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Förbundsstyrelsens förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förbundsstyrelsen kongressen besluta
att kongressen fastställer föreslagen dagordning
att kongressen fastställer föreslagen arbetsordning
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Dagordning
vid STs 12:e ordinarie kongress 24-26 maj 2016 på Nacka Strandsmässan.
1. Kongressen öppnas
2. Prövning att kongressen kallats enligt stadgarna
Förbundsstadgarna § 17 ”Förbundsstyrelsen kallar till kongressen senast åtta månader i förväg.”
Kallelse skickades till kongressen den 22 september 2015.
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 varje dag vid ankomst till kongressen ska gälla som upprop.
4. Val av tre kongressordförande
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att till kongressordförande välja:
Meeri Wasberg, Arbetsförmedlingen
Jimmy Haller, SiS
Anna Lind, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
5. Val av tre sekreterare för kongressen
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att till sekreterare välja:
Anitha Svantesson, förbundskansliet
Anette Brogren, förbundskansliet
Joel Degols, förbundskansliet
6. Val av protokolljusterare
Under kongressen kommer att upprättas ett ojusterat protokoll dag för dag (snabbprotokoll). Efter
kongressen redigeras dessa snabbprotokoll till ett beslutsprotokoll.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att beslutsprotokollet ska justeras av kongressordförandena.
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7. Val av rösträknare
Styrelsens förslag till rösträknare sänds ut senare.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att utse rösträknare enligt styrelsens förslag.
(Dessa rösträknare ska inte behöva träda i tjänst eftersom hela kongressen arbetar i systemet
Easymeet.)
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
att fastställa att för ombuden utgår en ekonomisk ersättning om 400 kronor per dag samt ytterligare
200 kronor efter klockan 20:00. Utöver detta utbetalas rese- och traktamentsersättningar samt
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
10. Val av ledamöter i eventuella utskott
Styrelsens förslag sänds ut senare.
11. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för 2015
Verksamhetsberättelsen för år 2015 behandlas av kongressen.
Förbundsstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att verksamhetsberättelsen för 2015 med godkännande läggs till handlingarna.
12. Revisorernas berättelse för 2015
Revisorerna föredrar sin berättelse för 2015.
13. Beslut om ansvarsfrihet
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.
14. Förbundsstyrelsens förslag till ekonomiska ersättningar, arvoden samt etiskt
förhållningssätt inom förbundet
att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag (Del 3).
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15. Förbundsstyrelsens förslag beträffande vision och verksamhetsinriktning 2017-2020
att besluta i enlighet med förbundsstyrelsens förslag (Del 4).
15:1 Kapitel 1 Vision
15:1.1 Vår vision
Så jobbar vi
Detta är vi
15:1:2 Detta vill vi
15:2 Kapitel 2 Verksamhetsinriktning 2017-2020
15:2:1 Detta ska vi göra
15:2:2 Lön och inflytande
15:2:3 Hållbart arbetsliv
15:2:4 Medlemsvärvning
15:2:5 Lokal facklig styrka
15:3 Kapitel 3 Ekonomi
16. Motioner och styrelsens yttranden (Del 5)
16.1 Motion 1. Avtalsrådet
16.2 Motion 2. Öka medlemsinflytandet
16.3 Motion 3. Centrala kollektivavtalsförhandlingar
16.4 Motion 4. RALS på myndigheterna
16.5 Motion 5. Förbundets lönepolitiska plattform
16.6 Motion 6. Stärk den fackligt ideologiska offensiven mot den antifackliga arbetsgivarpolitiken
och öka medlemmarnas engagemang
16.7 Motion 7. Lagstadgad arbetstidsförkortning
16.8 Motion 8. Arbetstidsförkortning
16.9 Motion 9. Välfärd-socialförsäkringar
16.10 Motion 10. Jämställdhet
16.11 Motion 11. Likabehandlings- och antidiskrimineringsarbetet
16.12 Motion 12. Mer drivande i likabehandlingsfrågor/mångfald
16.13 Motion 13. Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud
16.14 Motion 14. Studerandeverksamheten
16.15 Motion 15. Mötesplatser för förtroendevalda på avdelningsnivå
16.16 Motion 16. Byt ut ordet Facklig Förtroendeman mot Facklig förtroendevald
16.17 Motion 17. Utveckla den fackliga utbildningen
16.18 Motion 18. Medlemsavgifterna
16.19 Motion 19. Anslagsberäkning
16.20 Motion 20. Ombudsmännens roll och stöd till avdelningarna
16.21 Motion 21. Stoppa nedmonteringen av de regionala kontoren
16.22 Motion 22. Fördelning av ekonomiska och personella resurser
16.23 Motion 23. Ökat lokalt förhandlings- och avtalsstöd
16.24 Motion 24. Ombudsman för chefer
16.25 Motion 25. Kvalitetssäkring av kongressbeslut
16.26 Motion 26. STs hemsida
16.27 Motion 27. Därför väljer jag ST
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17. Det lönepolitiska arbetet under kongressperioden 2017-2020. (Del 7)
18. Beslut om fortsatt process för nytt förbundsnamn. (Del 6)
19. Val av förbundsordförande samt första och andra vice ordförande (Del 8)
19.1 Val av förbundsordförande
19.2 Val av första vice ordförande
19.3 Val av andra vice ordförande
20. Val av nio övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
21. Val av ersättare i förbundsstyrelsen
21.1 Val av sex ersättare
21.2 Fastställande av inbördes ordning mellan de valda ersättarna
22. Val av revisorer
22.1 Val av två revisorer
22.2 Val av två revisorsersättare
22.3 Fastställande av inbördes ordning mellan de valda revisorsersättarna.
23. Rapporter

att anse rapporterna som anmälda.
24. Ev uttalanden
Ev uttalanden utsändes senare.
25. Avslutning
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Arbetsordning
1. Tider
Tisdag den 24 maj
10.00

Registreringen börjar

11.00

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

11.30

Anförande av statsminister Stefan Löfven
Underhållning
Anförande av TCOs ordförande Eva Nordmark

12.30

Lunch (på samma våningsplan)

13.30

Kongressförhandlingarna inleds
Formaliafrågor

14.10

Verksamhetsberättelser
Revisorernas berättelser
Beslut om ansvarsfrihet
Beslut om ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden

14.30

Kaffe finns tillgängligt

15.00

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning 2017-2020 med hit hörande
motioner. Inledande behandling

17.30

Nomineringstiden till förbundsuppdrag avslutas

17.55

Kongresspresidiet anmäler vilka personer som blivit nominerade till
förbundsuppdrag

18.00

Ajournering av kongressen för utskottsarbete

18.00

Middag (på samma våningsplan)

19.00

Utskottsarbete för att behandla förbundsstyrelsens förslag till
verksamhetsinriktning 2017-2020 samt hit hörande motioner och yrkanden

21.00

Utskottsarbetet avslutas

21.20

Gemensamma utskottet sammanträder
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Onsdag den 25 maj
08.00

Registreringen börjar

09.00

Kongressförhandlingarna återupptas
Föredragning och behandling av gemensamma utskottets förslag till
verksamhetsinriktning 2017-2020 och tidigare ställda yrkanden som kvarstår.
Debatt och beslut

12.00

Lunch (på samma våningsplan)

13.00

Panelsamtal om framtidens lönebildning

14.00

Valfrågor
* 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

16.00

Internationell gästtalare

16.30

Kongressförhandlingarna ajourneras

18.30

Samling till STs stora medlemskväll (kongressfest)

24.00

Medlemskvällen avslutas
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Torsdag 26 maj
08.00

Registreringen börjar

09.00

Kongressförhandlingarna återupptas
Fortsatt behandling av verksamhetsinriktning 2017-2020 samt hit hörande tidigare ställda
yrkanden

11.00

Panelsamtal ”Statlig styrning i framtiden” med civilminister Ardalan Shekarabi

12.00

Lunch (på samma våningsplan)

13.00

Kongressförhandlingarna fortsätter

13.30

Panelsamtal om Arbetslivets digitalisering

14.30

Kongressförhandlingarna fortsätter

15.30

Förbundsordföranden har ordet
Avtackningar

16.00

Kongressen avslutas
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2. Offentlighet
Kongressens förhandlingar är offentliga.

3. Ekonomisk ersättning med mera till kongressombuden
Kongressen fattar beslut om den ersättning som ska utgå till kongressombuden.
Reseräkning lämnas till kongressbyrån senast klockan 12.00 den 26 maj.

4. Protokoll
På kongressen förs beslutsprotokoll. Hela mötet spelas också in på ljudfil som sparas på
förbundskansliet. Ombud samt avdelningarna kan begära att få ta del av ljudfilerna.

5. Beslut
Beslut fattas i första hand genom acklamation, i andra hand genom handuppräckning. Vid begäran av
räkning (votering) görs detta i mötessystemet. Vid personval sker val på samma sätt med undantag av
att handuppräckning inte sker.

6. Motionsbehandling
Kongressen har att besluta motionerna enligt följande tre svarsalternativ:
Bifall
Besvarad
Avslag

7. Rapporter
Inför kongressen har flera rapporter skickats ut och dessa är:
 Infrastrukturprogrammet
 Ekonomin i förbundet – Avdelningarna och anslagen
 Remissammanställning av utkast ”Verksamhetsinriktning 2017-2020”
Dessa rapporter behandlas inte utan anmäls till kongressen och är främst ett fördjupningsmaterial.
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8. Kongressens arbetsformer
Kongressens ledamöter kommer att arbeta med läsplatta och i mötessystemet Easymeet.
Vid registreringen första dagen får varje ombud kvittera ut sin läsplatta jämte laddare.
Kongressombuden har ansvar för sin läsplatta jämte laddare till dess att plattan och laddaren lämnas
tillbaka vid kongressens avslutning.
Innan kongressförhandlingar påbörjas genomförs en demonstration av systemet och alla får möjlighet
att testa det.
Att arbeta med Easymeet innebär att ordet begärs via läsplattan. Alla inlägg ska göras från talarstol
(det finns två talarstolar på podiet).
På läsplattan visas alla ärenden, alla talare och yrkanden (egna och andras).
Alla yrkanden ska skrivas in i Easymeet. Det görs antingen via läsplattan, alternativt med stöd av de
datorer som kommer att finnas uppställda i kongressalen. Kansliet kommer att bistå med hjälp att
skriva in för den som så vill. Det underlättar om material som ska skrivas in lämnas i förväg. Man kan
även ha med sig sitt yrkande på minnessticka, så hjälper kansliet till med att lägga in det i systemet.
Egna inskrivna yrkanden kan redigeras efter hand i läsplattan.
Även personvalen kommer att genomföras med hjälp av läsplatta och Easymeet.
Det kommer att finnas personal ute i kongressalen som snabbt kan hjälpa till om det behövs support.

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 Easymeet) framfört yrkande ställs under proposition.
Eventuell reservation inlämnas skriftligt till kongresspresidiet 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 till
kongresspresidiet innan förhandlingarna avslutats för dagen.

11. Utskottsremiss
Samtliga dagordningspunkter under § 14 behandlas i totalt 11 utskott. Samtliga ombud sitter med i ett
utskott enligt förslag från förbundsstyrelsen. I varje utskott deltar en ledamot från förbundsstyrelsen.
Varje utskott har att ta ställning till förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning (att-satserna)
samt till de yrkanden som framförts i plenum under den inledande behandlingen av
verksamhetsinriktningen och de motioner som har aktualitet i ämnet.
Utskottet har avslutat sitt arbete när det skriftliga yttrandet finns och när det inom sig har valt två
personer att ingå i ett gemensamt utskott. Varje ombud har möjlighet att i detta anmäla en avvikande
uppfattning till majoriteten.
De två valda representanterna från varje utskott ska föra utskottets diskussioner vidare i ett för
samtliga utskott gemensamt beredningsorgan. Det gemensamma utskottet består av 22 ledamöter,
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valda av utskotten ovan. I det gemensamma utskottets möte deltar också tre ledamöter från
förbundsstyrelsen. Det gemensamma utskottet utser inom sig en ordförande.
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.

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.

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 etcetera) när kongressen väl inletts, får ersättare inträda för hela återstoden av kongressen.
Sådan ersättare ska registreras.

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

16. Röstlängd
Röstlängd upprättas efter registreringen varje morgon. Den kan aktualiseras löpande med ledning av
de uppgifter ledamöterna skriftligen lämnar till kongresspresidiet när de




lämnar kongressen
återkommer till kongressen
kommer senare än starttidpunkten för dagen.

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 som tjänstgjorde omedelbart före har.

18. Nominering av kandidater till förtroendeuppdrag i förbundet
Kongressens ledamöter nominerar eventuella motkandidater till de av valberedningen föreslagna
innan första dagens förhandlingar är avslutade. Nomineringarna lämnas till kongresspresidiet. 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.
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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.

15

16

www.st.org

17

