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Inledning 

I denna rapport redovisar förbundsstyrelsen sitt förslag utifrån den genomförda utredningen av 
SKTFs lokala organisation som startade efter förbundsmötet 2008. Styrelsen har också valt att i 
denna rapport arbeta in slutsatserna från den separata utredning som behandlar de arbetssökan-
des ställning. Vidare presenterar styrelsen det arbete som pågår när det gäller verksamheten i de 
allmänna klubbarna. De motioner som inkommit och som berör dessa frågor behandlas också i 
rapporten.  

Styrelsens förslag utgår från besluten på förbundsmötet 2008 samt de diskussioner, möten och 
dialoger som förts sedan dess. Utgångspunkten har varit att fokusera på de utvecklings- och för-
bättringsbehov som finns.  

Förbundsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp ur förbundsstyrelsen bestående av Annika Strandhäll, 
Göteborgsavdelningen, Sven-Erik Trulsson, Klubben på Jämtkraft och Karl-Gustav Forsberg, 
Västerbottens läns landstingsavdelning. Gruppens uppgift har varit att leda processen med att 
föra dialog om lokal organisation bland förtroendevalda i olika konstellationer. Gruppen har ock-
så lett framtagandet av denna rapport som ska diskuteras och beslutas på förbundsmötet 2010. 

Bakgrund 

Efter en mycket omfattande genomlysning och diskussion i förbundet inrättade förbundsmötet 
2002 dagens lokala organisation. Redan de följande åren utvärderades organisationsförändringen 
två gånger och en ytterligare utvärdering presenterades 2008. Samtliga utvärderingar kunde kon-
statera att förändringarna i huvudsak var bra och ändamålsenliga. Förbundsstyrelsen delar upp-
fattningen, men anser att utvärderingarna tagit för lite hänsyn till de faktiska problem som ett 
antal avdelningar gett uttryck för. Förbundsstyrelsen kommer därför i sina förslag till åtgärder att 
ta fasta på just dessa uttryckta problem. 

Organisationsförändringen 2002 kom inte som en överraskning. Tvärtom var förbundsmötets 
beslut resultatet av två mycket genomgripande processer i förbundet. Den första startade under 
mitten av 90-talet och gick under namnet ”Nya Nära SKTF” eller ”Nära SKTF”. Den processen 
har fått en värdig uppföljare i form av dagens mål för SKTF 2012. Innehållet handlade om att 
stärka medlemmarnas rättigheter i det fackliga arbetet, om att synliggöra det fackliga arbetet ute 
på arbetsplatserna och ett av ledmotiven handlade om att återerövra kaffeborden.  Diskussionerna 
påverkade SKTFs arbetssätt, struktur och inriktning på flera genomgripande sätt. En ny förhand-
lingsstrategi etablerades, kansliorganisationen byggdes om, en ny inriktning på den fackliga ut-
bildningen etablerades, SKTF Direkt startades med mera. Dessutom ledde diskussionerna till 
fokus på ett antal nya principer för hur vi skulle organisera oss lokalt. 

I slutet av 90-talet fanns också långt framskridna planer på att etablera ett nytt förbund genom en 
fusion mellan SKTF, ST, HTF och Försäkringsanställdas förbund. Processen gick under namnet 
TRIO och påverkade samtliga inblandade förbund på ett påtagligt sätt, även om processen avbröts 
innan det var dags för formellt beslut i de fyra förbunden.  För SKTFs del innebar de gemen-
samma TRIO-diskussionerna att uppmärksamheten riktades mot brister när det gällde vissa med-
lemsgruppers inflytande såväl i förbundet som inom sitt avtalsområde. I sin förlängning kom 
Nära SKTF-processen och TRIO-processen att landa i samma slutsatser – nämligen behov av en 
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ny lokal organisation som tog hänsyn till den framväxande nya verklighet medlemmarna arbetade 
inom. En verklighet som sedan 2002 blivit än mer tydlig. 

Hur såg det ut före 2002? 

SKTFs lokala organisation vilade tidigare på två olika men samtidiga principer. Dels organisera-
des medlemmar i avdelningar omfattande en eller flera kommuner. Inom en avdelning fanns 
således medlemmar anställda av kommunen, kommunala bolagen men också anställda inom 
Svenska kyrkan. Inom Svenska kyrkan fanns väldigt många små arbetsgivare som spreds ut i de 
kommunala avdelningarna.  Ytterst få medlemmar inom kommunens geografiska område jobba-
de hos någon annan arbetsgivare än kommunen, eftersom entreprenader eller andra regiformer 
av kommunal verksamhet var sällsynta. 

När landstingsanställdas förbund fusionerades med SKTF på 70-talet etablerades också en ord-
ning där landstingsanställda inom ett landsting organiserades i en avdelning. För de landstings-
anställdas företrädare var det viktigt att frångå den geografiska principen och istället renodla prin-
cipen om ”en arbetsgivare – en avdelning”. 

Under 90-talet startade diskussioner inom såväl kyrkans område som inom KFS och Fastigo om 
att tillhörigheten till kommunavdelningen ledde till att dessa medlemsgrupper ofta kom bort och 
inte kände sig delaktiga i avdelningens verksamhet. I takt med att antalet medlemmar inom dessa 
nya områden också ökade, upplevdes det som ett problem att de företräddes av förtroendevalda 
som inte själva var anställda inom området. Vidare ifrågasattes organisationens legitimitet då 
dessa medlemskategorier sällan, eller i praktiken aldrig, var representerade i SKTFs olika organ 
som till exempel förbundsmöte eller regionkonferens. 

Samtidigt fördes en helt annan diskussion som rörde förutsättningarna för de förtroendevalda 
och deras arbetsmiljö. Den tog bland annat sikte på komplexiteten att vara insatt och agera inom 
en rad olika kollektivavtal parallellt och vilka krav det ställde på dem som tog på sig förtroende-
uppdrag. 

Efter 2002 har utvecklingen fortsatt och det blir fler nya aktörer och fler samarbetsvarianter mel-
lan kommuner och mellan kommuner och landsting. Idag arbetar ca 25 % av våra medlemmar på 
andra avtalsområden än det kommunala och allt tyder på att den utvecklingen kommer att fortsät-
ta de kommande åren. SKTF tog alltså tidigt höjd för en utveckling som sedan accentuerats allt 
mer. 

Grundprinciper för vår lokala organisation 

Förbundsmötet 2002 slog fast ett antal grundläggande principer för den framtida lokala organisa-
tionen. För det första renodlades organisationen att utgå från en lokal arbetsgivare – en lokal SKTF-
part. En otydlighet där flera lokala SKTF-parter kunde representera medlemsgrupper hos samma 
arbetsgivare förhindrades därmed. Utifrån den principen skapades för det andra ett direkt infly-
tande över det egna avtalsområdet. Genom organiseringen efter en arbetsgivare och därmed också 
utifrån det specifika avtalsområdet blev fokuset tydligare och härtill kom systemet med forum och 
sammanhållna allmänna klubbar per avtalsområde. En bärande tanke, som angetts ovan, var här 



   

3 

att skapa rimligare förutsättningar för förtroendevalda genom att inte som tidigare kräva kompe-
tens inom, och bevakning av, flera olika avtalsområden. 

Organisationslösningen var vidare ett resultat av skillnaderna mellan HÖK och privata avtalsom-
råden vad gällde rätten att teckna kollektivavtal. På HÖK-området delegeras denna rätt ytterst från 
förbundsstyrelsen via fullmakter till lokala företrädare. På våra övriga avtalsområden erhålls den-
na rätt genom att en företrädare utsetts av medlemmar på en arbetsplats. 

För det tredje skapades ett bättre direkt inflytande i SKTFs olika organ. Bland annat resulterade 
förändringen direkt i att ombudsfördelningen till förbundsmötet blev mer representativ och bätt-
re speglade medlemmarnas sammansättning. 

Redovisning av diskussionerna på de regionala förbundskonferenserna 

I september 2009 genomfördes regionala förbundskonferenser. Över 600 förtroendevalda var 
samlade för att diskutera viktiga förbundsgemensamma frågor. En av dessa frågor handlade om 
vår lokala organisation och en sammanfattning av slutsatserna redovisas här. 

Eftersom det var drygt åtta år sedan förändringen genomfördes och kanske 10 år sedan föränd-
ringarna diskuterades och beslutades så stod det klart att det är många ledande förtroendevalda 
som helt enkelt inte var med då och heller känner till varför vi valde den lokala organisation som 
vi har idag.  

Samtidigt så har många förtroendevalda lämnat denna fråga bakom sig för att ägna tid och fokus 
åt SKTF-2012 och andra frågor som berör medlemmarna mer direkt. De tycker att det är olyckligt 
att diskussionen om lokal organisation fortfarande tar så stor plats i förbundet. Återigen andra var 
kritiska 2002 och är det fortfarande.  

Avdelningarna, som var i majoritet på de regionala förbundskonferenserna, påverkas hela tiden 
när nya aktörer kommer in i välfärdsverksamheten och konkurrerar ut kommunen som produ-
cent. Detta märks självklart tydligast i de kommuner, landsting och regioner som ligger långt 
framme med att konkurrensutsätta sin verksamhet. Detta leder till färre medlemmar för de tradi-
tionella avdelningarna som successivt krymper. Självfallet försvinner inte medlemmarna från 
SKTF, men de organiseras istället i klubbar. 

En del argumenterade för en ökad valfrihet. En valfrihet som då skulle innebära att avdelningarna 
själva kan bestämma sin lokala organisation och då kunna växa medlemsmässigt genom att in-
korporera medlemmar som idag tillhör en klubb eller allmän klubb. 

Eftersom den fackliga tiden är kopplad till antalet medlemmar, påverkas avdelningarna om med-
lemsantalet minskar. Det handlar både om enskilda förtroendevalda som varit oroliga för att 
kunna ha kvar sina heltidsfackliga uppdrag samt en mer generell oro för hela avdelningsstyrel-
sens förutsättningar. 

På några av de regionala förbundskonferenserna diskuterades de spänningar som ibland finns 
mellan förtroendevalda och tjänstemännen på SKTF-centren. Någon enstaka tyckte det var fel att 
tjänstemän ska företräda medlemmar så som det blir för de som tillhör allmän klubb. Dessutom 
fanns bilden hos några att en del center inte sköter detta på ett bra sätt och de medlemmarna då 
inte får den service de har rätt att förvänta sig av SKTF. En del lyfte också fram att de i sin avdel-
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ning fortfarande blir kontaktade av medlemmar på mindre arbetsplatser som ville ha svar på sina 
fackliga frågor. 

Några lyfte frågan om varför vi valt en organisation som innebär förändringar för medlemmar 
och förtroendevalda när arbetsgivaren förändrar organisationen. De argumenterade för en mer 
geografisk organisation och hade sneglat på till exempel Kommunal och Vårdförbundet. 

Andra menade att den lokala organisationen inte är vårt stora problem. Att ändra den skapar bara 
andra problem, och det vi borde ha fokus på nu är att rätta till det som fungerar dåligt och på det 
sättet utveckla organisationen, snarare än att byta organisationsprinciper. 

Vad som framträdde tydligast var att samverkan mellan olika avdelningar, klubbar och allmänna 
klubbar ännu är outvecklad och att förbättringsbehoven här är stora. Våra interna system för att 
kunna nå medlemmar är heller inte byggda för att arbeta med orten som bas utan följer indel-
ningen i avdelningar och klubbar. 

De klubbar som deltog i de här diskussionerna var väldigt nöjda med sin egen verksamhet och att 
få vara just egna klubbar. Förändringen som gjordes har också lett fram till fler än 1 100 nya för-
troendevalda.  

Medlemsundersökning 2009 

Efter de regionala förbundskonferenserna beslutades att genomföra en medlemsunderökning 
särskilt riktad till de medlemmar som inte tillhör en klubb idag (det vill säga medlemmar i all-
männa klubbar). Vi frågade alla medlemmar med e-postadresser och totalt var det 1 980 med-
lemmar som svarade på enkäten. Frågorna i enkäten var identiska med de frågor som ställdes i 
den stora medlemsundersökningen 2007 för att kunna göra jämförelser med svaren från kom-
mun- och landstingsavdelningar och medlemmar som tillhör klubbar. En reflektion är att många 
inte skiljer på A-kassan och fackförbundet utan ser det som en och samma sak.  

I undersökningen lyfter vi fram några frågor som är viktiga för upplevelsen av medlemskapets 
värde. På frågan om hur nöjd man är med SKTFs tillgänglighet så är det något fler som är miss-
nöjda bland dem som tillhör allmänna klubbar än övriga. Samtidigt så är det också något fler som 
är mycket nöjda med tillgängligheten. Som framgår av bilden nedan så är skillnaderna inte så 
stora utan det rör sig om några procentenheter. 
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 Medlemsundersökning 2007, SKTFs undersökning Allmänna klubbar 
Nöjd med SKTFs tillgänglighet Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
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På frågan om hur nöjd man är med servicen, bild 2, så är det både fler mycket nöjda och färre 
missnöjda än de som tillhör avdelningar och klubbar. 

 Medlemsundersökning 2007, SKTFs undersökning Allmänna klubbar 

Nöjd med servicen Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
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Även på frågan om hur nöjd man är med bemötandet, bild 3, så är resultaten mer positiva och 
mindre negativa även om det inte är några avsevärda skillnader. 

 Medlemsundersökning 2007, SKTFs undersökning Allmänna klubbar 

Nöjd med bemötandet Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd
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En del av förklaringen kanske finns i svaren på frågan om vem man har kontakt med. Medlem-
marna i allmänna klubbar vänder sig i större utsträckning än andra till SKTF Direkt, vilket är 
logiskt. Här finns också en bekräftelse att drygt 5 % vänder sig till en annan förtroendevald och 
det skulle kunna vara någon i en avdelning som man faktiskt känner till. Staplarna i bilden kan 
bli över 100 % eftersom man kan ha varit i kontakt med SKTF på flera sätt. 

 Medlemsundersökning 2007, SKTFs undersökning Allmänna klubbar 
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Även om medlemsundersökningen inte visar på något missnöje, är det ändå viktigt att fundera 
över hur vi kan öka medlemskapets värde för de medlemmar som tillhör de allmänna klubbarna. 
Mer om detta nedan. 

Motioner till förbundsmötet 2010 rörande lokal organisation 

Två motioner som behandlar lokal organisation har kommit in till förbundsmötet. Den första 
motionen är från Malmöavdelningen med rubriken ”Flexibel lokal organisering”. Precis som 
rubriken säger så förespråkar motionen en lokal frihet att kunna slå ihop avdelningar och klubbar 
med andra avdelningar och klubbar. 

Den andra motionen är från kommunavdelningarna i Landskrona, Borlänge, Åstorp, Tanum, 
Sundsvall och Söderhamn med titeln ”Lokal organisation”. De vill att verksamheter som bolagise-
ras från kommunen ska kunna vara kvar i kommunavdelningen och göra kommunavdelningarna 
till koncernavdelningar där alla helägda verksamheter samlas. De lyfter fram den effekt bolagise-
ring har på de kommunala avdelningarna med mindre medlemsantal, mindre facklig tid och så 
vidare.  
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Utredning av organisation och ställning för de arbetssökande 

Förbundsmötet 2008 beslutade om en särskild utredning gällande de arbetssökandes organisa-
tion och ställning. Utredningen återfinns i rapporten Utredning arbetssökandes framtida ställning i 
organisationen. 

Förbundsstyrelsen delar utredningens slutsatser och kommer i det följande redovisa de förslag till 
beslut som förbundsmötet har att fatta för att förändringarna ska bli verklighet. 

De arbetssökande tillhör idag en särskild allmän klubb i varje region. I denna klubb återfinns 
också medlemmar som inte tillhör SKTFs organisationsområde och som tillfälligtvis av olika skäl 
ännu inte avregistrerats. Utredningens förslag innebär att den allmänna klubben för arbetssö-
kande blir betydligt mindre, får en annan sammansättning och andra förutsättningar. Förbunds-
styrelsen föreslår, för att undvika missförstånd och sammanblandningar av klubbegreppet, att 
denna allmänna klubb döps om till särskilt medlemskap. 

I stadgarna om lokal organisation tillförs ordningen att en medlem, som förlorar sin anställning 
och blir arbetssökande, kvarstår som medlem i sin avdelning eller klubb i nio månader. Är med-
lemmen fortfarande arbetssökande efter det förs medlemmen över till det särskilda medlemska-
pet i varje region eftersom man då behöver ett annat stöd. 

Det särskilda medlemskapet innebär inga begränsningar när det gäller motionsrätt eller annan 
förslagsrätt till förbundsmötet eller förbundsstyrelsen. Däremot kallas inte medlemmarna till 
några konstitutionella möten och det särskilda medlemskapet ger ingen representationsgrund till 
förbundsmötet (däremot inbjuds de självfallet till olika verksamhetsmöten, precis som idag). 
Denna ordning innebär delvis ett annat innehåll i medlemskapet för dem som inte tillhör vårt 
organisationsområde och för dem som varit arbetssökande länge. Detta bör tydliggöras i stadgar-
nas § 6 mom 3. 

Verksamheten i de allmänna klubbarna och inkommen motion till förbundsmötet 
2010 

Med allmän klubb menas här de som inte har en klubb eller avdelning på arbetsplatsen men är 
yrkesverksam inom våra avtalsområden. 

En dialog med representanter för de allmänna klubbarna inleddes av förbundsstyrelsens presidi-
um efter förbundsmötet 2008. En viktig utgångspunkt har här varit att dra lärdomar av de erfa-
renheter som vunnits sedan de allmänna klubbarna skapades. En annan viktig utgångspunkt har 
varit att utgå från det som är de allmänna klubbarnas förutsättningar och inte låtsas som något 
annat. Våra system har varit uppbyggda på avdelningar och klubbar och behöver vässas för att 
kunna användas bättre även för de allmänna klubbarna. 

Därför pågår nu följande arbete: 

 Förändringar har gjorts i medlemsregistret så att medlemmar i klubbar hos riksomfat-
tande arbetsgivare nu återfinns såväl under den region där moderbolaget är beläget som i 
den region där de arbetar. 
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 Viss del av verksamhetspengarna kommer att följa medlemmen till den region där med-
lemmen kommer att bjudas in till aktiviteter. 

 Försök med att utse ombud och stödja regionalt nätverksbildande hos riksomfattande ar-
betsgivare har inletts. 

 Kontakter har tagits med ledningar i privata koncerner för att diskutera förutsättningarna 
för det fackliga arbetet hos dem. 

 Ett ökat fokus på chefsverksamheten i privata koncerner 

I motionen med titeln ”Släpp de allmänna klubbarna fria” pekar flera representanter från de all-
männa klubbarna på behov av friare former och finansiering för att stimulera och bedriva verk-
samheten lokalt på arbetsplatserna. Dessutom vill de att hela medlemsavgiften inklusive för-
bundsavgiften ska avsättas till en aktivitetsfond för verksamhet i de allmänna klubbarna. 
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Förbundsstyrelses slutsatser och förslag till utveckling av den lokala 
organisationen 

Vi är ett förbund där vi tillsammans levererar bra resultat varje dag till våra medlemmar. Den 
lokala organisationen och arbetsplatsen är avgörande i det arbetet. Där organiserar vi medlem-
marna för att bli starka i relation till arbetsgivaren. Organisationen ska säkras för framtiden. Den 
ska också vara ett effektivt verktyg för att nå målen i kampen för högre löner, bättre villkor, ar-
betsmiljö samt karriär- och utvecklingsmöjligheter för medlemmarna.  

Utvecklingen med fler aktörer och nya former av samarbete mellan arbetsgivarna inom välfärds-
området kommer att fortsätta. Dessutom kan det ske i ett snabbare tempo. Förutsättningarna för 
den långsiktiga finansieringen av välfärden i landet ser inte alltför ljus ut och det kommer att 
driva på förändringar i en hög takt. Därför måste vi ha en flexibel lokal organisation som snabbt 
kan anpassa sig i en föränderlig omvärld där fokus för oss är det medlemsnära fackliga arbetet. 
Vår organisation måste ge plats och utrymme för förtroendevalda och medlemmar som är intres-
serade av till exempel yrkesfrågor eller fair-frågor men inte vill vara en del av de mer traditionella 
fackliga arbetsformerna. 

För att kunna bli det självklara valet för akademiker, unga och nyanställda så kommer det att 
kräva utvecklade och annorlunda arbetsformer än de vi hittills haft. Detta finns utförligare beskri-
vet i rapporten ”SKTF 2012 – rapport i halvtid” som också behandlas på förbundsmötet. 

Vi behöver skapa nya möjligheter och drivkrafter för ett ökat samarbete riktat till medlemmar 
med orten i fokus. Det flesta fackliga frågor är naturligtvis kopplade till respektive arbetsgivare 
men det finns aktiviteter som är av ett mer generellt medlemsintresse. Framförallt kan styrkan att 
vi är många SKTF:are på en ort bli mycket tydligare än idag. Tekniska lösningar för att underlätta 
initiativ till gemensamma aktiviteter håller på att utvecklas. Det handlar bland annat om att kun-
na identifiera vilka SKTF-medlemmar som finns på en ort utanför den egna avdelningen eller 
klubben. 

Det kan till exempel handla om att ge medlemmar i mindre klubbar och de som tillhör allmänna 
klubbarna möjlighet att kunna medverka på aktiviteter som en eller flera avdelningar arrangerar 
på en viss ort. Om det krävs ytterligare finansiering för att möjliggöra detta kan respektive SKTF-
center kontaktas. Detta gäller särskilt de som tillhör allmänna klubben där det inte finns särskilt 
mycket aktiviteter att prata om idag. Som medlem i SKTF bör man kunna få tillgång till så myck-
et aktiviteter och verksamhet som möjligt. Inte bara de delar som händer i den avdelning eller 
klubb man tillhör. 

Några exempel på samarbeten och nya arbetsformer 

Vi kan se exempel på detta i Växjö där ett akademikerprojekt genomförts. Detta resulterade i att 
avdelningarna i Växjö (Stiftavdelningen i Växjö, Växjöavdelningen och Kronobergs läns lands-
tingsavdelning) jobbar tillsammans. De har bland annat gått ut och frågat efter medlemmar som 
vill jobba med Fair Union-frågor. Detta gav resultat och de har nu en grupp med deltagare från 
alla tre avdelningar. Gruppen heter Globala gruppen och bjuder in medlemmar till träffar i Fair-
frågor.  
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Ett annat exempel är i Region väst där kommun- och landstings/regionavdelningar samarbetar 
kring verksamhetsplanering, utbildningar med mera. Likadant gör man på småländska höglandet 
i Region sydost där avdelningarna i Nässjö, Eksjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda samarbetar bland 
annat kring utbildningsfrågor. 

I Lycksele träffas representanter från kommunen, landstinget, kyrkan, energibolaget och fastig-
hetsbolaget cirka två gånger per termin och tar en fika eller en lunch tillsammans. Där pratar de 
om saker som är aktuella för medlemmarna i Lycksele och planerar gemensamma aktiviteter. 

I flera regioner finns exempel på orten i fokus där intresset riktas mot alla medlemmar på ett ställe 
oavsett var man finns i SKTFs organisation. Ett ytterligare exempel är avdelningssamarbetet kring 
Peace and love-festivalen i Borlänge där ett antal avdelningar samarbetar med Borlängeavdelningen 
som motor. I norra Stockholm har Sigtuna, Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby gemen-
samma årsmöten. 

Avdelningarna i Östergötland, Södermanland och norra Kronoberg har gemensamma handled-
ningsträffar som de bjuder in till, betalar och sköter helt själva. Några av ordförandena i denna 
grupp har också startat en gemensam tankesmedja. De har bland annat också genomfört en ut-
bildning om EU och gjort en studieresa till Bryssel. 

För att ytterligare öka effektiviteten och stärka samarbetet mellan olika delar i förbundet på lokal 
nivå kan centren koppla till sig förtroendevalda som får arbeta på centrets uppdrag med med-
lemmar i allmänna klubben och med klubbar eller avdelningar oavsett vilken arbetsgivare de har. 
Istället för att personal på centret åker långa sträckor för att till exempel genomföra en förhand-
ling eller ordna en lunchträff med nyanställda kan en förtroendevald som finns närmare genom-
föra denna. 

Vi behöver också gå vidare med ett mer strukturerat samarbete inom kommun- och landstings-
koncernerna. På flera håll i landet finns exempel på hur vi får till ett bra samarbete mellan klub-
barna och mellan klubbar och avdelningar på koncernnivå, men det fungerar inte överallt. Själv-
klart bygger detta på att samarbetet byggs upp där det finns behov och intresse. Centren spelar 
här en viktig roll för att vara ett stöd för att utveckla ett sådant samarbete. 

Även inom privata koncerner kan det finnas behov av samarbete mellan klubbar på olika företag 
och arbetsplatser inom koncernen. 

I Göteborg finns en bolagssamverkan mellan klubbar och kommunavdelningen i den kommuna-
la koncernen. I Södertälje finns ett alldeles nytt samarbete mellan klubbarna inom Telgekoncer-
nen med klubben på Tom Tits som motor. 

I Region väst har de bildat en framtidsgrupp som har ett särskilt uppdrag att jobba med och in-
spirera regionens klubbar och avdelningar till förändring. 

Vi skulle kunna fortsätta att rada upp exempel på samarbeten. Men trots detta finns det mycket 
kvar att göra för att med ytterligare samarbeten ge medlemmarna ett ännu högre värde av sitt 
medlemskap. Som en förtroendevald uttryckte det på framtidskonferensen att när vi ändrade 
organisation för snart 10 år sedan revs gamla murar men nya växte upp inom förbundet. Nu är 
det dags att riva dem och hitta nya arbetsformer tillsammans. 
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Motionerna om lokal organisation 

Det har kommit in två motioner som rör lokal organisation. Den första handlar om flexibel lokal 
organisering, det vill säga att avdelningar och klubbar på lokal nivå ska kunna slå sig samman 
hur man vill, oavsett kollektivavtal eller arbetsgivare. Den andra handlar om att kommunala bolag 
som ägs till 100 % av till exempel kommunen ska kunna stanna kvar i kommunavdelningen. 
Alltså att bygga en form av koncernavdelning över arbetsgivar- och kollektivavtalsgränser. Försla-
get har stora likheter med den organisation vi hade tidigare men med ännu fler medlemmar i 
olika bolag och därmed större risk att de problem vi ville avhjälpa 2002 istället ökar. 

Förbundsstyrelsen vill utveckla den lokala organisationen och komma med förslag som tar fokus 
på de förbättringsområden som lyfts fram i samband med dialogen med förtroendevalda under 
hösten 2009 och våren 2010 och i inkomna motioner. 

Vi kommer aldrig att hitta en lokal organisation som per automatik löser alla problem i en före-
ning som vår. Det gäller att hitta fungerande grundprinciper och att sedan ständigt utveckla dessa 
för att organisationen ska ge förutsättningar för bra fackliga resultat för våra medlemmar.  

Arbetssökande 

När det gäller de arbetssökande delar förbundsstyrelsen utredningsgruppens förslag om att ar-
betssökande kvarstår i avdelningen eller klubben under de nio månader som medlemmen har 
företrädesrätt. Efter den tiden förs de över till särskilt medlemskap. 

Utredningen om verksamheten i allmänna klubbarna och motionen 

När det gäller verksamheten i de allmänna klubbarna har ett arbete startat som redovisats ovan 
och förbundsstyrelsen vill att det ska fortsätta.  

Det har inkommit en motion från allmänna klubben inom Vårdföretagarna med rubriken ”Släpp 
de allmänna kubbarna fria”. Motionärerna vill att det satsas tydligare på nätverkstanken för de 
allmänna klubbarna och att det tas fram ett regelverk för det och hur de ska kunna söka verksam-
hetspengar från till exempel centren. Detta ska genomföras innan förbundsmötet 2012. 

Förbundsstyrelsen delar motionens andemening om friare former för allmänna klubbarnas or-
ganisation och finansiering. Det behövs dock inga finansiella fonderingar för detta. De allmänna 
klubbarna ska vända sig till respektive center för att finansiera aktiviteter. Detta behöver inte vän-
ta till 2012 utan kan genomföras omgående. 
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Förbundsstyrelsens förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  

att  ge hela organisationen i uppdrag att starta en intern samarbetsexplosion där vår 
gemensamma styrka används för att skapa största nytta för våra medlemmar. 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ tillsammans med berörda avdel-
ningar och klubbar för att denna samarbetsexplosion kommer till stånd. 

att  ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skapa förutsättningar för förtroendevalda att, 
vid behov, kunna arbeta på centrets uppdrag. 

att  avslå motionerna om ”Flexibel lokal organisering” och ”Lokal organisation”. 

att  arbetssökande medlemmar ska kvarstå i sin avdelning eller klubb i nio månader, 
därefter överförs de till särskilt medlemskap i respektive region. 

att  förbundsstyrelsen avsätter ett ekonomiskt utrymme för att också allmänna klub-
bars medlemmar kan bli del av samarbetsexplosionen. 

att  anse första och andra attsatsen besvarad i motionen ”Släpp de allmänna klubbarna 
fria”. 

att  avslå tredje attsatsen i motionen ”Släpp de allmänna klubbarna fria”. 




