning, 
inför beslut i förbundsstyrelsen. 

 

 

Motionerna E 80 och E 82 tar upp frågan om att medlemmar, som lämnat SKTF före pensio-
neringen ska kunna bli medlemmar i senior- och pensionärsavdelningen. Detta är redan möjligt 
idag.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse motionerna E 80 och E 82 besvarade 

 

Motion E 81 tar upp möjligheten för make/maka att bli pensionärsmedlem i SKTF. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att avslå motion E 81  

 

Motion E 83 tar upp möjligheten för senior- och pensionärsavdelningen att bilda lokala sektio-
ner.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta, 

att anse motion E 83 besvarad 
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Motionerna E 84 och E 85, tar upp frågan om utökad rösträtt och representation för senior- 
och pensionärsavdelningen vid SKTFs förbundsmöte. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta, 

att avslå motionerna E 84 och E 85 

 

Motionerna E 86 och E 87 tar upp frågor ang. förbundets rutiner vid själva övergången till pen-
sionärsmedlemskap. Motionärerna vill att man primärt ska erbjudas medlemskap i den närmast 
belägna sektionen, och inte som idag hänvisas till den centrala organisationen.  

Utifrån förbundsstyrelsens förslag om ny organisation för senior- och pensionärsavdelningen, 
kommer det i framtiden inte att finnas någon central nivå inom pensionärsverksamheten, varför 
motionärernas yrkande inte längre blir relevant. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta, 

att anse motionerna E 86 och E 87 besvarade 

 

Motion E 88  

tar upp frågan om senareläggning av motionstiden.  

Förbundsmötet 2006 beslöt att flytta fram datumet 1 månad så att handlingarna till förbunds-
mötet kom ut tidigare. Förbundsstyrelsen anser att det beslutet nu får fullföljas för att senare 
utvärderas. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motion E 88  

 

Motion E 89 
Motion E 90  
Social Qrage 

Social Qrage är en av läsarna mycket uppskattad yrkestidning och upplagan ökar och är nu  
6 000 per nummer (maj 2008). För att tidningen fullt ut ska bära sina egna kostnader behövs 
ytterligare cirka 3 000 fullt betalande prenumeranter. 

Systemet med personligt prenumererade yrkestidningar finns sedan länge inom flera fackför-
bund, till exempel Lärarförbundet och SSR. Lärarförbundet utökar nu sin tidningsflora med två 
ytterligare titlar som kommer att finansieras genom en avgift som läggs på medlemsavgiften. 

Det pågår ett aktivt arbete med att öka antalet prenumeranter och från årsskiftet fram till och 
med maj har Social Qrage fått cirka 200 nya läsare. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att 
prenumerationssystemet fungerar bra men att tidningen behöver ytterligare några år för att eko-
nomiskt stå på egna ben. Därför avslår förbundsstyrelsen andra att-satsen i motion E 90. 
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SKTF försöker aktivt, som motion E 89 föreslår, att hitta medfinansiärer till Social Qrage. Till 
exempel är tidningen numer också medlemstidning för YSS, Yrkesförbundet Sveriges Socialarbe-
tare. Förhandlingar har även förts med andra intresseorganisationer. 

Förutom 2 400 betalande prenumeranter så distribueras Social Qrage kostnadsfritt till 1 200 
medlemmar i Tria som går sociala utbildningar på högskolor och universitet samt till cirka 1 100 
förtroendevalda inom SKTF. Tidningen används också i Trias uppsökande verksamhet på de 
olika utbildningarna. SKTFs kostnader för tidningen beräknas i år uppgå till 814 000 kronor. 

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att Social Qrage borde användas mer av förtroendevalda i 
arbetet med medlemmar inom omsorgen och det sociala området. Dessutom är Social Qrage ett 
viktigt argument när det gäller rekrytering av nya medlemmar. 

Att som motionären till motion E 89 föreslår binda upp sig för i vilken omfattning tidningen 
ska komma ut under den närmaste fyraårsperioden är opraktiskt. Fyra år är en lång tid och ut-
givningstäthet och periodicitet kan komma att behöva förändras. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  anse motion E 89 och motion E 90, första att-satsen besvarade 

att  avslå motion E 90, andra att-satsen 

 

Motion E 91 

SKTF-tidningen och barrikaderna och löneavtalet inom HÖK. 

SKTF-tidningen har en fri och självständig roll inom SKTF. I den policy som finns för tidning-
en står det som första punkt:  

”SKTF-tidningen är en medlemstidning vars mål är att tillvarata och främja medlemmarnas 
ekonomiska, fackliga och yrkesmässiga intressen. Genom tidningen får SKTFs medlemmar ny-
heter och kunskap som rör dem i deras arbete.” 

Vidare slår policyn fast att  

”Med beaktande av att yttrandefrihet och öppenhet är grundpelare i samhället ska SKTF-
tidningen värna medlemmarnas demokratiska rättigheter. SKTF-tidningen ska aktivt verka för 
ett jämställt arbetsliv och motverka alla former av diskriminering. SKTF-tidningen ska bidra till 
en ökad facklig medvetenhet och sammanhållning inom förbundet. Tidningen ska skildra och 
granska den fackliga verksamheten, såväl lokalt som centralt, samt ge medlemmarna en allsidig 
och saklig information.” 

”SKTF-tidningen ska ha en fri och självständig ställning inom organisationen och ska ges till-
gång till information från övriga delar av förbundet. Med tryckfrihetsförordningen som grund 
ska verksamheten bedrivas enligt spelreglerna för press, radio och tv. Tidningen ska hålla hög 
journalistisk kvalitet.” 

Med andra ord har tidningen redan den ställning som motionen avser. 

När det gäller frågan om löneavtalet så oroar den höjda inflationstakten förbundsstyrelsen. Om 
den i skrivande stund höga inflationstakten består under 2008 och 2009 så föreligger det delvis 
andra förutsättningar för lönesättningsarbetet än vad som var fallet under 2007. Det skulle i 
praktisk innebörd betyda att den största delen av tillgängliga löneökningsutrymmen skulle behö-
va användas till att försvara reallönerna och att det inte skulle finnas så stort utrymme kvar för  
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t ex strukturella åtgärder så som SKTF önskat. När det gäller den specifika inflationen kan kon-
stateras att matpriserna nu för första gången på 4 år höjs, vilket påverkar inflationstakten nega-
tivt. Självklart är det ett prioriterat intresse för styrelsen att hålla inflationsutvecklingen under 
noggrann uppsikt och att, om behov uppstår, föreslå nödvändiga åtgärder inom ramen för 
SKTFs lönepolitiska ståndpunkter i syfte att bibehålla medlemmarnas individuella köpkraft.  

När det gäller motionärens förslag att säga upp avtalet konstaterar FS att avtalet löper till 31 
mars 2010, inte är möjligt att säga upp i förtid, och att det kommer att sägas upp vid årsskiftet 
2009/2010.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att anse E 91, första och andra att-satsen besvarad 

att avslå motion E 91, tredje att-satsen 

 

Motion E 92 
Motion E 93 
Motion E 94 
Motion E 95   

tar upp frågan om eget mandat för deltagare i ekonomiutskottet på förbundsmötet och gör jäm-
förelse med valutskottet. Valutskottet har rätt att delta på varje förbundsmötet med yttrande- 
och förslagsrätt i egna frågor. Det beror på att valutskottet arbetar under hela sin mandatperiod 
till skillnad mot ekonomiutskottet som formellt påbörjar sitt arbete först under själva förbunds-
mötet vart fjärde år.  

Erfarenheten visar också att i praktiken har tillsättande av ekonomiutskott och dess arbete funge-
rat bra sedan 1996.   

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna E 92, E 93, E 94 och E 95  

 

Motion E 96 
Motion E 97 
Motion E 98  

tar upp frågan om saxade mandatperioder för förbundsstyrelsen. Som motionärer anger är frågan 
inte ny utan har diskuterat ingående på flera förbundsmöten. Ordningen med en sammanhållen 
mandatperiod är den över tiden mest vanliga. Under en kort period på fyra år prövades saxade 
mandatperioder för att därefter återgå till det normala. Förbundsstyrelsen ser egentligen ingen 
fördel med att ändra i befintliga stadgarna.  

Motionerna har tillställts det centrala valutskottet för yttrande.  

Valutskottet föreslår att motionen avslås, med hänvisning till att såväl valutskottet som för-
bundsstyrelsen ska kunna arbeta så strategiskt och målinriktat som möjligt. 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna E 96, E 97 och E 98 



 

E. Drivkrafter för framtiden 79

 

Motion E 99 
Motion E 100 
Motion E 101  

vill ändra i förbundets valordning i syfte att göra den tydligare på lokal nivå.  Förbundsstyrelsen 
anser att punkt 15 och 16 läst i sin helhet är tillräcklig tydlig. I övrigt äger varje avdelningen eller 
klubb möjlighet att förtydliga röstförfarandet i kallelsen till årsmötet.  

Motionerna har tillställts det centrala valutskottet för yttrande.   

För valutskottet är problematiken i motionerna inget som skapar problem i arbetsgången. Praxis 
i ideella organisationer är normalt att nomineringar kan ske fram till förbundsmötesstart eller 
motsvarande. Valutskottet motsätter dock sig inte motionärernas förslag.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna E 99, E 100 och E 101  

 

Motion E 102 
Motion E 103 
Motion E 104 

tar upp frågan om valbarhet vid förbundsmötet. Förbundsstyrelsen anser att valprocessen funge-
rar bra inom förbundet. Avdelningarna och klubbarna har också följt den rekommendation som 
har antagits om att man ska följa av valutskottet satt nomineringstid. Förbundsstyrelsen anser 
därför att det inte föreligger något behov att formalisera frågan vidare.  

Motionerna har tillställts det centrala valutskottet för yttrande.  

För valutskottet är problematiken i motionerna inget som skapar problem i arbetsgången. Praxis 
i ideella organisationer är normalt att nomineringar kan ske fram till förbundsmötesstart eller 
motsvarande. Valutskottet motsätter dock sig inte motionärernas förslag.  

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att  avslå motionerna E 102, E 103 och E 104  
 



 

E. Drivkrafter för framtiden 80 

Stadgeändringar 

 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 

att bifalla justeringar  i §§ 1 och 4 enligt följande: 

§ 1 Ändamål och uppgifter  

Mom 1. Fackförbundet SKTF (SKTF) organiserar alla som arbetar eller har för 
avsikt att arbeta med välfärdstjänster utförda i kommun, landstings eller regio-
ners regi, eller till stöd för den kommunala demokratin. För skola, vård och om-
sorg gäller detta också i privatägda verksamheter. SKTF organiserar vidare de 
som är verksamma i bolag och stiftelser inom det kommunala området samt 
inom Svenska kyrkan, andra trossamfund och ekumeniska organisationer. 

§ 4  

mom 8. Medlem kan inte kräva att förbundet ska ingripa i händelser eller tvister, 
som inträffat innan anmälan om medlemskap lämnats till förbundet. 


