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Stadgar 
Övergripande 

 
Motion 15.1.1 
Avdelning Hallunda 
Har vi den bästa demokratin?  

Vi har idag geografiska avdelningar som ska besluta om vår verksamhet, välja 
förbundsledning, välja förbundsstyrelse, ta inriktningsbeslut etc. 

Denna organisation beslutade vi om på kongressen 2010. Men är det rätt demokrati vi 
har? Har vi representanter från alla? Är våra viktiga klubbar med?  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet utreder, genomlyser och tar in enkäter från alla klubbar och avdelningar i 
frågan om det är avdelningarna som är den bästa demokratistrukturen som finns. Vi 
vill att förbundet sammanställer svaren och presenterar detta på förbundsmötet 2019.  
 
 
 

Utlåtande 
Nuvarande organisation i förbundet har vi haft sedan 2011. Vid kongressen 2014 fattade 
vi beslut om att fortsätta jobba med att utveckla organisationen genom att fokusera på 
avdelningar och klubbar. 

 
Under kongressperioden har förbundsstyrelsen jobbat i enlighet med det beslutet. Vi har 
ska skapat det nya verksamhetsområdet organisering som helt fokuserar på att bygga upp 
vår grundorganisation. Huvuduppgifter är att värva och behålla medlemmar och bygga 
upp klubbar och avdelningar.  

 
Under hösten 2017 genomfördes medlemssamtalet på våra avdelningar och på hemsidan.    
Detta har resulterat i en rapport till denna kongress som belyser de frågor som motionären 
har. Många idéer har framkommit om hur vi ska kunna jobba vidare med att utveckla den 
lokala organisationen.   

 
Med de förslag till förändringar som finns i förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar tror 
vi att vår organisationsstruktur skapar en god grund för vår demokratiska organisation.  

 
Kongressens uppgift är att besluta om vilka regler och ramar som ska gälla. Men för att vi 
ska få en bra organisation måste vi ha engagerade medlemmar och förtroendevalda som 
dagligen utför det fackliga arbetet i klubbar och avdelningar.  

 
Förutsättningarna finns för att göra lokalt anpassade förändringar till exempel i den 
geografiska indelningen och hur vi engagerar medlemmarna i arbetet. Men förslagen 
måste komma från de medlemmar som berörs och genomföras av den lokala 
organisationen. 

 
Förbundsstyrelsen uppgift är att följa verksamheten och kommer på olika sätt att 
utvärdera arbetet men inte på det sätt som motionären föreslår. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.1.1 



 2 

 
 

Motion 15.1.2 
Avdelning Helsingborg 
Stadgar på lättsvenska 

Med tanke på att vårt förbund har många medlemmar som kommer från ett annat land och 
ett annat modersmål så skulle det underlätta för dem att få stadgarna på lättare svenska. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ta fram stadgar på lättförståelig svenska. 
 
 

Utlåtande 
Fastighets har många medlemmar som kommer från andra länder. Det är en styrka och 
innebär samtidigt utmaningar för förbundets företrädare när vi ska informera 
medlemmarna om hur vår organisation är uppbyggd. Detta behöver vi göra på flera olika 
sätt.  

 
I arbetet med förslaget till nya stadgar har stadgekommittén arbetat med att ta bort en del 
krångliga ord. Ett exempel är att vi föreslår att ordet suppleant byts ut mot ersättare. Våra 
stadgar är, precis som våra kollektivavtal, juridiska dokument och vi behöver använda en 
del krångliga ord.  

 
Vi behöver därför hitta bra sätt som gör det lättare för våra medlemmar att ta till sig 
informationen och förklara innebörden av de ord som vi använder och inte kan förändra. 
Ett exempel på det är Arena skolinformations material kring arbetsmarknadsfrågor. Deras 
grundläggande material "arbetsmarknad" är ett material som idag används i skolor.  

 
Fastighets har tillsammans med ett antal andra förbund gett Arena i uppdrag att ta fram en 
version av detta på lättare svenska. Till materialet kommer det också att finnas ordlistor 
på olika språk för att förklara ovanliga ord som vi använder i vår verksamhet. Detta 
material ska sedan användas på SFI. Förbundsstyrelsen tror också att vi kan ha stor nytta 
av det på våra arbetsplatser och medlemsutbildningar.  

 
Förbundet har sedan tidigare att beslut om att vi ska ha en lista på anställda och 
förtroendevalda med olika språkkunskaper som ska kunna hjälpa till att tolka i olika 
situationer. Denna tjänst behöver vi utveckla ännu mer.  

 
Förbundsstyrelsen anser inte att det är möjligt att skriva stadgarna på lättare svenska.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.1.2 
 
 

Motion 15.1.3 
Avdelning Helsingborg 
Avdelning Ystad 
Valbar på samtliga uppdrag i stadgarna 

Tillägg till texterna som reglerar valbarhet i stadgarna vill vi förändra till att du har rätt att 
sitta kvar din mandatperiod ut. Som det står i stadgarna idag så får man sitta kvar till och 
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med 66 års ålder. Vi anser att om du blir vald till ett uppdrag när du är 66 så har du rätt att 
sitta kvar din mandatperiod. 

Vi föreslår kongressen att 
 

du har rätt att sitta mandatperiod ut fastän du har fyllt 66. 
 
 

Utlåtande 
Dagen pensionsålder är flexibel och innebär att man kan gå i pension vid 61 års ålder och 
har rätt att vara kvar i tjänst fram till dess att man fyller 67 år. Det finns förslag om att 
förändra detta så att den lägre gränsen blir 63 år och att den övre 69 år. Detta innebär att 
pensionsåldern idag är flexibel.  

 
Förbundsstyrelsen tycker att det är rimligt att man ska ha rätt att inneha ett 
förtroendeuppdrag tills man går i pension. I förslaget till nya stadgar föreslås därför att 
man ska vara valbar så länge som man är yrkesverksam. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.1.3 besvarad  
 
 

Motion 15.1.4 
Avdelning Helsingborg 
Avdelning Trelleborg 
§12 mom 2 

Vi upplever att ordet prolongering i §12 mom 2 känns förlegat. Vi vill förändra ordet 
prolongering till ordet förlängning som vi anser är ett vanligare svenskt ord. 

Vi föreslår kongressen att 
 

Ändra ordet prolongering till förlängning i stadgarna §12 mom 2 
 
 

Utlåtande 
Motionären anser att ordet prolongering är förlegat och vill byta ut det mot förlängning i 
förbundets stadgar.  

 
Ordet prolongering innebär att man förlänger ett avtal utan att man gör några 
förändringar. Det är en vedertagen juridisk term som inte enbart används i kollektivavtal 
utan för alla typer av juridiskt bindande avtal. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.1.4 
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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 
 

Fastighets ändrar sina stadgar så att medlemmars avdelningstillhörighet även kan 
bestämmas utifrån arbetsort, och inte enbart bostadsort. 
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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. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.2.5 första att-satsen 
besvarad. 
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Motion 15.2.7 
Avdelning Södertälje 
Avdelning 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 
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om första att-satsen faller yrkar vi på följande att-sats: 
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 
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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 
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 
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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. 

 
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-/kongressombud 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 
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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 
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. 
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Stadgar 
Klubbar 

 
Motion 15.3.17 
Avdelning Uddevalla 
Klubbar 

Vi kan tydligt se att klubbarna idag saknar koppling till sina avdelningar. Vi måste hitta 
vägar så att de känner en stark koppling till och stöd från sin avdelning. Detta ger en stor 
chans att få in nytt blod i alla avdelningar för att öka närvaron på våra avdelningsmöten. 
Vi är drygt 240 klubbar i Fastighets, de ska delta på avdelningsmöten för att kunna ta del 
av förbundets verksamhet, känna en trygg plattform där och vara en del av den 
demokratiska processen. Får vi detta att fungera har vi 500 förtroendevalda som aktivt 
söker sig till förbundets demokrati och verksamhet. Bättre kan det inte bli. 

Vi föreslår kongressen att 
 

stadgarna ändras så att klubbarna ska utse två avdelningsrepresentanter som kan 
företräda klubben i avdelningens verksamhet och att det ingår som en del av 
ordförandeuppdraget och sekreteraruppdraget enligt 27 § mom 4  
 
 

Utlåtande 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vi måste arbeta för att klubbarna ska 
vara mer delaktiga i avdelningarna och förbundets verksamhet.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår därför i förslaget till nya stadgar för paragraf 27, mom 2, 
klubbens uppgifter, att klubben ska delta i avdelningens verksamhet. I paragraf 27, mom 
4, styrelsens uppgifter, föreslås att ordförande och sekreterare ska delta på avdelningens 
möten samt vara delaktig i avdelningens verksamhet. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.3.17 besvarad 
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Stadgar 
Arbetsplatsombud 

 
Motion 15.4.18 
Avdelning Uddevalla 
Skyddsombud 

Då vi under en lång tid sett att antalet arbetsplatsombud har minskat så måste vi göra 
något. Detta är en möjlighet att få igång någon på en arbetsplats för att i ett senare skede 
bilda en klubb på arbetsplatsen. Vi har väldigt många duktiga skyddsombud och vi vill 
såklart ta vara på deras kunskap och engagemang. Vi ser att om detta skulle rulla igång så 
har Fastighets mycket att vinna på företagen, vi måste komma tillbaka till att de 
förtroendevalda förhandlar på sina arbetsplatser och inte våra ombudsmän i den 
utsträckningen som de gör idag.  

Vi föreslår kongressen att 
 

då lokala skyddsombud utses på arbetsplatser där klubb saknas ska personen 
samtidigt väljas som arbetsplatsombud 
 
stadgarna ändras så att detta uppnås 
 
 
 
 

Motion 15.4.19 
Avdelning Uddevalla 
Arbetsplatsombud 

Vi kan tydligt se att arbetsplatsombuden idag saknar koppling till sina avdelningar. Vi 
måste hitta vägar så att de känner en stark koppling till sin avdelning och stöd. Detta ger 
en stor chans att få in nytt blod i alla avdelningar för att öka närvaron på våra 
avdelningsmöten. Vi har sett en trend på att arbetsplatsombuden har minskat i förbundet, 
går de till sina avdelningar och därmed får ett nätverk av förtroendevalda så kommer de 
känna en större styrka i sitt uppdrag. 

Vi föreslår kongressen att 
 

stadgarna ändras så att arbetsplatsombuden ska delta i avdelningens verksamhet och 
att det ingår som en del av 28 § mom 2 uppgifter. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 15.4.18, 15.4.19 
I motion 15.4.18 anser motionären att när vi utser lokalt skyddsombud ska vi också utse 
dessa till arbetsplatsombud. 

 
Stadgarna reglerar idag hur vi utser arbetsplatsombud och vilka arbetsuppgifter de har. En 
av arbetsuppgifterna är att arbetsplatsombudet ska stimulera till arbetsmiljöverksamhet.  
Valet av skyddsombud är inte reglerat av stadgarna men det finns inget som hindrar att ett 
arbetsplatsombud också utses till skyddsombud.  
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Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att vi behöver utse fler 
arbetsplatsombud och vi behöver lyfta fram detta uppdrag i vår organisation. Det ska vi 
göra genom att se till att de får utbildning och att de deltar och bidrar till avdelningens 
verksamhet. 

 
I motion 15.4.19 anser motionären att arbetsplatsombuden saknar koppling till sin 
avdelning. De stadgar vi har idag säger att arbetsplatsombudet i samråd med 
avdelningsstyrelsen ska tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivaren. 
Meningen med detta är att arbetsplatsombudet ska delta i avdelningens arbete och att 
avdelningen ska vara ett stöd för arbetsplatsombudet. Förbundsstyrelsens delar 
motionärens uppfattning att stadgarna behöver bli tydligare och föreslår därför att 
paragraf 28, mom 2, utökas med denna att-sats: att delta i avdelningens möten och 
verksamhet. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 15.4.19. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 15.4.18 besvarad. 
 
 

Stadgar 
Konfliktersättning 

 
Motion 15.5.20 
Avdelning Örnsköldsvik 
Avdelning Hudiksvall 
Avdelning Söderhamn 
Inträde § 4, mom 2 

Jag som förtroendevald, har vid några tillfällen hjälpt nyinskrivna medlemmar med 
förhandlingar eller annan hjälp med fackliga frågor. Detta efter att medlemsansökan 
gjorts, men innan de betalat sin medlemsavgift. Efter att de fått hjälp och svar på sina 
frågor, struntade några att betala medlemsavgiften och blev därför uteslutna från 
förbundet. Jag vet att det finns flera i vårt förbund, både förtroendevalda och ombudsmän, 
som råkat ut för samma händelser. Därför tycker vi att vi inte ska sälja oss billigt. I 
stadgarna står: "förhandlingshjälp och rättshjälp kan beviljas för händelser som inträffar 
efter ansökan om inträde till förbundet". Vi tycker att vi ska ställa högre krav på nya 
medlemmar än så. 

Vi föreslår kongressen att 
 

att medlemsavgift ska betalas i minst tre kalendermånader innan medlem kan få 
hjälp. 
 
 

Utlåtande 
Motionären uppmärksammar problemet med att en del medlemmar söker inträde i 
förbundet när de behöver hjälp med ett ärende eller en facklig fråga och att det 
förekommer att de sedan inte betalar sin avgift och blir uteslutna på grund av bristande 
betalning.  

 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att detta är ett problem. I förslaget till 
nya stagar föreslår vi ett tillägg till paragraf 4, mom 2; ”förutsatt att första 
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medlemsavgiften är betald". Detta innebär att vi ska kontrollera att första avgiften är 
erlagd innan vi beviljar förhandlingshjälp eller rättshjälp.  

 
Det är viktigt att vi tar hand om nya medlemmar på ett bra sätt och att även en ny medlem 
kan få hjälp med sina frågor. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.5.20 
 
 

 
Motion 15.5.21 
Avdelning Hudiksvall 
§13 Ersättning vid konflikt  

Moment 2 Ersättningsbelopp  
Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbeloppet vid konflikt. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Besluta om att ersättningen ska utgå enligt gällande kollektivavtals grundlön om 
80%  
 
 

Utlåtande 
Motionen vill att ersättningen ska utgå enligt gällande kollektivavtalets grundlön om 80 
procent. 

 
För ersättning vid konflikt så är den centrala delen i stadgarnas paragraf 13. Ersättning 
vid konflikt, reglerad i Mom 2. Ersättningsbelopp. ”Förbundsstyrelsen fastställer 
ersättningsbelopp vid konflikt.” 

 
Vår historik och praxis har varit att vi beslutat om ett ersättningsbelopp kring 78 procent 
av medlems lön. Då ersättningen vid konflikt är skattebefriad motsvarar det, många 
gånger överträffas det, av medlemmens förlorade arbetsförtjänst, med hänsyn till 
kommunala skattesatser.  

 
Att istället reglera ersättningen som 80 procent av gällande kollektivavtals grundlön låter 
kanske som en höjning av ersättningen. Men grundlön är ett diffust begrepp som kan 
betyda olika saker i olika kollektivavtal. En del avtal använder inte ens termen och vad 
skulle gälla då?  

 
I avtalsrörelsen 2017 höll vi nästan på att få en konflikt på Samhall-avtalet. I avtalet finns 
begreppet grundlön reglerat. Men det finns också ett arbetsuppgiftstillägg reglerat i fyra 
nivåer som samtliga anställda ska ha enligt någon nivå. Det kan handla om tusentals 
kronor i månaden och i praktiken vid en konflikt att medlem skulle kunna få en väsentligt 
lägre konfliktersättning än det som medlemmen skulle haft i lön.  

 
Dessutom, eftersom vi inte själva äger tolkningen av våra kollektivavtal, kan det uppstå 
en tvist om begreppet grundlön i kollektivavtalet. Det skulle kunna innebära att vi släpper 
in våra motparter att göra tolkningar som kan få effekter på nivån på ersättningen vid en 
framtida konflikt. Texter och syftningar till formuleringar i kollektivavtal bör därför 
undvikas i stadgar. Kollektivavtal förändras och då kan innebörden bli en annan. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.5.21 
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Motion 15.5.22 
Avdelning Växjö 
Avdelning Västervik 
Avdelning Trelleborg 
Ersättning vid konflikt 

I stadgarna §13 mom 1, att-satserna 3-4 står det att det är förbundsstyrelsen som äger rätt 
att besluta om ersättning för arbetskonflikt som understiger fem arbetsdagar. Vi anser att 
ersättning skall utges från dag ett vid konflikt. 

Vi föreslår kongressen att 
 

ändra texten i §13 mom 1 att-satserna 3-4 till att ersättning skall gälla från dag ett. 
 
 

Utlåtande 
Motionen tar sikte på att förändra att-satserna tre och fyra i stadgarnas paragraf 13, 
ersättning vid konflikt. 

 
Att-satserna tre och fyra har följande lydelse:  
 
Villkor för erhållande av ersättning är: 
 
att      konflikten varar minst fem arbetsdagar. Uppfylls detta villkor utgår 
          ersättning från och med första dagen, 
 
att      förbundsstyrelsen äger rätt att besluta om ersättning för arbetskonflikt 
          som understiger fem arbetsdagar, 
 

Motionären verkar utgå ifrån att förbundsstyrelsen tänker fatta beslut som innebär en 
karensdag därför att det inte uttryckligen står i att-sats fyra att ersättning utgår från första 
dagen. Ett sådant beslut har förbundsstyrelsen aldrig någonsin fattat under sin historik. 
Praxis har varit att man alltid har utbetalt 78 procent av medlemmens lön i skattebefriad 
konfliktersättning. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 15.5.22 
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Organisering 
Förtroendevaldas villkor 

 
Motion 17.1.1 
Avdelning Gotland 
Avdelning Bandhagen 
Avdelning Enköping 
Avdelning Farsta 
Avdelning Roslagen 
Otrygga anställningar 

Förtroendevalda i förbundet har en väldigt dålig trygghet. 

Vi ska jobba oregelbundna arbetstider, få timlön, semesterlönen utbetald varje månad, 
arbetsbefriade röda dagar och även när förbundet anser att det ska vara arbetsfria 
månader. 

Man hänvisas tillbaka till sin grundanställning under sommarmånader och under ca en 
månad på vintrarna. Då ska arbetsgivaren betala oss för röda dagar alternativt bevilja oss 
semester. Vi blir också hänvisade till försäkringskassan om vi blir sjuka. 

Det är dessutom ombudsmännens goda vilja att tilldela oss den tid dom anser att vi 
behöver, vilket kan bli ganska orättvis fördelning i vissa fall.  

Skulle en arbetsgivare behandla våra medlemmar på det här sättet skulle vi piska dom i en 
förhandling och tala om vad som är rätt och fel. 

Vi anser att samtliga som i dag har förtroendeuppdrag ska ha samma trygghet som man 
har på sin ordinarie anställning eller som man har om man har en anställning. 

Projektanställning vore en bra anställningsform för förtroendevalda där vi kan få en 
betydligt tryggare tillvaro och kunna prestera på ett betydligt bättre sätt.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Förbundet gör om formerna för förtroendevalda till projektanställningar. 
 
 
 
 

Motion 17.1.2 
Avdelning Gotland 
Avdelning Enköping 
Avdelning Sollentuna 
Dåliga anställningsförhållanden för förtroendevalda 

Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha en trygg anställning och trygga 
anställningsförhållanden. Dom ska ha rätt till semester, till lediga röda dagar som infaller 
mitt i veckan, månadslön, sjuklön och bra arbetsmiljö mm. 
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Vi som är förtroendevalda, som lägger vår själ i arbetet för att våra medlemmar ska ha det 
bra på sina arbetsplatser, har inte direkt goda anställningsförhållanden. Vi har ofta ett 
förtroendeuppdrag som sträcker sig ett till tre år, ändå ska vi bli arbetsbefriade under 
någon eller några månader på sommaren och cirka en månad runt jul och nyår. Då 
förväntas det att vi går tillbaka till vår ordinarie arbetsplats och jobbar dessa månader. 
Förtroendevalda får timlön och semesterersättning utbetalad vid varje löneutbetalning. Vi 
arbetar på oregelbundna arbetstider och förväntas vara tillgängliga under stor del av vår 
fritid. Vi får ingen mertid eller övertid, det ska kompenseras med högre timpenning sägs 
det. Vi har inte rätt till ersättning då röda dagar infaller på en vardag, vilket man har vid 
anställning med månadslön. Vi förväntas att i första hand ansöka om sjukpenning hos 
försäkringskassan om vi blir sjuka, vilket ofta leder till avslag och resulterar i att man 
nästkommande månad får ersättning från förbundet. 

Det här påverkar även förtroendevaldas arbetsmiljö i stor utsträckning. Många blir 
stressade av att aldrig ha kontroll över sin inkomst, risken är stor att många jobbar fast 
dom är sjuka för att slippa krångel. Man får dessutom inte tillgodoräkna sig arbetstiden 
som förtroendevald om man skulle behöva nyttja a-kassan. Många mår även dåligt över 
att aldrig ha någon kontroll på när uppehållen mellan perioderna kommer och hur långa 
uppehållen är. 

Vi ser det som att detta leder till att vi istället skrämmer bort förtroendevalda i förbundet 
snarare än att vi lockar flera till att arbeta aktivt för Fastighets och för de grundläggande 
värderingar vårt förbund står för. 

Hur skulle förbundet se på en arbetsgivare som agerar mot sina anställda på det viset? Det 
kanske vore bra om förbundet föregår med gott exempel? 

Vi föreslår kongressen att 
 

uppdragets längd ska följa mandatperioden exempelvis som projektanställning  
 
månadslön ska utgå till alla som har ett stadigvarande uppdrag i förbundet längre än 
en månad 
 
arbetsförhållandena när man jobbar för förbundet ska vara likställda med de 
arbetsförhållanden man har på sin ordinarie arbetsplats 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 17.1.1, 17.1.2 
Motionärerna till motion 17.1.1 vill att förbundet gör om formerna för förtroendevalda till 
projektanställningar.  

 
Att omvandla ett förtroendeuppdrag åt förbundet till en anställning låter sig inte göras och 
det får konsekvenser som påverkar hela förbundets verksamhet och ekonomi negativt. 
Antalet förtroendevalda som kan utföra facklig verksamhet på avdelningarna på arbetstid 
mot ersättning för förlorad arbetsförtjänst blir väsentligt färre om kongressen skulle 
bifalla denna motion.     

 
Förbundsstyrelsen tror att motionärerna möjligen kan ha blandat ihop begreppen något. 
Det är skillnad på att vara projektanställd och att utföra ett projektarbete som 
förtroendevald. 
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Det är inte möjligt att valda förtroendevalda på avdelningarna kan vara projektanställda i 
förbundet. Det är däremot fullt möjligt att välja förtroendevalda till att genomföra ett eller 
flera projektarbeten i sin avdelning.   
 
Det är också förbundsstyrelsens ambition att förtroendevalda i avdelningarna ska verka 
mer projektinriktat. Projekten kan vara av olika karaktär, som att avdelningsaktiva är ute 
på uppsökeri, ordna olika tematräffar, samla ihop förtroendevalda i avdelningarna, starta 
upp medlemsutbildningar, välkomna nya medlemmar, värva medlemmar och vara ute och 
möta anställda på arbetsplatserna i avdelningarna.  

 
Motionen 17.1.2 behandlar vad som kallas anställningsförhållanden för förtroendevalda. 
Det är i grunden ett felaktigt påstående. Att bli vald till att företräda medlemmar i sin 
avdelning är inte detsamma som att vara anställd i förbundet. Det är viktigt att skilja på 
att väljas till ett förtroendeuppdrag av sina förbundskamrater och att vara anställd av 
förbundet.  

 
De som är förtroendevalda har i grunden en egen anställning och det är dess 
kollektivavtal och villkor som reglerar förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Att 
vara förtroendevald innebär inte att det finns ett anställningsförhållande mellan 
Fastighetsanställdas Förbund och den förtroendevalde. Att bli vald är ett 
förtroendeuppdrag från medlemmar i förbundet. Ordet förtroendevald säger att det är det 
att vara vald med förtroende av medlemmarna. 

 
Förbundets förtroendevalda gör utmärkta insatser och är viktiga för att genomföra 
förbundets verksamhet, klara av att nå förbundets mål och att utveckla förbundets lokala 
demokrati. Det är också av den anledningen som förbundsstyrelsen prioriterar att det 
avsätts stora ekonomiska medel till att bedriva facklig verksamhet på förbundets 
avdelningar.   

 
Motionärerna föreslår att valda förtroendevaldas uppdrag ska följa mandatperioden som 
en projektanställning. Det är helt orimligt att projektanställa förtroendevalda, med 
mandattid från två till tre år. Kostnaderna skulle bli oöverstigliga. Själva avsikten med att 
väljas till förtroendevald är att företräda medlemmar, det kan ske på fritid och ibland på 
arbetstid. I det senare fallet ersätter förbundet den förtroendevalde med inkomstförlusten.   

 
Att betala månadslön till förtroendevalda är inte heller möjligt då förtroendeuppdraget 
inte är en anställning.  
Förbundsstyrelsens ambition är att förtroendevaldas förhållanden i förbundet ska vara 
rimliga, rättvisa och i bästa fall likvärdiga som den förtroendevalde har på sin ordinarie 
arbetsplats, men förbundet förfogar inte över samtliga villkor på den förtroendevaldes 
arbetsplats. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.1 samt motion 17.1.2 
första och andra att-satsen. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.1.2 tredje att-satsen 
besvarad. 
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Motion 17.1.3 
Enskild motion 
Avdelning Västerås, Patrik Hellström 
Lika lön för lika arbete, även för förbundsstyrelsen 

Vi kommer från en solidarisk bakgrund med sunda och värdefulla värderingar om 
människors lika värde. Ingen ska behöva bli eftersatt eller särbehandlad på sin arbetsplats. 

Vi är inte den förebild som vi borde vara. Vår förbundsstyrelse kan idag inte träffas under 
lika förhållanden, och det finns risk för orättvisa ersättningar. 

Det ska inte ha betydelse om man jobbar deltid, eller om man har låg lön, alla ska få lika 
lön för lika arbete. Framförallt i ett så viktigt och ärofullt uppdrag som 
förbundsstyrelseledamot! 

När våra förtroendevalda är ute i fackligt arbete har de en likadan ersättning som baseras 
på 80% av ingångslönen för ombudsmän. Det är meningen att ingen ska drabbas 
ekonomiskt av att arbeta fackligt för Fastighets. 

Det är nu dags att införa samma reglemente även för ledamöter och ersättare i 
förbundsstyrelsen. Ge alla samma ersättning! 

Jag föreslår kongressen att 
 

Fastighets ändrar villkoren så att förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare får 
samma ersättning vid närvaro på möten, 80% av ingångslön för ombudsmän hos 
Fastighets. 
 
Fastighets ger samma ersättning för alla förtroendeuppdrag,  
även i förbundsstyrelsen. 
 
 
 

Utlåtande 
Motion 17.1.3, Lika lön för lika arbete, även för förbundsstyrelsen, pläderar för att alla 
ska ha samma ersättning när man sitter på förbundsstyrelsemöte.  

 
Delvis är det så, arvodet är samma för förbundsordförande som för tjänstgörande 
suppleant. Bakgrunden är att det är ett inläsningsarvode för de handlingar som ska 
avhandlas på förbundsstyrelsemötet. 

 
Men ersättningen man får utöver arvodet är en kompensation för den faktiskt förlorade 
arbetsförtjänst som förbundsstyrelsemötet har orsakat, och den ska man ha, varken mer 
eller mindre. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.3 
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Motion 17.1.4 
Avdelning Örebro 
Semesterersättning för förtroendevalda med uppdrag från Fastighets 

Idag betalas semesterersättningen ut efter varje arbetad månad. Dessa pengar tipsar man 
oss att sätta undan till nästkommande sommarsemester, vilket kan vara svårt när 
månadsavgifterna är många. Detta kan resultera i att vi står utan pengar när semestern väl 
kommer och vi tvingas arbeta. Utan semester tappar vi fokus och kan inte utföra ett bra 
arbete för Fastighets. 

Med semesterersättning som betalas ut 1ggr/år i samband med huvudsemester så ser vi till 
att förtroendevalda har chans till semester och återhämtning. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand betalar ut semesterersättning till förtroendevalda vid 
Fastighets 1ggr/år utbetalningsmånad maj 
 
Fastighets i andra hand betalar ut semesterersättning till förtroendevalda vid 
Fastighets 1ggr/år utbetalningsmånad juni 
 
 

Utlåtande 
Motionären vill att semesterersättningen till förtroendevalda ska utbetalas på samma sätt 
som till anställda, vid ett tillfälle per år. 

 
Antalet förtroendevalda som var inne och utförde arbete för förbundets räkning under 
2017 var mer än 60 förtroendevalda, ungefär lika många som är anställda i hela 
Fastighets. Timmarna varierar från bara åtta timmar upp till 1280 timmar.  

 
Det skulle bli en avsevärd ökad administrativ merkostnad för förbundet att lägga upp ett 
system för att hålla reda på även de som varit inne väldigt få timmar. En enklare lösning 
vore att de som önskar att få sin semesterersättning vid ett tillfälle lägger upp ett eget 
autogiro till ett eget semesterkonto. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.4 
 
 

Motion 17.1.5 
Avdelning Örebro 
Trygga upp förtroendevaldas villkor 

Vi som idag arbetar som förtroendevalda vid Fastighets tappar en del av våra 
anställningsförmåner t.ex. om vi skulle drabbas av sjukdom så blir vår AGS beräknad 
endast på den inkomst vi har fått ut från ordinarie arbetsplats, detta kan innebära en stor 
inkomstförlust om man har mycket tid som förtroendevald. Detsamma gäller om vi skulle 
bli uppsagda och behöva få ut A-kasseersättning. 

Att säkerställa att de förtroendevalda får ta del av sina anställningsförmåner bidrar till 
trygghet och viljan till att ta åt sig uppdrag som förtroendevald ökar. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

säkerställa att de förtroendevaldas anställningsförmåner kvarstår vid arbete åt 
Fastighets. 
 
 

Utlåtande 
Motionären föreslår att de förtroendevaldas anställningsförmåner ska kvarstå vid arbete år 
förbundet.    

 
Förbundets uppfattning är tydligt när det gäller förtroendeuppdrag åt förbundet. De 
medlemmar som väljs av sina kamrater på avdelningen till ett förtroendeuppdrag är inte 
anställda av Fastighets. 

 
Förtroendeuppdraget kan exempelvis innebära uppsökande verksamhet eller 
arbetsplatsbesök på arbetstid och då får den förtroendevalde ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst. Men det är inte detsamma som att vara anställd av förbundet oavsett hur 
många timmars arbetsplatsbesök det handlar om.    

 
AGS-försäkringen innehåller ett efterskydd som består i 180 dagar och det är väldigt 
ovanligt att det finns förtroendevalda som har förlorad arbetsförtjänst från förbundet 
under en så pass lång tid utan att överhuvudtaget arbeta på sin ordinarie arbetsplats.  

 
Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att de som väljs till förtroendevalda också har 
kvar sin anknytning till sin ordinarie arbetsplats.   
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.5  
 
 

Motion 17.1.6 
Avdelning Uddevalla 
Ersättning till förtroendevalda 

Förtroendevalda har sedan januari 2011 ersatts med en procentsats om 80 % av 
lokalombudsmännens ingångslön, istället för ersättning för faktisk förlorad 
arbetsförtjänst. Tanken var god då alla förtroendevalda oavsett tidigare avtalsområde 
skulle ha samma ersättning, undantag finns då man får en högre ersättning om man i sin 
anställning tjänar mer än den nivån. 

Vi kan idag se inlåsningseffekter då den ersättning man får i förtroendeuppdraget vida 
överstiger den lön man har hos sin arbetsgivare, då delas förtroendevalda timmar ut till ett 
fåtal istället för att vi ska kunna ha många förtroendevalda som är inne på uppdrag i 
begränsad omfattning. 

Det kan inte vara så att man ska vinna på sitt uppdrag men man ska inte heller förlora på 
det. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ersättning till förtroendevalda som är inne på uppdrag baseras på faktisk förlorad 
arbetsförtjänst. 
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Utlåtande 
Förbundsstyrelsen är oenig om motion 17.1.6.  

 
Majoriteten i styrelsen anser att det är en självklarhet att en fackförening ska arbeta för 
lika lön för lika arbete.  
Förtroendevalda som har ett uppdrag i förbundet ska ha rättvis lön. Om du är kvinna/man, 
fastighetsskötare, lokalvårdare, sanerare, fönsterputsare, jobbar på Samhall eller på en 
idrottsklubb så ska lönen bli lika när man har ett uppdrag på Fastighets. Personens 
bakgrund ska inte spela någon roll. Förbundsledningen säger att det finns flera fackliga 
förtroendevalda som upplever sig själva som anställda. Det finns det kanske, men är det 
då inte en ledningsfråga att upplysa dessa personer om hur uppdraget är utformat. Om en 
förtroendevald inte gör sitt arbete ska hen få avsluta som förtroendevald snarast möjligt. 
Vi anser att ersättningen ska vara högre än en städlön, därför att i uppdraget som 
förtroendevald tillkommer kostnader som man inte har i sitt ordinarie arbete. T.ex. lunch 
ute, att ha bil, slitage och service samt försäkring på bilen, arbete obekväm arbetstid, 
mertid/kvällstid. 
 
Majoriteten i förbundsstyrelsen anser att det ska vara rättvist när man arbetar på 
Fastighets. Utan förtroendevalda skulle Fastighets inte få jobbet gjort. 

 
Vi yrkar därför avslag på motionen. 
Cecilia Samuelsson, Christina Petranyi, Ljiljana Panic, Patrik Hellström och Roger 
Sandlund. 

 
 
 

Undertecknade reserverar sig mot förbundsstyrelsens avslagsförslag gällande motion 
17.1.6, Ersättning till förtroendevalda. 

  
Vi har under flera år sett de negativa konsekvenser som den nuvarande 
ersättningsmodellen har haft och som dessutom eskalerat under åren. Vår mening är att vi 
måste tillbaka till begreppet förtroendevald istället för att använda dagens begrepp 
fackliga ombud. Ett uppdrag ska vara ett förtroendeuppdrag byggt på att man är vald av 
sina arbetskamrater eller medlemmar på en/flera avdelningar. Vi ser idag mer och mer att 
man i sitt fackliga uppdrag betraktar sig som anställd av organisationen istället för 
förtroendevald av sina kamrater och därmed ställer krav på åtgärder som ingår i en 
anställning som t ex anställningsform, försäkringsskydd och lön. 
  
Vår bestämda uppfattning är att denna utveckling är förödande för förbundets verksamhet 
och fortsatta överlevnad. Vår önskan och målsättning är att förbundet ska ha många 
engagerade förtroendevalda som driver våra frågor ute på arbetsplatserna och bland våra 
medlemmar.  

 
Tyvärr innebär dagens system en inlåsningseffekt då det är ett fåtal personer som blir 
utsedda fackliga ombud på varje region istället för att vi har många förtroendevalda. 

  
Vi yrkar därför bifall till motion 17.1.6 
Magnus Pettersson, Yvonne Nygårds och Jari Visshed 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.6 
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Motion 17.1.7 
Avdelning Malmö Centrum 
Avdelning Malmö Nord 
Avdelning Malmö Syd 
Förtroendevalda 

Vår storlek är vår styrka, desto fler vi är desto starkare är vi.För att vi ska nå målet måste 
vi jobba tillsammans. 

Förtroendevalda är viktiga i vår organisation. Vi behöv göra en översyn av strukturer, 
rutiner i det vardagliga fackliga arbetet. 

Vi måste tillvarata medlemmarnas intressen och allas samma rättigheter. Därför behöver 
vi ta väl hand om våra förtroendevalda. 

Vi ska inte glömma att förtroendevalda också är medlemmar och därmed också bör ha 
samma arbetsvillkor som andra medlemmar, gällande sjukförsäkringar, a-kassa. Alltså 
den lön som förtroendevalda har ska vara SGI-grundande samt AGS.  

Förtroendevalda behöver samma trygghet för sitt arbete som förtroendevald, såsom de 
har för sin ordinarie arbetsplats, när de är på uppdrag. Det finns ännu idag.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förtroendevalda har rätt till sjuklön dag 2-14 och Fastighets skall administrera 
utbetalning av sjuklön. 
 
förtroendevalda har rätt till AGS försäkring efter 15-360 dagar, även för den inkomst 
som Fastighets förtroendevald har från förbundet. 
 
förtroendevalda skall ha skriftligt arbetsgivarintyg vid ingång av sitt uppdrag för 
Fastighets. Förtroendevalda har då ett skydd för eventuella tider av arbetslöshet hos 
ordinarie arbetsgivare eller från förtroendeuppdrag. 
 
 
 

Utlåtande 
Motionären vill att förtroendevalda ska ha rätt till sjuklön dag 2-14 

 
Rätten till sjuklön har diskuterats tidigare. Grunden för det fackliga uppdraget är att den 
förtroendevalde har en anställning inom förbundets avtalsområden. Att vara 
förtroendevald är ett uppdrag och det kan inte jämställas med en anställning. När man är 
förtroendevald är man det under en begränsad tid och detta hanteras olika utifrån den 
förtroendevaldes förutsättningar.  

 
Förbundet betalar idag sjuklön under förutsättning att den förtroendevalde skulle ha varit 
på uppdrag under sjukdomstiden och att det är fastställt att varken arbetsgivaren eller 
försäkringskassan betalar sjuklön. 

 
Motionären vill att förtroendevalda ska ha rätt till AGS-försäkring 15-360 dagar grundat 
på den inkomst hen har från Fastighets 
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Förbundets uppfattning är att när förtroendevalda går in tillfälligt och gör uppdrag för 
förbundets räkning så är det ändå den förtroendevaldes försäkringsvillkor i 
grundanställningen som måste vara det som är styrande för rätt till ersättning.  

 
Slutligen vill man att Fastighets ska upprätta arbetsgivarintyg för den förtroendevalda. 

 
Förbundet utfärdar arbetsgivarintyg till den förtroendevalde om hen så begär. Rätten till 
a-kassa regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring och det är a-kassan som avgör om 
den förtroendevalde får ersättning. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.1.7 första och tredje 
att-satsen besvarad 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.7 andra att-satsen 
 

 
Motion 17.1.8 
Avdelning Örebro 
RSO 

Den RSO verksamhet som vi har idag har sina brister, RSO är få och arbetar deltid med 
uppdraget, detta gör det svårt att planera när det dyker upp akuta ärenden. Dessa ärenden 
är många och en del andra RSO-uppgifter får stå tillbaka. Sommartid finns ingen RSO 
aktivitet då de endast beviljas timmar för höst och vårtermin, detta ser vi som en brist.  

Då utbildningarna till RSO är många och kostar förbundet en del så tror vi på att 
heltidsanställa RSO. Detta skapar bättre förutsättningar och intresse för arbetet. Vid 
anställning skulle vi även täcka upp behovet av verksamhet under sommartid, också ett 
ypperligt tillfälle att träffa sommarjobbare och att informera om arbetsmiljöfrågor. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand tillsvidareanställer RSO på heltid 
 
Fastighets i andra hand anställer RSO på heltid under mandatperioden 
 
 
 
 

Motion 17.1.9 
Avdelning Gotland 
Tillsvidareanställning RSO 

Om vi ska någon kontinuitet i skyddsarbetet på arbetsplatsen, ska RSO ha en 
tillsvidareanställning under sin mandatperiod. 

Som det är just nu så saknas det en RSO under 3 av årets 12 månader. Det skulle vara 
tryggare för anställda och skyddsombuden att ha en RSO tillgänglig hela året. 

Dessutom får RSO en rimligare arbetsbelastning än i dagsläget, då många arbeten kan bli 
liggande under de 3 månaderna. 

Flera förbund tillämpar redan denna princip som tex Transport. 
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Vi föreslår kongressen att 
 
tillsvidareanställa RSO under hela den 3-åriga mandatperioden. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 17.1.8, 17.1.9 
Förbundets verksamhet för regionala skyddsombud, RSO-verksamheten, är en av de 
viktigaste utåtriktade fackliga verksamheter vi har. RSO står för en stor del av de 
arbetsplatsbesök som görs och de bidrar därigenom till att legitimera den fackliga 
organisationen samtidigt som de värnar om de anställdas arbetsmiljö. 

 
Det är därför av yttersta vikt att denna verksamhet fungerar så smidigt och effektivt som 
möjligt. Det är sant att dagens RSO-verksamhet har sina brister. Exempelvis har inte RSO 
erhållit den teknik som de behöver i sitt uppdrag. Det finns även brister i introduktion, 
utbildning och information. Allt detta måste förbättras. 

 
I frågan om anställda RSO kontra förtroendevalda har bägge alternativen sina för- och 
nackdelar och olika förbund har valt olika lösningar. En del av fördelarna med att ha 
anställda RSO är kontinuiteten, att verksamheten går att styra bättre och att 
kunskapsnivån hos RSO rimligen är högre. Några nackdelar är att verksamheten inte kan 
säsonganpassas på samma sätt, att det blir färre RSO och därigenom längre resor samt att 
det blir väsentligt dyrare per årsarbetare, en anställd kostar mer än en förtroendevald.  

 
RSO-verksamheten är nu nere på 8,5 årsarbetare, fördelat på ett 25-tal verksamma RSO. 
För samma kostnad skulle man kunna anställa knappt 6 RSO på heltid. Några förbund har 
ombudsmän som kombinerar förhandlingsverksamhet med RSO-verksamhet, 
erfarenheterna kring dessa lösningar är varierade. Utan att stänga några dörrar inför 
framtiden vill förbundsstyrelsen i dagsläget inte låsa sig vid ett beslut att 
tillsvidareanställa RSO.  

 
Att anställa RSO för en mandatperiod låter sig inte göras praktiskt, bland annat därför att 
den ordinarie arbetsgivaren inte har någon skyldighet att bevilja tjänstledighet för ett 
annat arbete. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.1.8 och 17.1.9.  
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Organisering 
 

Motion 17.2.10 
Avdelning Örnsköldsvik 
Avdelning Hudiksvall 
Avdelning Söderhamn 
Ordförandeträffar 

Det är viktigt att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att avdelningsordförandena 
i varje region ska kunna träffas på ordförandeträffar. Genom att träffas kan ordförandena 
planera aktiviteter i regionen liksom att diskutera olika gemensamma frågor och öka 
samarbetet mellan regionerna. Erfarenhetsmässigt är två dagar en lagom längd på 
ordförandeträffarna. Detta gäller inte minst region Nord som omfattar två tredjedelar av 
Sveriges yta. Demokrati måste få kosta pengar. 

Vi föreslår kongressen att 
 

ordförandeträffar ska vara minst en gång per år. 
 
ordförandeträffar på regional nivå ska vara två dagars konferenser. 
 
beroende på olika avstånd i regionerna, ta hänsyn till detta i budgetprocessen. 
 
 

Utlåtande 
Motionärerna vill att det ska vara tvådagars regionala ordförandeträffar minst en gång per 
år. 

 
Samtliga avdelningsordförande har kallats till olika träffar som planering av 
avdelningsverksamhet, medlemsvärvningsinsatser med mera.  

 
Ibland har samtliga avdelningar i en region kallats, ibland samlas avdelningsföreträdare i 
mindre geografiska områden som länsvis eller på motsvarande vis som LO-distriktet är 
organiserat. Ibland är mötet en halvdag, ibland en heldag, ibland är det på kvällstid och 
det har också förekommit att det har varit tvådagarsmöten för avdelningsföreträdare.  

 
Det måste vara behovet, de aktuella verksamheterna som ska genomföras och ekonomin 
som avgör på vilket sätt som avdelningsträffar ska genomföras. Att fastställa att det ska 
vara tvådagarskonferenser vore felaktigt. Det skulle ju till och med kunna vara 
nödvändigt med en tredagarskonferens för avdelningsordförande.   
   

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.10 första och tredje 
att-satsen besvarad 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.2.10 andra att-satsen 
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Motion 17.2.11 
Avdelning Örebro 
Förenkla övergångar 

Vid värvning av nya medlemmar uppstår ofta problem när den tilltänkta nya medlemmen 
är organiserad i något annat fackförbund. Personen ifråga behöver begära utträde ur sitt 
gamla fackförbund och kan uppleva detta som krångligt. Många blir osäkra om de ska gå 
över då de är rädda för att hamna mellan stolarna eller att de debiteras dubbla 
medlemsavgifter. 

Om Fastighets kan underlätta med övergångar mellan fackförbund så tror vi på ett ökat 
medlemsantal i Fastighets, och att fler människor blir rätt organiserade. 

Vi föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för ett samarbete mellan LO-förbunden för att förenkla 
medlemsövergångar. 
 
Fastighets verkar för ett samarbete inom 6F för att förenkla medlemsövergångar. 
 
 

Utlåtande 
Motionären önskar att Fastighets ska verka för ett samarbete mellan LO-förbunden för att 
förenkla medlemsövergångar både inom 6F och inom LO.  

 
Att förenkla för medlemmar att byta fackförbund när de får nya arbeten är viktigt för att 
medlemmen ska vara med i rätt fackförbund och att medlemmarna verkligen går med i 
nästa fackförbund. Av det skälet har förbunden inom LO utvecklat ett samarbete genom 
en övergångsdatabas som ska underlätta övergångar mellan fackförbunden. Förbundet 
som har medlemmen sänder över uppgifter till databasen och det nya förbundet får 
signaler om att medlemmarna är på väg och tar hand om dem enligt de rutiner som 
tillämpas i respektive förbund.  

 
Samtidigt måste vi Fastighets i också pröva hela tiden om vi kan finna nya vägar för att 
förenkla medlemsövergångar och medlemsinträden och därför ska vi givetvis samarbeta 
både med våra fackliga kamrater inom 6F och i LO.     

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.11 besvarad  

 
 

Motion 17.2.12 
Avdelning Örebro 
Tillgång till PUMA för förtroendevalda 

Idag är det krångligt för förtroendevalda att få tillgång till medlemsinformation. Vill man 
ha uppgifter behöver det först gå igenom våra administratörer eller ombudsmän som får ta 
fram aktuell information. Detta är mycket tidsödande och skapar frustration. De uppgifter 
vi kommer åt på de förtroendevaldas sida är inte alltid aktuella eller korrekta. 

Med tillgång till PUMA för förtroendevalda skulle administratörers och ombudsmäns 
arbete underlättas, och förtroendevalda skulle bli mer effektiva i sitt arbete då de enklare 
kan komma åt den information de behöver. 
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I första hand vill vi att RSO och avdelningsordföranden som regelbundet är inne och 
jobbar åt Fastighets ska få tillgång till medlemsregistret i PUMA. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets ger RSO och avdelningsordföranden som regelbundet arbetar på 
regionsnivå tillgång till PUMA. 
 
 
 
 

Motion 17.2.13 
Avdelning Ystad 
Avdelning Växjö 
Avdelning Västervik 
Tillgång till PUMA-light 

För att underlätta för de förtroendevalda att hitta information om 
medlemmar/arbetsplatsen som vi besöker så behöver vi ha tillgång till medlemsregistret 
som vi inte har idag, rörande t.ex. skyddsombud, klubbar, medlemmar 
och arbetsplatsombud. 

Vi föreslår kongressen att 
 

ge förtroendevald på avdelningarna tillgång till PUMA-light för att underlätta deras 
arbete. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 17.2.12, 17.2.13 
Motion 17.2.12 föreslår att avdelningsaktiva och regionala skyddsombud ska få tillgång 
till förbundets medlemssystem som heter Puma. Motion 17.2.13 föreslår att 
avdelningsaktiva ska få tillgång till Puma-light.   
 
Det är endast förbundets anställda som har tillgång till medlemssystemet Puma.  
 
Att ge förtroendevalda tillgång till Puma är inte möjligt av flera skäl. Dels är det förenat 
med särskild datautrustning, licenser, bredbandsuppkopplingar och accesser som 
sammantaget innebär dryga kostnader för förbundet. Dels är det så att Puma inte är helt 
enkelt att lära sig att använda, inte ens förbundets administratörer som har arbetat med 
systemet varje dag i flera år behärskar Puma fullt ut. Det skulle krävas en omfattande och 
kostsam utbildningsinsats för att förtroendevalda ska ha möjlighet att nyttja Puma på det 
sättet som är önskvärt. Den nya skärpta datalagstiftningen GDPR, som ersätter PUL, 
försvårar och förhindrar dessutom att förtroendevalda ska få tillgång till Puma.  
 
Däremot finns det ett verktyg som heter Mina sidor som alla förtroendevalda kan använda 
sig av. Där går det att få fram de allra flesta uppgifter som behövs för att göra ett gott 
fackligt uppdrag. Om det finns behov får vi hjälpas åt att utveckla Mina sidor till ett ännu 
bättre verktyg.     
 
Det finns idag ingen Puma-light, det är endast Puma i sin helhet som förbundets anställda 
använder. Det går förmodligen att säga att Mina sidor är en form av Puma-light då 
samtliga uppgifter som finns på Mina sidor kommer från medlemssystemet Puma. 

 



 33 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.2.12 och 17.2.13. 
 
 

Motion 17.2.14 
Avdelning Örebro 
Mentorskap för förtroendevalda 

Idag står i avdelningarnas ansvarsområde att bilda och upprätthålla företagsklubbar och 
att tillse att arbetsplatsombud väljs om klubb saknas, detta ser vi idag som en brist då inte 
alla avdelningar är aktiva eller saknar kunskap. Som förtroendevald på arbetsplats saknar 
man direkt mentorskap som man kan bolla idéer med. 

Med ett mentorskap från ansvarig ombudsman på orten skulle vi som förtroendevalda ute 
på arbetsplatserna känna ökad trygghet samhörighet med Fastighets och på detta sätt bli 
mer självständiga att föra arbetet framåt.  

Vi föreslår kongressen att 
 

utse ansvarig ombudsman på orten till mentor för de förtroendevalda på 
arbetsplatserna tills dess att avdelningarna fungerar som de ska. 
 
 

Utlåtande 
Motionären föreslår att ansvariga ombudsmän ska vara mentorer åt förtroendevalda tills   
avdelningarna fungerar.  

 
Varje ombudsman och anställt fackligt ombud är avdelningsansvarig för tre till fem 
avdelningar. Att vara avdelningsansvarig är att se till att minst tre stadgeenliga 
avdelningsmöten genomförs under året och handlingar från årsmötet ankommer förbundet 
som exempelvis protokoll, verksamhetsberättelse och fullmakter för valda ombud. Det 
ligger också i uppdraget att stödja de förtroendevalda i berörda avdelningar, det kan ske 
tillsammans med andra anställda eller på delegation till förtroendevalda men ansvaret är 
hos den avdelningsansvarige ombudsmannen.   

 
Förbundet kan sannolikt bli bättre på att stödja förtroendevalda på förbundets 
arbetsplatser, det är angeläget att vi prioriterar detta arbetsområde bland flera andra 
områden framöver för att stärka förbundets grundorganisation. Ett utvecklat mentorskap 
är en utmärkt metod för att stödja förtroendevalda.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.14 besvarad 
 
 

Motion 17.2.15 
Enskild motion 
Avdelning Örnsköldsvik, Olga Back 
Våra värderingar  

Efter olika sorts hot och trakasserier som SD sprider i vårt land, på våra skolor, offentliga 
platser och på våra arbetsplatser, ställer jag frågan: Hur kan det komma sig att ett parti 
vars politik gör skillnad på människors värde, stiger i opinionen? Det är fler och fler 
bland Sveriges befolkning som röstar på SD, inte minst LO medlemmar. Det har 
förekommit att SD-medlemmar finns i vårt förbund och till och med en del som har 
förtroendeuppdrag. Det är oacceptabelt. Vi måste identifiera dem i tid och förhindra 
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spridning av falsk information, hot och hat bland våra medlemmar. Facket måste kunna 
bemöta orimlighet med fakta, okunnighet med kunskap. Det gäller inte bara 
förtroendevalda utan alla medlemmar.  

Jag föreslår kongressen att 
 

utbildning "Alla kan göra något" skall vara medlemsutbildning för alla medlemmar 
 
ställa krav på att förtroendevalda motsvarar våra politiska värderingar och fackets 
värdegrund  
 
förtroendevalda som är kopplade till SD omedelbart får lämna sina 
förtroendeuppdrag  
 
 

Utlåtande 
Fackföreningens värdegrund ska vara självklar för alla förtroendevalda vi börjar där innan 
vi går in på de olika förslagen i motionen.  

 
Vi har sedan flera år tillbaka beslut i Fastighets att värderingsfrågor ska lyftas på alla våra 
utbildningar. Att peka på en viss utbildning har sina problem. Utbildningar kommer och 
går dessutom kan samma utbildning byta namn så därför besvarar förbundsstyrelsen den 
första attsatsen.  

 
Att medlemmarna väljer den/de som de har förtroende för måsta vara en självklarhet i en 
demokratisk organisation därför går det inte att ha något prov innan man blir vald, vi kan 
bara jobba på för att värdegrund ska omfatta alla medlemmar. Självklart ska vi ställa 
krav, i egentlig mening ställs ju kravet redan när man blir medlem. De kraven är ju att alla 
omfattas av våra stadgar. Trots stadgar så vet vi inte vad olika personer egentligen tycker 
eller hur de agerar i olika situationer.  

 
Att frikoppla personer från sitt förtroendeuppdrag, när de valts av medlemmarna, är en 
grannlaga uppgift och ska så vara. Självklart ska det göras om någon bryter mot stadgar 
och andra regler och/eller motverkar förbundets syfte och mål. En för fackföreningen 
totalt främmande värdegrund är ett skäl till att man får lämna uppdraget, inte minst för att 
man då troligtvis inte lever upp till våra stadgar.    

 
  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.15 besvarad  
 
 

Motion 17.2.16 
Avdelning Piteå 
Medlemskap vid tillfälliga anställningar  

Jag anser att det är bra att vara medlem i facket även vid tillfälliga anställningar, dvs. inte 
bara vid tillsvidareanställningar, eftersom jag har personliga erfarenheter av att bli 
överkörd av arbetsgivaren vid sådana anställningsformer. 

Där avtalad arbetstid har fråntagits mig och jag har inte fått hjälp av facket eftersom jag 
inte varit med, när jag innan denna händelse inte sett behovet av att vara med i facket vid 
tillfälliga anställningar och tyckt att det varit för dyrt när man hoppar mellan olika jobb. 
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Det finns många andra anställda som blir överkörda av arbetsgivaren vid tillfälliga 
anställningar, gällande ex. löneutbetalningar, semester eller arbetsmiljön, som inte har 
insett och erfarit värdet av att vara medlem i facket. 

Dessa människor ska vi upplysa och ge ett bra erbjudande om medlemskap, för att de ska 
känna sig trygga i sin anställning, samtidigt som Fastighets får fler medlemmar. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ge styrelsen i uppdrag att införa ett medlemskap för tillfälliga anställningar till 
rabatterat pris, för att bistå och stötta arbetstagare, som sedan kan övergå till 
lönebaserat medlemskap vid tillsvidareanställning 
 
 

Utlåtande 
Motionären vill rabattera medlemskapet för de medlemmar som har visstidsanställningar.  

 
Det är många anställda i förbundets branscher som har olika former av 
visstidsanställningar och ibland kan det tyvärr ta lång tid innan anställningen övergår till 
en tillsvidareanställning.  

 
Det är angeläget för alla visstidsanställda att erbjudas medlemskap och precis som 
motionären beskriver kan det fackliga medlemskapet vara till hjälp och ge medlemmen 
trygghet. Förbundets anställda och förtroendevalda har en viktig uppgift att möta samtliga 
anställda på arbetsplatserna oavsett anställningsform och informera om medlemskapets 
värde.   

 
Att vissa medlemsgrupper ska få billigare medlemsavgift på bekostnad av övriga 
medlemmar har diskuterats vid flera kongresser. Besluten har i samtliga fall varit att 
förbundets medlemmar ska bära sina egna kostnader och att medlemsavgiften ska baseras 
på den aktuella inkomsten.  
Det finns också visstidsanställda som har en högre inkomst än medlemmar som har en 
tillsvidareanställning.    

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 17.2.16 

 
 

Motion 17.2.17 
Avdelning Piteå 
Avdelning Luleå 
Avdelning Haparanda 
Information till förtroendevalda 

Vi upplever som förtroendevalda att det är svårt att få fram den information vi behöver 
för att sköta vårat uppdrag. Ofta måste vi ringa till regionen för att få ut t.ex. 
medlemslistor (fullständiga), något måste göras. 

Vi föreslår kongressen att 
 

ge styrelsen i uppdrag att lösa problemet, så att vi kan jobba smidigare och 
regionkontoren kan jobba med andra saker än att hjälpa oss med saker som vi borde 
kunna göra själva.  
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Motion 17.2.18 
Enskild motion 
Avdelning Halmstad,  
Avdelning Varberg, Tommy Holmbom 
Förtroendevaldas sökmöjligheter/datasystem 

När man får en förfrågan om hjälp av en person som inte är anställd i klubbens område 
måste man kontakta en administratör på förbundet för att veta om personen är medlem. 
Detta är ett stort bekymmer då det finns arbetsplatser där man har mycket tillfällig 
personal. 

Vi föreslår kongressen att 
 

det ska vara möjligt för förtroendevalda att kontrollera om en person är medlem 
utanför sin egna klubb/avdelning. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 17.2.17, 17.2.18 
Motionerna 17.2.17 önskar att avdelnings- och klubbaktiva själva ska kunna kontrollera 
vilka som är medlemmar i förbundet.  

 
Förbundet har utvecklat ett verktyg som heter Mina sidor och via fastighets.se går det att 
som förtroendevald logga in på Mina sidor och få fram uppgifter på vilka som är 
medlemmar i klubb och avdelning. Den som är förtroendevald har i regel behörighet att 
se medlemmar i den egna klubben eller i egen avdelning. Om den förtroendevalde har 
uppdrag utanför sin avdelning finns det ökad behörighet.   

 
Det finns också som motionären själv skriver möjlighet att kontakta förbundsanställda, 
såväl administratörer som ombudsmän för att kontrollera vilka som är medlemmar.  
Fastighets ska följa den nya datalagstiftningens regelverk och den nya GDPR-lagen ger 
inte möjligheter att hantera personuppgifter på det sätt som motionären önskar.   

 
Motion 17.2.18 önskar att avdelningsaktiva själv ska få tillgång till uppgifter från 
medlemssystemet för att avlasta anställda på regionkontoren.  

 
Anställda på förbunds- och regionkontor har också till uppgift att hjälpa förtroendevalda 
på olika sätt. Men vi delar motionärens önskemål om att det finns fördelar med att själv ta 
fram relevanta uppgifter. Dessa möjligheter finns genom Mina sidor där alla 
förtroendevalda kan hämta de flesta uppgifter som behövs för att göra ett gott fackligt 
uppdrag. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionerna 17.2.17 och 17.2.18 
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Motion 17.2.19 
Avdelning Kista 
Samarbete 

För att bli starkare behöver vi alla fackföreningar inom LO samarbeta. Vi föreslår 
kongressen att alla fackföreningar snarast ordnar ett möte om samarbetets riktlinjer 
eftersom alla fackföreningar har olika avtal, medlemsavgifter mm. 

Dessutom behöver fackföreningar ge informationsservice t ex i form av broschyrer, 
fackföreningars hemsidor och sociala medier till alla medlemmar med sina respektive 
kommunikationsspråk. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet verkar för att alla fackföreningar inom LO tar fram riktlinjer för ett bättre 
samarbete i frågor som rör fackligt medlemskap 
 
 

Utlåtande 
Motionären föreslår att förbundet verkar för ett bättre samarbete inom LO om det fackliga 
medlemskapet.  

 
Fastighets är som förbund en av 14 medlemmar i LO och därigenom har vi både 
inflytande och möjligheter på flera sätt. Exempelvis är förbundsordförande ordinarie 
styrelseledamot i LO, andre förbundsordförande är med LO:s tvärfackliga råd och tredje 
ordförande sitter i LO:s råd för avtalsfrågor. Övriga verksamhetsansvariga ombudsmän på 
förbundskontoret deltar under sina ansvarsområden i olika arbetsgrupper på LO. På 
motsvarande vis är det runt om i landet där både ombudsmän och förtroendevalda är 
engagerade tvärfackligt i LO-distrikt, LO-facken och diverse LO-kommittéer. 

 
Genom aktivt deltagande i LO har vi möjligheter att utveckla samarbetet i enlighet med 
vad motionären så klokt önskar. Det är nödvändigt att vi fördjupar vårt samarbete då vi 
står inför stora utmaningar framöver och medlemsnyttan är att fackföreningarna hjälper 
varandra.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.19 besvarad  
 
 

Motion 17.2.20 
Enskild motion 
Avdelning Västerås, Kim Talvitie 
Ungdomskommittéer 

Idag har Fastighets en representant i LO:s centrala ungdomskommitté. Det är inte lätt för 
någon att företräda ett helt förbund och veta vad alla ungdomar inom Fastighets vill och 
tycker. Det behövs bättre sammanhållning och samarbete bland ungdomar i Fastighets för 
att få in fler ungdomar i förbundet och engagera dem. Magnus Pettersson har själv sagt i 
Fastighetsfolket hur viktigt det är att fler unga engagerar sig fackligt! 

Tanken med ungdomskommittéer är att få träffas och få till bra verksamhet och lära av 
varandra. Det är väldigt viktigt att vi har arenor för våra ungdomar att mötas och LO-
distrikten har förstått värdet av ungdomskommittéer. 
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Fastighets behöver införa ungdomskommittéer både lokalt, regionalt och centralt. Att 
förtydliga vikten av ungdomsverksamhet som ett eget verksamhetsområde var ett steg i 
rätt riktning, nu är det dags att ta nästa steg! 

  

Jag föreslår kongressen att 
 

Fastighets inför ungdomskommittéer både lokalt, regionalt och centralt i hela landet. 
 
Fastighets aktivt arbetar för att engagera och hitta fler unga förtroendevalda till den 
fackliga verksamheten. 
 
Fastighets verkar för att stötta befintlig ungdomsverksamhet och få den att växa. 
 
 

Utlåtande 
Att ungdomar blir medlemmar och engagerar sig i det fackliga arbetet är viktigt. I 
arbetarrörelsens barndom var det ofta de unga som tog initiativet till bildandet av 
fackföreningar och arbetarekommuner. Många av de lite äldre var fegare och trodde det 
var för utmanande.  

 
Tyvärr ser vi idag att organisationsgraden är lägre bland de yngre än bland de äldre, 
därför behövs satsningar för att engagera unga som medlemmar och förtroendevalda. 
Förbundsstyrelsen tror att oftast är yngre bättre på att organisera och rekrytera unga 
därför är ungdomsverksamhet en mycket viktig fråga för framtiden.  

 
Förbundet startade under 2017 ett nytt verksamhetsområde som heter ungdom och 
jämlikhet och detta för att det är viktigt att sätta de frågorna på dagordningen trots att de 
ingår i alla andra verksamhetsområden. Verksamheten söker sig fram och kommer att 
utvecklas under kommande år. På fastighets.se finns Fastighets Ung och nu gäller det att 
avdelningar och klubbar bidrar med innehåll för de verksamheterna för att det ska bli en 
livaktig informationskanal.   

 
Att däremot fatta exakta beslut om hur det ska ske från tid till annan är inte alltid så klokt. 
Omvärlden kan på ganska kort tid förändras. Dessutom finns det idag inget som hindrar 
att ungdomskommittéer finns. Nyligen startade Region Ost en egen ungdomsgrupp till 
exempel. Vi har också ett projekt som även går ut på att dra igång regionala 
ungdomsgrupper. Det arbetet ska fortsätta.  

 
Lokala ungdomsgrupper kan med fördel, och om de yngre så önskar, dras igång när 
sådant läge finns. Om behov uppstår från de regionala grupperna så är förbundsstyrelsen 
inte främmande för att dra igång en central grupp, men en sådan ska startas när behov 
finns.  

 
Förbundsstyrelsen tycker motionen är bra men eftersom satsningen redan är påbörjad och 
vi inte ska sätta upp staket och hinder för hur verksamheten utvecklas så anser vi 
motionen i sin helhet ska anses besvarad.  

  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.20 besvarad  
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Motion 17.2.21 
Avdelning Skövde 
Årets fackliga kamrat 

I vårt förbund har vi många fackliga företrädare som gör ett kanonjobb inom det fackliga 
arbetet. Vi skulle vilja att förbundet synliggör deras arbete. 

Årets fackliga kamrat skulle kännas hedrande att bli utsedd till och även sporra andra i det 
vardagliga arbetet. Denna utnämning kan ges till vilken medlem som helst under 
förutsättning att man är förtroendevald, stort som smått. 

T.ex. en liten summa och något slags plakat. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets fastslår enligt ovan 
 
 

 
Motion 17.2.22 
Göteborg Centrum 
Avdelning Trollhättan 
Avdelning Uddevalla 
Årets fackliga kamrat 

Vi har så många fina fackliga företrädare som ofta gör ett fantastiskt arbete för förbundet. 
Vi skulle vilja uppmärksamma dessa kamrater så att man synliggör deras arbete. 

Årets fackliga kamrat skulle kännas hedrande att bli utsedd till och även sporra andra i det 
vardagliga fackliga arbetet. Denna utnämning kan ges till vilken medlem som helst under 
förutsättning att man är förtroendevald, stort som smått. 

En liten summa vore trevligt samt ett plakat. 

Vi föreslår kongressen att 
 

Fastighets fastslår enligt ovan 
 
eller ser på möjligheter i motionens anda 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 17.2.21, 17.2.22 
Motionerna 17.2.21 och 17.2.22 lyfter fram att förbundet har många duktiga fackliga 
företrädare som i sin fackliga vardag gör förändring för medlemmarnas bästa och att det 
borde uppmärksammas bättre.  
Motionärerna föreslår att synliggöra dessa hjälteinsatser genom att förbundet utnämner 
Årets fackliga kamrat i Fastighets.    

 
Det är ett gott förslag och förbundsstyrelsen föreslår kongressen att medlemmar får 
möjlighet att nominera förtroendevalda till årets fackliga kamrat och att på 
nästkommande förbundsmöte ska den allra första pristagaren utnämnas.  
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Den nya förbundsstyrelsen får i uppdrag att återkomma med tydliga riktlinjer och regler 
för nominering och utseende av årets fackliga kamrat i Fastighetsanställdas Förbund.    

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 17.2.21 samt motion 
17.2.22 andra att-satsen. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.22 första att-satsen 
besvarad. 
 
 

Motion 17.2.23 
Avdelning Uddevalla 
Göteborg Centrum 
Modernisera förbundet 

Vi har nu jobbat i en organisation sedan 2011 som vi alla har gett en ärlig chans. Vi kan 
tydligt se att organisationen blivit splittrad på avdelningsnivå och att vi måste se över vår 
avdelningsstruktur och organisera om oss för att effektivisera vårt fackliga arbete. Vi 
måste hitta strukturer där det blir lättjobbat både för förtroendevalda och anställda. Gör vi 
detta rätt och tillsammans, kan vi få en blomstrande avdelningsverksamhet som kommer 
att säkerställa både demokratin och att vi kommer ut på våra arbetsplatser. Något som vi 
idag lägger otroliga resurser på men inte helt lyckas med. 

Vi föreslår kongressen att 
 

kongressen tillsätter en utredningsgrupp som ska se över förbundets 
avdelningsstruktur avseende geografisk storlek och antal medlemmar 
 
utredningsgruppen ska bestå av verksamhetsansvarig för organisation, två 
avdelningsordförande och två organiseringsombudsmän  
 
 

Utlåtande 
Motionen 17.2.23 föreslår att kongressen tillsätter en utredningsgrupp som ska se över 
avdelningsstruktur och geografisk storlek och medlemsantal, vidare föreslår motionären 
vilka funktioner som ska ingå i gruppen. Förbundet måste hela tiden se över hur vår 
organisation ser ut och hur den kan förbättras. Det ligger naturligt i förbundsstyrelsens 
uppdrag.  

 
Det är möjligt att förbundet behöver göra en översyn av avdelningsstrukturen och lägga 
fram ett eventuellt förslag till förändring, det är nog mer upp till förbundsstyrelsen vad 
som ska utredas och vilka som ska ingå i en eventuell utredningsgrupp.   

 
Förbundet vill också att förslag till förändringar ska bottna i vad avdelningsaktiva tycker 
om hur vi ska göra för att avdelningsverksamheten ska utvecklas.    

 
Stadgekommittén föreslår att det ska införas avdelningsforum vilket ligger väl i linje med 
motionärens intentioner till en blomstrande avdelningsverksamhet. Via avdelningsforum 
blir det mer naturligt att samarbeta med sina grannavdelningar. Avdelningsforum är också 
en utmärkt församling att se över om avdelningsgränserna behöver förändras och då 
påbörjas förändringsprocessen i rätt ända, det är viktigt att avdelningarna själva tar 
initiativ till förändringar av förbundets avdelningsstruktur.   
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 17.2.23 besvarad  
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Motion 17.2.24 
Avdelning Örebro 
Profilkläder 

Förtroendevalda på regionsnivå har idag inga profilkläder vid sina uppdrag ute hos 
medlemmarna och kan därför upplevas som anonyma. 

Vi tror att med en keps, skaljacka och tröja med vår fastighetsprofil så skulle fler 
uppmärksamma oss och våga ta kontakt. Vi förtroendevalda skulle även vara tydligare 
mot både medlemmar och arbetsgivare som vi träffar om vilket förbund vi representerar. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets tar fram enhetliga profilkläder i form av keps, skaljacka och tröja med 
fastighetsloggan till förtroendevalda inom regionerna. 
 
 
 
 

Motion 17.2.25 
Avdelning Ystad 
Avdelning Växjö 
Profilkläder 

Vi ska synas på arbetsplatserna och det blir synligare om vi har Fastighetsloggan på 
kläderna. Skulle vi ha profilkläder med Fastighetsloggan så blir det naturligare för en 
medlem att komma fram till oss. 

Vi föreslår kongressen att 
 

besluta om profilkläder för förtroendevalda som är ute på uppdrag på arbetsplatser. 
 
 
 
 

Motion 17.2.26 
Avdelning Skövde 
Profilkläder 

Vi som är förtroendevalda inom förbundet oavsett avdelning eller klubb behöver t.ex. 
jacka, fleecejacka eller något liknade i jackväg för att synas när vi är ute. 

Vi är ett förbund som behöver synas mycket mera ute. Idag har vi inte något som visar 
vilket förbund vi tillhör, ser man på andra förbund så gör de mycket reklam om sig själva. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet ska se över möjligheten att ta fram en profiljacka för de som värvar 
medlemmar 
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Motion 17.2.27 
Avdelning Karlstad 
Profilkläder 

En del av det fackliga uppdraget är att vara ute bland medlemmarna och synas. Detta 
tycker vi är en viktig del. 

Så varför har vi då inte kläder som visar att vi är från Fastighets? 

Vi har vår varselväst och i den syns vi verkligen, men den är inte alltid lämplig att ha på 
sig. Men när vi inte har den på oss är vi anonyma, syns vi inte så finns vi inte och vi 
måste både synas och finnas. 

När våra kamrater från andra förbund är ute på arbetsplatserna, så råder inga tvivel om att 
det är en representant för just det förbundet. Detta måste Fastighets bli bättre på. 

I de fall en förtroendevald är inne på längre uppdrag, som t.ex. RSO och 
avdelningsordförande etc. borde man kunna få en uppsättning kläder för personligt 
användande. 

I de fall en förtroendevald är inne på kortare uppdrag kan t-shirt och lånejacka finnas 
tillhanda på avdelningen. 

Då skulle vi synas så mycket mer ute bland våra medlemmar. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ta fram t-shirts, innejacka/tröja och utejacka till de förtroendevalda som är inne på 
uppdrag längre perioder, som RSO och avdelningsordförande. 
 
ta fram t-shirts och lånejackor att ha på avdelningarna för utlån vid kortare projekt. 
 
 
 
 

Motion 17.2.28 
Avdelning Borås 
Profilkläder 

Vi måste synas mer ute på arbetsplatserna. Det ska märkas att ”här kommer facket” och 
då bör vi ha enhetliga kläder. Det behöver inte vara mer än en överdragsjacka eller en T-
shirt på sommaren, men något som säger att Fastighets är på arbetsplatsen. 

Många gånger går man tex över en parkering och in på ett bostadsområde och ser både 
fastighetsskötare och lokalvårdare men de ser inte oss som representanter för Fastighets. 
De ser bara någon komma gående på deras arbetsplats. Så om inte vi går fram och 
presenteras oss vet de inte vilka vi är vilket vi tycker är synd, för de gånger man hinner 
ikapp dem och pratar med dem så tycker de att det är jätteroligt att vi tar kontakt när vi 
ändå passerar på väg till t.ex en arbetsgivare. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet ser över möjligheten att skaffa fram enklare kläder att ha vid 
arbetsplatsbesök. Tydlig logga som talar om att det är Fastighets som kommer så att 
det syns på håll att man är där. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 17.2.24, 17.2.25, 17.2.26, 17.2.27, 17.2.28 
Motionerna 17.2.25 och 17.2.28 föreslår att förbundet tar fram profilkläder till 
förtroendevalda att användas vid arbetsplatsbesök.  

 
Motion 17.2.26 föreslår att förbundet ska se över möjligheterna för medlemsvärvare att få 
använda en profiljacka  

 
Motionen 17.2.24 föreslår att förbundet tar fram enhetliga profilkläder i form av keps, 
skaljacka och tröja.  

 
Motion 17.2.27 förslår att förbundet ska ta fram T-shirts, tröja och jacka till 
förtroendevalda som är inne på längre uppdrag och att det ska finnas T-shirts och 
lånejackor att användas vid kortare uppdrag.   
 
Vi delar motionärernas uppfattning att vi måste vara mer ute på arbetsplatserna och synas 
bättre. Det är genom återkommande arbetsplatsbesök från avdelningsaktiva och 
förbundsanställda som Fastighets blir ett synligt och ett offensivt fackförbund som 
uppmärksammas positivt. När vi för fackliga samtal mellan anställda och förtroendevalda 
och kan vi också förklara meningen med föreningen. Det är då vi kan utveckla och stärka 
Fastighetsanställdas förbund.  

 
Förbundsstyrelsen anser att förbundet måste prioritera arbetsplatsbesök och det personliga 
möten i framtiden, det är det absolut bästa sättet att öka organisationsgraden, aktivera fler 
medlemmar och värva fler medlemmar.  

       
Förbundet har exempelvis tagit fram T-shirts med texten "Tryggare tillsammans" med en 
Fastighetslogga till avdelningsaktiva vid arbetsplatsbesök i sin egen avdelning. Det finns 
också reflexvästar som är tydliga, synliga och utmärkta att använda vid utåtriktade 
aktiviteter på avdelningarna.  
Förbundet har också tagit fram olika giveaways artiklar för att använda när vi är ute på 
arbetsplatsbesök, medlemsmöten och övriga tillfällen  

 
Det är respektive verksamhetsområde som avgör vad förtroendevalda kan behöva för 
utrustning vid utåtriktade aktiviteter. Om det finns behov av ytterligare klädesplagg eller 
annat får det processas inom respektive verksamhetsområde med hänsyn taget till 
verkansgrad och ekonomi. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna 17.2.24, 17.2.25, 17.2.26, 
17.2.27 samt 17.2.28 besvarade. 
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Arbetsmiljö 
 

Motion 18.1.1 
Avdelning Örebro 
Lokalvård dagtid 

Vi ser idag att man tyvärr går tillbaka till att lokalvårdarna ej ska synas på 
arbetsplatserna. Det blir  mer vanligt att man har delade turer, arbetsdagen startar mitt i 
natten eller sena kvällar. Dessa arbetstider tar bort mycket av den sociala kontakt som 
man bör ha med familj och vänner. Det blir mycket ensamarbete och den sociala 
kontakten med kollegor försvinner. 

Genom att lyfta denna fråga både lokalt med arbetsgivare och även ur ett 
samhällsperspektiv så kommer förståelsen att öka hos allmänheten för detta problem. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att uppmärksamma lokalvårdarens nuvarande arbetssituation 
för allmänheten. 
 
Fastighets verkar lagmässigt för att maximera dagtidsarbete för lokalvårdare. 
 
Fastighets verkar för att LO uppmärksammar lokalvårdarens nuvarande 
arbetssituation för allmänheten. 
 
 

Utlåtande 
Motionären tar upp en fråga som har stor betydelse inte enbart för den enskilde städaren 
utan för hela städbranschen. Städning har utvecklats från en syssla som utfördes kvällstid, 
främst av hemmafruar och studenter som behövde lite extra fickpengar, till ett erkänt yrke 
som människor försörjer sig på. Inte minst tack vare den kamp för dagtid och 
heltidsarbete som Fastighets så framgångsrikt förde. 

 
Då som nu menar arbetsgivarna att städning utanför kontorstid är krav från kunden. Det 
som förändrats är ständigt återkommande upphandlingar där städbolagen ser sig tvungna 
att acceptera kundens krav för att vinna kontraktet och därmed jobbet för våra 
medlemmar. Det kan upplevas som att arbetet förskjuts allt mer till natt, tidig morgon och 
kväll, men man ska ändå vara medveten om att ungefär 70 procent av allt städarbete 
utförs på dagtid. 

  
Motionären pekar på hur delade turer och arbete på obekväm tid medför svårigheter att ha 
ett bra familjeliv och en meningsfull fritid. Det leder till ensamarbete utan sociala 
kontakter. Detta är en fråga som Fastighets ständigt arbetar med också via artiklar i 
Fastighetsfolket och andra medier. I olika LO-forum där vi är med diskuteras frågan 
flitigt. Delade turer drabbar även andra yrkesgrupper och är ett problem för flera andra 
LO-förbund. 

  
Förbundet har under samtliga avtalsrörelser arbetat för att höja ob-ersättningen för att 
motverka att arbetstid förläggs på obekväm tid och därmed göra det mer attraktivt både 
för arbetsgivaren och kunden att schemalägga städning på dagtid. 

 
Motionären föreslår att vi ska verka för en lagändring för att maximera dagtidsarbete för 
lokalvårdare. Redan finns ett förbud mot nattarbete och arbetsgivaren måste ansöka om 
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dispens för att schemalägga personal nattetid. Motsvarande förbud för kväll och tidig 
morgon finns inte. 

 
Förbundsstyrelsen gillar tanken, men att göra så som motionären föreslår och lagstifta om 
maximering av dagtidsarbete för lokalvårdare är inte genomförbart. Det skulle bli en 
särlagstiftning där inga andra yrkesgrupper skulle omfattas. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 18.1.1 första att-satsen 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 18.1.1. andra att-satsen 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 18.1.1 tredje att-satsen 
besvarad 

 
 

Motion 18.1.2 
Avdelning Karlstad 
Samhall 

Idag ser vi ofta, särskilt i städbranschen att Samhall konkurrerar ut privata städföretag. 
Följden av detta blir arbetsbrist på de privata företagen, samtidigt som vi allt oftare hör 
Samhalls medlemmar berätta om underbemanning och stress. 

Samhall tar fler uppdrag än de har bemanning till. 

Vi vill att Samhall ordentligt ser över sin personalstyrka innan varje upphandling för att 
kunna garantera rätt kompetens hos personalen och tillräcklig bemanning så att 
underbemanning kan undvikas. På detta sätt kan Samhalls anställda få ett bättre 
arbetsklimat och risken för onödig arbetsbrist hos privata städföretag minskar.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets tvärfackligt tillsammans med övriga förbund med Samhallsavtal, verkar 
för att Samhall bara konkurrerar om uppdrag som de klarar av att bemanna utan att 
de anställdas arbetsmiljö blir lidande.  
 
 

Utlåtande 
Samhall har drygt 23 000 anställda med funktionsnedsättning och är därmed ett av 
Sveriges största företag. Samhall själva kan inte påverka vilka som anställs, det är 
Arbetsförmedlingen som avgör.  

 
Samhall uppgift är att den som anställs under anställningstiden ska bli anställningsbar och 
ta klivet ut på den reguljära arbetsmarknaden.  

 
Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för 
arbetsmiljön och samverkar med sina anställda för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. De 
anställdas representant är skyddsombudet och ska vid varje nytt uppdrag på Samhall vara 
med och göra en uppdragsgransking. Det innebär att det finns möjlighet för ett 
skyddsombud att stoppa ett uppdrag om de anställda riskerar en dålig arbetsmiljö. Men 
dessa beslut måste ske lokalt och beslutas vid varje enskilt tillfälle. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 18.1.2 besvarad 
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Motion 18.1.3 
Avdelning Trollhättan 
Arbetsmiljöns år 

2019 är ett mellanår, med viktiga val som kyrkoval och riksdagsval bakom oss. Då är det 
dags att lägga kraft och börja arbeta med arbetsmiljön. Föra upp arbetsmiljön på 
dagordningen. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund lägger extra vikt på och arbetar kraftfullt för 
arbetsmiljön under 2019 
 
 
 
 

Motion 18.1.4 
Avdelning Örebro 
Nu är det dags att prioritera våra medlemmars arbetsmiljö! 

Det är bra att Fastighets satsar på organisering, att bli fler medlemmar samt att dessa 
medlemmar bygger upp en aktiv och fungerande grundorganisation. 
Vi förstår också att 2018 handlar mycket om Fastighets kongress, riksdagsvalet 2018, 
samt att bygga vidare på det organiseringsprojekt som påbörjades under 2017. 
Det är dock viktigt att vi inte glömmer bort de medlemmar vi redan har och att de 
förtjänar en bra och hållbar arbetsmiljö. 

Därför vill vi nu att Fastighets tar och prioriterar verksamhetsområdet arbetsmiljö under i 
första hand kommande år 2019. Vi tror att det kan stärka våra medlemmar och Fastighets 
som förbund, när vi visar att vi också vill ha schysst arbetsmiljö för våra medlemmar. 
 

Det borde vara dags att prioritera arbetsmiljön nu som vi anser är så viktig. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand fastställer arbetsmiljö som det mest prioriterade 
verksamhetsområdet för 2019 
 
Fastighets i andra hand fastställer arbetsmiljö som ett av de mest prioriterade 
verksamhetsområdena för 2019 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 18.1.3, 18.1.4 
När medlemmar i LO-förbund tillfrågas om vilka de viktigaste fackliga frågorna är 
kommer arbetsmiljön alltid högt upp, faktiskt ofta före lönefrågorna. Våra medlemmar 
tillhör de mest utsatta på arbetsmarknaden och arbetsmiljöfrågorna måste därför anses 
vara än mer viktiga.  

 
Men förbundsstyrelsen tycker att det skulle vara olyckligt om kongressen skulle besluta 
om att prioritera enskilda verksamhetsområden speciella år. Det är bättre om vi håller oss 
till den process för verksamhetsplanering och budget som är inarbetad. Där kan vi väva in 
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motionärernas synpunkter med övriga inkomna åsikter till en enhet och väga kostnader 
mot medlemsnytta.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 18.1.3 och 18.1.4 besvarade.  
 
 

Motion 18.1.5 
Avdelning Örebro 
Alla medlemmar förtjänar en bra arbetsmiljö 

Vi har idag regionala skyddsombud (RSO) som verkar för att det ska finnas bra 
arbetsmiljö även där vi saknar lokala skyddsombud. 
De får idag endast besöka arbetsplatser där arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal. 

Om RSO även fick verka på arbetsplatser där vi har medlemmar, men som saknar 
kollektivavtal, skulle fler medlemmar kunna få hjälp. 
Dessutom skulle vi kanske kunna organisera fler medlemmar, och få mer kännedom om 
de arbetsplatserna. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att regionala skyddsombud även ska kunna verka på 
arbetsplatser som saknar kollektivavtal, om Fastighets har medlemmar där. 
 
 
 
 

Motion 18.1.6 
Avdelning Katrineholm 
Kollektivavtalslösa förtjänar också en bra arbetsmiljö 

Det är tyvärr idag inte tillåtet för regionala skyddsombud att besöka och verka på 
arbetsplatser där det saknas kollektivavtal. 
Risken för dålig arbetsmiljö är redan stor hos en avtalslös arbetsgivare, om Fastighets inte 
heller får skicka dit RSO:n är det inte alls bra. 

Om det finns medlemmar borde Fastighets regionala skyddsombud få besöka och verka 
även på arbetsplatser som saknar kollektivavtal. 
Det borde hjälpa många av våra medlemmar, och kanske till och med få fler arbetsgivare 
att förstå värdet av kollektivavtal? 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand verkar för att regionala skyddsombud generellt ska få besöka 
och verka även på arbetsplatser som saknar kollektivavtal, om det finns fackligt 
anslutna anställda. 
 
Fastighets i andra hand verkar för att utöka regionala skyddsombuds befogenheter 
till att även gälla på arbetsplatser som saknar kollektivavtal, om Fastighets har 
medlemmar där. 
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Gemensamt utlåtande motion 18.1.5, 18.1.6 
Sedan 1970-talet har de fackliga organisationerna i Sverige haft rätt att tillsätta regionala 
skyddsombud, RSO. Dessa har som uppgift att utse lokala skyddsombud på 
arbetsplatserna, introducera dessa, se till att de får utbildning och få dem att aktivera sig 
på sina arbetsplatser. På mindre arbetsplatser kan det vara svårt att utse lokala 
skyddsombud och då måste de regionala skyddsombuden driva arbetsmiljöfrågorna 
själva.  

 
RSO har tillträdesrätt till arbetsplatser där förbundet har medlemmar och där det inte 
finns någon skyddskommitté tillsatt. Detta är de vanligaste tillträdesproblemen för RSO. I 
och med att vi tappat i facklig organisationsgrad finns allt fler arbetsplatser där vi inte har 
medlemmar och därigenom inte tillträde till arbetsplatsen. Likaså har vi bekymmer med 
oseriösa arbetsgivare som utan samverkan bildar skyddskommittéer och därigenom 
utestänger RSO. Dessa problem driver vi i LO för att hitta en lösning. 

 
Faktum är att RSO redan idag rent juridiskt har tillträdesrätt till arbetsplatser som saknar 
kollektivavtal. Men vi brukar sällan utnyttja detta. Dels för att vi har fullt upp att göra på 
de arbetsplatser vi faktiskt har både kollektivavtal som medlemmar på, dels för att vårt 
fokus alltid måste vara att först göra upp med arbetsgivare om att skriva på kollektivavtal. 
I de fall där vi gör undantag och begär tillträde till arbetsplatser utan kollektivavtal görs 
detta efter samråd med arbetsmiljösamordnare och arbetsmiljöansvarig.  

 
Att, som i motion 18.1.6, första att-satsen, blanda in ett begrepp som fackligt anslutna 
anställda kan lätt missförstås som att våra RSO skulle kunna ha tillgång till samtliga 
arbetsställen, oavsett vilka som anses ha avtalsrätten. Det kan knappast vara vår mening. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna 18.1.5 och 18.1.6 
besvarade. 
 
 
 

Motion 18.1.7 
Avdelning Trollhättan 
Tjänstemannaskydd 

Samhället har hårdnat i många av våra bostadsområden under senaste 10 åren. Flera av 
dessa har utpekats av polisen som "utsatta" områden. I dessa områden arbetar Fastighets 
medlemmar, i yrken som heter lokalvårdare, trädgårdsarbetare, fastighetsvärdar m.m. där 
uppgiften är att skapa trygghet och ordning och reda i våra bostadsområden och som är en 
kontrollerande funktion. 

Detta uppdrag leder till att vi får en utökad arbetstid där trygghetsfrågorna är 
huvuduppgiften, många allvarliga händelser sker på dessa tider fram till 23.00, 
exempelvis bilbränder, pistolskjutningar, misshandel, mordbränder osv. Vi har alla 
kunnat läsa detta i tidningarna och det är våra medlemmars arbetsmiljö och en ökad 
utsatthet som man ställs inför. Arbetssättet är många gånger ett ensamarbete. 

Det "hårdnande" klimatet leder till att våra medlemmar arbetar i en utsatt arbetsmiljö där 
hot och våld riktas mot dem samt att kommunen också ställer krav på allmännyttans 
medverkan för att öka tryggheten i bostadsområdena. 

Fastighetsklubbarna i Trollhättan/Vänersborg vill att förövarna skall ha ett kännbart straff 
för detta. 
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Det finns yrken som omfattas av "tjänstemannaskydd"  bl.a. biljettkontrollant, 
busschaufför, väktare, butikskontrollant, parkeringsvakt, passkontrollant, taxichaufför, 
tågbefälhavare, och socialarbetare. 

Ett straff är mer kännbart för förövaren när dessa yrken utsätts för hot och våld. När vi 
jämför Fastighets medlemmars arbetssituation med dessa, så tycker vi att vi kan 
jämställas med dessa när det gäller utsattheten. Med ett tjänstemannaskydd innebär också 
att polisen prioriterar larm om en fastighetsskötare blir utsatt för våld och hot. 

Vi vill att Fastighetsanställdas Förbund driver denna fråga. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund skall arbeta för att våra medlemmar skall omfattas av 
tjänstemannaskydd. 
 
om vi ej kan få till ett generellt skydd så skall Fastighetsanställdas Förbund arbeta 
för att våra medlemmar i "utsatta områden" skall omfattas av tjänstemannaskydd. 
 
 
 
 

Motion 18.1.8 
Avdelning Hallsberg 
Vi förtjänar också tjänstemannaskydd 

Vårt samhälle blir bara hårdare och arbetsklimatet farligare i många delar där Fastighets 
medlemmar arbetar. En av alla uppgifter våra medlemmar ska lösa är att skapa trygghet 
samt ordning och reda i våra bostadsområden som en kontrollerande funktion. 

Det kan leda till ensamarbete på utsatta tider på dygnet där hot och våld riktas mot våra 
medlemmar och det blir ett hårdnande klimat som kräver ett bättre skydd. Vi tror att ett 
tjänstemannaskydd som innebär att förövarna ska ha ett kännbart straff och att polisen 
prioriterar larm om exempelvis en fastighetsskötare blir utsatt för hot, är ett nödvändigt 
steg för att komma närmare en lösning till detta. 

Vi vill att Fastighetsanställdas Förbund tar och lyfter samt driver denna viktiga fråga!. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand verkar facklig-politiskt för att Fastighets medlemmar ska 
omfattas av tjänstemannaskydd 
 
Fastighets i andra hand verkar facklig-politiskt för att Fastighets medlemmar som 
arbetar i "utsatta" bostadsområden ska omfattas av tjänstemannaskydd. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 18.1.7, 18.1.8 
Förbundsstyrelsens uppfattning är att samhällsklimatet måste bli humanare och att de som 
ställer sig utanför lagen i större utsträckning ska lagföras för detta. För att samhället ska 
bli mer humant måste inkomstklyftorna minska, utbildningsnivån höjas och samhället ta 
ett större ansvar än tidigare.  
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För att lagföra fler som står utanför de lagar och regler vi tillsammans beslutat om måste 
polisen få mer resurser och använda dessa på ett effektivare sätt. Att våra medlemmar 
utsätts för hot och våld på sina arbetsplatser kan aldrig accepteras. I grunden tror vi inte 
på högre straff, hellre preventiva åtgärder och att de som begår brott verkligen straffas. 
Men att införa högre straff kommer aldrig att vara den enda rådande lösningen.  

 
Förbundsstyrelsen kan se en utvidgning av tjänstemannaskyddet som en åtgärd av flera. 
Idag omfattar tjänstemannaskyddet bland annat poliser, tulltjänstemän, ordningsvakter, 
taxichaufförer, tågvärdar, biljettkontrollanter och tågvärdar. Vissa av våra medlemmar 
skulle kunna likställas med dessa yrkesgrupper.  

 
Men alla  medlemmar i Fastighets kan rimligen komma inte omfattas, det skulle till slut 
kunna bli en tjänstemannalag som inte uppfattas som en förstärkning av ordinarie lag utan 
bli mer allmängiltig.  

 
Regeringens tillsatta utredning om att överväga och föreslå de ändringar som behövs för 
att få till ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga 
funktioner, det vill säga yrkesutövare som bland annat har till uppgift att hjälpa andra, 
även kallad blåljusutredningen, föreslår en ny straffskärpningsgrund som skulle innebära 
högre straff när någon drabbats av hot eller våld med anledning av dennes yrkesutövning.  

 
En sådan lagändring är förbundsstyrelsen positiv till och ligger i motionernas riktning. Att 
straffet skulle vara högre i det som kallas utsatta bostadsområden som motionärerna 
skriver strider mot förbundsstyrelsens syn på rättsväsendet.  

 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 18.1.7 och 18.1.8 första att-
satserna 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 18.1.7 och 18.1.8 andra att-
satserna 
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Ekonomi 
 

Motion 19.1.1 
Avdelning Trollhättan 
Klubbidrag 

Det ekonomiska bidraget till klubbarna ligger i underkant för att kunna bedriva 
medlemsnytta under hela året. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund höjer det ekonomiska bidraget till klubbarna med 25 :- 
per medlem och år. 
 
 
 
 

Motion 19.1.2 
Avdelning Örnsköldsvik 
§27, mom 5 Företagsklubbar 

När en ny klubb startas får klubben 500 kronor och 25 kronor per medlem. I övrigt 
kommer inga medel från förbundet till klubbarnas del. Som var och en förstår är det för 
lite för att kunna göra klubbaktiviteter. För den enskilde medlemmen har det betydelse att 
kunna se att pengar för medlemsavgiften kommer klubben tillgodo. Ett sätt att öka 
engagemang och intresse för att bilda klubbar på arbetsplatser för att kunna bedriva en 
bättre verksamhet i klubbarna vore att mer pengar kommer tillbaka till de enskilda 
klubbarna. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

öka bidraget till klubbarna från 500 kronor till 1000 kronor. 
 
höja beloppet från 25 kronor till 50 kronor per medlem  
 
 

Gemensamt utlåtande motion 19.1.1, 19.1.2 
Motion 19.1.1 önskar att förbundet ska höja det ekonomisk bidraget till klubbar med 25 
kronor per medlem och år. Motion 1046 har ett snarlikt yrkande men också en ytterligare 
att-sats om att även höja klubbidraget från dagens 500 kronor till 1 000 kronor. 

 
Enligt förbundets stadgar kan klubbar utöver förbundsavgiften ta ut en klubbavgift av 
sina medlemmar. Frågan är reglerad enligt följande i paragraf 6 i våra stadgar:   
"Mom 6. Klubbavgift 
Företagsklubb äger rätt att för sin verksamhet besluta om uttagande av klubbavgift utöver 
avgiften i mom 3. Sådan avgift administreras av klubben." 

 
Upplysningsvis reglerar mom 3, som det hänvisas till, förbundets medlemsavgift som 
fastställs av förbundsstyrelsen i samband med budgeten. 

 
Många klubbar har tillämpat den möjlighet som stadgarna medger och infört klubbavgift 
och flera har haft det i decennier. En klubbavgift som skulle motsvara den förstärkning av 
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ekonomin som motionerna föreslår på 25 konor per år torde motsvaras av en klubbavgift 
på lite drygt 2 kronor per månad. Klubbar som har klubbavgift ligger ofta högre än så. 

 
Förbundsstyrelsen anser att klubbarna ska utnyttja den möjlighet som stadgarna medger. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 19.1.1 och 19.1.2.  
 
 
 

Motion 19.1.3 
Avdelning Örebro 
Välfungerande teknik  

I dag fungerar inte tekniken som den ska, på vissa datorer kan vi inte skapa pdf-filer och 
när datorerna hänger sig så får man börja om från början. Detta går ut över arbetet som tar 
mycket längre tid att genomföra och skapar enorm frustration. 

Enklare tillgång till skrivare och nyare datorer och programvaror skulle underlätta arbetet, 
spara tid och minska frustrationen hos oss förtroendevalda.  
Detta gäller i första hand RSO, avdelningsordförande och förtroendevalda som jobbar 
med studier och organisering. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand införskaffar välfungerande teknik (arbetsredskap) till 
förtroendevalda som är avdelningsordföranden, RSO eller jobbar med studier och 
organisering. 
 
 

Utlåtande 
Motionären vill att Fastighets förtroendevalda ska erbjudas en välfungerande teknik. 
Fastighets policy är att alla förtroendevalda ska ha en välfungerande teknik som stöd i sitt 
arbete som förtroendevalda. 

 
En svårighet som vi måste hantera i fortsättningen är den nya GDPR-lagstiftningen som 
börjar gälla från och med maj 2018. I korthet innebär lagstiftningen att hanteringen kring 
personuppgifter skärps. Många av de processer förbundet hanterar idag måste anpassas 
till den nya lagstiftningen. Det är i skrivande stund svårt att bedöma hur de förändras. 
Säkert är att de kommer att förändras. Det blir skillnad mellan av förbundet anställda och 
förtroendevalda vid hantering av personuppgifter, enligt den nya lagstiftningen, vilket vi 
måste beakta i våra rutiner. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 19.1.3 besvarad. 
 
 

Motion 19.1.4 
Avdelning Uppsala Östra 
Budget och verksamhetsplanering 

Som det ser ut nu får vi veta väldigt sent på året hur det ser ut för avdelningarna och för 
de fackliga ombuden med budgeten inför nästa period. Det skulle vara bra att vi på 
höstmötet kan ta ett beslut om budgeten inför nästkommande år. Det för att bättre kunna 
planera in vad man vill göra ifall man inte får det man äskat pengar för. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundsmötet på hösten tar ett beslut om budget och verksamhetsplan för 
nästkommande år. 
 
 

Utlåtande 
Motionen vill att förbundsmötet på hösten fattar beslut om verksamhetsplan och budget. 

 
Det vore naturligtvis önskvärt att budgetbeslutet kom så tidigt som möjligt precis så som 
motionen önskar. Med dagens budgetsystem fattar förbundsstyrelsen i regel beslut i 
december om nästkommande års budget. Avdelningarnas budgetprocess börjar långt 
tidigare, de ska lämna in sina äskanden redan den sista augusti. Därefter måste 
regionernas verksamhetssamordnare ges möjlighet att samordna/planera avdelningarnas 
verksamhet under september. Under oktober är det de verksamhetsansvariga på 
förbundskontoret som processar budget och verksamhetsplan. Slutligen hamnar den på 
förbundsstyrelsen bord i november och då är det ofta ytterligare justeringar som 
tillkommer. Därför godkänns i regel budget och verksamhetsplan först i december. 

 
Det skulle nog kunna gå att snabba upp budgetprocessen men förmodligen skulle det 
innebära att man skulle tvingas göra avkall på den demokratiska processen. Dessutom 
skulle säkert risken för felbudgetering öka. Att göra något snabbt betyder inte alltid att det 
blir effektivt. 

 
Det går naturligtvis att skjuta på budgetprocessen, att tidigarelägga den. Problemet är att 
man hamnar i sommarperioden och då måste man dra i gång under våren. Risken finns då 
för betydande osäkerhet vad gäller medlemsintäkter och verksamheternas kostnader. Man 
vet inte hur det gick föregående år, en viktig faktor när man ska lägga budget för nästa år. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 19.1.4 
 
 

Motion 19.1.5 
Avdelning Södertälje 
Sänk medlemsavgiften för deltidsanställda 

År efter år, månad efter månad får vi rapporter om att medlemsantalet sjunker eller ökar 
med bara ett fåtal medlemmar. Vi som är ute på arbetsplatserna märker hur många flera 
deltidsanställda det finns i städbranschen idag och hur svårt det är att värva dem som 
medlemmar. Anledningen till att de inte går med är inte att de inte vill, eller att de inte 
delar våra värderingar och åsikter utan det handlar helt enkelt om att de inte har råd. Valet 
är att köpa mat till sina barn eller betala medlemsavgiften. För att öka antalet medlemmar 
behöver vi sänka avgiften för dem som arbetar deltid. Vi tror att de med en högre inkomst 
kan vara solidariska och sponsra en del av dessa presumtiva medlemmars avgifter. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

sänka avgiften i avgiftsklasserna 1-7 och höja avgiften i 14-20. 
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Motion 19.1.6 
Avdelning Sundbyberg 
En rättvis medlemsavgift 

Idag har vi en inkomstbaserad medlemsavgift för alla. Avgiftstabellen startar med en 
första klass från 0 kr i inkomst upp till 6999 och fortsätter upp till klass 20 för dem som 
tjänar 34 000 kr och uppåt, sedan stannar trappan. Detta gör att de som har mindre 
inkomst betalar mera i relation med dem som har högre inkomst i vårt förbund. 

Att utöka antalet inkomstklasser för dem som tjänar mera anser vi som en självklarhet i 
en organisation som bygger på solidaritet, de som tjänar mer ska också betala mera. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Förbundet utökar antalet klasser i medlemsavgiftstabellen så att de som tjänar över 
34 000 betalar i relation till sin inkomst. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 19.1.5, 19.1.6 
Motion 19.1.5 beskriver hur det blir allt svårare att värva deltidsanställda att bli 
medlemmar i vårt förbund. Orsaken är att de deltidsanställda inte skulle ha råd att bli 
medlemmar. Mot bakgrund av det vill motionen att avgiften i klasserna 1-7 ska sänkas 
och att avgifterna i klass 14-20 ska höjas. 

 
Motion 19.1.6 pekar på det faktum att den högsta klassen i avgiftssystemet, klass 20, de 
som tjänar 34 0000 och uppåt inte får en ökad fackavgift då trappan stannar där. 

 
Kongressen bör notera i detta sammanhang, när vi diskuterar fackavgiften, att den 
socialdemokratiska regeringen återinfört skattereduktionen för fackavgiften från och med 
juli 2018. Avdraget sker i form av en skattereduktion med 25 procent av den 
sammanlagda medlemsavgiften som betalats in på ett år. En fastighetsmedlem i klass 12 
med 22 000-23 499 kronor i månadslön kommer då få tillbaka cirka 1350 kronor per år. 

 
Medlemsavgifter är och har alltid varit en känslig fråga för fackföreningsrörelsen. Törs vi 
höja medlemsavgiften för att öka inkomsterna och därigenom förbättra våra möjligheter 
att hjälpa våra medlemmar och knyta mer förmåner till medlemskapet? Eller blir effekten 
den motsatta av den höjda avgiften, medlemmar lämnar och nya kommer inte till? Det är 
den eviga frågan. 

 
Vår utgångspunkt inom Fastighetsanställdas Förbund har varit att vi alltid iakttagit en 
försiktighetsprincip i avgiftsfrågan. Men om det har varit en viktig medlemsförmån så har 
vi ändå slagits för den trots att det inneburit en ökning av medlemsavgiften. Den 
kollektiva hemförsäkringen är ett exempel på en sådan fråga, som kongressen 1995 
beslutade om. Ett bra beslut som underlättat livet för många av våra medlemmar under 
åren som gått. 

 
En annan princip vi har hållit på är att alla medlemmar ska betala sina grundkostnader för 
medlemskapet. Försäkringar: K-hem, TFF TGL, BGL. Avgifter: LO, LO-distrikt, ABF, 
internationella organisationer etc.  

 
Motion 19.1.5 vill att vi så att säga ska ta mer från de rika och ge till de fattiga. Här vill 
förbundsstyrelsen dels hålla på principen om att alla medlemmar ska bära sina 
grundkostnader. Dels även peka på risken med om transfereringen/överföringen blir för 
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skarp så finns en risk att vissa grupper lämnar oss för att de bedömer att det inte är värt 
priset.  

 
Motion 19.1.6 vill utöka stegen i trappan. Förbundsstyrelsen har delvis beaktat motionen. 

 
Förbundsstyrelsens förslag är att kongressen beslutar om ett delvis nytt avgiftssystem 
innebärande att alla klassers avgifter flyttas upp till nästa femkrona enligt exempel: 

 
 
Klass Nuvarande avgift    Ny avgift 
10     412                  415 
11     432                  435 
12     451                  455 
13     470                  475 
 

Därutöver föreslår förbundsstyrelsen att avgiftsklass 20 förändras från dagens 34 000 kr 
och uppåt till 34 0000-35 499 kr samt att en ny klass 21 införs med 35 500 kr och uppåt. 
Förändringen torde ge förbundet utifrån dagens förhållanden och medlemsantal en utökad 
intäkt på ungefär en miljon om året. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 19.1.5 och 19.1.6 besvarade  
 
 
 

Motion 19.1.7 
Avdelning Ystad 
Två utbetalningsdagar per månad 

Idag har förbundet bara en utbetalningsdag tex vid utlägg för studier. Vi tycker att 
förbundet bör införa två stycken utbetalningsdagar per månad. Att behöva vänta ibland 
nästa två månader för att få sin ersättning känns inte hållbart. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Förbundet inför två stycken utbetalningsdagar per månad. 
 
 

Utlåtande 
Motionen vill att förbundet införa två utbetalningsdagar per månad när man deltagit i 
studier och haft förlorad arbetsförtjänst. 

 
Enligt förbundets riktlinjer finns det ett stoppdatum som är den åttonde månaden efter den 
månad då man haft förlorad arbetsförtjänst. Kommer kravet om ersättning in före den 
åttonde betalas det ut den 25:e samma månad. Det vill säga i stort sett samtidigt när de 
flesta får sin vanliga lön med det avdrag som förbundets utbetalning ska kompensera.  

 
Det innebär att regionerna i princip har en vecka på sig efter avslutad kurs, i det fallet 
kursen pågår till den sista i månaden, att skicka in underlaget till förbundskontoret. Det är 
ett rimligt krav att den rutinen följs och allt annat är att betrakta som ett handhavandefel 
om medlemmen lämnat in underlaget i tid. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 19.1.7 
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Motion 19.1.8 
Avdelning Uppsala Östra 
Nordea 

Med anledning av Nordea flyttar sitt huvudkontor till Finland, tycker vi att Fastighets bör 
se över sina placeringar i denna bank. 

Det är oetiskt att vi kvarstår i en bank som inte anser sig ha tagit svensk bankakuthjälp 
och att de väljer att flytta till ett annat land med sämre insyn. Våra medlemmar ska känna 
sig trygga med att vi väljer en bank som värnar Sverige.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

besluta att förbundet får i uppdrag att avsluta sitt kapital i Nordea och flytta över till 
en bättre bank. De ska presentera hur de ska gå tillväga på nästa förbundsmöte. 
 
 

Utlåtande 
Motionen vill att förbundet får i uppdrag att avsluta sitt kapital hos Nordea och flytta till 
en annan bank samt presentera tillvägagångssättet på nästa förbundsmöte. 

 
Anledningen till att förbundet uttalade sig kritiskt gentemot Nordea var inte primärt att 
man avsåg att flytta sitt huvudkontor till Finland. Utan det var att Nordea direkt genom 
hot försökte påverka ett politiskt beslut från regeringen om den så kallade 
resolutionsreserven. Regeringen ville bygga upp en större buffert som säkerhet vid en 
eventuell finanskris och att det var bankerna som skulle finansiera detta, och inte 
skattebetalarna, som tidigare varit fallet. 

 
Att byta bank är ingen lätt sak för ett förbund. Nordea är förbundets huvudsakliga 
transaktionsbank. 
Löner, räkningar, allt går i stort sett via Nordea. Det är den krångliga delen av att lämna 
Nordea. Transaktionerna har förbundet inte avsett när man hotat lämna Nordea utan det 
har varit att lyfta ut sitt kapital från Nordea. Det är den lätta delen rent tekniskt av att 
lämna Nordea samtidigt som det blir kostsamt. Kostsamt därför att det utlöser en 
reavinstbeskattning av förbundet kapital hos Nordea på 30%. 

 
Förbundsstyrelsen har redan behandlat frågan och fattat beslut om att utreda frågan 
utifrån konsekvenserna om vad det innebär för förbundet att lämna Nordea samt att utreda 
vilka alternativ som är möjliga. 

 
Även LO utreder för närvarande frågan tillsammans med de ekonomiskt ansvarig hos 
förbunden för att hitta lösningar och för att se vilka alternativ till Nordea som finns. Man 
tittar också på om man kan hitta en gemensam lösning med de möjligheter till eventuell 
mängdrabatt som detta skulle kunna innebära. 

 
Det är viktigt att de processerna kan fullföljas och att vi försöker hitta den lösning som 
bäst gagnar medlemsnyttan för Fastighets medlemmar. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 19.1.8 
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Motion 19.1.9 
Avdelning Örebro 
Avdelningsbidrag 

Idag behöver avdelningarna äska pengar till medlemsaktiviteter, det ska godkännas av 
ombudsman och ibland dröjer det med återkoppling och vårt arbete med planering av 
aktivitet stannar upp. 

Att precis som klubbar få ett årligt bidrag som ska täcka dessa aktiviteter skulle underlätta 
i planering och genomförandet, bidraget till klubbar lämnas ut efter redovisad 
verksamhetsberättelse. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets inrättar ett årligt avdelningsbidrag för medlemsaktiviteter till de 
avdelningar som redovisat verksamhetsberättelse 
 
 
 
 

Motion 19.1.10 
Avdelning Karlstad 
Avdelningars ekonomi 

När man ska hålla utbildning eller möten etc i avdelningen, vill man ju gärna kunna bjuda 
på lite kvällsfika eller liknande. 

Om man ska göra det idag så får man snällt ligga ute med pengar som man faktiskt inte 
har, eller belasta sitt eget kreditkort. Det känns inte alltid så roligt! 

Eftersom avdelningarna inte har någon egen ekonomi så ser vi som en bra lösning, att de 
avdelningar som har behovet kan få tillgång till ett inköpskort på Coop eller ICA. Dessa 
fungerar som gårdagens rekvisitioner fast i digital form.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

se över möjligheten till Coop/ICA inköpskort för de avdelningar där behov finnes. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 19.1.9, 19.1.10 
Motion 19.1.10 beskriver att det uppstår kostnader i avdelningsverksamheten i samband 
med möten och utbildningar och att man måste ligga ute med pengar tills man redovisat. 
Det önskar man lösa med att avdelningarna kunde få ett inköpskort. 

 
Motion 19.1.9 beskriver en motsvarande problembild men vill istället lösa det med ett 
årligt avdelningsbidrag knutet till att avdelningen inger sin verksamhetsberättelse. 

 
Förbundsstyrelsen är medveten om problemet. Visst är det bekvämt och bra med en 
handkassa, men över tid blir det tyvärr ofta problem med handkassor. Olika former av 
betalkort är att föredra men även det kan bli administrativt tungt. 121 avdelningar och ett 
varierat, ibland ytterst begränsat, utbud av butiker stökar till det. Många kort blir det. 
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Alla lokalt anställda ombudsmän har ansvar för ett antal avdelningar. Alla ombudsmän är 
också utrustade med förbundets betalkort. Med lite framförhållning borde inköpen kunna 
planeras så att förtroendevalda inte ska behöva ligga ute med egna pengar. 

 
Förbundsstyrelsen har diskuterat frågan men ännu inte hittat någon bättre lösning en det 
sistnämnda, att lösa det genom avdelningsansvarig ombudsman. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 19.1.9 och 19.1.10. 
 
 
 

Motion 19.1.11 
Avdelning Örebro 
Anställ fler ombudsmän 

Vi förtroendevalda ser idag att våra ombudsmän har en hög arbetsbelastning. Det 
resulterar i att det finns stor risk för stressrelaterade sjukdomar. Vid sjukskrivning 
drabbas hela vår organisation negativt och risken finns att vi tappar medlemmar. 

Vid anställning av fler ombudsmän kan vi få en mer human arbetsbelastning för våra 
duktiga ombudsmän och effektivare hjälp till våra medlemmar. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets anställer fler ombudsmän inom regionerna. 
 
Fastighets tillsätter ersättare/vikarier vid sjukdom/frånvaro av ombudsmän 
 
 
 
 

Motion 19.1.12 
Avdelning Örebro 
Anställ fler administratörer 

Våra administratörer gör idag ett strålande arbete, men vi som förtroendevalda ser att 
deras arbetsbelastning är stor. Vi ser en stor risk att de kan drabbas av ohälsa p.g.a stress 
och detta medför sämre service till våra medlemmar. 

Vid anställning av fler administratörer så minskar risken för ohälsa och våra medlemmar 
kan få den service de förväntar sig. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets anställer fler administratörer inom regionerna. 
 
Fastighets tillsätter ersättare/vikarier vid sjukdom/frånvaro av administratörer 
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Motion 19.1.13 
Avdelning Karlstad 
Ombudsmän 

Som förtroendevald känner vi att våra ombudsmän har alldeles för mycket administrativt 
arbete och andra uppgifter som egentligen borde ligga på någon annan. 

Prioritet för ombudsmannatjänsten bör vara att hjälpa och stötta oss förtroendevalda och 
våra medlemmar, men ofta känner vi att de inte har den tiden. 

Vi hör också från våra medlemmar att ombudsmän kan vara svåra att få tag på, vilket 
ytterligare stärker vår känsla av att våra ombudsmän gör så gott de kan (och ofta lite till) 
men ändå inte hinner med allt. Om någon ombudsman skulle bli sjuk så förvärras läget 
ytterligare. 

Om de regioner som anser att behovet finns, fick möjlighet att anställa ytterligare en 
ombudsman, så tror vi att trycket skulle minska och vi skulle lättare kunna få den hjälp 
och stöttning som vi så väl behöver i vårt uppdrag. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ge Fastighets regioner möjlighet att anställa ytterligare ombudsmän. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 19.1.11, 19.1.12, 19.1.13 
Avdelningen i Örebro har skrivit två snarlika motioner som i det ena fallet berör våra 
ombudsmäns arbetsförhållanden och det andra fallet berör våra anställda administratörer. 
Avdelningen i Karlstad har skrivit en motion om att regionerna ska ges möjlighet att 
anställa ytterligare ombudsmän. 

 
Motion 19.1.11 pekar på att förbundets anställda ombudsmän har en hög arbetsbelastning 
vilket riskerar att de kan hamna i olika stressrelaterade sjukdomstillstånd. Vidare påtalar 
motionären vikten av att tillsätta vikarier/ersättare vid sjukdom/frånvaro av ombudsmän 
för att förbundets organisation inte ska drabbas negativt, i yttersta fall att vi tappar 
medlemmar. 

 
Motion 19.1.13 resonerar på liknande sätt och vill ge regionerna möjlighet att anställa 
ytterligare ombudsmän. 

 
Motion 19.1.12 säger att även våra anställda administratörer har en hög arbetsbelastning 
vilket innebär stor risk att de kan drabbas av ohälsa och detta kan medföra en sämre 
service till våra medlemmar.  

 
Erfarenhetsmässigt måste man tillstå att motionerna har en poäng. Fastighets ombudsmän 
och administratörer har historiskt sett drabbats av stressrelaterade sjukdomar. Olika 
åtgärder har vidtagits i form av utbildningar och framtagande av lathundar i syfte att 
underlätta arbetet. I förekommande fall även individuell hjälp via företagshälsovården. 

 
Men det är inte kongressen som dimensionerar och fastställer antalet anställda 
ombudsmän eller administratörer i förbundet. Det uppdraget har förbundsstyrelsen och 
ytterst förbundsledningen att tid efter annan göra bedömningar utifrån behov och 
ekonomiskt ramverk. Så har också gjorts.  
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Sedan förra kongressen, 2014, har vi inrättat åtta nya ombudsmannatjänster. Två centralt 
placerade organisationsombudsmän, fem regionalt placerade organiseringsombudsmän 
samt en utökad tjänst som ombudsman i region syd. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 19.1.11, 19.1.12 samt 19.1.13 
besvarade.  
 
 

Studier 
 

Motion 20.1.1 
Avdelning Örebro 
SFI och arbetsrättskunskap på betald arbetstid 

Vi ser idag att det finns språkförbristelser bland våra medarbetare. Detta leder till 
missförstånd, frustration och säkerheten på arbetsplatserna minskar. 

Genom att erbjuda SFI och arbetsrättsutbildning på betald arbetstid så motverkar vi detta 
problem. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar fackligt-politiskt för att alla med behov ska ha rätt till SFI och 
arbetsrättsutbildning på betald arbetstid. 
 
Fastighets verkar för att LO arbetar fackligt-politiskt för att alla med behov ska ha 
rätt till SFI och arbetsrättsutbildning på betald arbetstid. 
 
 

Utlåtande 
Motionären pekar på behovet av att förstärka språkkunskaperna bland arbetskamrater från 
andra länder. Grundläggande vuxenutbildning är i dag rättighetsbaserad. Förhoppningsvis 
kommer också regeringens förslag om rätt till behörighetsgivande studier på gymnasial 
nivå att införas. 

 
Att de anställda har de språkkunskaper som krävs för att utföra arbetet är något som 
arbetsgivaren har att ta ställning till i samband med anställningsbeslutet. I de fall 
språkkunskaperna inte visar sig tillfredsställande ligger det i arbetsgivarens och 
verksamhetens intresse att underlätta individens språkutveckling. 

 
I den förändring av skollagen som infördes från 1 januari 2016 är inte svenska för 
invandrare, SFI, längre en egen skolform utan en del av den kommunala 
vuxenutbildningen. I skollagen anges också att huvudmannen för SFI ska verka för att 
undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevernas behov.  

 
Oavsett var språkutbildningen ska genomföras är det rimligt att anställda med 
otillräckliga språkkunskaper för de krav som arbetsplatsen ställer ges ledighet med 
bibehållen lön. Om det inte går att nå en sådan överenskommelse behövs alternativa 
vägar. 

 
Förbundsstyrelsen menar att det finns anledning att se över möjligheterna för redan 
anställda att kunna delta i motiverande och behörighetsgivande studier. Tidigare fanns ett 
korttidsstudiestöd utformat som en schabloniserad timersättning för förlorad 
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arbetsförtjänst. Det syftade till att ge individen en möjlighet att läsa ämnen som svenska, 
engelska, samhällskunskap och matematik. Stödet var villkorat till ett visst antal timmar 
per år.  

 
Förutom vad skolsystemet kan åstadkomma så bör också vi som facklig organisation se 
över hur vi jobbar med information till alla för oss relevanta skolformer, däribland SFI. 
När var någon från oss ute på en SFI-utbildning och talade om facket och/eller 
arbetslivsfrågor? Arena skolinformation, där vi finns med, håller på att ta fram material 
om arbetsmarknaden på olika språk och inte minst lätt svenska.     

 
Förbundsstyrelsen menar, liksom LO, att en liknande modell bör utformas för att 
möjliggöra att anställda med behov av språkutveckling, såväl som övriga anställda i 
behov av grundläggande studier, där kunskaper om den svenska arbetsmarknaden ingår, 
får verkliga förutsättningar att tillgodose de behoven. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 20.1.1 besvarad 

 
 

Motion 20.1.2 
Avdelning Uppsala Östra 
Förbundsombudskurs 

Då det verkar vara väldigt många som inte förstår och vet vad man gör på ett 
förbundsmöte, så borde en utbildning för mötesombuden tas fram.  

Några kanske inte dyker upp då de inte förstår vad det är förväntat av dem, de som varit 
med ett par gånger förstår vad det handlar om. Demokratin kommer att bli bättre när alla 
förstår hur det går till. Alla kongressombud utbildas varför kan man inte utbilda 
förbundsombuden? 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet får i uppdrag att ta fram en studieutbildning för förbundsombuden. 
 
 

Utlåtande 
Självklart ska alla nya förtroendevalda ha en introduktion det gäller även ombud till 
förbundsmöten. Om de sen behöver längre utbildning så finns förslag på hur en 
utbildning för ombuden till förbundsmötet skulle kunna se ut.  

 
Olika förbundsmötesombud har olika behov så det är inte alldeles lätt att snickra ihop 
något som passar alla. Om några avdelningar har behov av utbildning så meddelar man 
studiesamordnaren i regionen som får se till att sådan utbildning planeras in vid lämpligt 
tillfälle.  

 
   

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 20.1.2 besvarad  
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Motion 20.1.3 
Avdelning Uppsala Östra 
Väska förtroendevalda 

Våra förtroendevalda som går kurser, speciellt de som börjar sin fackliga bana saknar en 
väska att stoppa i allt material de får på kurserna. Visst, allt kan man inte stoppa i väskan, 
men det skulle vara bra att alla som går kursen Förtroendevald i Fastighets kan få en 
schysst och snygg väska som det står Fastighets på. Vissa ser så besvikna ut när de i bästa 
fall får en tygkasse att bära hem allt materialet i. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ge förbundet i uppdrag att ta fram en bra väska ett ge förtroendevalda när de går 
Vald i Fastighets. 
 
 

Utlåtande 
Vald i Fastighets genomförs av regionerna och de bedömer vilka material som behövs vid 
utbildningen. De flesta regioner delar ut någon form av väska eller liknade som 
deltagarna kan ha kursmaterialet i.  
 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 20.1.3 besvarad 
 
 

 
Facklig-politisk 
Arbetsmarknad 

 
Motion 21.1.1 
Avdelning Uppsala Östra 
Delade turer 

Många av våra medlemmar tvingas att jobba delade turer för att få ihop sina 
timmar, följden av detta är att privatlivet blir lidande. Hur ska man hinna med att träffa 
familjen när man ska iväg tidigt på morgonen för att jobba morgonpasset och efter ett 
antal lediga timmar återuppta jobbet? Vissa hinner inte hem då deras bostad ligger en bit 
bort. Det innebär att vissa är borta hemifrån över 12 timmar per dag. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet verkar för att delade turer försvinner. 
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Motion 21.1.2 
Avdelning Hallunda 
Delade turer 

Visste du att vi har arbetskamrater som går till jobbet flera gånger om dagen? Det är när 
man har en så kallad delad tur, något som är vanligt i städbranschen, vården etc 
(kvinnodominerade yrken). 

Det innebär att tillgänglighetstiden kan vara upp till 12 timmar, men själva betalningen 
blir bara för de faktiskt arbetade timmarna, oftast är det en deltidsanställning. Det 
förfaringsättet sprider sig som en skogsbrand en torr sommardag bland arbetsgivarna. Det 
kan liknas vid slavkontrakt, alltid tillgänglig, gratis stor del av dagen. 

Det innebär också orimligt långa dagar, där du har korta arbetspass, lång väntan till nästa 
pass som medför att all fritid och familjeliv blir förstört. Du har också sämre och kortare 
återhämtningstid vilket medför att individens hälsotillstånd försämras långsiktigt. Vilket 
medför ökade kostnader inom vården etc. 

Denna så kallade marknadsanpassning drabbar naturligtvis de svagaste grupperna på 
arbetsmarknaden kvinnor, utlandsfödda, nyanlända och ungdomar. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

all arbetstid sker i ett sammanhängande arbetspass 
 
heltidsanställning är en rättighet och deltid en möjlighet.  
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Gemensamt utlåtande motion 21.1.1, 21.1.2 
Motionärerna tar upp frågan om delade turer och rätten till heltidsanställning.  

 
I princip alla behöver en heltidsanställning för att kunna försörja sig och tvingas därför 
tacka ja till delade turer för att få ihop tillräckligt med timmar. Det leder till orimligt 
långa arbetsdagar med stress och svårigheter att ha ett normalt familjeliv samt en 
meningsfull fritid. 

 
2016 kom Arbetsmiljöverket ut med en ny arbetsmiljöföreskrift, AFS; Organisatorisk och 
Social arbetsmiljö. I den pekas på att delade turer är en riskfaktor för ohälsa och att 
arbetsgivaren skall ta hänsyn till detta när arbetet planeras. Den ger våra skyddsombud en 
utmärkt möjlighet att arbeta med frågan. 

 
Utöver det arbetsmiljöarbete som utförs i frågan är förbundsstyrelsens uppfattning att 
frågan måste regleras i våra kollektivavtal om vi ska kunna komma tillrätta med oskicket 
med delade turer. Förbundet har tagit upp frågan och kommit med yrkande i motionernas 
anda i flera avtalsrörelser bakåt i tiden och kommer fortsätta göra så framöver. 
 
Motion 21.1.2 vill att allt arbete ska ske i sammanhängande arbetspass. Ett 
sammanhängande arbetspass är att föredra och ska vara normen på svensk arbetsmarknad, 
men man måste beakta att vi har medlemmar som av olika anledningar har ett behov av 
att ha delade turer. Det kan exempelvis handla om barnpassning och därför vore ett direkt 
förbud mot delade turer olyckligt.  
 
Motionären vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. Redan i dag har vi 
skrivningar i våra kollektivavtal att heltidsanställning är normen. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.1.1. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.1.2 första att-satsen 
besvarad.  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.2 andra att-satsen.  
 
 

Motion 21.1.3 
Enskild motion 
Avdelning Gotland, Mia 
Avdelning Järfälla, Sari, Yordanos 
Vi vill ha 6-timmars arbetsdag 

6-timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. 

Det är en stor vinst för både arbetsgivare och anställda, det ger en friskare, gladare och 
piggare anställd som arbetar bättre och blir mer serviceinriktad. 

Där det införts har sjukdagarna sjunkit markant, arbetsnivån har samma standard som 
tidigare. Detta är ingen ny företeelse, utan har funnits sedan 2002 på Toyota center i 
Mölndal med gott resultat. 

Vi föreslår kongressen att 
 

verka för 6-timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. 
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Motion 21.1.4 
Avdelning Trollhättan 
6 timmars arbetsdag 

Idag är 8 timmars arbetsdag normen för heltid. 

För att främja hälsan, familjeliv och att orka göra ett bra arbete så bör 6 timmars 
arbetsdag införas. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund arbetar politiskt för att verka mot normen 6 timmars 
arbetsdag som heltid. 
 
 
 
 

Motion 21.1.5 
Avdelning Hallunda 
35 timmars arbetsvecka 

Varför ska vi inte sträva efter mer fritid? Hur mycket ska vi arbeta egentligen för att få en 
inkomst vi kan leva på? Är det rimligt att heltidsmåttet ligger kvar där det gör när Sverige 
är rikare än någonsin, när produktiviteten ökar varje år? Dessutom så visar all tillgänglig 
forskning att lägre arbetstid ökar produktiviteten och minskar sjukfrånvaron. Vi får lägre 
kostnader i våra försäkringssystem vilket skulle öka vår gemensamma välfärd. 

Ett lägre arbetstidsmått skulle också gynna livspusslet för många av våra medlemmar som 
kämpar med arbete, hämtning, lämning på dagis och skola. 

Vi har otroligt slitsamma arbeten både fysiskt och psykiskt. Många får inte möjlighet att 
arbeta heltid samtidigt som vi har de som inte klarar av att arbeta efter dagens heltidsmått. 
Dessa är i större grad kvinnor vilket gör detta inte bara till en klassfråga utan även till en 
jämställdhetsfråga. 

Vi har dessutom en extremt hög arbetslöshet och en arbetsmarknad som tenderar att bli 
allt mer digitaliserad/ automatiserad. Det kan tänkas att produktionsutvecklingen 
fortsätter att öka per arbetad timme och därigenom anser vi det rimligt att vi tillsammans 
delar på de arbetade timmar som krävs för att upprätthålla det samhälle vi vill ha men att 
vi också delar på den fritiden som därigenom uppstår. Det är absolut förståeligt att vi 
samtidigt har andra akuta problem gällande dagens arbetsgivarmissbruk av 
visstidsanställningar och att vi måste trygga rätten till att arbeta heltid. Det utesluter 
däremot inte ett aktivt arbete för arbetstidsförkortning. Vi behöver arbeta med dessa 
frågor parallellt. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets aktivt arbetar opinionsmässigt för 35 timmars arbetsvecka med bibehållen 
lön.  
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Motion 21.1.6 
Avdelning Göteborg Väster 
Göteborg Hisingen 
Göteborg Centrum 
Avdelning Halmstad 
Avdelning Trollhättan 
Avdelning Kungälv 
Avdelning Skövde 
Avdelning Tranås 
Avdelning Varberg 
Avdelning Jönköping 
Avdelning Borås 
Avdelning Mariestad 
Avdelning Falköping 
Förkortad Arbetstid 

Härmed önskar vi att arbetstiden ska kortas ner till 6 timmars arbetstid på grund av att 
föräldrarna inte hinner med att ta hand om sina barn och att hälsan för alla arbetare blir 
mycket bättre. Detta är redan bevisat på andra företag som gått från 8 timmar till 6 
timmar. 

Härmed yrkar vi på att kongressen röstar på att LO driver frågan vidare att sänka 
arbetstiden från 8 timmar till 6 timmar per dag och detta ska ej påverka lönen. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

kongressen röstar på att LO driver frågan vidare att sänka arbetstiden från 8 timmar 
till 6 timmar per dag och detta ska ej påverka lönen. 
 
 
 
 

Motion 21.1.7 
Enskild motion 
Avdelning Karlstad, Klubb KBAB Karlstad 
Sex timmars arbetsdag 

Sedan arbetarklassen vann striden om åtta timmars arbetsdag, har produktiviteten i 
Sverige blivit tjugo gånger högre. En person idag kan producera lika mycket som tjugo 
personer för hundra år sedan. Samtidigt som många människor går arbetslösa blir de som 
har jobb sjuka av stressen. 

Det finns helt enkelt ingen vettig anledning för oss att arbeta 40 timmar i veckan. Det 
enda vi åstadkommer är en allt större anhopning av rikedom hos ett fåtal. 

Genom en lagstadgad normalarbetsdag på sex timmar med bibehållen lön kan vi dela på 
jobben och låta ungdomar och arbetslösa komma in i arbetslivet. 
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Vi föreslår kongressen att 
 

Fastighets tar fram en handlingsplan för att aktivt driva på och utveckla opinionen i 
samhället för sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. 
 
 
 
 

Motion 21.1.8 
Avdelning Borås 
6 timmars arbetsdag 

Idag är det alldeles för få som orkar arbeta heltid under ett helt yrkesliv bland LO-
medlemmarna. 

Arbetet som utförs av våra egna medlemmar är ofta både fysiskt tungt och stressigt. 
Många är kvinnor som när arbetsdagen är slut går till det obetalda arbetet i hemmet, 
kvinnor som ofta redan idag arbetar deltid för att orka med. 

Det var över 40 år sedan senaste arbetstidsreformen genomfördes och nu är det dags för 
nästa. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

 förbundet arbetar politiskt för att på sikt få ner arbetstiden till 30 timmar/vecka 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 21.1.3, 21.1.4, 21.1.5, 21.1.6, 21.1.7, 21.1.8 
Alla motionerna tar upp behovet av att korta eller reglera normalarbetstiden. I dagsläget 
är den lagstadgade veckoarbetstiden för heltid 40 timmar/helgfri vecka. De historiskt 
dominerande skälen till krav på olika former av förkortad arbetstid är förbättrad hälsa, ett 
rikare socialt och kulturellt liv, ökat umgänge med familj och vänner och välbehövlig vila 
och rekreation. 

 
Under 1900-talet och in i 2000-talet har arbetstiden förkortats på olika sätt, både via 
lagstiftning och kollektivavtal. Förkortad normalarbetstid, införandet av 
femdagarsveckan, beslut om föräldra- och studieledigheter och en sänkning av 
pensionsåldern var betydelsefulla beslut på riksdagsnivå.  
 
Inom ramen för kollektivavtal har arbetstiden förkortats via till exempel 
semesteröverenskommelser och förkortad arbetstid via arbetstidsbanker. 
 
På senare tid har det även startats försök med förkortad veckoarbetstid, så kallade 
sextimmarsdagar, inom bland annat vård och omsorg i vissa kommuner. Dessa olika 
arbetstidsminskningar har skett under en längre period och inneburit att arbetstiden 
förkortats samtidigt som produktiviteten ändå har ökat. Samtidigt har den lagstadgade 
normalarbetstiden inte förändrats på över 40 år. Möjligheterna att via kollektivavtal 
förkorta arbetstiden ser väldigt olika ut inom olika avtalsområden. Den politiska 
diskussionen handlar i dag snarare om att höja pensionsåldern än om att förkorta 
arbetstiden. 
Den ekonomiska välfärden avgörs av arbetsmängden och produktiviteten, alltså hur 
mycket vi arbetar och vilket värde vårt arbete skapar. Den fackliga kampen kommer alltid 
att handla om fördelningen av samhällets ökade tillväxt i reala löner och kortare arbetstid.  
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Det är alltså en fråga om hur produktivitetsökningen fördelas. Men valet mellan kortare 
arbetstid och ökade materiella resurser är nästan ett omöjligt val. Vi vill ha bägge delarna. 
Ser man förhållandet över en längre tid kan man konstatera att den materiella standarden 
ökat och arbetstiden blivit kortare. 

 
Det ligger en motsättning i frågan om arbetstiden; vi vill jobba mycket för att ha råd med 
vår materiella välfärd samtidigt som vi vill vara lediga för vårt psykiska och fysiska 
välbefinnande.  

 
En arbetstidsförkortning måste alltid betalas på något sätt. En förkortning av arbetstiden, 
med exempelvis två timmar i veckan, motsvarar fem procent av det reala 
löneökningsutrymmet, om kostnaderna för uteblivna skatteintäkter räknas in. Dessutom 
kommer den service som samhället tillhandahåller i form av dagis, sjukhus, skolor och 
äldrevård, att minska med fem procent eftersom personalen där arbetar två timmar mindre 
i veckan. Då är valet att antingen acceptera en i motsvarande grad minskad offentlig 
service eller höja skatterna.  

 
Slutsatsen av detta är inte att arbetstidsförkortningar alltid är felaktiga. Tvärtom visar vår 
fackliga historia att förbunden och LO återkommande rest kravet om en kortare arbetstid. 
Detta kommer även att gälla framöver. Det gäller bara att försöka genomföra kraven vid 
rätt tillfälle och i lämplig omfattning. 

 
Tidigare kongresser i Fastighets och tidigare LO-kongresser har fastställt att den 
långsiktiga målsättningen är förkortad veckoarbetstid. Den målsättningen ligger enligt 
styrelsens mening fortfarande fast. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna 21.1.3, 21.1.4, 21.1.5, 
21.1.6, 21.1.7 samt 21.1.8 besvarade. 
 
 
 

Motion 21.1.9 
Avdelning Malmö Centrum 
Avdelning Malmö Nord 
Avdelning Malmö Syd 
Arbetsgivare utan kollektivavtal 

Strängare krav på arbetsgivare utan kollektivavtal. Det finns många i Sverige som inte har 
någon säkerhet i sina anställningar hos företag. Det finns många som inte 
har försäkringsskydd som täcker vid uppkomst av olycka under arbetstid eller 
i arbetslokal och på fritiden. 

Vi tycker att regeringen och fackförbunden måste införa lagar så att arbetare är säkrare på 
sin arbetsplats och under sin arbetsdag.   

Vi tycker att arbetsgivare måste ta sitt ansvar på ett hållbart sätt för sina anställda. De 
kunde till exempel genomgå licensutbildning på arbetsmiljö och rådande kollektivavtal. 

Vi tycker att alla arbetsgivare som vägrar skriva kollektivavtal måste betala mer 
arbetsgivaravgift, eller betala böter, straffavgift som är proportionerad efter antal 
anställda och arbetstimmar, till förslagsvis skatteverket. De pengar skatteverket tar in på 
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straffavgifter eller böter, kan sättas in i en gemensam fond som LO Sverige råder över, 
där respektive förbund kan söka ersättning. 

På det sättet kan vi skapa en tryggare arbetsmarknad tillsammans.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet ska jobba aktivt med LO och regering för att ta fram en lag som reglerar 
alla företag som vägrar teckna kollektivavtal för sina anställda. De ska betala 
straffavgift och genomgå licensierad utbildning i arbetsmiljö och kollektivavtal. 
 
 
förbundet ska jobba aktiv med LO och regering för att skriva en lag som ger 
arbetsmiljöverket rättigheter att tillsammans med regionalt skyddsombud granska 
och reglera företagen. Så att även de utan kollektivavtal har en trygg arbetsmiljö. Vi 
menar att Arbetsmiljöverket ska ha befogenheter att delegera den granskande och 
reglerande funktionen till de regionala skyddsombuden. Samt att dessa RSO då har 
befogenheter att bötfälla företag som vägrar tillsyn via skyddsrond.  
 
 
 
 

Utlåtande 
Förbundsstyrelsen delar andemeningen i motionen, alla anställda ska omfattas av bra 
arbetsvillkor och en bra och trygg arbetsmiljö. 

 
Förbundsstyrelsen vill inte se någon förändrad lagstiftning som innebär att 
kollektivavtalen skulle bli allmängiltigförklarade och därmed omfatta alla företag. 
Kollektivavtalsreglering är det, enligt den svenska arbetsmarknadsmodellen, 
arbetsmarknadens parter som står för och ska arbeta med. 

 
Förbundet arbetar redan för att alla företag verksamma i våra branscher ska omfattas av 
kollektivavtal och där vi har medlemmar är det dessutom vår skyldighet att tillse detta. 
Det är vår uppgift som facklig organisation att värva medlemmar, teckna kollektivavtal 
och på det sättet kunna vara med att påverka våra medlemmars arbetsvillkor och därmed 
också ge tillträde för våra regionala skyddsombud på alla våra arbetsplatser. 

 
Förbundsstyrelsen tycker att nuvarande ordning i stort fungerar väl och vill inte att 
politiska beslut ska vara avgörande på det sätt som motionären föreslår. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.9 
 
 

Motion 21.1.10 
Avdelning Malmö Centrum 
Semesterlagen 

Vi har ett samhälle med stress, övertid och tungt arbete. Det behövs tydlighet att lämna 
arbetet på arbetsplatsen exempelvis arbetsdator, arbetstelefon. 

De lagstadgade semesterveckor, till antalet fem, är ej tjänliga för att råda jämvikt till 
dagens arbetsklimat av högt pressat arbetstempo och återhämtning. För att en 
återhämtning ska göra verkan behöver en lagstadgad semester vara på 42 dagar. Till 
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exempel en semesterperiod under vinter och en under sommar är ett måste för att 
anställda ska hållas friska ända till pension. Det skulle kunna införas på prov för 
utvärdering. 

Det borde införas en lag som ger anställda rätt att vara lediga från arbete under fritid, 
samt att lämna arbetsverktyg såsom datorer, telefoner kvar på arbetsplatsen, vid fritid 
eller semester. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet ska verka för utökat antal semesterdagar efter 50 år. Då kroppen behöver 
längre tid för återhämtning. 
 
  
 
 

Utlåtande 
Den femte semesterveckan fick vi 1978, två nya semesterdagar infördes av den 
socialdemokratiska regeringen 1991. Två år senare togs den bort under den ekonomiska 
krisen och den lagstadgade semestern var nu tillbaks på 25 dagar. Men i praktiken har 
många svenskar betydligt mer ledighet att ta ut. Statsanställda får 31 semesterdagar redan 
när de fyller 30 och hela 35 dagar – sju veckor- när de fyllt 40. De som jobbar inom 
offentligsektor får 31 eller 32 dagar om de passerat 40 eller 50 år. Om vi ska göra något 
som blir hållbart i framtiden med fler semesterdagar är det via kollektivavtalet. Annars är 
risken stor att politikerna ser det som en möjlig sparåtgärd att ta bort semesterdagar vid en 
ny ekonomisk kris, därför är det bättre att vi säkra fler semesterdagar via avtalsvägen där 
vi parter styr och inte politikerna.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.1.10 besvarad 

 
 

Motion 21.1.11 
Avdelning Örnsköldsvik 
Trygga anställningar 

Alla våra medlemmar förtjänar trygga anställningar. Det är oacceptabelt att arbetsgivare 
fortfarande använder olika former av visstidsanställning för att komma undan att anställa 
tillsvidare. Allmän visstidsanställning drabbar i första hand de unga och nyanlända på 
arbetsmarknaden. Otrygghet och osäkerhet om sin arbetssituation i framtiden kan vara 
några av orsakerna till att människor är rädda att ställa krav på arbetsgivare och inte vågar 
organisera sig fackligt. Vi måste vara solidariska. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet starkt verkar för att allmän visstidsanställning ska försvinna helt. 
 
 

Utlåtande 
Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens beskrivning om att otrygga anställningar 
leder till att man har svårt att planera sitt liv, känna trygghet i sin försörjning och att det 
påverkar hälsa, familjeliv och det sociala livet negativt. Det vi också vet är att 
visstidsanställda har lägre genomsnittslön jämfört med tillsvidareanställda. 

 
Sverige har kritiserats av EU för att ha en lagstiftning som gett arbetsgivaren möjlighet att 
stapla olika tidsbegränsade anställningar. Lagen om anställningsskydd har därför fått en 
begränsning som ska innebära att stapling av tidsbegränsade anställningar begränsas. 
Utifrån de problem som otrygga anställningar leder till måste målet ändå vara att 
tillsvidareanställningar återigen blir en norm och tidsbegränsade anställningar bara få ske 
endast i undantagsfall. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.1.11 

 
 

Motion 21.1.12 
Avdelning Hallunda 
Schysta villkor 

Det måste vara lättare för gemene man att kolla om företaget de vill anlita har 
kollektivavtal, om hantverkaren du anlitar jobbar under schysta villkor eller om butiken 
du handlar i betalar rättvisa löner till sina anställda. 

Idag är kunskapen om kollektivavtal alldeles för låg och även för de som har kunskap är 
det alldeles för svårt att kontrollera om ett företag har kollektivavtal. 

Konsumenterna skulle vara hjälpta av att ha en app i likhet med Hotell- och 
restaurangfackets "Schysta villkor" som inte bara visar restauranger och hotell utan även 
övriga branschers företag som har kollektivavtal. 

En bra användning för en sådan app vore också mycket användbar när man söker arbete. 

I samband med lanseringen av en sådan app skulle LO kunna göra en stor kampanj kring 
vikten av kollektivavtal. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för utvecklandet av en app som möjliggör för konsumenter att 
kontrollera om företag har tecknat kollektivavtal inom de avtalsområden där LOs 14 
förbund verkar 
 
Fastighets verkar för möjligheten att även få med sig de övriga 
centralorganisationerna i framtagandet av en ”kollektivavtalsapp” 
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Utlåtande 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om vikten av företag som tecknat 
kollektivavtal. Att utveckla en app som hela tiden måste uppdateras kräver stora 
kostnadskrävande resurser utifrån allt administrativt arbete som det skulle medföra. Det 
finns en uppenbar risk att arbetet med att få fram kvalitetssäkrad information är förenat 
med stora kostnader och omfattande praktiska svårigheter.  

 
Om man ska verka för ett införande av en kollektivavtalsapp måste det vara LO som tar 
initiativet. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.1.12 besvarad  
 
 

Motion 21.1.13 
Avdelning Hallunda 
Rätt till heltid  

Kvinnor, ungdomar och invandrare en stor grupp på svensk arbetsmarknad. Gemensamt 
för dessa människor är att stora delar av dom arbetar deltid ofrivilligt. Vi kan kräva vad 
som helst i löneökningar men ingen löneökning kan motsvara motsvarade summan av att 
gå från tex 80% till en 100 % tjänstgöringsgrad. Rätten till heltid är jämlikhets- och 
jämställdhetsfråga, ska vi nå vår målsättning om ett rättvist samhälle så är rätten till heltid 
en av de stora faktorerna för att vi skall nå vårt mål i samhällsbygget. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets driver frågan om rätten till heltid, både politiskt och påverkar alla LO-
förbund att sätta frågan högt på dagordningen i kommande avtalsrörelser 
 
 
 
 

Utlåtande 
Alltför många medlemmar inom kvinnodominerande sektorer arbetar ofrivillig deltid. En 
orsak är arbetsgivarnas bristande förmåga att planera och organisera arbetet.  

 
Förbundsstyrelsen anser att heltid är norm och att det lägger grunden för ett jämställt 
arbetsliv. Därför är det viktigt att medlemmarna skriver avtalsmotioner inom de sektorer 
där vi ser denna problematik som går i riktningen om rätt till heltid i kollektivavtalen. Det 
gör att vi får tryck i frågan gentemot motparten. En del förbund delar vår syn, andra 
förbund med kraftig majoritet av män som medlemmar förstår problematiken men kan 
leva med det som är. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.1.13 besvarad  
 
 

Motion 21.1.14 
Avdelning Hallunda 
 Hyvling av anställningsgrad 

Inom vård, omsorg och städbranschen har arbetsgivarna ett nytt sätt att kringgå lagen om 
anställningsskydd, LAS. 
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Om arbetsbrist uppstår väljer arbetsgivarna att sänka anställningsgraden för ett flertal 
arbetstagare, så kallad hyvling av anställningsgrad. 

Här struntar företaget i sist in först ut, vilket det tydligen är helt ok enligt nuvarande 
lagstiftning, man blir minst sagt förbannad. Detta förfaringssätt sprider sig som en 
skogsbrand en torr sommardag. 

I praktiken kan man ha uppsägningstid på 6 månader, men då arbetsgivarna använder 
ovanstående förfaringsätt, kan inkomsten halveras från en månad till en annan. Vilket 
medför att för den enskilde arbetstagaren kan det på kort sikt vara ekonomiskt 
fördelaktigt att bli uppsagd och ha ersättning från a-kassa än ta ett deltidsarbete. Detta 
rimmar väldigt illa med vår partilinje med ett hållbart arbetsliv. Detta kan omöjligt varit 
lagstiftarens andemening. 

Efter att ha provat frågan i AD så är det numera en del av vår verklighet på 
arbetsmarknaden.  

LAS tar idag sikte på anställningen som sådan inte tjänstgöringsgraden, vilket är helt 
förkastligt. 

Detta stora hål i lagstiftningen måste naturligtvis täppas till omgående. 

Ett minsta förslag borde vara att man åtminstone hade sin uppsägningstid enligt LAS 
skyddad från ingrepp av den här sortens vidriga beteende. Man behöver en 
helhetsöversyn i dessa frågor när det gäller LAS så därför yrkar vi följande: 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets tillsätter en utredning som tar sikte på att rätta till problemställningen i 
motionens andemening.  
 
denna utredning görs i samarbete med LO  
 
denna utredning ska vara klar inom kommande kongressperiod. 
 
 

Utlåtande 
Motionen tar upp ett relativt nytt fenomen på arbetsmarknaden. Frågan är angelägen och 
har tagits upp av flera andra motionärer.  

 
Att arbetsgivaren fritt kan omreglera tjänstgöringsgraden för våra medlemmar utan att 
behöva ta hänsyn till turordning eller iaktta uppsägningstid är en ordning som vi aldrig 
kan acceptera.  

 
Förbundsstyrelsen sympatiserar med motionens andemening men ser turordningsreglerna 
som grundstommen i LAS. Vi ser ingen möjlighet att enbart driva frågan om bibehållen 
uppsägningstid vid hyvling av arbetstid då det skulle vara det samma som att vi 
accepterar att våra medlemmar får sin arbetstid neddragen utan hänsyn till turordningen, 
så länge de får sin uppsägningstid. 

 
Motionären föreslår att Fastighets tillsätter en utredning i samarbete med LO. Frågan om 
hyvling har tagits upp i LO:s styrelse och LO uppvaktade arbetsmarknadsministern i 
frågan. Förändringar i LAS för att trygga medlemmarnas anställningar har LO beslutat att 
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arbeta med såväl opinionsmässigt som politiskt varför en utredning om frågan om 
problemen vid hyvling skulle resultera i att det arbetet fördröjs. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.14 
 
 

Motion 21.1.15 
Avdelning Hallunda 
Lagen om anställningsskydd 

Lagen om anställningsskydd (LAS) har blivit alltmer försvagad och föråldrad i sin helhet 
sedan den antogs i mitten av sjuttiotalet. Handen på hjärtat, är det verkligen ett skydd för 
de anställda idag? Upplever våra medlemmar att de har trygga anställningar? Normen i 
LAS är att alla är tillsvidareanställda på heltid och så såg det i stort sett ut när lagen 
skrevs men hur ser det ut idag? 

Vi tycker att det är dags att få tillbaka ett riktigt anställningsskydd. Lagen måste kraftfullt 
utvecklas till att bli ett skydd för våra medlemmar. För detta krävs det ett enat LO som 
tillsammans kan driva en kraftfull opinion om detta som samtidigt kan påverka våra 
politiker till att ta fram nya förslag till anställningsskydd. Det finns, när motionen skrivs, 
inte en politisk majoritet i riksdagen för att t ex avskaffa allmän visstid, men det innebär 
inte att vi inte måste försöka ändå. Undantagen i turordningsreglerna om att 2 kan 
undantas om arbetsplatsen har 10 eller färre anställda måste bort. Att en omorganisering 
av arbetsplatsen gör att arbetsgivaren kan runda LAS och hyvla timmar för alla anställda 
istället är inte reglerat i LAS men görs och tyvärr har AD ansett att det får man i minst två 
fall. Vi kan fortsätta och rada upp saker som inte fungerar som vi anser att det borde göra. 
Återanställningsrätten, möjligheten att få fler timmar enligt § 25a, möjligheten till 
omställningsstöd och så vidare. 

Vi tror att det allra bästa är att lösa konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare i 
förhandlingar mellan parterna. Men då måste vi ha ett tryck både från politiken och från 
hela LO i frågorna 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets får ta fram ett helt nytt förslag till Lag om anställningsskydd 
 
 
 
 

Utlåtande 
Det finns en stark vilja att skrota lagen om anställningsskydd, LAS, från framförallt 
borgerligt håll. Argument som de för fram är att det är en orättvis lag som gör att yngre 
blir uppsagda på grund av arbetsbrist, eftersom LAS innehåller principen sist in-först ut. 

  
Istället för att avskaffa LAS, som är en skyddslagstiftning, ska vi istället jobba för att 
stärka skyddet för arbetstagarna. Denna lag har tjänat oss väl och de fackliga 
organisationerna har vunnit många viktiga domar till gagn för medlemmarnas trygghet. 
LAS har också säkerställt skyddet för arbetstagarna på svensk arbetsmarknad därför att 
begreppet saklig grund ska vara uppfyllt vid uppsägning från arbetsgivarens sida. LAS 
gör att turordningen vid arbetsbrist följer regelverket och att arbetsgivaren följer 
företrädesrätten till återanställning. Viktiga frågor för trygghet i anställningen.  
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När vi inte kan påverka lagstiftaren har vi även möjlighet att driva frågor via 
kollektivavtal. Dessa två möjligheter plus andra arbetsrättslagar gör att vi även 
fortsättningsvis kan jobba för trygghet för medlemmar på svensk arbetsmarknad.  

 
Att då avskaffa LAS innan vi har ett bättre skydd öppnar bara möjligheten för 
godtycklighet och rättsosäkerhet. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.15 
 
 

Motion 21.1.16 
Avdelning Örebro 
Samhall ska ej konkurrera med den privata arbetsmarknaden. 

Samhall konkurrerar idag ut privata företag vid upphandlingar. Detta är ett problem för 
våra medlemmar då fler privata företag drivs till konkurs eller neddragningar av 
personal.  

Om alla konkurrerar på samma villkor så får vi en mer jämställd arbetsmarknad. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar facklig-politiskt för att lagmässigt minska orättvisorna i 
upphandlingar där Samhall deltar. 
 
 

Utlåtande 
Samhall har mer än 23 000 anställda med funktionsnedsättning och är därmed ett av 
Sveriges största företag. För att få jobb på Samhall krävs en funktionsnedsättning och 
man blir anvisad dit av Arbetsförmedlingen. Samhall själva kan inte påverka, det är 
Arbetsförmedlingen som avgör.  

 
Samhalls utveckling från 1980-talet innebär att de gått från egentillverkning med egna 
industrilokaler till att inrikta sig mer mot service och tjänster med uppdrag ute hos kund. 
Samhalls huvuduppgift är att skapa utvecklande jobb åt personer med 
funktionsnedsättning, begreppet skyddad verkstad tillhör historien. 

 
Nu är det riktiga arbeten som ska skapas för att klara Samhalls målsättning att 1 100 
anställda årligen ska kunna lämna Samhall för ett arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden.  

 
Däremot ska man komma ihåg att de anställda har en lägre arbetstakt och att det går åt 
fler medarbetare för samma uppdrag. Arbetsmarknadsstöd har alla företag möjlighet att 
söka om de anställer personer med funktionsnedsättning, det ska ge konkurrens på lika 
villkor. Samhall får inte använda merkostnadsersättning för att lägga sig lägre än 
marknadspriset. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.1.16 besvarad  
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Motion 21.1.17 
Avdelning Uppsala Östra 
Stoppa hyvlingen 

Det som vi märker blir allt vanligare är att kringgå LAS genom att hyvla arbetstiden för 
de anställda, när objekt försvinner istället för att kalla till en arbetsbristförhandling och 
därigenom ser till att sist in först ut principen följs. När företagen väljer att hyvla så kan 
den som jobbat i företagen i över 20 år bli av med arbetstid istället för att den som 
anställdes sist får gå.  

Varför ska företagen få hyvla tiden, detta leder till stress och oro hos de anställda som 
jobbat länge för de känner inte sig säkra längre. Vem vet när de måste lämna ifrån sig 
arbetstid, samt att vid hyvling kan man även bli av med timmar från en dag till annan. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet verkar för att stoppa hyvlingen ute på våra arbetsplatser, genom att stärka 
upp LAS. 
 
 
 
 

Motion 21.1.18 
Avdelning Örebro 
Förbjud hyvling 

Idag går arbetsgivare runt LAS och istället för att varsla om arbetsbrist så kapar man de 
anställdas sysselsättningsgrad. Detta innebär att man som enskild person tvingas gå ner i 
arbetstid vilket ger bl.a sämre lön, lägre a-kassa och lägre pensionsavsättningar.  

Om man förbjuder detta enligt lag så skapar vi ökad trygghet för de anställda. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand verkar för att LO arbetar facklig-politiskt för att få in ett 
förbud mot hyvling i LAS. 
 
Fastighets i andra hand verkar själva facklig-politiskt för att få in ett förbud mot 
hyvling i LAS. 
 
 
 
 

Motion 21.1.19 
Avdelning Skövde 
Hyvling av arbetstid 

Idag "plockar" många arbetsgivare bort timmar för de som jobbar 100% för att göra 
besparingar istället för att säga upp på grund arbetsbrist. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

LAS förstärks och att möjligheten till hyvling tas bort 
 
Fastighets verkar för att påverka LO som kan påverka Socialdemokraterna 
 
 
 
 

Motion 21.1.20 
Avdelning Södertälje 
Stoppa hyvling 

November 2016 avgjorde arbetsdomstolen i den s.k. Coop domen att det är ok för 
arbetsgivaren att omplacera medarbetare till lägre arbetstid utan att ta hänsyn till 
anställningstid. Att ett erbjudande om lägre arbetstid på samma arbetsplats är erbjudande 
om annat arbete och alltså behöver man inte gå in i en turordningsförhandling. 

Vi anser detta vara ett sätt för arbetsgivaren att runda LAS och det kan inte vara lagens 
mening. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att lagen ändras så att arbetsgivaren inte kan sänka 
medarbetares arbetstidsmått utan att ta hänsyn principen sist in först ut. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 21.1.17, 21.1.18, 21.1.19, 21.1.20 
Motionerna tar upp ett nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Genom en dom som kom i 
Arbetsdomstolen i november 2016 är det nu fritt fram för arbetsgivare att skära ner på 
arbetstid, hyvling, utan hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, 
LAS. Med denna tolkning av hur arbetsgivarens omplaceringsskyldighet enligt LAS ska 
tillämpas blir i princip de anställda helt rättslösa. De har bara att acceptera ett lägre 
arbetstidsmått eller att bli av med sin anställning.  

 
Detta medför en stor otrygghet för Fastighets medlemmar då de över en natt kan tvingas 
ställa om sin ekonomi till en betydligt lägre inkomst. På sikt kan det även medföra allt 
tystare arbetsplatser där medlemmar inte vågar ställa några krav då de är rädda att bli 
föremål för hyvling om de anses som besvärliga av arbetsgivaren En ordning som 
Fastighets aldrig kan acceptera. 

 
Vi försökte reglera frågan i 2017 års kollektivavtalsförhandlingar, men det visade sig vara 
omöjligt att nå hela vägen fram och hitta en överenskommelse vi kunde acceptera. 
Förbundsstyrelsen ser stora svårigheter att lösa frågan avtalsvägen och har därför beslutat 
att driva frågan politiskt för att få en lagändring tillstånd. 

 
Frågan om hyvling har behandlats av LO:s styrelse som enades om att driva frågan 
gemensamt. LO har uppvaktat såväl arbetsmarknadsministern som statsministern i denna 
fråga. Fastighets kommer att fortsätta driva frågan politiskt och via opinionsbildning. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motionerna 21.1.17, 21.1.18, 
21.1.19 samt 21.1.20 
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Motion 21.1.21 
Avdelning Sundbyberg 
Förändra LAS § 22 om undantag för företaget med högst 10 anställda 

I dagens läge kan ett företag undanta personal vid en arbetsbrist ifall att företaget har 
högst 10 anställda och kan undanta minst 2 vid förhandlingen. 

I städbranschen där det finns många små företag är detta ett hot mot våra medlemmar. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

verka politiskt för ett stopp av möjligheten till undantag vid arbetsbrist för företag 
med högst 10 anställda 
 
 

Utlåtande 
Den vanligaste grunden för uppsägning är arbetsbrist och uppstår när exempelvis ett 
företag går med förlust och antalet anställda måste minskas. Det är i princip arbetsgivaren 
som avgör när arbetsbrist uppstår. Arbetsgivaren måste överväga alla möjligheter för att 
undvika uppsägningar på grund av arbetsbrist och förhandla med facket om förändringar i 
verksamheten. Förhandlingarna går ut på att de anställda rangordnas i förhållande till vars 
och ens anställningstid, enligt principen sist in-först ut. Man måste också ha tillräckliga 
kvalifikationer för att bli aktuell för fortsatt arbete.  

 
Om företaget har mindre än tio personer anställda får arbetsgivaren göra avvikelser från 
turordningslistan genom att undanta högst två arbetstagare som anses ha särskild 
betydelse för den fortsatta verksamheten. Detta öppnar för godtycke och är arbetsgivarnas 
rätt att numera göra detta utan skadeståndsansvar och utan att behöva anföra sakliga skäl 
eller i övrigt motivera beslutet utan att beslutet kan överklagas. Som en följd av denna 
möjlighet är det ökad risk för rättsosäkerhet att det leder till tystare arbetsplatser.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.1.21 
 
 

Motion 21.1.22 
Avdelning Köping 
Kollektivavtal vid upphandling 

Vi tycker att kollektivavtal ska kunna krävas vid upphandlingar när, till exempel 
kommuner, anlitar entreprenörer. Det ska även gälla deras underentreprenörer och det ska 
heller inte vara möjligt att som arbetsgivare frånskriva sig ansvaret. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

arbeta för att det ska vara krav på att entreprenörer har kollektivavtal vid 
upphandling. 
 
arbeta för att entreprenören ej kan frånsäga sig ansvar 
 
Kollektivavtal även ska gälla om entreprenören använder sig utav en 
Underentreprenör 



 79 

 
 

Utlåtande 
Förbundet håller med motionären om att vid upphandlingsförfarande är kollektivavtalen 
en trygghet som säkerställer rättssäkerhet och tar tillvara på konkurrensen på marknaden. 
Därför föreslår förbundsstyrelsen bifall till första och tredje att-satsen 

 
Om ett företag har gjort något som strider mot avtal eller lag har den fackliga 
organisationen rätt att driva ärendet. Om det är ett bolag som inte tar sitt ansvar finns det 
system för indrivning av fordringar och ytterst möjligheten att få ett domstolsbeslut.  

 
Att då blanda in ett seriöst företag som bara har lagt ut uppdraget på en entreprenör kan 
både bli dyrt, komplicera ärendet och försvåra en förhandlingsprocess. Detta riskerar att 
få den uppenbara konsekvensen att företagens vilja och möjligheter att anlita 
underentreprenörer skulle minska. 

  
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla första och tredje att-satsen i 
motion 21.1.22  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå andra att-satsen i motion 21.1.22 

 
 

Motion 21.1.23 
Enskild motion 
Avdelning Köping, Mattias Uhr 
En av förbundet driven arbetsförmedling. 

Jag anser att förbundet ska starta en egen arbetsförmedling. Då jag anser att dagens 
arbetsförmedling inte fungerar tillfredställande. Jag anser att förbundet skulle kunna göra 
ett bättre jobb med att rekrytera kompetent personal till arbetsköparen.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

tillsätta en kommitté att utreda intresse och behov av en egen och fristående 
arbetsförmedling. 
 
 

Utlåtande 
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt att Arbetsförmedlingen borde fungera bättre. 
Samtidigt ser vi några små ljuspunkter, att det blir aningen bättre. Vid samtal med 
enskilda arbetsförmedlare säger de också att en korrigering från nuvarande regering i 
förhållande till den föregående regeringen har gjort det möjligt för arbetsförmedlingen att 
ta initiativ, vilket de i stort sett var förbjudna att göra under de åtta år alliansen styrde 
landet.  

 
Förbundsstyrelsen anser att Arbetsförmedlingen och dess myndighetsutövning ska vara 
statlig. Visst kan vissa funktioner finnas på andra håll, men det ska i så fall ske 
undantagsvis. Vi tror inte det är uppgift för Fastighets att driva arbetsförmedling, vi ska i 
stället förbättra det facklig-politiska arbetet för att driva frågor om en bra 
arbetsförmedling.   
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.23 



 80 

 
 

Motion 21.1.24 
Avdelning Eslöv 
A - kassa 

Vi i Eslöv vill att politiker ska ha som en vanlig arbetare a-kassa när de blir arbetslösa. 

Slopa fallskärmarna! 

Vi föreslår kongressen att 
 

ta bort fallskärmarna för politiker 
 
 

Utlåtande 
Att vara politiker är inget arbete, det är ett uppdrag. För de flesta politiker, som är 
fritidspolitiker, är problemet det omvända. Man har inte rätt till A-kassa för de timmar 
man är politiker. Nu har regeringen lagt förslag om att förändra detta och det gäller alla 
lagstadgade ledigheter som exempelvis politiker eller fackliga företrädare.  

 
Nu tror förbundsstyrelsen inte att motionen menar fritidspolitiker utan den handlar om 
heltidsarvoderade politiker. Vi har ju alla läst om politiker som får många miljoner i 
omställning och pensioner. Vi läser också om de politiker som letar upp kryphålen så de 
kan ta ut mycket pengar, även när regelverken har täppts till.  

 
Förr var efterskyddet för politiker som lämnade uppdraget ganska frikostigt, det är inte 
alls lika frikostigt idag.  

 
För den som får förtroendet att representera sin medborgare och kamrater ställs frågorna. 
Finns mitt jobb kvar efter fyra år i politiken? Kommer jag klara arbetsuppgifterna jag 
hade tidigare? 

 
Förbundsstyrelsen tror att någon form av efterskydd behövs om vi ska få vanligt folk att 
även ta tyngre politiska uppdrag, men givetvis ska det vara på en rimlig nivå. Vi tror 
också att det är bra för Sverige om fler fastighetsmedlemmar engagerar sig politiskt.   

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.24 

 
 

Motion 21.1.25 
Avdelning Karlstad 
Anställningsstöd 

På dagens arbetsmarknad ser vi att arbetsgivare tar alla chanser att få anställa personal 
med någon sorts anställningsstöd. Dessa anställda ses ofta som lätt utbytbar arbetskraft. 

Om alla anställningar med bidragsstöd omfattas av Las så tvingas arbetsgivaren ta större 
ansvar för den anställde.  
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att alla anställningar med anställningsstöd ska omfattas av 
Lagen om anställningsskydd. 
 
 

Utlåtande 
Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Men 
från lagens tillämpning undantas arbetstagare som är anställda med särskilt 
anställningsstöd i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning. Gemensamt för dessa 
grupper är att de är undantagna från LAS för att främja arbetsförmedlingens 
arbetsmarknadspolitiska program vars syfte är att stärka vissa gruppers möjligheter att få 
testa på ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

 
De arbetsgivare som väljer att ta ett samhällsansvar och erbjuder arbetsträning eller 
praktik till någon som varit borta under lång tid från arbetsmarknaden skulle sannolikt 
inte ta emot personer om det innebär en tillsvidareanställning. Åtagandet och kostnaden 
skulle bli så mycket större än att bara hjälpa någon att få komma tillbaka och få ett 
fotfäste på arbetsmarknaden igen. Dessa arbetsmarknadsåtgärder är också tidsbegränsade 
vilket minimerar risken för ett långsiktigt utnyttjande. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.1.25 besvarad  
 
 

Motion 21.1.26 
Avdelning Mjölby 
Helgarbete bör undvikas 

På Samhall och många andra arbetsplatser arbetar Fastighets medlemmar upp till sex 
dagar i veckan, och ibland både lördag och söndag. Det påverkar kroppens möjlighet till 
återhämtning och även familjelivet utanför jobbet. 

Det är också orättvist att inte alla behöver arbeta helger, utan det verkar slumpmässigt. Då 
jag inte tror vi orkar med detta via kollektivavtalet behöver vi försöka få till lagändringar 
som gör det bättre för människor som måste jobba helg. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för en lagmässig förbättring kring helgarbete som begränsar och 
gör det mer rättvist 
 
Fastighets verkar facklig-politiskt för bättre villkor i arbetstidslagen mot helgarbete. 
 
 

Utlåtande 
Motionärerna yrkar att helgarbete ska ske bli mer rättvist och ha vissa begränsningar. 
Förbundets målsättning för arbetstiden är att anställda lokalt ska ha ett inflytande över 
arbetstidsförläggningen via kollektivavtal. Via kollektivavtalet ska vi påverka längd och 
förläggning av arbetstiderna samt omfattning av arbetet för att underlätta samspelet 
mellan arbete och fritid.  
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Dels så finns arbetstidslagen som en skyddslag för att man ska få sin dygnsvila och 
veckovila, men också via kollektivavtalet har vi möjlighet att driva dessa frågor om 
arbetstidsscheman och helgarbete. 

 
Arbetsmiljölagen ställer krav på att riskanalys ska göras när förändringar sker i 
arbetstider. I de fall arbetstiderna innebär en försämrad arbetsmiljö för arbetstagarna är 
detta en fråga för förbundet lokalt att hantera.  
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.26 

 
 

Motion 21.1.27 
Avdelning Köping 
Hyvling 

Avdelningen anser att hyvling är ett problem inom vårt verksamhetsområde. Vi anser att 
förbundet aktivt ska arbeta för att motverka hyvlingen av arbetstid och kräva att beslut 
om att hyvling ska ske efter förhandling med förbundet. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

hyvling av arbetstid ska jämställas med varsel om uppsägning. 
 
 

Utlåtande 
Motionen tar upp en angelägen fråga. Omreglering av arbetstid, även kallad hyvling, då 
arbetsgivaren skär ned på de anställdas arbetstid utan att behöva ta hänsyn till turordning 
skapar en stor otrygghet.  

 
Motionären påtalar att hyvling aldrig får ske innan en förhandling med Fastighets 
företrädare gjorts. Förhandlingsskyldighet vid alla typer av förändring av anställningen 
finns redan i dag i medbestämmandelagen.  

 
Motionären vill att hyvling av arbetstid ska jämställas med varsel om uppsägning. 
Varselskyldighet föreligger enbart vid uppsägningar av personliga skäl eller avsked och 
är enbart en förvarning om vad arbetsgivaren avser att genomföra och skulle i detta fall 
inte vara särskilt verkningsfullt. 
 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.1.27 
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Facklig-politisk 
 

Motion 21.2.28 
Avdelning Örnsköldsvik 
Dags att bygga fler hyresrätter 

Hela landet lider av bostadsbrist. Bostadsbyggandet ökar men ändå byggs inte tillräckligt 
många hyresrätter. Ungdomar som vill flytta hemifrån, nyanlända eller LO-medlemmar 
som inte har råd att köpa in sig i dyra bostadsrätter drabbas mest. Alla människor ska ha 
möjlighet att bo och leva efter sin ekonomiska förmåga. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet ska verka för och driva frågan politiskt om att bygga fler hyresrätter 
 
 

Utlåtande 
Motionären tar upp en viktig fråga som förbundet har drivit och driver. 

  
2017 var ett av de år som det påbörjats byggande av flest bostäder någonsin. Man får 
backa tillbaka till 1960-talet för att hitta motsvarande siffra.  

 
Men vi ger oss inte. Bostadsbristen pågår fortsatt och vi fortsätter att trycka på, dels på 
egen hand dels via LO och 6F.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.2.28 besvarad 
 
 

Motion 21.2.29 
Avdelning Örebro 
Fler behöver få rättvisa chanser till utbildning 

Vi har möjlighet att vidareutbilda oss och få försörjning genom studielån från CSN. 
Däremot finns det människor som av olika anledningar inte har samma chans eller 
möjlighet till studielån. 

Idag får man inte lån via CSN förrän man uppnått en ålder av 20 år. Gymnasiet avslutas 
för många vid 19 års ålder. 
För dessa ungdomar innebär det att man inte kan gå direkt vidare till studier, utan får 
vänta 1 år om man är beroende av ersättning under studietiden. 
Att införa att man efter avslutade gymnasiestudier kan bli berättigad till att ta CSN-lån 
direkt oavsett ålder skulle innebära att man uppmuntrar ungdomar med studieintresse att 
studera vidare. 
Studier är ju som alla vet idag A och O för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Om man har svårt att läsa och skriva (ex dyslexi) borde det finnas bättre anpassningar i 
kraven för studiemedel så att även dessa människor blir inkluderade. 
Även om det finns hjälpmedel som bidrar så önskar vi även att de mål som krävs för att få 
studiemedel kan anpassas för människor med speciella behov. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand verkar för att LO arbetar facklig-politiskt för att sänka den 
åldersgräns som finns idag för att kunna ta studielån. 
 
Fastighets i andra hand själva verkar facklig-politiskt för att sänka den åldersgräns 
som finns idag för att kunna ta studielån 
 
Fastighets verkar facklig-politiskt för att kraven hos CSN för att få ta studielån ger 
bättre anpassade möjligheter för människor med ex dyslexi att även de kunna få ta 
studielån. 
 
 

Utlåtande 
När är man vuxen? Vid vilken ålder ska olika samhällsstöd träda in? När är kommunen 
ansvarig, när är staten?  

 
Det som på pappret kan verka som en enkel fråga är inte det, förbundsstyrelsen har svårt 
att överblicka alla konsekvenser av förslaget i motionen. Vad händer till exempel med 
kommunens uppföljningsansvar?  

 
Det går säkert att hitta rimliga lösningar på detta men förbundsstyrelsen tycker att om vi 
nöjer oss med LO:s formulering kring studiestöd så håller vi flera dörrar öppna.  

 
LO uttrycker det så här: För att undanröja hinder för vuxenutbildning ska LO verka för att 
studiefinansieringen för vuxna görs mer generös.   
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.2.29 första och andra 
att-satsen besvarad 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.2.29 tredje att-satsen 

 
 

Motion 21.2.30 
Avdelning Eslöv 
Arvoden 

Vi vill att arvoden inom politiken ska tas bort, de ska bara ha för förlorad arbetstid. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att ta bort arvoden för politiker 
 
 

Utlåtande 
Vilka är de vanligaste politikerna? Jo det är så kallade fritidspolitiker, alltså människor 
som har ett politiskt uppdrag i nämnd eller styrelse och har annan sysselsättning mesta 
dels av tiden. Den gruppen är nästan alla politiker heltidsarvoderade är någon enstaka 
procent av politikerna. 

 
Att vara fritidspolitiker innebär inte bara att man ska närvara på sina 
nämndssammanträden, man ska också delta på gruppmöten, läsa in alla handlingar, vara 
ute i verksamheten. Detta görs helt utan några som helst extra ersättningar, det kan 
visserligen se lite olika ut i olika kommuner eller landsting.  
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Det är möjligt att det i vissa kommuner är höga arvoden, men långt ifrån i alla. Vi 
behöver fler fastighetsmedlemmar som engagerar sig politiskt och då kan arvodesfrågan 
mycket väl vara en fråga som man vill driva i kommunen, landstinget eller riksdagen.  

 
Förbundsstyrelsen anser att varje kommun eller landsting själva måste bestämma över 
vad som är en rimlig ersättning för politiska uppdrag.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.2.30 
 
 

Motion 21.2.31 
Enskild motion 
Avdelning Karlstad, Anders Wiklund 
Sverige ska lämna EU 

En majoritet av LO:s medlemmar var redan från början emot att Sverige skulle bli 
medlem i rikemansklubben EU. 

Efter tjugo års medlemskap är det bara att konstatera att Ja-sidans argument kommit på 
skam och att Nej-sidans farhågor besannats. 

Välfärden har urholkats genom påtvingade privatiseringar och budgetdisciplin. Vitala 
samhällsfunktioner som kollektivtrafik och infrastruktur är hårt drabbade av outsourcing 
och upphandlingsregler. 

Våra kollektivavtal och arbetsvillkor är också hotade, inte minst genom företagens 
medvetna import och utnyttjande av billig arbetskraft. Vilken ofta maskeras av 
kapitalister som flyktinghjälp och solidaritet. 

Det nedmonterade gränsskyddet har öppnat Sverige för ett okontrollerat inflöde av vapen, 
narkotika och ren människohandel i form av organiserat tiggeri. 

Jag föreslår kongressen att  
 

Fastighets tar initiativ för att skapa en rörelse inom LO för en ny folkomröstning om 
Sveriges medlemskap i EU. 
 
 

Utlåtande 
EU och för den delen också staten eller kommunen är varken ond eller god. Det är det 
politiska innehållet som bestämmer om det är bra eller dåligt och i vilken riktning som 
saker och ting går. Motionären beskriver EU som en rikemansklubb som göder 
kapitalister. Ja det är en bild. En annan bild är de högerextrema i Europa som beskriver 
EU som en socialistisk organisation som ska tvinga de olika länderna att bli 
sovjetrepubliker. Vad är då det rätta? Svaret är att det beror på vem du frågor och vilken 
världsbild den har med sig. Det finns och kommer att finnas olika syn på arbetet som 
pågår och i vilken riktning som EU är på väg.  

 
Arbetarklassen och arbetarrörelsen är internationell, och måste så vara om vi inte ska 
ställa arbetare mot arbetare. Därför är internationellt samarbete av princip viktigt för oss.  
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När det gäller EU har Fastighets valt vid såväl folkomröstningen för eventuellt inträde i 
EU som i EMU-folkomröstningen att som organisation inte ta ställning för eller emot. 
Däremot uppmanat medlemmarna att lära sig mer om sakerna och självklart ta ställning. 
Olika personer i organisationen har kommit till olika slutsatser beroende på vad man tror 
om framtiden och vilken tro man har på möjligheterna att påverka inriktningen.  

 
Att lämna EU är inte så lätt som många tror. Nu pågår Brexit-diskussioner och det visar 
sig att det inte bara var nackdelar med medlemskapet för vanligt folk. Var och en kan 
fundera på om för- eller nackdelarna överväger.  

 
Det är förbundsstyrelsens uppfattning att Fastighets inte har haft och kommer inte att ha 
ambitioner att driva frågan om svenskt medlemskap eller inte i EU. Däremot så kommer 
vi så länge vi är med att efter bästa förmåga försöka förbättra inom närings- och 
arbetsmarknadspolitiken och andra närliggande politiska frågor. 

 
  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.2.31 
 
 

Motion 21.2.32 
Avdelning Mjölby 
En levande landsbygd 

Bussen är en förutsättning för att alla utan körkort eller möjlighet att äga eller köra bil ska 
kunna bo på den svenska landsbygden. Det är också en miljö- och klimatfråga. Resor till 
och från ett hem på landsbygden är i princip alltid längre och orsakar större utsläpp än i 
staden. Därför finns det stora miljövinster att göra på kollektivt landsbygdsresande. 

Landsbygden har rätt till en bra linjelagd busstrafik så långt det är möjligt. I annat fall bör 
det finnas effektivt anropsstyrd trafik som inte kostar mycket mer för resenären än övrig 
kollektivtrafik, vilket ofta är fallet idag. Det är också viktigt att olika typer av 
landsbygdstrafik är tillgänglig under så stor del av dygnet som möjligt för att den ska 
kunna användas både till arbetspendling skoltransporter och på fritiden. Inte minst är 
detta viktigt för att barnfamiljer och ungdomar ska kunna bo och betala skatt i 
landsbygdskommuner istället för att som idag flytta in till storstäderna. Det handlar om 
landsbygdens återväxt och framtid. 

I Östergötland har majoriteten lagt ner ett 30-tal landsbygdslinjer och istället satsat 
pengarna i storstäderna Linköping och Norrköping som redan har en fungerande 
kollektivtrafik. Vi vill att Fastighets kongress beslutar att driva frågan om en bättre 
landsbygdstrafik i hela Sverige. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets tar upp frågan och verkar för en levande landsbygd. 
 
Fastighets verkar för bättre landsbygdstrafik på landsbygden. 
 
 

Utlåtande 
Ett bra och jämlikt samhälle är vad vi i Fastighets eftersträvar. Motionen tar upp en 
aspekt av jämlikt samhälle som ofta glöms bort. Väldigt mycket i den politiska debatten 
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handlar om städer och framförallt de stora städerna. Självklart har de sina problem men 
de får inte lösas så att mindre orter och landsbygd utarmas.  

 
Det är viktigt att alla avdelningar i Fastighets blir verksamma och driver krav om ett mer 
jämlikt samhälle och att dessa och liknade krav ställs från avdelningen till kommuner och 
landsting. Självklart ska frågorna ur ett mer principiellt perspektiv också drivas centralt.  

 
Frågan om kollektivtrafik passar väl in i Fastighets och 6Fs valarbete, just detta nämns 
som ett exempel på en fråga som våra avdelningar bör jobba facklig-politiskt med.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.2.32 

 
 

Motion 21.2.33 
Avdelning Hallsberg 
Förbättra skyddsnätet i våra socialförsäkringar 

Vi har idag ett ganska svagt och stormaskigt skyddsnät för människor som av olika 
anledningar inte kan arbeta heltid, eller inte arbeta över huvud taget längre. 

För att bättre kunna leva ett värdigt och berikande liv även efter nedsatt arbetsförmåga, 
behöver ersättningen för sjukersättningen höjas från endast 66 procent av tidigare 
inkomst. Därför tycker vi att Fastighets behöver lyfta frågan och arbeta facklig-politiskt 
för att få till en förändring till det bättre. 

Tyvärr kan ökad ersättning från försäkringsskyddet bli uppätet av minskade bidrag, 
exempelvis bostadsbidrag. Därför vill vi också att Fastighets arbetar facklig-politiskt för 
att hindra att en ökad ersättning blir meningslös genom sänkta bidrag. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att höja ersättningsnivån för människor som har fått minskad 
arbetsförmåga och har fått sjukersättning helt eller delvis. 
 
Fastighets verkar facklig-politiskt för att höjda ersättningar från försäkringsskyddet 
inte blir tillintetgjorda av minskade bidrag som gör det meningslöst med höjd 
ersättning. 
 
 

Utlåtande 
En trygg sjukförsäkring tjänar alla på. Den skapas bäst genom den generella välfärden 
som är offentligt finansierad och som kommer alla till del, fattig som rik. För detta 
behövs en riskutjämning över hela medborgarkollektivet, i praktiken en solidarisk 
omfördelning av resurser mellan kvinnor och män, mellan lågavlönade och högavlönade 
och mellan och under olika perioder i våra liv. 

 
För att uppnå ovanstående krävs det att nivåerna är höga, men de ska inte 
överkompensera. Därför delar förbundsstyrelsen motionärens åsikt för den första att 
satsen och det gör förbundet och LO också. Med anledning att vi redan tycker så och 
driver frågan ihop med LO så anser förbundsstyrelsen att den första att satsen ska vara 
besvarad.   
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Vad gäller andra att satsen så tycker förbundsstyrelsen att inkomstbortfallsprincipen 
också ska gälla i detta fall. Om sjukersättning höjs så ökar inkomsten och då måste 
samma regler gälla som för alla andra. 
  

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.2.33 första att-satsen 
besvarad 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.2.33 andra att-satsen 

 
 

 
Facklig-politisk 
Trygghetssystem 

 
Motion 21.3.34 
Enskild motion 
Avdelning Västerås, Josef Hemström 
Gemensam a-kassa 

Människor idag är rädda för att byta a-kassa då risken finns att det strular och rätten till 
ersättning förloras. Det är svårbegripligt och vi tror att det är en bidragande anledning till 
att många är felorganiserade. En del tror också att de är med i förbundet fast de bara är 
med i a-kassan. Det tar tid och energi att hjälpa medlemmar byta till rätt a-kassa/förbund. 

Vi tror att vi kan få fler medlemmar både till Fastighets och som är organiserade över lag 
genom en gemensam a-kassa inom LO. 

Det skulle frigöra resurser till facklig verksamhet och stärka förbundet. Det blir även 
enklare att förklara för nya medlemmar. 

Jag föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand aktivt driver och verkar både politiskt och tvärfackligt för 
frågan med en gemensam a-kassa inom LO-familjen.  
 
Fastighets i andra hand arbetar inom 6F för en gemensam a-kassa bland 6F 
förbunden. 
 
Fastighets i tredje hand verkar för att så många LO-förbund som möjligt skapar 
gemensamma a-kassor. 
  
 
 
 

Utlåtande 
Fastighets har tidigare motionerat till LO-kongressen om att utreda förutsättningar för en 
gemensam a-kassa. De förbund som förväntade sig en höjning av avgiften till a-kassan 
röstade då emot och LO-kongressen avvisade förslaget.  

 
Givetvis så är det så att det finns både för- och nackdelar med en gemensam a-kassa och 
därför hade det varit bra om en utredning hade tittat på frågan.  
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Om läge skulle uppstå kommer förbundsstyrelsen att ta upp frågan igen, men frågan 
måste ställas i rätt läge om vi ska kunna få med oss ett ja. Därför tror vi att det vore 
oklokt att kongressen fastslår att gå fram med frågan oavsett läget mellan förbunden. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.3.34 besvarad  
 
 

Motion 21.3.35 
Avdelning Eslöv 
A-kassa 

Vi vill att fastighets ska verka för höjning av a-kassa och aktivitetsstödet. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för att A-kassan och aktivitetsstödet höjs. 
 
 

Utlåtande 
Fastighets har drivit och driver frågan om en förbättrad a-kassa. Ett av kraven har varit att 
a-kassan ska ha en ersättningsnivå som är 90 procent av inkomsten och som ska gälla för 
90 procent av löntagarna. Ett delmål dit har vi sagt kan vara att 80 procent av löntagarna 
ska kunna erhålla 80 procent av inkomsten.  

 
Vi har tagit upp frågan och LO-kongressen har vid två tillfällen beslutat att det 
långsiktiga målet är kravet på 90-90 men delmål är 80-80. LO, 6F och vi själva lyfter 
frågan vid olika tidpunkter och en viss förbättring av a-kassan har skett, även om vi inte 
är nöjda. Vi fortsätter kampen för en bättre a-kassa.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.3.35 besvarad  
 
 

Motion 21.3.36 
Enskild motion 
Avdelning Västerås, Patrik Hellström 
Bättre arbetsförmedling 

Vi har idag Arbetsförmedlingen (AF) som inte fungerar bra. 
AF tillåter företag som saknar kollektivavtal att anställa med arbetsmarknadsåtgärder som 
bidragsanställningar. Systemet kan missbrukas och utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Det 
dumpar priset och förstör marknaden för seriösa arbetsgivare. Människor får inga 
”ordinarie” jobb efter deras bidragsanställningar gått ut. 

Vi tycker att arbetsgivare som beviljas bidrag till anställningar måste kunna garantera ett 
”riktigt” jobb när bidraget går ut, och att de måste ha kollektivavtal. Det behövs ett tak på 
hur många bidragsanställda ett företag kan ha, jämfört med ordinarie personal. 
Arbetsförmedlingen behöver kunna neka bidrag till anställningar hos befarade oseriösa 
arbetsgivare, efter samråd med facket. 

Jag föreslår kongressen att 
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Fastighets verkar för att driva igenom krav via lagstiftning på skarpare regler hos 
Arbetsförmedlingen kring bidragsanställningar. 
 
Fastighets aktivt arbetar för att förbättra samarbetet med Arbetsförmedlingen så att 
färre oseriösa arbetsgivare får bidrag till anställningar. 
 
Fastighets verkar mera för att åtminstone förbättra förhållandena för de 
bidragsanställda genom att aktivt försöka teckna fler kollektivavtal. 
  
 

Motion 21.3.37 
Avdelning Karlstad 
Arbetsförmedlingen 

Vi ser idag hur personer som blivit arbetslösa och som inte har rätt till AGB, har små 
möjligheter till ny anställning. 

I många fall behöver man utbildning för att vara anställningsbar och efterfrågad på 
arbetsmarknaden. Tyvärr har alltför få människor råd att själva betala denna utbildning. 

Arbetsförmedlingen beviljar endast utbildning i de fall en arbetsgivare kan lova en 
anställning om utbildningen genomförs. Detta försvårar ytterligare att komma i arbete. 

Om arbetsförmedlingen hade större möjligheter att bevilja utbildning i de ämnen där 
behovet på arbetsmarknaden fanns, utan att den arbetslöse hade en arbetsgivare som lovat 
anställning efter utbildning, så skulle chanserna till arbete öka betydligt och perioden av 
arbetslöshet skulle troligtvis kortas. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar fackligt/politiskt för en snar förenkling för Arbetsförmedlingen att 
erbjuda utbildning. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 21.3.36, 21.3.37 
Förbundet har i enskilt och via 6F och LO fört samtal om arbetsförmedlingen med 
riksdagsledamöter, statssekreterare och ministrar och framfört synpunkterna från 
motionerna. Förbundet har också i direkta samtal med arbetsförmedlingen framfört 
åsikterna.  

 
Vi kommer att fortsätta att driva på för att kunna få en bra fungerande arbetsförmedling 
och att floran med bidragsanställningar ska minskas och de som blir kvar ska vara med 
schyssta villkor för att kunna upprätthålla en fungerande arbetsmarknad. Kort sagt, det 
behövs mer ordning och reda också på arbetsförmedlingen och bland de åtgärder som 
arbetsförmedlingen sätter in.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna 21.3.36 och 21.3.37 
besvarade. 
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Motion 21.3.38 
Avdelning Karlstad 
Arbetslöshet 

Vuxna som idag blir arbetslösa får inte hjälp tillräckligt fort till utbildning eller praktik. 
Det leder till tappat självförtroende och inte sällan depressioner. Först efter ett år börjar 
det hända saker, men det måste gå fortare än så! 

Det är väl känt att ju längre man är borta ifrån arbetsmarknaden, ju svårare är det mentalt 
att orka komma tillbaka. Samhället måste kunna hantera detta på ett bättre sätt så att man 
snabbt kommer ut i arbetslivet igen, för en meningsfull tillvaro och ett lugn om en 
tryggad inkomst. 

Vi ser framför oss hur en snabbare hantering av dessa arbetslösa kan minska de psykiska 
påfrestningarna för den arbetslöse, som annars riskerar att bli en extra kostnad för 
samhället och vården. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets fackligt-politiskt verkar för att skynda på hanteringen av arbetslösa. 
 
 

Utlåtande 
Motionen pekar på ett allvarligt problem i dagens samhälle. Det som så många i den 
politiska debatten talar om, matchning av arbetslösa till jobb och/eller utbildning, 
fungerar dåligt.  

 
Det här är ett problem framförallt för den arbetslöse, men också för företag och samhället 
i stort. Vi måste driva frågan på alla nivåer, inte minst kan avdelningarna trycka på 
hemmavid till myndigheter och politiker.  
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.3.38 
 
 

Motion 21.3.39 
Avdelning Karlstad 
Försäkringskassan 

Idag ser vi på våra arbetsplatser och runt om i samhället att människor med svåra 
sjukdomstillstånd och mycket försämrad hälsa t.ex. cancer, svåra smärtor och/eller 
psykiska utmattningssyndrom, tvingas ut i arbete p.g.a. Försäkringskassans inhumana 
bedömningar. 

Detta drabbar såklart inte bara den som är sjuk utan också de runt omkring. Familj och 
närstående står maktlösa inför situationen att se en närstående bli pressad på det sättet. 
Detta kan givetvis leda till stress och psykisk ohälsa även hos dem. 

Kollegor som tvingas arbeta tillsammans med den sjuke och se dennes press och 
utsatthet, samtidigt som de förstår att arbetet bara gör saken värre och att det inte är 
hållbart. 
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Allt detta lidande som är följden av Försäkringskassans regler och usla bedömningar. 
Läkares utlåtande och bedömning måste få gälla! Läkaren är ju ändå den som är 
medicinskt utbildad. 

Låt sjuka få vara sjuka och låt dem få bli friska i lugn och ro. Låt de som har svåra 
sjukdomar få ägna sig åt sitt läkande utan press från Försäkringskassan. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets med kraft verkar facklig-politiskt för att Försäkringskassans regler snarast 
ändras till att ge läkaren den avgörande rösten. 
 
 

Utlåtande 
Förbundet är mycket kritisk till dagens sjukförsäkring. De rigida tidsgränserna i det som 
kallas rehabiliteringskedjan är till stora delar inget annat än ett utsorteringsverktyg som 
gör att arbetstagare tvingas avsluta sina anställningar och i värsta fall bli utan försörjning 
över huvud taget. Så kan vi inte fortsätta ha det!  

 
I samverkan med LO driver vi på för en humanare sjukförsäkring, en försäkring som 
hjälper folk att bli friska snarare än att dra in deras ersättning. Det är en av de viktigaste 
frågorna i det kommande riksdagsvalet, en fråga där vänster tydligt skiljer sig från höger. 
Men det är staten som genom sina myndigheter, i det här fallet Försäkringskassan, måste 
besluta om vad staten ska utbetala i försäkringar och bidrag.  

 
En enskild läkare kan aldrig bestämma om vad staten ska utbetala, läkaren ska ha 
kunskap nog att skriva intyg som Försäkringskassan kan fatta beslut på. 
Förbundsstyrelsen delar i stort andemeningen i motionen men inte formuleringen i att-
satsen. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.3.39 
 
 

Motion 21.3.40 
Avdelning Karlstad 
Karensdagen 

Med dagens regler gäller karensdag första sjukdagen. Detta slår hårt mot de av våra 
medlemmar som ofta blir sjuka av t.ex. dagis- och skolsmittor eller upprepade 
vintersjukor. 

Vi ser att många av våra kollegor, just p.g.a. karensdagen går till jobbet trots att de borde 
vara hemma. Detta ökar naturligtvis smittorisken för oss andra, men eftersom vi kan 
hamna i samma situation så förstår vi varför de gör som de gör. Ofta är våra medlemmars 
ekonomi inte den bästa p.g.a. låga löner, deltid och otrygga, tillfälliga anställningar. 

Att gå till jobbet trots att man är sjuk resulterar också i ett sämre arbetsresultat och ökad 
risk för olycksfall. Våra medlemmar har ju inte heller möjlighet att jobba hemifrån för att 
slippa undan karensdagen. 

Om karensdagen tas bort så slipper vi pressen och folk kan vara hemma och bli friska, 
utan oro för ekonomin och vi andra slipper bli smittade i onödan. Risken för onödiga 
olycksfall skulle också minska. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand ska verka facklig/politiskt för att karensdagen helt ska 
avskaffas. 
 
Fastighets i andra hand ska verka facklig/politiskt för att minska karensavdraget, 
som ett steg på vägen mot helt avskaffande. 
 
 

Utlåtande 
I dag har vi en karensdag i sjukförsäkringen. Den gör att många av ekonomiska skäl drar 
sig för att vara sjukskrivna trots att de av hälsoskäl borde vara hemma från jobbet. 
Karensdagen blir därför ofta kontraproduktiv, det vill säga en ökad sjuknärvaro innebär 
en ökad smittspridning och risker för att otillräckligt läkta skador slås upp igen eller att 
sjukdomar långsiktigt förvärras. 

 
Det är inte bra om en växande grupp människor inte anser sig ha råd att sjukskriva sig, 
trots att de bästa för dem själva och samhället vore att de tillfrisknade i hemmet eller fick 
relevant sjukvård. 

 
Att avskaffa karensdagen handlar också om att se till att villkoren förbättras för kvinnor 
och lågavlönade, just de grupper som av ekonomiska skäl i dag tvingas vara 
sjuknärvarande på grund av karensdagen. 

 
Detta är förbundets och LO:s uppfattning i frågan och den driver vi gemensamt. 
Förbundsstyrelsen tycker att vi ska fortsätta med det. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.3.40 första att-satsen 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.3.40 andra att-satsen 
besvarad 

 
 

Motion 21.3.41 
Avdelning Trollhättan 
Tandvård 

Tandvården har idag blivit en klassfråga där många ej har råd att regelbundet sköta 
tandhälsan.  

Flertalet av våra medlemmar är lågavlönade. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund skall arbeta politiskt för att tandvården skall likställas 
med övriga delar av sjukförsäkringen och därmed ingå i högkostnadsskyddet. 
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Motion 21.3.42 
Avdelning Halmstad 
Avdelning Trollhättan 
Avdelning Jönköping 
Avdelning Borås 
Avdelning Skövde 
Göteborg Hisingen 
Avdelning Kungälv 
Avdelning Mariestad 
Avdelning Varberg 
Avdelning Falköping 
Göteborg Centrum 
Avdelning Tranås 
Avdelning Göteborg Väster 
Tandvård 

Tandvården har idag blivit en klassfråga där många inte har råd att regelbundet sköta 
tandhälsan. 

Flertalet av våra medlemmar är lågavlönade. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas förbund skall arbeta politiskt för att tandvården skall likställas 
med övriga delar av sjukförsäkringen och därmed ingå i högkostnadsskyddet. 
 
 
 
 

Motion 21.3.43 
Avdelning Örebro 
Tandvård 

Idag ser vi mer och mer att människor inte har råd att gå till tandläkaren, man väntar och 
utsätts för tandvärk och psykisk påfrestning då tänderna inte underhålls. 

Införande av samma avgiftssystem som övriga kroppen skulle innebära en bättre 
munhälsa hos folket. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar fackligt-politiskt för att samma kostnadssystem införs för tandvård 
som för övriga kroppen. 
 
Fastighets verkar för att LO arbetar fackligt-politiskt för att samma kostnadssystem 
införs för tandvård som för övriga kroppen. 
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Motion 21.3.44 
Avdelning Köping 
Tandvård 

Tandvården idag är väldigt dyr och har mer eller mindre blivit en klassfråga som endast 
de utan ekonomiska svårigheter har råd med. Vi tycker att detta är fel och att alla ska ha 
samma möjlighet att gå till tandläkaren. 

Vi tycker att även tandvård ska ingå i övriga allmänna vården. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets arbetar för att hela kroppen, även tänderna, ingår i allmänna vården. 
 
 
 

Motion 21.3.45 
Avdelning Borås 
Tandvård och fotvård 

Idag omfattas varken tandvård eller fotvård av högkostnadsskyddet. Både tänder och 
fötter är en viktig del av kroppen och borde omfattas till 100% av det. 

Många av våra medlemmar drar sig för att besöka tandläkaren pga de höga kostnader som 
det för med sig vilket medför att det ofta blir större ingrepp med högre belopp när man 
väl är där. 

Likaså går våra medlemmar långa sträckor varje dag och det finns många som är i behov 
av fotvård och skoinlägg av olika slag. Dessa behövs bytas och utprovas med jämna 
mellanrum vilket kan bli kostsamt för den enskilde. Och för en person med låg inkomst är 
det inte alltid fötterna prioriteras utan man väntar med att gå till en fotterapeut tills man 
har mycket stora besvär.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund verkar politiskt för att både tandvård och fotvård 
räknas in i det allmänna högkostnadsskyddet 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 21.3.41, 21.3.42, 21.3.43, 21.3.44, 21.3.45 
Självklart tillhör tänderna kroppen och vår uppfattning är att det ska ingå i 
sjukvårdssystemet. Det har slagits fast på Fastighets tre senaste kongresser. Vi har också 
drivit frågan på LO-kongresser och senats på LO-kongressen 2016 beslutades också att 
LO tycker likadant och ska driva frågan. Frågan har också lyfts på Socialdemokraternas 
kongress där blev beslutet att tandvården ska få mer resurser när ekonomin så tillåter.  

 
Motion 21.3.45 lyfter in fotvård, där är frågan lite mer komplicerad. Även om ordet vård 
ingår i såväl fot- som tandvård så är det ju inte riktigt samma sak. Fötter som är skadade 
eller behöver annan medicinsk hantering ingår idag i sjukvården. Förebyggande fotvård 
är mer att betrakta som friskvård och finns också med i vad som är möjligt att få 
friskvårdsbidrag för. 
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Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 21.3.45 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna 21.3.41, 21.3.42, 21.3.43 
samt 21.3.44 besvarade 
 
 
 
 

Motion 21.3.46 
Avdelning Mjölby 
Bättre medicinskydd för ungdomar 

De som är fyllda 18 år får betala sin medicin själva. Det kan vara så att alla föräldrar inte 
har så god ekonomi. De som fyllt 18 år går i skolan och har ingen inkomst. Som förslag 
tycker jag att det ska vara från 20 år som man börjar bekosta sin medicin själv. 
Jämförelsevis kan ungdomar få gratis tandvård upp tills de fyller 20 år, varför ska inte 
samma skydd kunna gälla även för mediciner om det behövs? 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för en bättre sjukförsäkring. 
 
Fastighets verkar facklig-politiskt för att förbättra skyddet, som gratis medicin 
innebär, till att gälla upp till man fyller 20 år. 
 
 
 

Utlåtande 
Motionens första att-sats är det bara att säga ja till, självklart behöver vi en bättre 
sjukförsäkring.  

 
Det är inte alla läkemedel som är kostnadsfria för barn under 18 år, det är förskrivna 
läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen. 

  
För alla över 18 år finns ett högkostnadsskydd som begränsar kostnaderna för medicin på 
recept. Högkostnadsskyddet på förskriven medicin innebär att man betalar högst 2 200 
kronor under ett år för mediciner som ingår i den så kallade läkemedelsförmånen. 
Överstigande kostnader betalar respektive landsting för. 

 
Riksdagen beslutade den 15 december 2016 om att höja åldern för gratis barn- och 
ungdomstandvård till och med det år du fyller 23 år. Höjningen ska ske i tre etapper: 2017 
höjs åldersgränsen för fri tandvård till 21 år, 2018 till 22 år och 2019 till 23 år.  

 
Det finns andra motioner till den här kongressen om att tandvården ska betraktas resten 
av kroppen och eftersom förbundsstyrelsen föreslår bifall på dessa är konsekvensen att 
den principen också ska gälla här. Exakt hur de olika reglerna ska harmoniseras kan vi 
överlåta till andra. Vi slår fast att samma regler ska gälla för hela kroppen.    
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 21.3.46 första att-satsen  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 21.3.46 andra att-satsen 
besvarad 
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Försäkringar 
Medlemsförsäkringar 

 
Motion 22.1.1 
Avdelning Ystad 
Subventionering av tandvård 

Vi vill ha in tandvård med subventionering i medlemsförsäkringarna som tex en 
tilläggsförsäkring. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Förbundet tillsammans med Folksam utformar en tandvårdsförsäkring med 
subventionering i vårt försäkringspaket. 
 
 

Utlåtande 
Tandvård är en synnerligen angelägen fråga som ytterst är en klassfråga. De ekonomiskt 
svagare individerna i samhället tvingas prioritera ner tandvården för att över huvud taget 
få vardagsekonomin att gå ihop.  

 
Förbundet har ansett, och anser fortfarande, att tänderna ska betraktas vara en del av 
kroppen, att tandvården hör hemma i vår gemensamma sjukvård och ska regleras i 
socialförsäkringssystemet. En sådan reglering skulle på ett mycket rättvisare sätt sprida 
riskerna och hålla premierna på en acceptabel nivå.  

 
En tilläggsförsäkring för enbart Fastighets medlemmar skulle innebära ett för litet 
försäkringskollektiv att sprida riskerna bland. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 22.1.1 
 
 

Motion 22.1.2 
Avdelning Trollhättan 
Medlemsolycksfall - Fritid 

Många väljer att arbeta längre än till 65 år men fritidsförsäkringen hänger inte med. Som 
medlem betalar man full avgift baserad på inkomsten (förutom ålderspensionären som 
betalar 150 kronor). Det innebär att om du fortsätter att arbeta efter 65 betalar du en avgift 
baserad på din inkomst, men förlorar medlemsförsäkringarna förutom hemförsäkringen. 

Det kan vara en god medlemsvård att även den som arbetar vidare efter 65 får behålla sin 
Medlemsolycksfall - Fritid. Man betalar ju ändå för den. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

villkoren i försäkringen ses över så att våra medlemsförsäkringar följer med om 
medlemmen fortsätter att jobba efter 65 år, dock längst till 67 år. 
 
medlemsavgiften i så fall justeras nedåt om inte ovan villkor kan tillgodoses. 
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Motion 22.1.3 
Avdelning Skövde 
Medlemsolycksfall - Fritid 

Idag väljer många att arbeta längre än 65 år men fritidförsäkringen hänger inte med. Som 
medlem betalar man full avgift baserad på inkomsten, förutom ålderspensionären som 
betalar 150 kr. 

Det innebär att om du fortsätter att arbeta efter 65 år betalar du en avgift baserad på din 
inkomst men förlorar medlemsförsäkringarna förutom hemförsäkringen. 

En god medlemsvård kan vara att även den som arbetar vidare efter 65 år kan få behålla 
sin Medlemsolycksfall - Fritid. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

villkoren i försäkringen ses över så att våra medlemsförsäkringar följer med 
medlemmen om man fortsätter jobba efter 65 år dock längst 67 år 
 
om inte ovan villkor kan tillgodoses så bör medlemsavgiften justeras neråt 
 
 
 
 

Motion 22.1.4 
Göteborg Centrum 
Avdelning Uddevalla 
Avdelning Trollhättan 
Medlemsolycksfall - Fritid 

Många väljer att arbeta längre än till 65 år men fritidsförsäkringen hänger inte med. Som 
medlem betalar man full avgift baserad på inkomsten (förutom ålderspensionären som 
betalar 150 kronor). Det innebär att om du fortsätter att arbeta efter 65 betalar du en avgift 
baserad på din inkomst, men förlorar medlemsförsäkringarna förutom hemförsäkringen. 

Det kan vara en god medlemsvård att även den som arbetar vidare efter 65 får behålla sin 
Medlemsolycksfall – Fritid. Man betalar ju ändå för den, eller? 

Vi föreslår kongressen att 
 

villkoren i försäkringen ses över så att våra medlemsförsäkringar följer med om 
medlemmen fortsätter att jobba efter 65 år, dock längst till 67 år. 
 
medlemsavgiften i så fall justeras nedåt om inte ovan villkor kan tillgodoses. 
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Gemensamt utlåtande motion 22.1.2, 22.1.3, 22.1.4 
Pensionsålder är en aktuell fråga. Även om Fastighets medlemmar har tunga och 
slitsamma arbeten så kan allt fler arbeta allt längre. Naturligtvis måste försäkringsskyddet 
följa med denna utveckling. Detta gäller såväl för avtals- som för medlemsförsäkringar. 
Fastighets arbetar därför sedan en tid för att hitta en lösning som ska ge ett fullgott 
försäkringsskydd under hela den yrkesverksamma tiden, som inte nödvändigtvis slutar 
vid 67 år. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 22.1.2 första att-satsen, 22.1.3 
första att-satsen samt 22.1.4 första att-satsen besvarade. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 22.1.2 andra att-satsen, 
22.1.3 andra att-satsen samt 22.1.4 andra att-satsen. 
 
 

Motion 22.1.5 
Avdelning Mjölby 
Bättre medlemsförsäkringar med färre undantag 

Jag vill att Fastighets kongress tar upp försäkringar av medlemmars barn. Jag har en 
dotter med autism som fick diagnosen epilepsi för 2 år sedan. Jag anmälde det till 
Folksam, men fick avslag på ersättning. 

När dottern får åka in akut till sjukhus så måste ambulanspersonal klippa upp tröjor för 
kunna påbörja behandling. Nu vill jag att Fastighets kongress tar upp och ser över 
medlemmars skydd som vi betalar extra för. Det är ju därför som man som medlem vill 
ha försäkring för sina barn. 

Jag har också en son som blev sjuk efter ha arbetat mindre än 2 år. Då gällde ej 
försäkringen. Vi behöver stärka vår medlemsförsäkring särskilt när det gäller våra 
anhöriga och barn. Det finns alltför många undantag i dagens regelverk. 

Jag vill att Fastighets verkar för en bättre Folksamförsäkring för våra medlemmar och 
deras familjer med färre undantag.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för bättre medlemsförsäkringar hos Folksam med färre undantag. 
 
Fastighets verkar för specifikt en bättre medlemsbarnsförsäkring med färre undantag. 
 
 

Utlåtande 
Försäkringar är en viktig del av medlemskapets värde. Fastighets tecknade tidigt ett avtal 
med Folksam om en fritidsskadeförsäkring för samtliga medlemmar. Därefter 
kompletterades med avtal om kollektiv hemförsäkring, barn-gruppliv och kompletterings-
TGL. Vid sidan om dessa försäkringar, som ingår i medlemsavgiften, har förbundet även 
tecknat avtal med Folksam om kompletterande försäkringsskydd som medlemmen själv 
kan betala utifrån dennes egna behov.  

 
Samtliga dessa avtal ses över varje år. För försäkringen om medlemsbarn gjordes 
betydande förändringar 2016. Bland annat ökades antalet godkända diagnoser från 14 till 
19. Det innebar en ökad kostnad för försäkringen. Det är en avvägning som förbundet 
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tvingas göra varje år och avser göra även framöver. Fördelen med bättre villkor måste 
alltid vägas mot risken att färre medlemmar tecknar försäkringen. 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 22.1.5 besvarad  
 
 

Motion 22.1.6 
Avdelning Uppsala Östra 
Sjuk- och efterlevnadsförsäkringen 

Det har kommit till vår kännedom att många av våra nya medlemmar som har 
språksvårigheter inte förstår erbjudandet från Folksam angående sjuk- och 
efterlevandeförsäkringen, samt att de tycker sig inte ha råd att betala. Det är ju synd att de 
missar detta erbjudande då de inte förstår vad den innebär. Vi vill att de nya 
medlemmarna ska kunna ta del av denna försäkring. Vi vill även att den ska ingå i 
medlemskapet, allt för att fler av våra medlemmar inte ska gå oförsäkrade. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ta beslut om att sjuk- och efterlevnadsförsäkringen ska ingå i medlemsavgiften. 
 
ta beslut om att information går ut om försäkringen på andra språk, så att 
medlemmen förstår vad det innebär. 
 
om sjuk- och efterlevandeskyddet fortfarande är en tilläggsförsäkring så ska 
förbundet utreda möjligheterna om att Folksam kan skicka ut nytt erbjudande om 
försäkringen. 
 
 
 
 

Motion 22.1.7 
Avdelning Trollhättan 
Sjuk- och efterlevandeförsäkring 

Försäkringen är indelad i tre delar. Den del vi vill förändra är ersättningen vid 
arbetsoförmåga. 

Vi har en hel del medlemmar som har sjukersättning och som inte betecknas som "helt 
friska" och får då inte heller ersättning i denna del av försäkringen. 

Det spelar ingen roll om du har sjukersättning för exempelvis en psykisk sjukdom och är 
arbetsför resten av tiden, du är ändå inte "frisk" den resterande tiden, alltså då du är på 
arbete. 

Händer en olycka eller annat som ger en lång sjukskrivning och som INTE rör din 
psykiska hälsa (det du har sjukersättning för) så får du ingen ersättning. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

försäkringen förändras så att medlem som sjukskrivs enligt villkoren i försäkringen, 
skall få ersättning procentuellt, alltså på den "friska" tiden och att förbundet ser över 
villkoren i försäkringen med tanke på motionen. 
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Motion 22.1.8 
Avdelning Skövde 
Sjuk- och efterlevnadsförsäkring 

Försäkringen är indelad i 3 delar, den del som avdelningen vill förändra är ersättningen 
vid arbetsoförmåga. 

Vi har många medlemmar som har sjukersättning som inte betecknas som helt friska och 
får då inte heller någon ersättning i denna del av försäkringen. 

Spelar inte någon roll om du har sjukersättning på 50% för t.ex. psykisk sjukdom och är 
arbetsför resten av tiden, du är inte frisk den resterande tiden (när du arbetar). 

Händer det en olycka eller annat som ger en långtidssjukskrivning som inte rör din 
psykiska hälsa så får du ingen ersättning 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

försäkringen förändras så att medlem som sjukskrivs enligt villkoren i försäkringen 
ska få ersättning procentuellt, menas med den friska tiden 
 
förbundet ser över villkoren i försäkringen med tanke på motionen 
 
 
 
 

Motion 22.1.9 
Avdelning Skövde 
Sjuk- och efterlevnadsförsäkringen 

Försäkringen är indelad i tre delar. Delen som avdelningen vill förändra är ersättning vid 
arbetsoförmåga. 

Vi har många som arbetar på Samhall och anses som ej helt friska och får ingen 
ersättning. Karenstiden är på 2 år, under den tiden får de inte vara sjukskrivna. Efter 2 år 
kan man förhoppningsvis få ersättning ifall man råkat ut för en olycka och blivit 
långtidssjukskriven. 

De som tecknar en försäkring får heller ingen information om karenstiden förrän det 
händer någonting och man blir nekad ersättning. 

Fast det är den "friska" delen som man arbetar med.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet ser över karenstiden för de på Samhall, kan variera från fall till fall. 
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Motion 22.1.10 
Göteborg Centrum 
Avdelning Uddevalla 
Avdelning Trollhättan 
Sjuk- och efterlevandeförsäkring 

Försäkringen är indelad i tre delar. Den del jag vill förändra är ersättningen vid 
arbetsoförmåga. 

Vi har en del medlemmar som har sjukersättning (vet inte hur många) och som inte 
betecknas som ”helt friska” och får då inte heller ersättning i denna del av försäkringen. 

Det spelar ingen roll om du har sjukersättning 50% för exempelvis en psykisk sjukdom 
och är arbetsför resten av tiden, du är ändå inte ”frisk” den resterande tiden, alltså då du 
är på arbete. 

Händer en olycka eller annat som ger en lång sjukskrivning och som INTE rör din 
psykiska hälsa (det du har sjukersättning för) så får du ingen ersättning. 

Vi föreslår kongressen att 
 

försäkringen förändras så att medlem som sjukskrivs enligt villkoren i försäkringen, 
skall få ersättning procentuellt, alltså på den ”friska” tiden. 
 
Förbundet ser över villkoren i försäkringen med tanke på motionen. 
 
 
 
 
 

Motion 22.1.11 
Avdelning Mjölby 
Bättre försäkringsskydd hela arbetslivet 

Som medlem i Fastighets har vi skyddet av sjuk- och efterlevandeförsäkringen hos 
Folksam, om vi inte säger ifrån oss det. Däremot så gäller inte försäkringen för hela 
yrkesverksamma livet. Många arbetar idag längre än 65 år och kommer att jobba kanske 
upp till 67 års ålder. 

För ett bättre skydd vill vi att sjuk- och efterlevandeförsäkringen gäller ända upp till 67 
års ålder om man fortfarande är yrkesverksam. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets verkar för bättre villkor i sjuk- och efterlevandeförsäkringen. 
 
Fastighets verkar för att sjuk- och efterlevandeförsäkringen gäller även efter att man 
fyllt 65 år och upp till 67 år om man fortfarande är yrkesverksam. 
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Gemensamt utlåtande motion 22.1.6, 22.1.7, 22.1.8, 22.1.9, 22.1.10, 22.1.11 
Först och främst är det viktigt att betona att förbundet alltid måste jobba för att basen i det 
som kallas trygghetspyramiden är så bred som möjligt. Det är samhället som har 
huvudansvaret för dess medborgare. På så sätt fördelar vi riskerna i ett större 
försäkringskollektiv, håller premierna nere och minskar kostnaden för administration.  

 
När samhället inte tar sitt ansvar är prioritet två att försäkra anställda genom 
kollektivavtalen. Detta innebär ett litet mindre försäkringskollektiv, lite högre premier 
och att administrationskostnaderna blir lite högre.  

 
Först i tredje hand kompletterar vi med medlemsförsäkringar och här blir kollektivet 
avsevärt mindre, premierna högre och administrationen större. Det är fortfarande avsevärt 
mycket bättre än att teckna privata försäkringar, det är heller inte självklart att alla 
medlemmar ens får chansen att göra detta.  

 
Det är samtidigt viktigt att hålla bilden av försäkringspyramiden i huvudet. Samhället ska 
ta ansvar för sjukskrivna. Vi är inte nöjda med den sjukförsäkring som finns idag och 
agerar genom LO för att förbättra denna. Genom kollektivavtal finns ett komplement till 
sjukförsäkringen. Även detta komplement har sina brister och förbundet driver även 
frågan om avtalsförsäkringar via LO.  

 
När inte samhället tar ansvar och där vi inte lyckas framförhandla kompletterande 
försäkringar via avtal, har förbundet tecknat kompletterande försäkringar via Folksam. 
Det började vi med på 1980-talet med fritidsskadeförsäkringen, fortsatte på 1990-talet 
med hemförsäkringen och byggdes ytterligare ut i början av 2000-talet med 
Kompletterings-TGL och Barngruppliv.  

 
Vi måste alltid göra avvägningar mellan medlemsnytta och kostnader. Förbundsstyrelsen 
anser inte att det i dag finns stöd för att höja avgiften för att sjuk- och 
efterlevandeförsäkringen skulle ingå med automatik.  

 
Förutom ovan nämnda försäkringarna som ingår i medlemsavgiften, har förbundet tecknat 
principavtal med Folksam om frivilliga försäkringar som medlemmen själv kan teckna. 
Förbundet hade tidigare tecknat en Gruppsjukförsäkring som tilläggsförsäkring. Denna 
kompletterade visserligen medlemmarnas skydd efter att det avtalade sjukförsäkringen, 
AGS, upphörde efter 360 dagar men hade samtidigt höga administrativa avgifter. I 
samverkan med övriga LO-förbund byttes denna försäkring ut till en ny Sjuk- och 
efterlevandeförsäkring 2009, som innehåller sjuk-, diagnos- och livförsäkring.  

 
I denna försäkring ansluts medlemmen med automatik, utan hälsoprövning, om inte 
medlemmen reserverar sig mot detta. Det är en unik möjlighet och ett avsteg från hur 
försäkringsbranschen brukar göra. Information om detta följer med i medlemsutskicket 
som alla nya medlemmar får. I medlemsutskicket följer även med information om 
Folksams flerspråkstjänst. Dessutom finns en rutin sedan några år tillbaka att förbundet 
ringer upp medlemmen efter inträdet och erbjuder ett försäkringssamtal med mer 
omfattande information.  

 
För att administrationen ska vara så liten som möjligt, för att så mycket av premierna som 
möjligt ska gå tillbaka till medlemmarna, måste villkoren vara så enkla och tydliga som 
möjligt. Har man en diagnos vid inträdet i försäkringen kan man inte sedan få ut 
diagnosersättning, har man redan avlidit kan man inte få ut från livförsäkringen och är 
man sjuk kan man inte få ersättning från sjukförsäkringen.  
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Vid sjukersättning, om än bara partiellt, är man inte fullt arbetsför och kan därigenom inte 
erhålla ersättning vid arbetsoförmåga, däremot gäller diagnosförsäkringen och 
livförsäkringen. Dessutom finns en generös skrivning i villkoren som ger medlemmen rätt 
till det som kallas arbetsoförmågemomentet trots att denne uppbär sjukpenning eller 
liknande mot en kvalifikationstid på två år. 

 
Anställda på Samhall samt för anställda med lönebidrag har en ökad risk att bli långvarigt 
sjuka. Av denna anledning har även dessa haft en kvalifikationstid på två år innan de kan 
få ersättning vid arbetsoförmåga. Detta kändes riktigt vid tecknandet av försäkringen men 
förbundsstyrelsen kan tänka sig att se över denna reglering i villkoren, naturligtvis under 
förutsättning att övriga förbund har samma åsikt. 

 
65-årsregeln är en kvarleva från tidigare pensionsvillkor. Förbundsstyrelsen håller med 
om att detta bör ändras och följa faktisk ålder för inträdandet av allmän pension snarare 
än en faktisk ålder på 67 år. 

 
Tilläggas kan att förbundet, i samverkan med övriga LO-förbund, kontinuerligt justerar 
villkor och avgifter i samtliga medlemsförsäkringar, såväl de obligatoriska som de 
frivilliga. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att bifalla motion 22.1.9 samt andra att-satsen 
i motion 22.1.11.  
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 22.1.7. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå första att-satsen i motionerna 22.1.6, 
22.1.8 samt 22.1.10. 
Förbundsstyrelsen föreslår att motion 22.1.6 andra och tredje att-satserna, motion 
22.1.8 andra att-satsen, 22.1.10 andra att-satsen samt motion 22.1.11 första att-satsen 
ska anses besvarade. 
 
  
 
 
 

Försäkringar 
Avtalsförsäkringar 

 
Motion 22.2.12 
Avdelning Trollhättan 
Avtalspension 

Från 25 års ålder betalar arbetsgivaren årligen in pengar till vår avtalspension SAF-LO, 
vilket är 4,5 procent av lönen. 

Då vikten av att själv spara till sin pension ökar i takt med att allmänna pensionen blir 
sämre och sämre är det extra viktigt för våra medlemmar att det finns en extra pengapung 
den dag då man blir pensionär. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighetsanställdas Förbund påverkar LO till att verka för höjd procentavsättning 
till avtalspensionen 
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Motion 22.2.13 
Enskild motion 
Avdelning Uppsala Östra, Egil Erik Legdin, Avdelning Täby 
Arbetsskador och olycksfall på jobbet och vid resor till och från jobbet 

Arbetsskador och olycksfall på jobbet, vid resor till och från jobbet samt utebliven 
ersättning från LO Arbetsskadeförsäkringar AFA vid delvis nedsatt arbetsförmåga på 
grund av felaktiga rutiner hos Försäkringskassan. 

Om man idag efter en arbetsskada eller olycksfall på jobbet har arbetsförmåga på 75% 
eller minst 25% utgår ingen ersättning för arbetsskada på grund av att Försäkringskassan 
gör bedömningen att arbetsförmågan inte är helt nedsatt därmed är inte lika med 0%. 
Försäkringskassan kräver ett utredningsresultat som påvisar 100% nedsatt arbetsoförmåga 
för att betala ut ersättning för en arbetsskada (så kallad livränta). Om arbetsförmågan är 
nedsatt med minst 25% upp till 75%, ska ersättning från försäkringskassan samt AFA 
utgå enligt reglerna. 

Jag föreslår kongressen att 
 

Fastighets agerar så att ersättning för arbetsskador och olycksfall på jobbet utgår vid 
nedsatt arbetsförmåga med minst 25% upp till 75% inom 12 månader efter skadan 
konstateras. 
 
 
 
 

Motion 22.2.14 
Avdelning Karlstad 
Försäkring om avgångsbidrag 

På dagens arbetsmarknad är man lättare utbytbar än man var förr. Företag byter 
leverantörer och vi är fler som konkurrerar om de kunder som finns. Detta leder ofta till 
arbetsbrist och det är då de yngre som drabbas. 

De av våra medlemmar som ligger längst ner på LAS-listan är ofta i den åldern att de är 
småbarnsföräldrar och redan har en knaper ekonomi. De kan bli hårt drabbade om de 
förlorar jobbet. 

Enligt villkoren för att ha rätt till ersättning från försäkringen ska man ha fyllt 40 år. Detta 
anser vi vara för högt. Fler av våra yngre medlemmar skulle få bättre ekonomisk hjälp om 
ålderskravet sänktes till 35 år.  

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand verkar för att sänka ålderskravet i AGB-försäkringen till 35 
år. 
 
Fastighets i andra hand verkar för att sänka ålderskravet i AGB-försäkringen. 
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Motion 22.2.15 
Avdelning Karlstad 
Försäkring om avgångsbidrag 

På dagens arbetsmarknad är man lättare utbytbar än man var förr. Företag byter 
leverantörer och vi är fler som konkurrerar om de kunder som finns. Detta leder ofta till 
arbetsbrist och det är då de yngre som drabbas. 

De av våra medlemmar som ligger längre ner på LAS-listan är ofta i den åldern 
småbarnsföräldrar och har redan en knaper ekonomi. De kan bli hårt drabbade. 

För att uppfylla villkoren för AGB måste man ha arbetat minst femtio månader de senaste 
fem åren hos en eller flera AGB-anslutna arbetsgivare. Detta anser vi vara för lång tid. 

Större andel arbetsbristade kamrater skulle få ta del av försäkringen om kravet på arbetad 
tid sänktes till fyrtio månader senaste fyra åren. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets i första hand verkar för att sänka kravet på arbetad tid under AGB-
ansluten arbetsgivare till fyrtio månader de senaste fyra åren. 
 
Fastighets i andra hand verkar för att sänka kravet på arbetad tid under AGB-
ansluten arbetsgivare. 
 
 
 
 

Motion 22.2.16 
Avdelning Hallunda 
Ersättning för arbetsskador samt efter olycksfall på jobbet 

Utebliven ersättning från LO Arbetsskadeförsäkringar AFA med delvis nedsatt 
arbetsförmåga efter arbetsskador och olycksfall på jobbet samt vid resor till och från 
jobbet. På grund av felaktiga rutiner hos försäkringskassan och AFA. 

Om man idag har fått en nedsatt arbetsförmåga till 75% eller ända ner till 25% efter en 
arbetsskada eller olycksfall på jobbet utgår ingen ersättning för arbetsskadan. Det beror 
på att försäkringskassan gör bedömningen att arbetsförmågan inte är fullt nedsatt, d.v.s. är 
inte lika med 0%. Försäkringskassan kräver ett utredningsresultat som påvisar 100% 
nedsatt arbetsförmåga under i minst ett år framåt i tiden för att betala ut ersättning för en 
arbetsskada (så kallad livränta). 

Som underlag för bedömning om skadan uppkommit på jobbet eller inte kan man 
använda sig av sökandes antal år i yrket. Det finns många arbetsmoment som våra LO 
medlemmar utför dagligen och som ger förslitningsskador efter mångårig och monotont 
upprepande. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

förbundet verkar för ersättning från LO Arbetsskadeförsäkringar AFA samt 
Försäkringskassans livränta betalas ut för nedsatt arbetsförmåga efter arbetsskador 
och olycksfall på jobbet, när arbetsförmåga nedsatt med minst 25% upp till 75% 
inom 12 månader efter skadan konstaterats. 
 
Om arbetsförmågan är nedsatt med 100%, ska ersättning från försäkringskassan samt 
AFA utgå enligt reglerna omedelbart efter avslutat utredning. 
 
 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 22.2.12, 22.2.13, 22.2.14, 22.2.15, 22.2.16 
LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat fram ett försäkringspaket som innehåller skydd 
mot bland annat sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Gemensamt för alla dessa 
avtalsförsäkringar är att det är försäkringskollektivet som betalar premierna genom att 
avstå från löneutrymme. Det måste därför alltid vara en levande diskussion om hur 
mycket medlemmarna är beredda att avstå i löneutrymme och vilka försäkringar som är 
mest angelägna att förbättra.  

 
LO och Svenskt Näringsliv satt, när detta utlåtande skrevs, i förhandlingar kring 
innehållet i detta försäkringspaket. LO har bland sina prioriterade krav ett slopande av 
vållandeparagrafen i arbetsskadeförsäkringen som skulle göra det lättare att få 
arbetssjukdomar godkända. LO vill också att omställningsförsäkringen även ska omfatta 
uppsägning på grund av ohälsa och göra avsättning till avtalspensionen från första 
kronan. Fastighets har ställt sig bakom denna prioritering av LO:s krav.  

 
Motion 22.2.12 vill ha höjd procentavsättning till avtalspensionen. Förbundsstyrelsen tror 
också att detta kan bli en nödvändighet i framtiden men vill i dagsläget prioritera 
påtryckningar vi har gentemot regeringen att förbättra den allmänna pensionen.  

 
Motionerna 22.2.14 och 22.2.15 handlar om AGB-försäkringen. Såväl sänkta krav på 
arbetad tid som sänkt ålderskrav ligger inom de långsiktiga mål som vi tillsammans med 
LO satt upp för förbättringar av avtalsförsäkringar och som det redan arbetas med. Att 
specificera kraven så exakt som i första att-satserna i motionerna tycker förbundsstyrelsen 
är olyckligt. 

 
Försäkringarna för arbetsskada lämnar en del att önska. Reglerna för livränta från 
Försäkringskassan har stramats åt så att allt för få av våra medlemmar erhåller den 
ersättning vi anser dem berättigade till.  

 
Motionären blandar arbetssjukdomar med arbetsolycksfall. Gällande arbetsolycksfall ger 
AFA redan idag ersättning för inkomstförlust under sjuklönetid. Vid arbetssjukdomar 
däremot krävs att Försäkringskassan först godkänt arbetsskadan och då måste det först 
finnas visad arbetsoförmåga minst ett år framåt i tiden. Ett annat villkor är att inkomsten 
är nedsatt med minst en femtondel. Däremot kan man, tvärt emot vad motionären skriver, 
beviljas livränta på 25, 50 eller 75 procent. 

  
Den framförhandlade TFA-försäkringen, som ska vara en komplettering till 
Försäkringskassans livränta, har en förhatlig vållandeparagraf som drabbar våra 
medlemmar hårt. Den innebär att de som drabbas av arbetsolycka ofta får ersättning från 
försäkringen medan de som drabbas av arbetssjukdom, ofta våra medlemmar, inte får det. 
Denna paragraf anser vi ska bort och det är också ett prioriterat krav från LO:s sida i 
förhandlingarna med Svenskt Näringsliv.  
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Arbetsskadeförsäkringarna har som sagts många brister. För att förbättra försäkringarna 
är det viktigt att vara eniga inom fackföreningsrörelsen om vilka krav vi ska prioritera. 
Förbundet har ställt sig bakom LO:s rapport "Arbetsskadeförsäkringen - en facklig 
hjärtefråga". Förutom grundläggande krav på ökade resurser till förebyggande arbete, att 
alla anställda ska ha tillgång till kvalificerad företagshälsovård och ökad forskning om 
sambandet mellan arbete och besvär, finns även ett antal krav på förändringar i 
försäkringarna. Bland annat nämns en återgång till de beviskrav som gällde före 1993, 
återinförande av arbetsskadesjukpenning och höjning av taket i den allmänna 
arbetsskadeförsäkringen till tio basbelopp. Förbundsstyrelsen står bakom denna rapport 
och vill fortsätta prioritera dessa krav. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motionerna 22.2.16, 22.2.13 samt 
motion 22.2.14 första att-satsen och 22.2.15 första att-satsen. 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 22.2.12 samt 22.2.14 
andra att-satsen och motion 22.2.15 andra att-satsen besvarade. 

 
 
 

 
Information 

 
Motion 23.1.1 
Avdelning Södertälje 
Förklara mening med arbetarrörelsen på olika språk 

I dagens mångkulturella samhälle möter vi hela tiden på kollegor som har olika bakgrund 
ute på arbetsplatserna. Vissa av dessa kollegor kommer från länder där fackföreningen 
inte har ett lika starkt fäste som här i Sverige. Det är just därför viktigt att kunna förklara 
fackförenings roll och syfte på ett sätt så att våra kollegor förstår. 

Avdelningen föreslår kongressen att 
 

ta fram ett informationsmaterial med fackföreningens syfte och mål på förbundets 5 
största utomnordiska språk 
 
 

Utlåtande 
Motionärernas krav är en viktig fråga för Fastighets och helt i linje med förbundets 
verksamhet, syfte, stadgar och uppsatta målsättningar. Fastighetsanställdas Förbund har 
därför startat ett projekt tillsammans med Arena skolinformation vars syfte är att öka 
kunskapen hos nyanlända om hur svenska samhället, och då särskilt arbetslivet, fungerar. 

 
Projektet fokuserar främst på att öka förståelsen för hur svensk arbetsmarknad fungerar 
hos utrikesfödda som ska förbereda sig för, eller har påbörjat, etablering på svensk 
arbetsmarknad.  
 
Mål för projektet är att öka förståelsen för svenska samhället och ett arbetsliv i Sverige 
med de etablerade ramar som är kännetecken för svensk arbetsmarknad och att stärka 
nyanländas/utrikesföddas förmåga att ta tillvara sina intressen när de blir arbetstagare. 
Projektet ska säkerställa att fackföreningens erfarenheter och kunskaper om 
arbetsmarknaden tillvaratas.  
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De organisationer som är med i projektet är Fastighets, Handels, Kommunal, IF Metall, 
Seko, Elektrikerförbundet, TCO, Unionen, Vision, ST, Finansförbundet, 
Akademikerförbundet SSR och DIK. Produktion och distribution av 
undervisningsmaterial i såväl tryckt form som annan form ska ske. Projektet ska arbeta 
under tre års tid. 

 
Helt i linje med motionärens krav är därmed arbetet redan påbörjat.  

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motion 23.1.1 besvarad 

 
Motion 23.1.2 
Avdelning Ystad 
Avdelning Växjö 
Avdelning Helsingborg 
Avdelning Västervik 
Avdelning Trelleborg 
Kalendarium - för viktiga datum avdelningarna 

Vi upplever att informationsflödet från förbund och regionkontor till avdelningarna är 
bristfällig när det gäller viktiga datum exempelvis när det gäller val till LO, när det gäller 
att välja facklig-politiska representanter m.m. Då det upplevs att informationen är 
bristfällig så känns det som att det demokratiska inflytandet och den demokratiska 
processen blir haltande i hela förbundet. 

Vi föreslår kongressen att 
 

skapa ett kalendarium med viktiga datum för avdelningarna så att man kan följa med 
i flödet från förbund, region till avdelning. Förslagsvis i form av en almanacka.  
 
 

Utlåtande 
Informationsflödet från förbund till avdelningarna sker på många olika sätt. Förbundets 
information om förbundsmöten, avtalsråd och kongress och annat av stor vikt för 
förbundets verksamhet meddelas via hemsidan, via mail och andra informationsvägar. 

 
Via förbundets hemsida kan avdelningarna berätta om avdelningsmöten och där finns 
också utrymme för klubbar att berätta om sina möten. Ansvaret för att informationen 
kommer andra till del via hemsidan åvilar avdelningen och ytterst dess styrelse. 

 
Detsamma gäller för avdelningarnas planerade verksamheter tvärfackligt och facklig-
politiskt inom avdelningens verksamhetsområde. Det är till avdelningarna som 
informationen ska riktas från andra aktörer inom området. I de fall då dessa verksamheter 
behöver uppmärksammas på förbundsnivå är också det avdelningens uppgift. Det är 
genom den egna lokala verksamhetsnivån som informationen kan nå förbundet. 
Förbundets demokratiska grund bygger på aktiva avdelningar som ger mer direkt 
medlemsinflytande. 

 
Avdelningarna är geografiskt inordnade i olika regioner som betjänas av ett regionkontor. 
Regionkontorets formella uppgift är att bistå avdelningarna i deras arbete. På alla 
regionkontor finns verksamhetssamordnare som också ansvarar för att bistå tilldelade 
avdelningar i deras verksamhet. 
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Förbundets hemsida är också en levande informationskanal för alla förbundets 
verksamhetsdelar. Utan ett bra inflöde av information från verksamheten används inte 
hemsidans fulla potential. 

 
Det finns alltså redan goda möjligheter för avdelningarna att bedriva ett bra 
informationsflöde av det slag som efterfrågas i motionen. Den enkla lösningen som 
föreslås är ett betydligt sämre och betydligt mer kostsamt förslag. För demokratin och en 
levande verksamhet med fullt ansvar är lösningen att använda redan befintliga 
möjligheter. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 23.1.2 

 
 

 
Policyfrågor 

 
Motion 24.1.1 
Avdelning Örnsköldsvik 
Avdelning Hudiksvall 
Avdelning Söderhamn 
Alkoholnormer 

Efter avslöjanden i media om att ledningen i några fackförbund köpt och bjudit på 
alkohol för stora belopp för medlemmarnas pengar, tycker vi att det är dags för oss att 
skärpa vår policy om alkohol. Facket ska inte bjuda på alkohol. Det handlar inte bara om 
pengar. Det handlar också om att facket med dess anställda och förtroendevalda bör vara 
förebilder om alkoholnormer. Pengarna kan användas bättre i verksamheten istället. 

Vi föreslår kongressen att 
 

förbundet inte ska bjuda på alkohol i något sammanhang för medlemmarnas pengar. 
 
låta de som vill dricka alkohol själva betala. 
 
 
 
 

Motion 24.1.2 
Avdelning Örebro 
Nolltolerans alkohol 

Idag vid representation så bjuds det inom Fastighets fortfarande ibland på alkohol. Detta 
är något som kan skapa problem då det inte är helt ovanligt med dolda alkoholproblem. 
Ett annat problem är att det är vi som medlemmar som betalar detta och det känns inte 
okej. 

Vi tror att nolltolerans mot att bjuda på alkohol inom förbundet skulle kunna minska 
problem relaterade till alkohol. Vi som förbund bör föregå med gott exempel i denna 
fråga och stötta våra medmänniskor. 
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Avdelningen föreslår kongressen att 
 

Fastighets förändrar sin policy så att den innebär nolltolerans mot att bjuda på 
alkohol inom Fastighetsanställdas Förbund. 
 
Fastighets verkar för att ett ställningstagande tas inom LO-förbunden för nolltolerans 
mot alkohol. 
 
 

Gemensamt utlåtande motion 24.1.1, 24.1.2 
Motion 24.1.1 handlar om förbundets representation med alkoholhaltiga drycker.  
Förbundet har redan idag en restriktiv hållning till att bjuda på alkohol. Med anledning av 
den debatt som varit om detta och de beslut som LO:s representantskap samt andra 
förbund inom LO fattat om en nolltolerans mot representation med alkoholhaltiga 
drycker, ändrade förbundsstyrelsen förbundets policy under våren 2017 enligt på enligt 
nedan: 

 
Representation 
 

Representation är en viktig del i arbetet att göra Fastighets känt och därmed på olika sätt 
sprida kunskap om våra medlemmars yrkesroller och arbetsvillkor. Samtidigt som det 
även är ett effektivt instrument för att påverka de villkor som medlemmarna arbetar och 
lever under. 

 
Utifrån de möjligheter som representationen utgör bör förbundet bredda och fördjupa sin 
representation gentemot nya och viktiga målgrupper, till exempel beslutsfattare inom 
myndigheter, organisationer och politiska församlingar. 

 
Fastighets representation omfattar idag kurser och konferenser liksom enstaka middagar 
och luncher för grupper och enskilda, både internt och externt.  

 
En allmän restriktiv hållning till representation med alkohol ska råda inom Fastighets. All 
representation ska tåla offentlighetens ljus och vi ska kunna möta våra medlemmar med 
fullständig öppenhet.  

 
Representation med alkohol på interna aktiviteter får endast ske i samband med måltid. 
Måltidsdryck innebär maximalt två öl alternativt två glas vin eller alkoholfritt alternativ. 
Inga alkoholhaltiga drycker över 15 procent får förekomma. 

 
Representation får ske utan särskilt beslut på följande interna aktiviteter: 

 
Kongress 
Förbundsmöte 
Avtalsråd 
Förbundets personaldagar 
Sommaraktivitet för personalen 
 

Vid övriga tillfällen krävs särskilt beslut om representation med alkohol. Sådant beslut 
fattas av ansvarig för respektive område i förbundsledningen vid varje specifikt tillfälle. 
Om sådant beslut saknas debiteras kostnaden den som godkänt representationen.  

 
Förbundsstyrelsen uppfattning är att det även fortsättningsvis ska kunna representeras 
med alkoholhaltiga drycker enligt det regelverk som idag gäller. Det ska ske med en 
restriktiv hållning och också tåla offentlighetens ljus. Idag specificeras alltid alkohol som 
en särskild kostnad vid representation så att det ska vara lätt att kontrollera och följa upp. 
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Om övriga LO-förbunds ställningstagande är det upp till varje beslutande organ i dessa 
förbund att fatta sina egna beslut och det är inget som Fastighetsanställdas Förbund 
varken kan eller ska påverka. 

 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att anse motionerna 24.1.1 och 24.1.2 
besvarade.  
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