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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 19.1.2 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 34000 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 

34000 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 sin 

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.  

 

 

Motion 19.1.X  

Avdelning Örnsköldsvik 

Avgiftsbefrielse 

Vid strejk, blockad eller lockout som godkänts av förbundsstyrelsen, samt då medlemmar 

blivit indragna i konflikt inom annat förbunds verksamhetsområde betalar förbundet 

ut ersättning. Det kan också vara stimulerande och ge bekräftelse för medlemmarna om 

deras betydelse vid dessa sammanhang, speciellt vid långa konflikter. 
 

Avdelningen föreslår kongressen att 

 

medlemmar som varit indragna i konflikt under 30 sammanhängande dagar, 

medges avgiftsbefrielse. 

 

förbundsstyrelsen kan besluta i övriga fall om medlem befrias helt eller delvis att 

betala avgift för viss period. 

 

 

Utlåtande 

Motionärerna yrkar dels på att medlemmar som varit indragna i konflikt under 30 

sammanhängande dagar medges avgiftsbefrielse och dels att förbundsstyrelsen i övriga 

fall kan medge hel eller delvis avgiftsbefrielse.  

När det gäller ersättning vid konflikt så är den centrala delen i paragraf 13, Ersättning vid 

konflikt, reglerad enligt följande: 

 

Mom 2. Ersättningsbelopp 

Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsbelopp vid konflikt. 

 

Vår historik och praxis har varit att vi beslutat om ett ersättningsbelopp kring 78 procent 

av medlemmens lön. Ersättningen vid konflikt är skattebefriad torde därför i stort sett 

motsvara medlemmens förlorade arbetsförtjänst.  

Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det är bättre att reglera medlemmens ekonomi 

med nivån på ersättningen än genom att medge avgiftsbefrielse. 

Det är lite svårare att följa vad motionen avser i den andra att-satsen "övriga fall".  

Så här står det i våra nuvarande stadgar, paragraf 8, Avgiftsbefrielse/Nedsättning av 

avgift: 

 

Mom 1. Särskilda skäl 

Medlem kan då särskilda skäl föreligger efter förbundsstyrelsens prövning beviljas 

nedsättning av avgift eller helt befrias från skyldighet att erlägga sådan. 

 

De särskilda skälen är inte närmare preciserade och välvilligt skulle man ju kunna tolka 

det som att det motsvarar motionens "övriga fall" och att motionen på sätt och vis redan 

är tillgodosedd men förbundsstyrelsen anser ändå att nuvarande text behålls. 

 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen att avslå motion 19.1.X 


