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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att
godkänna föreslagen dagordning
att
fastställa föreslagen arbetsordning
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Inledning
STs kongress kommer genomföras digitalt. Situationen med Covid 19 förhindrar oss att ha
en kongress i ”normal” form.
Denna arbetsordning – dagordning – program bygger i allt väsentligt på tidigare utskickad
handling. Men med hänsyn till situationen har den fått ett förändrat innehåll. Främst
avseende följande (ändringarna i förhållande till tidigare utskickat förslag är markerat med
röd text:
1. En ytterligare dagordningspunkt har tillkommit. Denna dagordningspunkt (8A) är
föranledd av den digitala omröstningen den 26 maj att ajournera kongressen.
2. Nya namn som förslag till mötesordföranden.
3. Rösträknare och justerare är samma personer.
4. Utskottsarbete föreslås ske om situationen kräver det.
5. Helt nya programtider.
6. Annan teknik och arbetsordning för genomförande av mötet.
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Dagordning
vid STs 13:e ordinarie kongress.
1. Kongressen öppnas
2. Prövning att kongressen kallats enligt stadgarna
3. Upprop
4. Val av tre kongressordförande
5. Val av tre sekreterare för kongressen
6. Val av protokolljusterare
7. Val av rösträknare
8.
a
b

Anmälan av protokoll från den 26 maj 2020.
Beslut om dagordning och arbetsordning

9. Beslut om ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud
10. Fastställande av antal utskott samt val av ledamöter i eventuella utskott
11. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2019
12. Revisorernas berättelse för 2019
13. Beslut om ansvarsfrihet
14. Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet
och koncernen samt disposition av resultatet.
15. Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska ersättningar och arvoden inom
förbundet
16. Förbundsstyrelsens förslag beträffande verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–
2024
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17. Motioner och styrelsens yttranden
18. Program socialförsäkringssystemet
19. Program digitaliseringen
20. Beslut om stadgeändringar
21. Val av förbundsordförande samt första och andra vice ordförande
21.1 Val av förbundsordförande
21.2 Val av första vice ordförande
21.3 Val av andra vice ordförande
22. Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
23. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
23.1 Val av sex ersättare
23.2 Fastställande av inbördes ordning mellan de valda ersättarna
24. Val av revisorer
24.1 Val av två revisorer
24.2 Val av två revisorsersättare
24.3 Fastställande av inbördes ordning mellan de valda revisorsersättarna
25. Rapporter
26. Eventuella uttalanden
27. Avslutning
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Dagordning – med förslag till beslut
vid STs 13:e ordinarie kongress
1. Kongressen öppnas
Detta skedde formellt redan den 26 maj.
2. Prövning att kongressen kallats enligt stadgarna
Förbundsstadgarna § 17 ”Förbundsstyrelsen kallar till kongressen senast åtta månader i
förväg.” Även detta skedde den 26 maj 2020.
Kallelse skickades till kongressen den 4 september 2019.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar att uttala att den kallats enligt
stadgarna.
3. Upprop
Kongressens sammansättning framgår av särskild förteckning över ombud och
förbundsstyrelsens ledamöter.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att den registrering som sker vid inloggning i VoteIT ska gälla som upprop.
4. Val av tre kongressordförande
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att till kongressordförande (tillika moderatorer) välja:
•

Anna Bergkvist, Styrelsepost

•

Johan Groth, extern

•

Maria Persson, Universitet och Högskolor

5. Val av tre sekreterare för kongressen
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att till sekreterare välja:
•

Marcia Munoz, förbundskansliet

•

Bojana Mandic, förbundskansliet

•

Tomas Ahlström, förbundskansliet
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6. Val av protokolljusterare
Samtliga beslut i kongressen dokumenteras löpande i VoteIT. Dokumentation ligger till grund
för det beslutsprotokoll som upprättas efter kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att beslutsprotokollet ska justeras av kongressordförandena samt justerarna.
att välja N.N samt N.N att justera beslutsprotokollet.
7. Val av rösträknare
Rösträkning kommer att ske i mötessystemet VoteIT. Rösträknare kan ha en roll i att hjälpa
kongresspresidiet tolka vissa omröstningar. De rösträknare som väljs föreslår tillika vara
justerare av protokollet.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att utse tidigare valda justerare som rösträknare.
8. Beslut om dagordning och arbetsordning
8:1

Dagordning
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att fastställa dagordning enligt styrelsens förslag.

8:2

Arbetsordning
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att fastställa arbetsordning enligt styrelsens förslag.

9. Beslut om ekonomisk ersättning med mera till kongressens ombud
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att fastställa förslag enligt del 2 av kongresshandlingarna.
10. Fastställande av antal utskott samt val av ledamöter i eventuella utskott
I det fall det krävs finns beredskap för utskottsarbete.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att förbundsstyrelsen lägger förslag till utskottsarbete om det krävs.
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11. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning för 2019
Verksamhetsberättelsen och årsredovisning för år 2019 behandlas av kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för 2019 med godkännande läggs till
handlingarna.
att kongressen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och
koncernen i enlighet med förslag.
12. Revisorernas berättelse för 2019
Revisorerna föredrar sin berättelse för 2019.
Revisorerna tillstyrker att förbundsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen för moderförbundet och koncernen.
13. Beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2019.
14. Beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för
moderförbundet och koncernen
Kongressen föreslås besluta:
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderförbundet och koncernen i
enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
att disponera årets resultat i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.
15. Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska ersättningar och arvoden inom
förbundet
att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag (Del 3).
16. Förbundsstyrelsens förslag beträffande verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–
2024 (Del 4)
16:1 Verksamhetsinriktning
16:1 Ett demokratiskt samhälle
16:1:1 Facklig styrka
16:1:2 Facklig kamp
(Under punkten behandlas motionerna 2, 3, 4, 5, 6 samt motion 7)
16:1:2 ”Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och löneutveckling”
16:1:2:1 Facklig styrka
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16:1:2:2 Facklig kamp
(Under punkten behandlas motionerna 11, 12, 13, 14, 17 samt 18)
16:1:3 ”Stark facklig organisering och stort inflytande”
16:1:3:1 Facklig styrka
16:1:3:2 Facklig kamp
(Under punkten behandlas motion 25, 26)
16:2 Ekonomi
(Under punkten behandlas motionerna 35, 37 och 38)
17. Motioner och styrelsens yttranden (Del 5) (kursiverad och understruken text = motion
som behandlas under annan dagordningspunkt)
17.1 Motion 1. Generell välfärd och social trygghet
17.2 Motion 2. Stärk tjänstemannarollen
17.3 Motion 3. STs roll att bidra till ett demokratiskt samhälle med allas lika värde
17.4 Motion 4. Frågan om jämställdhet
17.5 Motion 5. Utbildning i det svenska välfärdssystemet
17.6 Motion 6. Värna den generella välfärdsmodellen
17.7 Motion 7. Privata sjukvårdsförsäkringar
17.8 Motion 8. Förändra den individuella lönesättningen
17.9 Motion 9. Ej påverkbar ingångslön
17.10 Motion 10. Skarpare skrivning i § 9 RALS
17.11 Motion 11. Arbetsmiljö
17.12 Motion 12. Arbetsmiljö
17.13 Motion 13. Våld och hot i arbetslivet
17.14 Motion 14. Hot och våld
17.15 Motion 15. Arbetstidsförkortning
17.16 Motion 16. Kräv generell arbetstidsförkortning i avtalsrörelsen 2020
17.17 Motion 17. Hållbart arbetsliv - möjlighet att arbeta deltid
17.18 Motion 18. Långvarigt arbetsliv och utveckling/kompetensutbyte
17.19 Motion 19. Tvisteförhandlingar
17.20 Motion 20. Översyn utebliven information
17.21 Motion 21. Återgång till Fackförbundet ST för tidigare utträdande medlem
17.22 Motion 22. Ett förbättrat medlemsregister
17.23 Motion 23. Medlemskap för stipendiater
17.24 Motion 24. Digitalt röstningsförfarande
17.25 Motion 25. Förutsättningar för fackligt uppdrag
17.26 Motion 26. Ett mer konkurrenskraftigt fackförbund
17.27 Motion 27. En transparent organisation
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17.28 Motion 28. Ändrade kriterier för Guldnålen
17.29 Motion 29. Begränsa antal mandatperioder för ordinarie ledamöter
17.30 Motion 30. Representation av bolag i förbundsstyrelsen
17.31 Motion 31. Fördelning av mandat inom förbundsstyrelsen
17.32 Motion 32. Turordning för ersättare till förbundsstyrelsen
17.33 Motion 33. Medlemsförmåner i form av försäkringar och bolån mm
17.34 Motion 34. Övriga medlemsförmåner
17.35 Motion 35. Rabattkod i ST-butiken
17.36 Motion 36. Tjänste-ID
17.37 Motion 37. Säkerställa förbundsgemensamma resurser till lokalt fackligt arbete
17.38 Motion 38. Ombudsmännens förutsättningar
17.39 Motion 39. STs hemsida
18. Program socialförsäkringssystemet
(Under punkten behandlas motion 1)
19. Program digitaliseringen
(Under punkten behandlas motion 36)
20. Beslut om stadgeändringar
att kongressen beslutar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag
(Under punkten behandlas motionerna 21, 23, 24, 29, 30, 31 samt 32.)
21. Val av förbundsordförande samt första och andra vice ordförande (Del 8)
21.1 Val av förbundsordförande
21.2 Val av första vice förbundsordförande
21.3 Val av andra vice förbundsordförande
22. Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
23. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
23.1 Val av sex ersättare
23.2 Fastställande av inbördes ordning mellan de valda ersättarna
24. Val av revisorer
24.1 Val av två revisorer
24.2 Val av två revisorsersättare
24.3 Fastställande av inbördes ordning mellan de valda revisorsersättarna.
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25. Rapporter
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse rapporterna som anmälda.
26. Eventuella uttalanden
Eventuella uttalanden utsänds senare.
27. Avslutning
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Arbetsordning
1. Program/Hålltider
(OBS utöver start och avslut preliminära tider)
MÅNDAG 5 OKTOBER

08.30

Registreringen börjar. Uppkoppling till mötesplattformen Teams samt
mötesverktyget VoteIT. Närvarolista och röstlängd sköts via VoteIT.

10.00

Kongressen inleds
Anförande av STs ordförande Britta Lejon
Kongressen förklaras återöppnad.

10.20

Kongressförhandlingarna inleds
Dagordningens formaliapunkter 1 - 5

10.45

Paus

11.00

Det tidigare valda Kongresspresidiet tar över.
Behandling av dagordningens punkt 6 - 10.

11.30

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning (§§ 11-14)
Revisorernas berättelser
Beslut om ansvarsfrihet

12.00

Lunch

13.00

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning och ekonomi
2021–2024 (§ 16)
Del 4 avsnitt 16:1:1 ”Ett demokratiskt samhälle”
Behandling av § 18 ”Program socialförsäkringssystemet” (§ 18, Del 7)

14.30

Forts, behandling verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–2024,
Del 4 avsnitt 16:1:2 ”Ett hållbart arbetsliv med goda anställningsvillkor och
löneutveckling”
Behandling § 19 Program Digitalisering (Del 8)
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Forts, behandling av verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–2024,
Del 4 avsnitt 16:1:3 ”Stark facklig organisering och stort inflytande”
16.55

Nomineringstiden till förbundsuppdrag avslutas

17.00

Kongresspresidiet anmäler vilka personer som blivit nominerade till
förbundsuppdrag

17.00

Slut första dagen

TISDAG 6 OKTOBER

08.30

Registreringen börjar. Uppkoppling till mötesplattformen Teams samt
mötesverktyget VoteIT

09.00

Behandling av ekonomi, del 4 avsnitt 16:2
Behandling av § 15. Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska
ersättningar och arvoden inom förbundet (Del 3)

10.30

Valfrågor (Del 9)
• Förbundsordförande
• Första vice förbundsordförande
• Andra vice förbundsordförande
• Nio (9) övriga styrelseledamöter
• Sex (6)ersättare i förbundsstyrelsen
• Två (2) revisorer
• Två (2) revisorsersättare
Vid valen sker en presentation av de kandidater som valberedningen föreslår samt
eventuella motkandidater
12.00

Lunch

13.00

Behandling av stadgeförslag, § 20 i dagordningen.

13.30

Behandling kvarvarande frågor verksamhetsinriktning och ekonomi 2021–
2024, del 4 samt ev motioner (del 5)
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14.00

Reservtid

14.30

Förbundsordföranden har ordet
Avtackningar

15.00

Kongressen avslutas

(Avtalsinformation efter att kongressen avslutats).
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2. Offentlighet
Vid kongressen deltar ombud och inbjudna som har tillgång till länken.

3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden
Kongressen fattar beslut om den ersättning som ska utgå till kongressombuden.
Reseräkning ska skickas in till förbundskansliet senast en månad efter kongressen.

4. Protokoll
På kongressen förs beslutsprotokoll.

5. Beslut
Beslut fattas igenom s.k. omvänd acklamation eller genom omröstning i mötessystemet
VoteIT.

6. Motionsbehandling
Kongressen har att besluta motionerna enligt följande tre svarsalternativ:
•

Bifall

•

Besvarad

•

Avslag

7. Rapporter
Till kongressen har tre rapporter skickats ut och dessa är:
•

Uppföljning

•

Ekonomin i förbundet. Fördjupning

•

Remissammanställning av utkast ”Verksamhetsinriktning 2021–2024”

Dessa rapporter behandlas inte utan anmäls till kongressen och är främst ett
fördjupningsmaterial.

8. Kongressens arbetsformer
Kongressen är digital.
Begäran om ordet antingen direkt i Teams eller om en större mängd inlägg är att förvänta
via VoteIT. Kongresspresidiet beslutar om sätt att begära ordet och fördelar ordet.
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I VoteIT visas alla ärenden, deltagare med och utan rösträtt, samtliga yrkanden (egna och
andras) och utfall av i VoteIT genomförda omröstningar.
Alla yrkanden ska skrivas in i VoteIT.

9. Rätt att gå före uppgjord talarlista
Kongresspresidiet, styrelsens föredragande eller förbundsordföranden har rätt att
omedelbart erhålla ordet oberoende av uppgjord talarlista. Samma rätt tillkommer
eventuell utskottsordförande i gemensamma utskottet/motsvarande eller kanslianställd
som förbundsstyrelsen utsett.

10. Yrkanden och eventuella reservationer
Endast skriftligt (i VoteIT) framfört yrkande ställs under proposition.
Eventuell reservation inlämnas per mail till staben@st.org (ange i rubriken viken § i
dagordningen reservationen avser samt namn och ombudsnummer på reservanter) i
omedelbar anslutning till att ifrågavarande punkt på dagordningen behandlas och innan
nästa punkt på dagordningen tagits upp. Reservation kan senare kompletteras med skriftlig
motivering, vilken i så fall ska inges via mail till staben@st.org innan förhandlingarna
avslutats för dagen.

11. Utskott
Fråga(-or) som inte kan avgöras direkt efter avslutad debatt kan remitteras till ett utskott.
En förutsättning för att en fråga(-or) ska behandlas i ett utskott är att kongressen fattat
beslut om remiss.
Fråga(-or) som behandlats i utskott ska skriftligt överlämnas till kongressen där utskottets
förslag till överväganden/beslut tydligt framgår. Förbundsstyrelsen ska ha möjlighet att
yttra sig över det som utskottet kommit fram till. Utskottets ordförande (eller den som
utskottet utsett) föredrar muntligt sitt förslag till kongressen. Därefter lämnas ordet till
förbundsstyrelsens föredragande i ärendet.
I det fall det kommer fram särskilt komplicerade frågor kan dock en annan form av
utskottsbehandling behöva ske. Förbundsstyrelsen kommer att vid behov vara beredd på
att föreslå en hanteringsordning om detta behov uppstår.

12. Ärendenas turordning
Kongresspresidiet fastställer turordningen för ärendenas behandling.
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13. Tidsbegränsning
Talartiden vid första inlägget på en dagordningspunkt är 3 minuter och därefter 1 minut.
Kongresspresidiet har rätt att besluta om ändring.
I det fall ärende har utskottsbehandlats, gäller tidsbegränsning om 1 minut.
Undantagna från tidsbegränsning är föredragning av ärenden, men även dessa kan
tidsbegränsas genom beslut av kongresspresidiet.
För att garantera att så många som möjligt får möjligheten att tala kan kongresspresidiet fatta
beslut om användning av s.k. första och andra talarlista. Detta innebär att person som redan
yttrat sig och som önskar yttra sig igen får vänta tills alla som inte yttrats fått göra det.

14. Inträde av ersättare
Ombud och förbundsstyrelseledamot ska tjänstgöra under hela kongressen. Uppstår
förhinder innan kongressen har börjat inträder ersättare under hela kongressen.
Uppkommer allvarligt förhinder (sjukdom etc.) när kongressen väl inletts, får ersättare
inträda för hela återstoden av kongressen. Sådan ersättare ska registreras till mailadress xx
och detta ska uppmärksammas till kongresspresidiet muntligt under kongressen. Ombud
som får förhinder ansvarar att informera ombud som träder in i ombudets ställe.
När sådan ändring sker kommer röstlängden i VoteIT att uppdateras via ordningsfråga som
väcks av den som önskar genomföra ändringen eller av kongresspresidiet.

15. Revisorer
Revisorer har närvaroskyldighet under hela kongressen. I revisionsfrågor har de dessutom
yttrande- samt förslagsrätt, se förbundsstadgan § 13.

16. Röstlängd
Röstlängd upprättas efter registreringen. Den kan uppdateras med ledning av de uppgifter
ledamöterna skriftligen lämnar till kongresspresidiet via mail till XX. Varje ändring i
röstlängden ska dokumentera i VoteIT.

17. Rösträtt för kongressordförande
I vissa situationer har kongressordföranden utslagsröst, se förbundsstadgan § 20. I det fall
tjänstgörande ordförande vid kongressen inte är ombud och därmed saknar rösträtt, gäller
den mening som den kongressordförande med rösträtt som tjänstgjorde omedelbart före
har.
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18. Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag i förbundet
Kongressens ledamöter nominerar eventuella motkandidater alternativa kandidater till de
av valberedningen föreslagna innan första dagens förhandlingar är avslutade.
Nomineringarna sker i direkt i VoteIT. Möjliga att nominera är de som
•

finns med bland de som tidigare (till valberedningen) nominerats av avdelningarna

•

valberedningen har föreslagit

Innan förhandlingarna avslutats första dagen meddelar kongresspresidiet vilka
nomineringar som kommit in. Nomineringarna finns under respektive dagordningspunkt i
VoteIT.
När kongressen går till val meddelar valberedningens ordförande (på nytt) vilka
motkandidater som enligt ovan nominerats under kongressens första dag. Sådan
motkandidat ska, för att väljas, på nytt föreslås av kongressombud från talarstolen.
Valen regleras i förbundsstadgarna, § 22.
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