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Stadgar 

Demokrati 

 

Motion 15.2.5  

Avdelning Karlstad 

Organisationen 

Med dagens indelningssystem gällande Fastighets avdelningar har vi svårt att få med alla 

medlemmar i vår härliga gemenskap. De medlemmar som tillhör en icke-aktiv avdelning 

står utanför och vår möjlighet att nå dem är begränsad. 

Vi ser att antalet medlemmar som besöker de icke-aktiva avdelningarna när det kallas till 

medlemsmöte är få, om ens någon. Att ombudsmän lägger tid på att åka flera mil för 

dessa möten där ingen dyker upp, känns som en otrolig tidsslukare helt i onödan.  På de 

platser som antalet förtroendevalda är lågt känns det som en omöjlig uppgift att ens vi 

skulle ha möjlighet att söka upp dessa medlemmar. 

Om vi skapar  en annan organisation där alla medlemmar omfattas av de avdelningar som 

faktiskt är aktiva, utan att för den skull ta bort möjligheten att starta upp nya avdelningar 

på de orter där de egentligen ska vara, så tror vi att chanserna ökar till fler intresserade 

och aktiva medlemmar runt om i regionerna. 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

Fastighets verkar för en organisation som omfattar alla medlemmar och möjliggör att 

alla kan känna gemenskap och närhet till oss förtroendevalda och våra ombudsmän. 

 

Fastighets i första hand ger medlemmar möjlighet att själva bestämma vilken 

avdelning de vill tillhöra. 

 

Fastighets i andra hand gör det möjligt att medlemmars avdelning inte bestäms 

utifrån bostadsort, utan även kan vara arbetsort. 

 

 

 

 

Motion 15.2.6  

Avdelning Hallsberg 

Valbar avdelningstillhörighet 

Nu är man som medlem tvångsplacerad i den avdelning man bor i, även om det är en 

inaktiv avdelning eller opraktiskt. Det kan då bli att istället för en aktiv avdelning 

sammansatt av flera som jobbar på samma ort, blir det ingen verksamhet och ingen 

"verkstad" i utspridda småavdelningar. Det vore toppen om det kunde gå att välja sin 

avdelningstillhörighet till den avdelning där man jobbar. Om man arbetar över ett större 

område som täcker flera olika avdelningar borde man kunna få välja utifrån vad som ger 

bäst passar den situationen. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
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Fastighets ändrar sina stadgar så att medlemmars avdelningstillhörighet även kan 

bestämmas utifrån arbetsort, och inte enbart bostadsort. 

 

 

Gemensamt utlåtande motion 15.2.5, 15.2.6 

Motion 15.2.5 föreslår i första att satsen att medlemmarna i första hand själv ska kunna 

välja vilken avdelning de vill tillhöra och i andra hand att avdelningstillhörighet kan vara 

både bostadsort och arbetsort. I den andra att satsen vi motionären att förbundet verkar för 

att alla medlemmar ska känna närhet och gemenskap till anställda och förtroendevalda.                                                                                  

 

Motion 15.2.6 förslår att avdelningstillhörigheten kan bestämmas utifrån arbetsort eller 

bostadsort.  

Fastighets ska ha en levande och aktiv organisation och vi behöver hela tiden se över vår 

verksamhet och fundera på hur vi får våra medlemmar att engagera sig. Grunden för 

organisationen är lokalt aktiva förtroendevalda som genomför arbetsplatsbesök och andra 

aktiviteter i våra avdelningar. 

 

I den utredning som genomfördes inför organisationsförändringen 2011 så var det 

ursprungliga förslaget att koppla medlemskapet till arbetsplatsen. När vi sedan fördjupade 

oss i frågan kom vi fram till att bostadsorten var ett bättre alternativ och så blev 

kongressens beslut. Beslutet innebär att vi idag har ett administrativt system som bygger 

på postnummer på bostadsorten.  

 

På arbetsplatsen är det klubb eller arbetsplatsombud som utgör medlemmarnas 

grundorganisation, och bedriver den arbetsplatsknutna verksamheten. Denna verksamhet 

är inte beroende av avdelningarnas indelning, utan utgår från arbetsgivarens 

verksamhetsområde.  

Avdelningens uppgift är att bygga organisation på arbetsplatser där det inte finns 

verksamhet, och skapa sammanhållning mellan alla medlemmar inom avdelningens 

område. Avdelningarna genomför vanligtvis sina möten på kvällstid efter jobbet. Då kan 

det var svårt att få medlemmen att åka tillbaka till arbetsorten eller stanna kvar tills mötet 

börjar. När vi genomför medlemsutbildning och andra aktiviteter som till exempel  

familjedagar, görs detta på medlemmens hemort och i samarbete med övriga LO-förbund 

och andra närstående organisationer. För att bedriva facklig/politisk samverkan är det helt 

nödvändigt att vi gör det i hemkommunen eftersom det är där medlemmen har möjlighet 

att engagera sig och det är där frågorna som engagerar finns.  

 

I dagens stadgar står det att avdelningen ska verka för att de anställda inom avdelningens 

verksamhetsområde ansluts till förbundet, och att avdelningen ska verka för gott 

kamratskap mellan medlemmarna och bedriva fackligt socialt arbete. Stadgekommittén 

föreslår också i enlighet med LOs normalstadgar, att vi förtydligar uppdraget i §1 

förbundets ändamål mom 2 uppgift, ”att genom studier, information och opinionsbildning 

främja medlemmarnas fackliga, politiska och kulturella utveckling, och att genom 

anslutning till LO, samarbeta med övriga till LO anslutna förbund samt tillse att 

förbundets lokala organisationer samverkar i organiserad tvärfacklig verksamhet i LO- 

distrikten.” 

 

I förslaget till nya stadgar inför vi avdelningsforum. Meningen med detta är att 

avdelningar inom ett LO-distrikt geografiska område ska samverka. När vi samarbetar 

och hjälps åt över gränserna så tror vi att förutsättningarna för att lösa de problem som 

motionären uppmärksammar ökar. Men det är arbetet som lokala förtroendevalda lägger 

ner som kommer att skapa gemenskap och sammanhållning mellan medlemmarna. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.2.6 samt motion 15.2.5 

andra och tredje att-satsen. 
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.2.5 första att-satsen 

besvarad. 

 

 

 

Motion 15.2.7  

Avdelning Södertälje 

Avdélning Sundbyberg 

Avdelning Bandhagen 

Suppleanter till förbundsstyrelsen 

Som det ser ut nu i stadgarna finns en suppleant till varje förbundsstyrelseledamot. Detta 

är som vi redan vet mycket sårbart, flera av suppleanterna till förbundsstyrelsen försvann 

p.g.a att de blivit anställda av förbundet som ombudsmän och därmed inte kunde verka 

som suppleanter. Nya suppleanter kunde inte väljas på flera månader, utan först vid nästa 

förbundsmöte. 

Vi föreslår kongressen att 

 

två personliga ersättare utses till varje förbundsstyrelseledamot 

 

dessa träder in som ordinarie i förbundsstyrelsen i turordning 

 

1:a suppleanten fortsätter som ordinarie i förbundsstyrelsen och nya suppleanter 

utses vid nästa förbundsmöte 

 

 

Utlåtande 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att dagen stadgar om val av 

suppleanter gör oss sårbara. I förslaget till nya stadgar föreslår förbundsstyrelsen därför 

att kongressen utser sex ersättare till de valda yrkesverksamma ledamöterna i 

förbundsstyrelsen och att dessa ersättare tjänstgör vid ordinarie ledamots frånvaro i den 

ordning de är valda.  

 

Om ledamot eller ersättare avgår under mandatperioden ska fyllnadsval genomföras på 

nästkommande förbundsmöte.  

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.2.7 

 

 

 

Motion 15.2.8  

Avdelning Örnsköldsvik 

§19 mom 1 Förbundsstyrelsen 

Det är viktigt att styrelsen i sig består av medlemmar som är yrkesverksamma inom 

förbundets olika branscher. Detta för att öka demokratin och närheten till medlemmarna 

på våra arbetsplatser. Genom att, förutom förbundsordförande, andre och tredje 

förbundsordförande, välja förtroendevalda till övriga styrelseposter fås därför en större 

närhet till medlemmarna. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 

 

styrelsen består av förbundsordförande, andre och tredje ordförande samt av 

ordinarie kongress valda medlemmar vilka ej är tillsvidareanställda av förbundet 

 

att varje region är representerad i förbundsstyrelsen och införs i stadgarna 

 

 

Utlåtande 

2011, när nuvarande organisation infördes, fanns det ett antal personer i de gamla 

avdelningarna som jobbade heltid som förtroendevalda och hade gjort det under en längre 

tid. De flesta av dessa hade ingen arbetsgivare och saknade därmed förankring i våra 

branscher. Förbundsstyrelsen beslutade då om en övergångslösning för denna grupp för 

att ingen skulle hamna mellan stolarna genom omorganisationen.  

 

Övergångslösningen var att tretton personer anställdes som så kallade fackliga ombud 

tillsvidare. Dessa personer ansågs som förtroendevalda och är fortfarande valbara enligt 

stadgarna. Beslutet innebar också att detta var en lösning i omorganisation och att inga 

fler personer skulle anställas på detta sätt. Detta innebär att gruppen så småningom 

kommer att försvinna och idag finns det sex fackliga ombud anställda kvar i 

organisationen.  

 

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är yrkesverksamma 

medlemmar som ska vara valbara som ledamöter i förbundsstyrelsen, det gäller även 

många andra uppdrag i våra stadgar. I förslaget till nya stagar har vi valt att lägga till 

texten "samt anställda fackliga ombud" under rubriken icke valbara. Det motsvarar 

motionärens uppfattning. 

 

Det är avdelningarna som nominerar kandidater och det är kongressen som väljer 

förbundsstyrelse. Styrelsen ansvarar för hela förbundets verksamhet och ekonomi under 

kongressperioden. Förbundsstyrelsens ledamöter representerar alltså alla förbundets 

avdelningar och medlemmar, inte en region. 

 

Regionerna är administrativa enheter och förbundsstyrelsen fastställer deras geografiska 

verksamhetsområden. Regionernas uppgift är att stötta organisationen, se till att 

förhandlingsverksamhet och administration fungerar samt att kongressens och 

förbundsstyrelsens beslut verkställs. 

 

Kongressen bör utse de ledamöter som är bäst lämpade att leda förbundets verksamhet. 

Det är rimligt att dessa kommer från olika delar av landet och att de har olika erfarenheter 

från våra yrkes-och avtalsområden. Styrelsen ska också ha en jämn könsfördelning och 

spegla förbundets mångfald. Religionstillhörighet ska inte vara ett krav som regleras i 

stadgarna utan ett av många kriterier som kongressen tar hänsyn till. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.2.8 första att-satsen 

besvarad 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.2.8 andra att-satsen 
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Motion 15.2.9  

Avdelning Örnsköldsvik 

§19 mom 1, Förbundsstyrelsen 

Idag består förbundsstyrelsen av nio medlemmar, varav tre utgör förbundsledningen. Ett 

sätt att få en bättre representation från våra fem regioner vore att utöka styrelsen till 

tretton personer, varav tio ordinarie  kongressvalda medlemmar, två från varje region. 

Detta skulle också ge bättre information till avdelningar och klubbar i regionerna liksom 

att mer information och idéer kommer från regionerna till styrelsen. 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

 att utöka förbundsstyrelsen till tretton ledamöter. 

 

att tio av förbundsstyrelsens tretton ledamöter är två från varje region. 

 

 

Utlåtande 

Vid kongressen 2010 beslutades att förbundsstyrelsen skulle bestå av sju personer, två i 

förbundsledningen samt fem yrkesverksamma ledamöter. Vid kongressen 2014 utökades 

antalet genom att beslut att ledningen skulle bestå av tre personer och att de 

yrkesverksamma ledamöterna skulle vara sex personer. Då beslutades också att varje 

yrkesverksam ledamot skulle ha en personlig ersättare.  

 

För att få till ett bra styrelsearbete bör man hitta en lagom stor grupp där alla har 

möjlighet att komma till tals så att alla deltar i debatt och beslut. Dagens sammansättning 

uppfyller detta och det finns ingen anledning att justera antalet ytterligare. Däremot 

behöver vi utveckla styrelsens kompetens och delaktighet genom utbildning och ett mer 

utåtriktat arbetssätt.  

 

Det är avdelningarna som nominerar kandidater och det är kongressen som väljer 

förbundsstyrelsen. Styrelsen ansvarar för hela förbundets verksamhet och ekonomi under 

kongressperioden.  

Förbundsstyrelsens ledamöter representerar alltså alla förbundets avdelningar och 

medlemmar och inte en region.  

 

Regionerna är administrativa enheter och förbundsstyrelsen fastställer dess geografiska 

verksamhetsområde. Regionernas uppgift är att stötta organisationen, se till att 

förhandlingsverksamhet och administration fungerar och att kongressens och 

förbundsstyrelsens beslut verkställs.  

 

Kongressen bör utse de ledamöter som är bäst lämpade att leda förbundets verksamhet. 

Det är rimligt att dessa kommer från olika delar av landet och att de har olika erfarenheter 

från våra yrkes- och avtalsområden. Styrelsen ska också ha en jämn könsfördelning och 

spegla förbundets mångfald. Religionstillhörighet ska inte vara ett i stadgarna reglerat 

krav utan ett av många kriterier som kongressen tar hänsyn till.  

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.2.9 
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Motion 15.2.10  

Avdelning Gotland 

Avdelning Enköping 

Avdelning Bandhagen 

Avdelning Farsta 

Avdelning Roslagen 

Hot mot demokratin 

Det ser väldigt olika ut i våra avdelningar med antalet medlemmar. 

Det ses inte som direkt demokratiskt att en avdelning med 25 medlemmar har lika många 

(1) kongressombud som en avdelning med 400 medlemmar. Antalet kongressombud bör 

vara tilldelade varje avdelning med hänsyn till antal medlemmar. 

Innan omorganisationen var medlemmarna representerade med flera kongressombud än 

vad dom är i dag. Då var det sagt att omorganisationen skulle främja demokratin i 

förbundet. 

Vi ser det som att det snarare har blivit tvärtom. Vi tror att det skulle vara mer 

demokratiskt om varje avdelning får räkna ett kongressombud per påbörjat 100 tal 

medlemmar. Det skulle göra att demokratin följs på ett bättre sätt. 

Vi föreslår kongressen att 

 

tilldela avdelningarna ett kongressombud per påbörjat 100 tal medlemmar. 

 

 

Motion 15.2.11  

Avdelning Hallunda 

Representativ demokrati, finns detta i Fastighets? 

Vi har idag en demokrati som är uppbyggd på att vi har 121 avdelningar i vårt förbund. 

Detta är stommen i vår demokrati. Dessa 121 avdelningar får skicka varsin representant 

till förbundsmöte respektive kongress. Dessa 121 personer ska företräda ca 30.000 

medlemmar i våra demokratiska beslutsforum utöver själva avdelningsmötena. 

Så oaktat om man är en liten avdelning med några tiotal medlemmar eller en större 

avdelning med flera hundra medlemmar så är det fortfarande bara en som åker. Detta är 

inte vad vi kallar representativ demokrati utan något helt annat. 

Detta måste ändras så att det upplevs mer rättvist. Vår tanke om demokrati måste väl ändå 

byggas på hur många medlemmar man är? 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

förbundet inför ett fast mandat per avdelning och sen ett ytterligare mandat per 

påbörjat 150-tal medlemmar till kongressen 

 

 

om första att-satsen faller yrkar vi på följande att-sats: 
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Förbundet tillsätter en utredning som ser över möjligheterna att införa representativ 

demokrati i Fastighetsanställdas Förbund enligt motionens andemening.    

 

 

 

Motion 15.2.12  

Avdelning Uppsala Östra 

§18 

För att demokratin ska bli bättre inom Fastighets behöver vi utöka antalet ombud till 

förbundsmötet samt kongressen.  

Tyvärr händer det ibland att vissa avdelningar inte har någon att skicka, där tycker vi att 

ett Regionsråd ska kunna se över och utse ombud från den egna regionen, det för att vi 

inte ska ha några tomma stolar.  

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

besluta om att ändra i stadgeparagrafen 18 så att varje avdelning har ett grundombud 

samt för varje 200 så ökas det med 1 ombud. 

 

besluta om att ändra i stadgeparagrafen 18 så att varje avdelning har 2 mandat 

 

besluta att ändra i stadgeparagrafen 18 så att om en avdelning inte får 

ombudsplatserna tillsatta så får ett regionsråd till uppgift att utse ombuden. 

 

 

 

 

Motion 15.2.13  

Avdelning Sundbyberg 

Organisationsförändringar 

Vi anser att det finns en mängd olika moment i organisationen som inte riktigt fungerar. 

Med följande korrigeringar kanske vi kan få ett starkare förbund med flera och mer 

engagerande medlemmar. 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och det viktigaste mötet för att 

fastställa förbundets inriktning och verksamhet. Därför är det viktigt att de bästa, de som 

vill och kan föra en debatt är de som kommer till kongressen, så att vi kan ta de bästa 

besluten efter att ha hört alla olika åsikter. På det sätt som ombuden väljs idag blir det inte 

så, vissa avdelningar har ingen att skicka och andra har flera bra kandidater men bara en 

kan väljas. Det känns också orättvist när en avdelning med 500 medlemmar har ett ombud 

och den avdelning som har 25 medlemmar också har ett ombud. Vi föreslår därför att 

man höjer antalet kongressombud till 200 och att dessa fördelas inom avdelningarna efter 

antalet medlemmar. 

Klubbarna är grunden i organisationen men de känner sig utanför och utlämnade till att 

driva föreningen utan stöd och inflytande i förbundets verksamhet. Det hjälper inte att 

svara att de även måste engagera sig i avdelningen, att driva facklig verksamhet i klubben 

är ofta tillräckligt och man orkar inte göra det i sin avdelning också. Det kan hända att 

klubbarna inte heller känner sig välkomna och uppskattade i avdelningen eller känner den 

gemenskap som man kan känna i klubben. För att utöka klubbarnas inflytande kanske de 



11 

 

ska likställas med avdelningarna när det gäller att nominera och välja ombud till 

kongressen och få möjlighet att nominera kandidater till förbundsstyrelsen. Klubbarna 

kan vara de som utser ombud där avdelningen inte har någon att skicka eller där 

avdelningen har flera ombud, enligt förslag ovan. 

För att få en bättre verksamhet, locka klubbar att engagera sig och för att arbeta med 

frågor som berör medlemmarna bör det på platser/orter där det finns tillräckligt 

medlemsunderlag finnas möjlighet att bilda bransch/yrkesavdelningar. Vi tror att 

medlemmar i samma bransch/yrke känner större gemenskap med varandra och skulle 

därmed känna att avdelningen är för dem och att styrelsen är representanter för deras 

frågor och förstår deras problem. Detta kommer kanske minska antalet avdelningar, vilket 

gör det nödvändigt att ändra hur man utser kongressombud, att antalet medlemmar i 

avdelningarna ska styra antalet kongressombud.  Däremot kommer antalet ombud till 

förbundsmöten minska. 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

öka antalet kongressombud till 200  

 

fördela kongressombud efter antalet medlemmar i avdelningarna 

 

utöka klubbarnas inflytande genom att likställa dem med avdelningar när det gäller 

att välja ombud till kongressen och nominera kandidater till förbundsstyrelsen 

 

på platser/orter där underlag finns, ska det finns möjlighet att bilda 

bransch/yrkesavdelningar 

 

 

Gemensamt utlåtande motion 15.2.10, 15.2.11, 15.2.12, 15.2.13 

I motionerna 15.2.10, 15.2.11, 15.2.12 första och andra att-satsen, 15.2.13 första och 

andra att-satsen vill motionärerna på olika sätt förändra antalet ombud till kongress och 

förbundsmöten. 

 

Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att vi bör se över antalet ombud på 

kongressen. Kongressen har större befogenheter än förbundsmötet och därför bör antalet 

ombud där vara fler.  

 

Förbundsstyrelsen anser därför att antalet ombud till förbundsmötet ska vara oförändrat.   

 

Det olika förslagen ger allt från 200 till 358 ombud beräknat på dagens 

avdelningsindelning och medlemsantal. Det ger, i det mest generösa förslaget, en tre 

gånger så stor kongress jämfört med idag. 

  

Stadgekommitténs har noga diskuterat frågan och kommit fram till den modell som 

föreslås i förslaget till nya stadgar. Stadgekommitténs förslag innebär att kongressen ska 

bestå av 160 ombud i fortsättningen. Varje avdelning tilldelas ett ombud var och 

resterande antal fördelas utifrån medlemsantalet till de avdelningar som har flest 

medlemmar. Med dagens avdelningsstruktur skulle detta innebära att ytterligare 39 

mandat ska fördelas.  

 

Om avdelningsstrukturen förändras genom att avdelningar går ihop eller delas så kommer 

antalet fördelade mandat variera över tid. Fastighets har ungefär 30 000 medlemmar och 

detta skulle innebära att varje ombud representerar i snitt 187 medlemmar. Jämfört med 

många andra förbund är detta en mycket god demokratisk representation på en kongress. 
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionerna 15.2.10, 15.2.11, 

15.2.12 samt motion 15.2.13 andra och tredje att-satsen. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att motion 15.2.13 första att-satsen anses 

besvarad. 

 

 

 

Motion 15.2.14  

Avdelning Hallunda 

Avdelning Sollentuna 

Avdelning Sollentuna 

Klubbar får samma rätt att skicka ombud till kongressen  

Vi tycker att klubbarna ska få skicka ombud till kongressen och få ett mandat då vi tycker 

att klubbarna har mer möjlighet att få in motioner. För att de är närmare medlemmarna 

och har lättare att få kontakt med medlemmar än vad avdelningarna har. Många 

avdelningar har problem att få medlemmar att komma på möten och aktiviteter, vi anser 

att klubbarna har en större möjlighet att aktivera medlemmar. 

Vi föreslår kongressen att 

 

ge klubbarna möjlighet att skicka ombud med rösträtt för att tillgodose medlemmars 

möjlighet att skicka in motioner   

 

 

 

 

Motion 15.2.15  

Avdelning Skövde 

Kongress- och förbundsmötesledamöter 

Vi har många stabila och pådrivande klubbar inom förbundet. Dessa är väldigt viktiga i 

det lokala fackliga arbetet på arbetsplatsen.  

Många gånger känner de sig åsidosatta i den nya organisationen och får hela tiden höra att 

de måste engagera sig i avdelningen. 

Här tror jag att man måste tänka om så att de känner sig behövda i avdelningarna, 

eftersom klubbarna både vill och behövs i förbundet. 

Dom behöver vara med i dom styrande rummen som kongressen och förbundsmöten. 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

Regionerna får tilldelat sig ett antal ledamöter till kongress/förbunds ombud som 

väljs på ett regionalt råd. Dessa ombud kan vara från både klubbar och avdelningar 

 

Regionala råd ska hållas inom regionerna två gånger per år där klubbar och 

avdelningar är representerade 
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Motion 15.2.16  

Göteborg Centrum 

Avdelning Trollhättan 

Avdelning Uddevalla 

Kongress/förbundsledamöter 

Vi har många stabila och pådrivande klubbar inom förbundet. Dessa är enligt vår mening 

väldigt viktiga i det lokala fackliga arbetet på arbetsplatsen. Har vi trygga och utbildade 

klubbföreträdare blir den fackliga verksamheten både stark och fantasifull. 

Våra klubbar behöver vårt stöd och känna sig viktiga i organisationen. ”Då får man 

engagera sig i en avdelning” är oftast svaret. Det är sant. Men jag tror att om vi tar det 

tvärtom att vi får klubbarna med oss från början så kommer dom med automatik att 

engagera sig i sin avdelning, eller? 

Vi kan inte bortse från att klubbarna upplever sig blivit åsidosatta i den nya 

organisationen. 

Klubbarna vill och behövs i förbundet. Dom behöver vara med i dom styrande rummen 

som kongress och förbundsmöten. 

Det finns fantastiska avdelningar som redan fungerar och gör ett fantastiskt fackligt 

arbete. Men vi kanske ändå behöver pusha lite fler. 

Vi föreslår kongressen att 

 

regionerna får tilldelat sig antal ledamöter till förbunds/kongress ombud och som 

väljs på ett regionalt råd. Dessa ombud kan vara från både klubbar och avdelningar. 

 

regionala råd ska hållas inom regionerna två gånger per år där klubbar och 

avdelningar är representerade 

 

 

 

Gemensamt utlåtande motion 15.2.14, 15.2.15, 15.2.16 

Motion 15.2.14 samt 15.2.13, tredje att-satsen, motion 15.2.15 och motion 15.2.16, första 

att-satsen, och motion 15.2.12, tredje att-satsen, vill ge klubbarna större inflytande genom 

att de får möjlighet att utse ombud till kongressen och nominera till förbundsstyrelsen. 

Om ombud inte kan utses i en avdelning ska detta göras på regionala råd. 

 

Förbundets organisation bygger på direktdemokrati. Samtliga medlemmar har rätt att 

delta på avdelningens möten och föra fram sina åsikter. Alla medlemmar kan skriva 

yrkanden/motioner till förbundsmöte/kongress och nominera kandidater till 

förtroendeuppdrag på förbundsnivå. 

  

Medlemmar i klubbar har samma rätt att delta i avdelningens verksamhet som alla andra 

medlemmar. Skillnaden är att klubben har möjlighet att framföra frågor som de diskuterat 

genom en förtroendevald. En stor andel av dagens förbunds- och kongressombud är 

aktiva i en klubb eller verksamma som arbetsplatsombud. Det visar att dagens modell ger 

stort inflytande för dessa grupper. De medlemmar som inte har någon förtroendevald på 

sin arbetsplats har svårare att få inflytande eftersom de inte har samma fackliga kunskap 
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och erfarenhet. Vår nuvarande organisation ger alla medlemmar samma möjligheter att 

påverka.  

 

Avdelningen företräder alla medlemmar inom sitt geografiska område. Avdelningens 

uppgift är att samordna klubbar och arbetsplatsombud, skapa nätverk och bygga 

organisation där det saknas. Förbundsstyrelsens ambition är att alla avdelningar ska vara 

aktiva och fungerande, men det kräver lokalt fackligt arbete.  

 

Klubbföreträdare och arbetsplatsombud är förtroendevalda på sina arbetsplatser och deras 

engagemang och kunskap är mycket viktigt för avdelningarna i arbetet med att få 

verksamheten att fungera. Det är anledningen till att stadgekommittén föreslår en 

tydligare skrivning i stadgarna när det gäller både klubbarna och arbetsplatsombudens 

delaktighet i avdelningen verksamhet.  

 

Motion 15.2.15, andra att-satsen och motion 15.2.16, andra att-satsen, vill att regionala 

råd ska genomföras två gånger per år. Stadgekommittén förslår ett nytt forum istället för 

regionala råd. Genom avdelningsforum är det meningen att avdelningar inom ett LO-

distrikts geografiska område ska samverka kring olika frågor och stötta varandra för att få 

igång verksamhet där det inte fungerar. Avdelningsforum ska också diskutera geografiska 

gränser och föreslå förändringar för att anpassa dessa efter de lokala förutsättningarna. 

Att ge bort medlemmarnas mandat till en annan avdelning löser inte våra demokratiska 

problem.  

 

Vi behöver samarbeta och bygga en organisation som fungerar för samtliga medlemmar. 

Hur ofta avdelningsforum ska mötas måste anpassas efter lokala förutsättningar och 

verksamhetens behov. Förslaget är därför att stadgarna säger minst en gång per år. 

 

Motion 15.2.13, fjärde att-satsen, vill att det ska finnas möjlighet att bilda bransch och 

eller yrkesavdelningar.  

 

Avdelningen omfattar alla medlemmar i ett geografiskt område. Men som vi sagt tidigare 

så är en av avdelningens uppgifter att bygga nätverk. Ett sätt att göra detta skulle kunna 

vara att samla alla i en yrkesgrupp till nätverksträffar. Det skulle också vara möjligt för 

flera avdelningar att samarbeta kring detta. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionerna 15.2.14, 15.2.15 och 

15.2.16. 

 

 

 

Motion 15.2.X  

Avdelning Helsingborg 

 

Kongressens dagordning 

För att lägga till något på kongressens dagordning så behövs idag 3/4 majoritet enligt  

§ 16, mom 8 ”Andra frågor”. Det borde räcka med enkel majoritet, dvs 51% 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

Ändra i stadgarna § 16 mom 8 ”Andra frågor” till enkel majoritet, dvs 51%. 
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Utlåtande 

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. Till kongressen finns möjlighet för 

alla medlemmar att genom motioner lyfta upp frågor. För att demokratin ska fungera är 

det viktigt att alla frågor kan beredas och diskuteras inför kongressen. Förbundsstyrelsen 

ska därför bereda inkomna motioner och se till att handlingarna är utsända till 

kongressombuden senast 4 veckor före kongressen.  

 

Det gör vi för att alla ombud ska kunna bilda sig en uppfattning och diskutera frågorna på 

dagordningen med övriga medlemmar och förtroendevalda. Det är viktigt att komma ihåg 

att ett kongressombud företräder en grupp medlemmar och att de är den gruppens 

uppfattning som man som ombud ska framföra. Om någon skulle vilja lyfta en fråga som 

inte varit föremål för diskussioner före kongressen, så är det mycket viktigt att det finns 

en stor majoritet för att den ska komma upp på dagordningen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.2.X 

 

 

Motion 15.2.XX  

Avdelning Helsingborg 

 

Förtydligande av val i avdelning 

Det behövs ett förtydligande i stadgarna om valen ska göras på årsmötet eller på det 

konstituerande mötet. Exempelvis när en ytterliggare försäkringsinformatör skall väljas i 

avdelningsstyrelsen.   

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

förtydliga texten i stadgarna om när olika val skall genomföras, på årsmötet eller 

konstituerande möte 

 

 

 

Utlåtande 

Förbundsstyrelsen anser att det redan framgår av stadgarna vilka val till uppdrag som ska 

göras på årsmötet. Däremot delar vi motionärens uppfattning om att texten konstituering 

bör förtydligas. Förbundsstyrelsen föreslår en ny text i paragraf 26, mom 3 konstituering: 

Vid konstituering utses en vice ordförande och en vice sekreterare. Styrelsen kan utse 

ansvariga inom förbundets fastställda verksamhetsområden.   

 

Efter den av kongressen beslutade organisationsförändringen tog förbundet till 2011 fram 

en arbetsordning och ett flödesschema för avdelningarnas arbete. Där finns en 

beskrivning av vilka uppdrag som kan finnas i en avdelning. Det finns också mallar för 

möteskallelser, protokoll, verksamhetsplan, med mera. Detta dokument behöver 

uppdateras och ska alltid ingå i introduktionen för våra avdelningar. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.2.XX besvarad 

 


