Fackförbundet ST Framtidskongressen 2016
Snabbprotokoll dag 3

§1 Förhandlingarna återupptogs kl. 09:00

§2 Prisutdelning
ST-quiz

§3 Bokpresentation
Ann Dahlin, reporter på Publikt, presenterar boken hon skrivit "Makten bakom orden". Den handlar
om när statstjänstemännen fick strejk- och förhandlingsrätt 1966, för 50 år sedan.

Permission godkänd, Christer Tak, 84, Från 2016-05-26 kl 09:20 till 2016-05-26 kl 09:40. Han avser att
ta fram källmaterial inför inlägg.

§4 Internationell gäst
Britta Lejon hälsar välkommen David Dorkeeno, PSI, baserad i Togo. Han berättar om de fackliga
utmaningarna i PSI:s regioner i Afrika.

§5 Dagordningspunkt 24 Internationellt Uttalande
Britta Lejon, Föredragande (09:49 - 09:50)

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anta ett uttalande om bland annat flyktingkrisen.

Anna Rönmark, 124 (09:53 - 09:54)
Hur kan vi hjälpa arbetare som förbereder fotbolls-VM i Qatar?

Tomas Kihlbert, 44 (09:54 - 09:56)
Fler myndigheter än Migrationsverket är med och tar emot flyktingar, bland annat Polisen vid
gränskontrollen. Jag yrkar därför att texten ändras så att det framgår.

Britta Lejon, Föredragande (09:56 - 09:58)
Många myndigheter och bolag är delar av flyktingmottagningen. Det skulle FS naturligtvis kunna
justera så att det framgår tydligare.

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade
att
flyktingkrisen.

i enlighet med förbundsstyrelsens jämkade förslag anta uttalandet om

Uttalande om prisdumpning och upphandling

Peter Lennartsson, Föredragande (09:59 - 10:00)

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anta ett uttalande om prisdumpning och upphandling.

Presidiet beslutar att skjuta på denna punkt till senare.

§6 Dagordningspunkt 16.5 Motion 5. Förbundets lönepolitiska plattform

Försäkringskassan yrkar

att
Förbundet under kommande kongressperiod omarbetar den lönepolitiska
plattformen mot en mer tydlig utgångspunkt i den facklige medlemmens intresse.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.

Thomas Åding, 29 (10:03 - 10:05)
Vi har till förra kongressen motionerat om nästan exakt samma sak. Vi tycker inte att FS riktigt jobbat
med frågan så som kongressen då beslutade. Men pga vad som beslutades igår om lönepolitiken
nöjer vi oss med att motionen besvaras.

Seva Budak, 126 (10:05 - 10:06)
#2 Yrkar bifall till motionen 5
Att förbundet under kommande kongressperiod omarbetar den lönepolitiska plattformen mot en
mer tydlig utgångspunkt i medlemmens intresse

Helena Perlerot, Föredragande (10:06 - 10:08)
Nu ska det bli verkstad fyra år framåt. Vi beslutade igår om en plattform. Från FS anser vi därför att
motionen är besvarad.

Inga ytterligare förslag fanns

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

§7 Dagordningspunkt 16.17 Motion 17. Utveckla den fackliga utbildningen

Universitets- och högskoleområdet yrkar:
att
utbildningar även ska ges på regional nivå om att teckna lokala kollektivavtal och om
förhandlingar som rör inflytande genom MBL eller samverkan, övertalighet och turordning.
att
utbildningar i arbetsmiljö ska kompletteras så att kunskap finns hos skyddsombud om
det fackliga förhållningssättet att ställa krav på arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet.

att
utbildningar i jämställdhet och likabehandling ska bedrivas systematiskt och ingå som
ett ordinarie inslag i utbildningstrappan.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå den första att-satsen,

att

anse den andra och den tredje att-satsen besvarade.

Maria Persson, 74 (10:11 - 10:14)
#1 ST inom UH yrkar bifall till motionen
Vi undrar om FS missförstått. Vi vill inte göra om utbildningstrappan, men vi vill komplettera den. Vi
vill hävda den lokala fackliga styrkan. Därför är e-utbildning inget alternativ för exempelvis
förhandlingar. Det är centralt med kunniga lokala förtroendevalda. Vi yrkar bifall till motionen i sin
helhet.

Karin Svenning, 39 (10:14 - 10:14)
#2 ST inom polisen yrkar bifall till motionen

Ann-Christin Fällén, Föredragande för FS(10:14 - 10:16)
Det är ingen som vill försämra studierna, tvärtom. Förhandlingsrätten är inte delegerad hela vägen
ut. Det finns planer på fler utbildningar.

Inga ytterligare förslag fanns.

Kongressen beslutade efter omröstning
att

bifalla motionen i sin helhet.

§8 Dagordningspunkt 16.1 Motion 1. Avtalsrådet
Forskning och tillväxt yrkade
att
stadgarna eller anvisningar från förbundsstyrelsen ska förtydligas så att det skrivs i
första hand protokoll och i andra hand minnesanteckningar från dessa avtalsrådens möten,
att
informationen till ombuden blir sådan att det oftast är möjligt innan mötet att
åtminstone diskutera förslagen med sin avdelningsstyrelse och om möjligt med sina medlemmar,
att
arbetsformer utvecklas för att garantera avtalsrådets ledamöter ett reellt inflytande,
för att främja medlemmarnas inflytande och delaktighet, över de frågor som behandlas.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

förbundsstyrelsen ska göra en översyn av riktlinjerna,

att

motionerna 1, 2 och 3 i övrigt ska anses besvarade.

Gabriel Thott, 77 ställde en ordningsfråga.
Lottar presidiet motionsordningen? Nej, svarar kongressordföranden. Från och med nu kommer
motionerna att hanteras i nummerordning.

Elisabeth Chougui, 125 (10:22 - 10:23)
#1 Tilläggsyrkande Motion 1
Valkorporationen yrkar att FS vid översynen av riktlinjerna tar särskild hänsyn till svårigheterna för
de av valkorporationen utsedda ombuden att klara att försäkra sig om att de små avdelningarna och
deras medlemmar får insyn i förhandlingarna och ett demokratiskt inflytande över valkorporationens
beslut inför avtalsrådens ställningstagande.

EvaLena Moser, 69 (10:23 - 10:24)
#2 Bifall till tredje att-satsen
Yrkar bifall till den tredje att-satsen

Karin Svenning, 39 (10:24 - 10:25)
#3 Tilläggsyrkande, polisen
ST inom polisen vill ha ett tilläggsyrkande i första att-satsen, "samt redovisa resultaten"

Peter Lennartsson, Föredragande (10:25 - 10:27)
FS vidhåller sitt svar på motionerna 1, 2 och 3 och hänvisar till §45 i stadgarna.

Bosse Olsson, 120 (10:27 - 10:28)
Tänker FS ta till sig medskicket?

Peter Lennartsson, Föredragande (10:28 - 10:28)

Ja, det är FS avsikt.

EvaLena Moser, 69 (10:29 - 10:30)
Vägen till beslut i avtalsråden känns inte alltid väl förankrade. Det är jätteviktigt att vi känner igen vår
politik.

Debatten avslutad

Kongressen beslutade
att

hantera att-sats ett i enlighet med förbundsstyrelsens förslag.

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå att-sats två

Kongressen beslutade efter omröstning
att

bifalla motionens tredje att-sats.

§9 Dagordningspunkt 16.2 Motion 2. Öka medlemsinflytandet
Försäkringskassan yrkar
att
Fackförbundet ST inleder avtalsrörelsen i god tid så att medlemmar hinner komma
ikapp med det nya avtalsläget och behoven framöver samt att tid för medlemsdiskussioner planeras
in i tidsschemat och att avdelningens förtroendevalda på ett tydligt vis kan samla in yrkanden från
medlemmar.
att
Fackförbundet ST förbättrar processen med avtalsråd under avtalsrörelser som ska
säkerställa att avdelningar hinner ta diskussioner inom sina avdelningsstyrelser och komma väl
förbereda för diskussioner på avtalsråden. Det innebär att nödvändigt material inför avtalsråden
behöver vara ute i så god tid som möjligt för att avdelningarna ska hinna förbereda sig. Det innebär
också att det ska finnas utrymme för diskussioner och debatt under avtalsråden.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

förbundsstyrelsen ska göra en översyn av riktlinjerna,

att

motionerna 1, 2 och 3 i övrigt ska anses besvarade.

Peter Karlsson, 24 (10:33 - 10:33)

#2 Tilläggsyrkande
Motionen ska anses vara besvarad med följande tilläggsyrkande:
Att de tilltänkta nya riktlinjerna beslutas på nästa förbundsstämma

Peter Lennartsson, Föredragande (10:34 - 10:35)
Hittar FS former för nya riktlinjer vill vi kunna börja tillämpa dem redan under innevarande
avtalsrörelse, dvs innan nästa förbundsstämma i maj nästa år.

Anita Engvoll, 48 (10:36 - 10:36)
Man borde kunna pröva nya arbetsformer. Jag yrkar på bifall på hela motion 2

EvaLena Moser, 69 (10:36 - 10:37)
Varför inte börja diskutera detta på kommande ordförandekonferens?

Peter Lennartsson, Föredragande (10:37 - 10:38)
Vi har förstått budskapet. Självklart går det bra med en diskussion på ordförandekonferensen.

Debatten avslutad

Bifall av hela motionen ställs mot FS förslag att den ska anses besvarad

Omröstning

Kongressen beslutade efter omröstning och rösträkning
att

bifalla motionen.

Kongressen beslutade
att

bifalla tilläggsatt-satsen.

§10 Uttalande forts. Dagordningspunkt 24 Uttalande Prisdumpning och upphandling

Tony Moros, 83 (10:44 - 10:45)
Påpekar att det inte bara borde stå "statliga myndigheter" i uttalandet, utan även bolag.

Ann-Marie Bredberg, 66 (10:45 - 10:46)
#1 Yrkande om omformulering av "Uttalande om upphandling och prisdumpning"
Avd 213 yrkar att FS omformulerar texten så att även myndigheter och bolag som inte finansieras av
skattemedel inkluderas på ett bättre sätt. T.ex. i inledningen av andra stycket "Varje SKATTEkrona
måste användas..." Vidare i andra styckets andra mening ....när STATEN upphandlar..."

Peter Lennartsson, Föredragande (10:48 - 10:49)
FS väljer att stå fast vid det ursprungliga uttalandet.

Anita Engvoll, 48 (10:49 - 10:50)
frågar FS om uttalandet gäller alla delar av ST och hela dess kollektivavtalsområde.

Peter Lennartsson, Föredragande (10:50 - 10:51)
Där vi har medlemmar och man riskerar att bli upphandlad kan villkoren påverkas negativt.

Ann-Marie Bredberg, 66 (10:51 - 10:52)
#2 Yrkande 2 angående "Uttalande om upphandling..."
Avd 213 yrkar på att ordet "skattekrona" i inledningen av andra stycket ändras till "krona"

Peter Lennartsson, Föredragande (10:52 - 10:52)
FS kan jämka sig till att ta bort "skatte" och endast använda ordet "krona".

Debatten är avslutad.

Kongressen beslutade
att
i enlighet med förbundsstyrelsens jämkade förslag anta uttalandet om
prisdumpning och upphandling.

§11 Valkorporationen tackar för Bosse Olssons insats för de små avdelningarna, då han nu går i
pension

Ajournering
Kongressen beslutade kl 10:59
att ajournera förhandlingarna för att lyssna till förvaltningsminister Ardalan Shekarabi. Därefter
följer ett panelsamtal där även Britta Lejon deltar. Hon förmedlar medlemmarnas frågor till
ministern. Även kongressledamöter ställer frågor.

Förhandlingarna återupptogs kl 12:45

§12 Dagordningspunkt 16.3 Motion 3. Centrala kollektivavtalsförhandlingar

Regeringskansliet yrkar
att
förbundsstyrelsen beslutar att se över förhandlingsorganisationen så att de centrala
kollektivavtalen blir mer förankrade i avdelningarna.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

motionen ska anses besvarad.

Anita Engvoll, 48 (12:45 - 12:48)
#1 Yrkar bifall till motionen
Varför bifall? Viktig markering om att detta brådskar.
FS formulering "Vid enstaka tillfällen" är lite luddigt. Yrkar därför bifall till motionen.

EvaLena Moser, 69 (12:49 - 12:50)
#2 Bifall
Yrkar bifall till motionen
det handlar om inflytande och delaktighet. i efterhand upptäcker vi konstigheter som påverkar oss i
avdelningarna direkt. därför yrkar vi bifall

Angelica Hultgren, 42 (12:50 - 12:50)
#3 ST inom Polisen yrkar bifall till motionen i sin helhet

Peter Lennartsson, Föredragande (12:50 - 12:52)
FS ska göra en översyn av riktlinjerna, som jag sagt tidigare. Vi kvarstår i vår uppfattning att vi anser
motionen besvarad.

Debatten avslutad

Omröstning

Kongressen beslutade efter omröstning
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

§13 Dagordningspunkt 16.4 Motion 4. RALS på myndigheterna
Regeringskansliet yrkar
att förbundet arbetar för att myndigheterna i så stor utsträckning som möjligt ska följa
revisionsperioderna för att säkerställa underlagen inför revisionerna.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå motionen.

Peter Lennartsson, Föredragande (12:59 - 13:01)
Motionen leder till större styrning av de lokala avdelningarnas val av tidpunkt för revisionerna. Och
sådan styrning vill inte FS ha. Därför yrkar FS avslag till motionen.

Anita Engvoll, 48 (13:01 - 13:02)
#1 Bifall
Besta har för stor vikt i lönesättning. FS bör arbeta mer om värdesystem.
Tills dess bör myndigheterna förlägga revisionerna så tätt som möjligt.

Debatten avslutad

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå motionen.

§14 Dagordningspunkt 16.10 Motion 10. Jämställdhet
Universitets- och Högskoleområdet yrkar
att

resurser avsätts så arbetet med jämställdhetsintegreringen påbörjas omgående

att
ST tar fram en strategi för jämställdhetsintegrering i enlighet med ovanstående
beskrivning och
att
en första avrapportering av arbetet med jämställdhetsintegreringen sker till
förbundsstämman 2017

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

anse motionen besvarad.

Alejandra P Carrasco, 70 (13:04 - 13:08)
#6 Tilläggsyrkande
Att ST tar fram en strategi för systematiskt jämställdhetsarbete.

#7 - Alejandra P Carrasco, 70
Tilläggsyrkande

Att resurser avsätts så ett systematiskt jämställdhetsarbete påbörjas omgående.

#8 - Alejandra P Carrasco, 70
Tilläggsyrkande
Att en första avrapportering av det systematiska jämställdhetsarbetet sker på förbundsstämman
2017.

Daniel Granath, 123 (13:08 - 13:09)
#9 Tilläggsyrkande
Yrkande att motionens tre Att-satser ändras enligt följande:
Att

resurser avsätts så att ett systematiskt jämställdhetsarbete kan påbörjas omgående

Att

ST tar fram en strategi för systematiskt jämställdhetsarbetet och

Att
en första avrapportering av det systematiska jämställdhetsarbetet sker till
förbundsstämman 2017

Alejandra P Carrasco, 70 ställde en ordningsfråga.

Åsa Hole, Föredragande (13:11 - 13:13)
FS anser att vi arbetar väldigt aktivt för att var och en ska kunna utforma sitt eget liv. FS yrkar på att
motionen är besvarad. Yrkar också på avslag på alla tilläggsyrkanden.

Alejandra P Carrasco, 70 (13:13 - 13:14)
Jag vet att det görs saker hela tiden. Men problemet är att det inte sker systematiskt. Det behövs
medvetna beslut. Därför yrkar jag bifall till våra tilläggsyrkanden.

Debatten avslutad

Ing-Marie Nilsson, 5 ställde en ordningsfråga.
FS har besvarat motionen. Nu yrkas det på att de tre att-satserna ska strykas och ersättas med andra.
Hur ska då FS kunna besvara motionen?

Alejandra P Carrasco, 70 ställde en ordningsfråga.
Att lägga tilläggsyrkanden är möjligt att göra i en demokratisk process.

Bosse Olsson, 120 ställde en ordningsfråga.
Det var inte tydligt vad vi skulle ta ställning till.

De tre tilläggsyrkandena ställs mot FS förslag. Kongressen kan inte entydigt godkänna en sådan
propositionsordning.

Bosse Olsson, 120 ställde en ordningsfråga.

Tobias Bjerman, 8 ställde en ordningsfråga.
FS säger samma som Bosse Olsson. Först måste man ta ställning till om den ursprungliga motionen
ska anses besvarad. Om den i stället bifalls, måste kongressen ta ställning till tilläggsyrkandena.

Britta Lejon, 1 ställde en ordningsfråga.
Om ingen ställer sig bakom den ursprungliga motionen, finns det ingenting att lägga tilläggsyrkanden
till.

Alejandra P Carrasco, 70 (13:27 - 13:27)
#10 Bifall till motionen
Jag missade att yrka bifall till motionen. Glad att själva frågan inte reduceras till en teknikalitet.

FS yrkande ställs mot bifallsyrkandet. Därefter, om motionen vinner bifall, tar kongressen ställning till
tilläggsyrkandena. Valkorporationens tilläggsyrkanden ansluts till UHs tilläggsyrkanden.

Omröstning

Kongressen beslutade efter omröstning
att
i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 10 besvarad. Därmed
faller tilläggsyrkandena.

Ajournering
Kongressen beslutade kl 13:35
att ajournera förhandlingarna för paneldiskussion om Arbetslivets digitalisering. Deltar gör Ann
Persson Grivas, Göran Gräslund, Ann Therese Enarsson och Britta Lejon.
Förhandlingarna återupptas kl 14:15
Talartidsbegränsning på en minut införs. Röstlängden är pga permissioner reducerad till 122 ombud.

§15 Dagordningspunkt 16.11 Motion 11. Likabehandlings- och antidiskrimineringsarbetet
Universitets- och Högskoleområdet yrkar
att
omgående

resurser avsätts så arbetet med likabehandling och antidiskriminering påbörjas

att
ST tar fram en strategi för arbetet med likabehandling och antidiskriminering i
enlighet med ovanstående beskrivning och

att
en första avrapportering av arbetet med likabehandlings-‐ och antidiskriminerings-‐
arbetet sker till förbundsstämman 2017

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 11 besvarad.

Kongressen behandlar motion 11 tillsammans med motion 12.

§16 Dagordningspunkt 16.12 Motion 12. Mer drivande i likabehandlingsfrågor/mångfald
Försäkringskassan yrkar

att
Fackförbundet ST ska ta fler initiativ, opinions- och kommunikationsmässigt, för att
vara det ledande fackförbundet i ST:s upptagningsområde kring frågan om hur alla på arbetsplatsen
har lika rätt till samma möjligheter.

att
Fackförbundet ST tar fram ett material för utbildning av ST förtroendevalda i att våga
ha likabehandlingsdiskussionen på arbetsplatsen.

att
Fackförbundet ST tar upp allas rätt till lika möjligheter på arbetsplatsen vid samtliga
de mötesplatser vi har med arbetsgivarna, exempelvis genom att driva frågan i avtalsförhandlingar
med mål att utöka partsrådets uppdrag med uppdrag inom allas rätt till lika behandling.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motion 12 besvarad.

Mathias Eldnor, 22 (14:18 - 14:19)
#1 Tilläggsyttrande Att-satser
ST inom Försäkringskassan vill förtydliga denna viktiga fråga genom att byta ut de två sista
meningarna i Förbundsstyrelsens svar till att-satser. I sista Att-satsen vill vi också byta ut ordet "bör"
mot "ska".
Att ge kansliet i uppdrag att ta fram förslag för organisation och handlingsplan i syfte att förstärka STs
arbete
med mångfaldsfrågor genom bland annat utbildningsinsatser, opinionsbildning och
kommunikation.
Att förbundet ska ta fram mer stödmaterial för att driva frågan gentemot
arbetsgivare i avtalsförhandlingar, vid rekryteringar och alla tillfällen för inflytande i frågan.

Helena Rohdén, 72 (14:19 - 14:20)
#2 Tilläggsyrkande att-satser
ST inom universitet och högskolor yrkar bifall på Försäkringskassans tilläggsyrkanden.
Vi vill också lägga till följande yrkande:
att en första avrapportering av arbetet med likabehandlings- och antidiskrimineringsarbetet sker till
förbundsstämman 2017.

Åsa Hole, Föredragande (14:20 - 14:24)
De båda motionerna 11 och 12 handlar om nästan samma sak. Därför har FS besvarat dem
gemensamt. ST samarbetar med både Vision och TCO. Vi har satt ord på vad mångfald är för något.
Att alla har samma rättigheter och möjligheter och ska behandlas lika. Arbetet pågår redan ganska
starkt, därför anser FS motionerna besvarade.

Helena Rohdén, 72 (14:25 - 14:25)
Om det är så som FS säger, så kan den bifalla motionen.

Debatten avslutad

Motion 11 har endast FS förslag att den ska anses besvarad.
Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 11 besvarad.

Motion 12

Omröstning

Kongressen beslutade med omröstning
att

bifalla motion 12.

Kongressen beslutade därefter att
bifalla första tilläggsatt-satsen

bifalla andra tilläggsatt-satsen

samt bifalla tredje tilläggsatt-satsen

§17 Dagordningspunkt 16.13 Motion 13. Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud
Polisen yrkar
att
Förbundet återinför en skyddsombudsutbildning i egen regi som riktar sig mot
arbetsmiljöarbetet inom Staten och Statliga bolag.
att
Förbundet hjälper till med att fånga och bearbeta forskning inom arbetsmiljö och
omsätter detta i dessa utbildningar.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

förklara motion 13 besvarad.

Karin Svenning, 39 (14:31 - 14:32)
#1 ST inom Polisen yrkar bifall til motionen
Før att höja kompetensen hos våra HSO räcker det inte med att arbetsgivaren bekostar detta.
Förbundet har beslutat om bl.a. Påbyggnad och man avser att utreda vidare.
Vi anser inte att det räcker med att motionen är besvarad utan vi yrkar bifall

Maria Persson, 74 (14:32 - 14:32)
#2 ST inom UH yrkar bifall till motionen

Björn Andersson, 108 (14:32 - 14:33)
#3 ST inom Kriminalvården yrkar bifall till motionen

Tomas Kihlbert, 44 (14:33 - 14:34)
Yrkar också bifall till motionen.

Jenny Kingstedt, 99 ställde en ordningsfråga.
Pga tekniskt fel ser man i paddan inte FS yttrande till motion 13. kongressordf läser därför högt.

Maria Rahn Andersson, 107 (14:36 - 14:37)
#4 304 yrkar bifall till motionen

Tomas Kihlbert, 44 (14:37 - 14:37)
FS borde inte slå samman motionsyttranden, för det blir rörigt.

Per Sunneborn, Föredragande (14:37 - 14:38)
FS ansluter sig till motion 13.

Kongressen beslutade
att

bifalla motion 13.

§18 Dagordningspunkt 16.14 Motion 14. Studerandeverksamheten
Försäkringskassan yrkar
att förbundet ser över hur man kan arbeta mycket mer synligt och framför allt medlemsvärvande på
högskola och universitet. att förbundet utarbetar en tydlig plan för ovanstående samt ser över om
det ska göras i samarbete med t.ex. TCO att ST påverkar TCO att jobba aktivare inte bara ut mot
universitet och högskola utan även gymnasieskolor för att belysa vikten av fackligt engagemang.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att förklara motion 14 besvarad.

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 14 besvarad.

§19 Dagordningspunkt 16.15 Motion 15. Mötesplatser för förtroendevalda på avdelningsnivå
Universitets- och högskoleområdet yrkar
att återinföra verksamhetsdagarna,

att ordna fler förbundsgemensamma mötesplatser för förtroendevalda på avdelningsnivå.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att

avslå motion 15

EvaLena Moser, 69 (14:39 - 14:40)
#1 Bifall till andra att-satsen
Yrkar bifall till andra att-satsen

Anita Engvoll, 48 (14:41 - 14:41)
#2 Bifall till motionen

EvaLena Moser, 69 (14:41 - 14:41)
korrigerar sitt tidigare uttalande

Linda Englund, Föredragande (14:42 - 14:42)
FS står fast vid yrkandet på avslag

Debatten avslutad

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå första att-satsen.

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag avslå andra att-satsen

§20 Dagordningspunkt 16.20 Motion 20. Ombudsmännens roll och stöd till avdelningarna
Regeringskansliet yrkar
att
förbundsstyrelsen beslutar att ombudsmännen får det förtroende de borde
ha att avgöra sina insatser vid sina tilldelade avdelningar.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla att-satsen om att regionindelningen ses över och att en ordentlig utvärdering
av nuvarande organisation sker,
att i övrigt anse motionerna 20, 21, 22 samt 23 besvarade.
Britta Lejon:
Motionerna berör kansliorganisationen. FS förstår att de är ett uttryck för alltför svagt stöd ute i
landet (regionerna). FS planerar en översyn av kansliorganisationen.

Marie Säll, Föredragande (14:46 - 14:55)
Som kanslichef har jag arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar. Oavsett var man är i landet ska man
få ett likvärdigt stöd. Jag förstår oron. Kan se att vi inte varit tydliga. Det har inte fungerat klockrent i
hela landet pga bristande bemanning. Vi ska inte lägga ned regionalkontor. Vi satsar på
kompetensutveckling. Jag håller till fullo med om att det krävs en översyn av kansliorganisationen i
samverkan med de förtroendevalda.

FS har lagt ett tilläggsyrkande:
Tilläggsförslag från förbundsstyrelsen avseende motionerna 20-23
I översynen av kansliorganisationen vill förbundsstyrelsen särskilt betona vikten av att tillräckliga
resurser avsätts för ett väl fungerande stöd i det fackliga arbetet i STs regioner.
Inskickat av Marie Säll, förbundsstyrelsens föredragande på motion 20-23

Gabriel Thott, 77 (14:56 - 14:57)
Kommenterar motionshanteringen inför kongressen. FS har endast föreslagit bifall till tre motioner.
fyra har FS föreslagit avslag av.
Resten anser man är besvarade. Uttrycket "besvarade" är luddigt. Jag yrkar på bifall i sin helhet av
motionerna 20, 21, 22 samt 23

Fredrik Andersson, 13 (14:57 - 14:58)
#2 Ombudsmännens Roll
Bifalla motionen! Medlemmen i fokus

Anita Engvoll, 48 (14:58 - 14:59)
#3 Bifall till motion 20

Omröstning

Kongressen beslutade med omröstning
att bifalla FS förslag

§21 Dagordningspunkt 16.21 Motion 21. Stoppa nedmonteringen av de regionala kontoren öppnades
14:59
Skatteverket yrkar
att
dagens regionkontor ska finnas kvar och inte centraliseras ytterligare, både vad gäller
personal och lokaler.

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla att-satsen om att regionindelningen ses över och att en ordentlig utvärdering
av nuvarande organisation sker,
att i övrigt anse motionerna 20, 21, 22 samt 23 besvarade.

Anders Tell, 30 (14:59 - 15:00)
Yrkar bifall till motion 21

Gabriel Thott, 77 (15:00 - 15:00)
#1 Yrkar bifall i sin helhet

Fredrik Andersson, 13 (15:00 - 15:01)
#2 Yrkar bifall till motionen!

Björn Andersson, 108 (15:01 - 15:01)
#3 Yrkar bifall till motionen

Kongressen beslutade med omröstning
att bifalla motion 21

§22 Dagordningspunkt 16.22 Motion 22. Fördelning av ekonomiska och personella resurser
AF yrkar
att
regionindelningen ses över och att en ordentlig utvärdering av nuvarande
organisation sker.
att
det sker förändringar i budgeten så att mer resurser avsätts till regionerna för stöd till
det lokala fackliga arbetet.
Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
bifalla att-satsen om att regionindelningen ses över och att en ordentlig utvärdering
av nuvarande organisation sker,
att i övrigt anse motionerna 20, 21, 22 samt 23 besvarade.

Fredrik Andersson, 13 (15:02 - 15:03)
#1 Att bifalla motionen i sin helhet!

Johan Eklund, 18 (15:03 - 15:04)
yrkar bifall på motion 22

Björn Andersson, 108 (15:04 - 15:05)
#2 Yrkar bifall till motionen

Karin Svenning, 39 (15:05 - 15:05)
#3 ST inom polisen yrkar bifall till motionen

Kongressen beslutade
att bifalla första att-satsen

Kongressen beslutade med omröstning
att bifalla andra att-satsen

§23 Dagordningspunkt 16.23 Motion 23. Ökat lokalt förhandlings- och avtalsstöd
UH yrkar
att
avtalsstöd.

ST:s kansliresurser skyndsamt omfördelas till ett starkare lokalt förhandlings-‐ och

Åsa-Britt Edoff, 127 (15:05 - 15:06)
#5 Ändringsyrkande på motionerna 20, 21, 22 och 23
Att regionindelningen ses över och att tillgänglighet och behov för små avdelningar beaktas samt att
en ordentligt utvärdering av nuvarande organisation sker.

Fredrik Andersson, 13 (15:06 - 15:06)
#8 Bifalla motionen i sin helhet!

Björn Andersson, 108 (15:06 - 15:06)
#9 Yrkar bifall till motionen

Nils-Owe Nilsson, 35 (15:06 - 15:06)

#10 Att vi kan få förutsättningar för tvärfacklig verksamhet i landet

Karin Svenning, 39 (15:06 - 15:06)
#11 Yrkar bifall till motionen

Marie Säll, Föredragande (15:07 - 15:07)
Ställer inte mitt arbetsmiljöansvar mot andra viktiga frågor, det är inte vad jag säger.
FS ansluter sig till valkorporationens tilläggsyrkande.

Debatten avslutad

Kongressen beslutade
att bifalla motion 23

Kongressen beslutade
att bifalla Nils-Owe Nilsson tilläggsatt-sats

§24 Punkt 15 fortsättning. Ekonomi 15.3
FS förslag att punkten ska anses besvarad ställs mot Fredrik Anderssons tilläggsförslag

Kjell Nilsson, 75 ställde en ordningsfråga.
Följdverkan. Är inte beslut redan fattat? Nej, svarar kongressordföranden: alla yrkanden ska
behandlas om de inte återtas.

Omröstning

Kongressen beslutade med omröstning
att

bifalla tillägget till skrivningarna i punkten 15.3.

§25 Dagordningspunkt 16.24 Motion 24. Ombudsman för chefer
Försäkringskassan yrkar
att ST ska ha en ombudsman för chefer som på heltid ägnar sig åt fackliga chefsfrågor

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att anse motionen besvarad.
Ida Tideholt, 27 (15:27 - 15:28)
#1 Yrkar bifall för motionen.

Per-Åke Alenius, 60 (15:28 - 15:29)
#3 Motion 24, Ombudsman för chefer
- Förbundsstyrelsen håller med om att fokus på chefer är viktigt
- Ny arbetsordning gör att ansvarig ombudsman för avdelningen hanterar chefer
- Det finns också en ombudsman med samordningsansvar
- Våra chefer är så viktiga att det bör finnas en resurs som bara ägnar sig åt cheferna och inte har det
som ett sidoansvar
- En sådan resurs skulle bland annat kunna ansvara för chefsbrev, anordna chefsträffar osv
- ST inom Postnord yrkar bifall till Försäkringskassans motion om att ha en ombudsman för chefer

Marie Säll, Föredragande (15:29 - 15:30)
Ingen oviktig fråga. ST behöver ytterligare vässa sitt chefsstöd. Men redan finns det tre steg. STDirekt, ett förhandlingsstöd för chefer samt karriärstöd. FS yrkar att motionen ska anses besvarad.

Ida Tideholt, 27 (15:30 - 15:31)
Vi yrkar på en heltidsanställd chefsombudman.

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motionen besvarad.

§26 Dagordningspunkt 16.25 Motion 25. Kvalitetssäkring av kongressbeslut
Universitets- och högskoleområdet yrkar
att
kongressbeslut och då särskilt beslut som rör motioner följs upp och
synliggörs i de handlingar som tas fram inför förbundsstämmor och kongress
att
beslutsprotokoll från kongress, förbundsstämmor och förbundsstyrelsemöten
görs tillgängliga för förtroendevalda

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att
att bifalla motionens första att-sats, att bifalla den andra att-satsen, utom i
den del som rör protokoll från förbundsstyrelsesammanträden.

Theresia Dissel, 61 (15:32 - 15:33)
#2 Motion 25 kvalitetssäkring av kongressbeslut
Förbundsstyrelsen är positiv till allt utom att förbundsstyrelsens protokoll görs tillgängliga för
förtroendevalda.
Detta med hänvisningar till känsliga uppgifter.

ST inom Postnord tycker att det är naturligt att protokollen är tillgängliga för alla förtroendevalda.

Standarden bör vara att skriva protokollen så de kan spridas till alla förtroendevalda.

Skulle något vara av den karaktären att det inte bör stå i ett protokoll-upprättas ett beslutsprotokoll
vid sidan om.
Förbundsstyrselsen upprättar rutiner för vad som inte bör stå i ett offentligt protokoll

ST inom Postnord yrkar bifall till Universitet och Högskolans andra del av att-satser
-att protokoll från Förbundsstyrelsen görs tillgängliga för förtroendevalda

Fredrik Andersson, 13 (15:33 - 15:33)
#3 Motion 25
Yrkar på Bifall av motionen i sin helhet!

Linda Ivung, 90 (15:33 - 15:34)
#4 motion 25 kvalitetssækring av kongress beslut
avdelning 229, Migrationsverket yrkar på att motionen ska bifallas i sin helhet.
vi anser att det är av vikt att protokollen från Förbundsstyrelsens sammantræden kan läsas av alla,
känsliga delar kan maskas.
Det ær viktigt med transparens.

Permission godkänd, Maria Arveheim, 34, 2016-05-26 15:40:28 - 2016-05-27 15:40:28. missar mitt
flyg om jag inte kan åka tidigare æn kongressens slut

Permission godkänd, Anders Tell, 30, 2016-05-26 15:40:21 - 2016-05-27 15:50:21. p.g.a. flyg

Ann-Christin Fällén, Föredragande (15:34 - 15:36)
FS håller fast vid sitt ursprungliga förslag.

Alejandra P Carrasco, 70 (15:36 - 15:36)
#5 Bifall till FS förslag

Kongressen beslutade
att
i enlighet med förbundsstyrelsens förslag bifalla motionens första att-sats, att
bifalla den andra att-satsen, utom i den del som rör protokoll från förbundsstyrelsesammanträden.

§27 Dagordningspunkt 16.26 Motion 26. STs hemsida
Arbetsförmedlingen yrkar
att
ett arbete påbörjas omgående med en ordentlig renovering av hemsidan så
att den blir mer användarvänlig för förtroendevalda.
att
en arbetsgrupp tillsätts där fackligt förtroendevalda på olika nivåer finns med
där man ser över användarvänligheten på www.st.org

Förbundstyrelsen föreslår att kongressen beslutar
att anse motionen besvarad.

Fredrik Andersson, 13 (15:38 - 15:39)
Yrkade på bifall till motionen

Kristofer Björklund, 62 (15:39 - 15:39)
#1 Motion 26
ST inom PostNord yrkar bifall till Arbetsförmedlingens motion så hemsidan blir användarvänlig för
både medlemmar och förtroendevalda.

Kongressen beslutade
att bifalla motion 26

§28 Dagordningspunkt 16.27 Motion 27. Därför väljer jag ST
Universitets- och högskoleområdet yrkar
att värderingskortet åter ska tas i bruk och ska finnas att beställa i ST:s webbshop.

förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta:
att anse motionen besvarad.
Janne Backlund, 73 (15:41 - 15:43)
talar med värme om STs nya värdegrundskort

Debatten avslutad

Kongressen beslutade
att

i enlighet med förbundsstyrelsens förslag anse motion 27 besvarad.

§29 Dagordningspunkt 18 Beslut om fortsatt process för nytt förbundsnamn

Britta Lejon, Föredragande (15:44 - 15:50)
kännedomen om ST är för låg, trots att vi haft namnet i tio år. Vi tvingas ofta förklara vad ST är.
Namnet i sig förklarar inte vilka vi är. En tredje komplikation är att SD fått plats i riksdagen och då
sammanblandas ST allt oftare med SD.
FS tycker vi måste hitta ett bättre namn. Ett förberedande arbete är inletts. FS vill ha kongressens
mandat att fortsätta arbetet.
Ett nytt namn ska kunna föreslås till en extrakongress. Hittar vi ett namn gör vi om nästa års stämma
till en extrakongress. Vi har avsatt fem miljoner kronor. Mer pengar kan komma att behövas. Oavsett
namnbyte eller ej kommer det att kosta pengar att öka kännedomen om förbundet.

Elisabeth Chougui, 125 (15:50 - 15:50)
#3 Ändringsyrkandena
Att fortsätta bereda ett namn-profilbyte samt utveckling av ST:s varumärke, för att förbundsstyrelsen
ska återkomma till kongressen med ett förslag till nytt namn och profil.

Helena Rohdén, 72 (15:50 - 15:51)
Medskick: Vi ska vara försiktiga med att använda begreppet varumärke. Vi är ingen vara!

Britta Lejon, Föredragande (15:51 - 15:51)
Självklart ska det framgå att FS ansvarar för att återkomma till kongressen.

Kongressen beslutade
att
i enlighet med förbundsstyrelsens reviderade förslag låta FS fortsätta med
arbetet mot ett nytt namn.

Permission godkänd, Yvonne Gullberg, 25, 2016-05-26 15:51:44 - 2016-05-26 16:30:39. Hemresa

Permission godkänd, Eva Taavo, 26, 2016-05-26 15:50:32 - 2016-05-26 16:20:32. Hemresa

Permission godkänd, Gunilla Zetterberg, 28, 2016-05-26 15:56:27 - 2016-05-26 16:20:27. hemresa

Permission godkänd, Elisabeth Chougui, 125, 2016-05-26 15:58:13 - 2016-05-26 15:58:13. hämta
barn

Permission godkänd, Seva Budak, 126, 2016-05-26 15:59:06 - 2016-05-26 15:59:06. hämta barn

Permission godkänd, Jenny Kingstedt, 99, 2016-05-26 15:58:23 - 2016-05-26 15:58:24. hemgång av
personliga skäl

Permission godkänd, Ann Gustafsson, 43, 2016-05-26 15:58:36 - 2016-05-26 15:58:36. hemtransport
tågtid

Permission godkänd, Cecilia Aneskans, 65, 2016-05-26 16:00:16 - 2016-05-26 16:10:02. Tågavgång

Permission godkänd, Cecilia Aneskans, 65, 2016-05-26 16:00:16 - 2016-05-26 16:10:02. Tågavgång

Permission godkänd, Ann-Marie Bredberg, 66, 2016-05-26 16:00:46 - 2016-05-26 16:50:46. bokad
avresa

Permission godkänd, Maria Rahn Andersson, 107, 2016-05-26 16:00:36 - 2016-05-26 17:00:36. bokad
resa hem

§30 Dagordningspunkt 23 Rapporter

Kongressen beslutade

att

godkänna rapporterna.

Angelica Hultgren, 42 ställde en ordningsfråga.
Det finns inga civila poliser, såsom nämndes i filmen. Det heter civilanställda inom Polisen.

§31 Dagordningspunkt 25 Avslutning
Britta Lejon:
Tack till alla som gjort kongressen möjlig, tack för arbetet i utskotten, externa talare och gäster. Tack
också till STs personal både inför och under kongressen. Samt tack till vårt fantastiska
kongresspresidium!
ST delar dessutom ut en gåva till UNHCR.

Avslutar därmed STs Framtidskongress 2016

