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”6F – Fackförbund i samverkan”

Avtal om samarbete mellan:
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
Svenska Målareförbundet
SEKO – Facket för Service och Kommunikation
Svenska Transportarbetareförbundet

Målsättning

1. Samarbetet ska syfta till starkare och slagkraftigare fackförbund för förbättringar av 
medlemmarnas löner och anställningsvillkor.

2. Samarbetet ska syfta till att förbunden gemensamt blir en stark kraft i samhällsdebatten.

3. Samarbetet ska syfta till ”mer fackförening för pengarna” och möjlighet till lägre 
medlemsavgifter.

Allmänt

”6F-Förbunden” ser med stor oro på att arbetarrörelsens position successivt flyttas tillbaka. För 
oss viktiga värden i samhället hotas och riskerar att undermineras.

Den Svenska modellen är satt under press delvis på grund av internationaliseringen på alla 
områden och av politiska intressen som verkar i dess bakvatten.

”6F-Förbunden” vill med detta samarbete aktivt vårda vår Svenska modell. Utvecklingen på 
arbetsmarknaden måste ske i dialog mellan parterna och kollektivavtalet är ett redskap för att 
trygga en fortsatt positiv utveckling.

”6F-Förbunden” kommer inom ramen för samarbetsavtalet och inom LO att med alla till buds 
stående medel verka för en rättvis fördelning av näringslivets vinster och samhällets resurser.

”6F-Förbunden” ambitioner är att skapa bättre möjligheter för alla de som organiserar sig 
i facket, detta löfte sträcker sig längre än till förhandlingsbordet med arbetsgivarna. Hela 
samhällssituationen påverkar arbetstagarnas utkomst av sina arbeten därför måste fackligt 
agerande också innefatta den politiska arenan.

”6F-Förbunden” är övertygade över att ett samarbete oss emellan kan frigöra resurser så att vi 
kan bedriva vår verksamhet kostnadseffektivare. De besparingar som kan frigöras kommer att 
användas till förbättringar i vår verksamhet och om möjligt även till en lägre fackförbundsavgift.
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Förutsättningar och förbindelser

§ 1 lojalitet

Förbunden förbinder sig:

att så långt den egna konstitutionen tillåter bistå varandra inom ramen för detta avtal.

att utveckla den gemensamma verksamhet som, oaktat skillnaden i storlek, likvärdiga parter.

att hålla varandra informerade så att inte friktion uppstår, ej heller inom sådana områden som för 
tillfället ligger utanför ramen för samarbetet.

att bistå varandra i avtalsrörelserna.

att det inom avtalsramen är förutsatt att Förbund som sinsemellan vill gå längre i samarbete än 
detta avtal kan göra detta.

att i görligaste mån undvika eller lösa gränstvister inom samarbetet.

att i övrigt efter bästa förmåga, arbeta för att vårt samarbete enligt detta avtal och dess 
intentioner , skall bli framgångsrikt.

§ 2 Mandat

Förbunden behåller sin fulla suveränitet. För annan ordning krävs att Förbunden i var fråga för 
sig uttryckligen delegerar beslutsrätt till ”6F” samarbetet.

Beslut i ”6F”-samarbetet, i andra fall än ovan, blir i formell mening en rekommendation till 
förbunden  att anta viss fråga som sin.

§ 3 ”6F” Representantskap

Förbundens förbundsstyrelser och ”6F”-rådets ledamöter ingår i representantskapet.

Ordförandegruppen kan besluta om annan representation

”6F”-rådet är sammankallande och ansvarig för dagordningen.

Ordförande i representantskapet är ordföranden i ”6F”-rådet.

Dagordningen för Representantskapet skall uppta följande frågor:

– Mål- och verksamhetsplan.

– Rapporter om löpande och planerad verksamhet.

– Rapport från uppföljningen.
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§ 4a ”6F”-rådet

”6F”-rådet består av, ordförandegruppen och styrgruppen, sammanlagt tolv ledamöter.

”6F”-rådet sammanträder enligt beslutad sammanträdesplan, utöver detta på begäran av 
ordförande gruppen eller av styrgruppen.

”6F”-rådet är ”6F:s” högsta beslutande organ. Besluten ska ske i konsensus.

Ordförande i ”6F”-rådet (sammankallande), utses av ordförandegruppen.

§ 4b Ordförandegruppen

Ordförandegruppen utgör en enhet inom ”6F”-rådet och sammanträder efter behov eller på 
begäran  av någon ledamot. Ordförandegruppen utser inom sig vem som företräder samarbetet 
generellt och eller för viss fråga.

§ 4c Styrgruppen

Styrgruppen är den andra enheten inom ”6F”-rådet.

Ordförandegruppen utser sammankallande till styrgruppen. Sammankallande leder arbetet i 
styrgruppen.

Styrgruppen sammanträder efter fastställd plan och efter begäran från ordförandegruppen. 
Styrgruppen rapporterar till ”6F”-rådet. Styrgruppen är också ansvarig för att uppföljning och 
arkivering sker av det gemensamma ”6F”-arbetet.

Styrgruppen skall ha överblick över pågående arbete och ta initiativ till samarbete.

§ 5 Ekonomi

Kostnadsfördelningen inom ”6F” utgår ifrån antalet aktiva medlemmar den 31 december varje år. 
För vissa kostnader kan annan fördelning överenskommas.

Förbunden svarar själva för de löne- och lönebikostnader, resor, inkvartering och traktamenten 
som faller på respektive förbunds egna ledamöter i hela ”6F:s” samarbetsorganisation.

För personal som anställs av ”6F”, även om dessa formellt är anställda i visst förbund gäller att 
förbunden finansierar sådana kostnader inom ramen för ”6F”-samarbetet enligt överenskommen 
kostnadsnyckel.
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§ 6 Fördjupat samarbete

Detta samarbetsavtal utgör inget hinder för, utan en uppmuntran till, att enskilda förbund 
fördjupar samarbetet mellan sig eller går vidare mot samgående.

§ 7 Utvärdering

Styrgruppen är ansvaring för att verksamheten inom ”6F” kontinuerligt utvärderas enligt plan. 
Utvärderingen rapporteras till ”6F”-rådet och ”6F:s” representantskap.

§ 8 Giltighetstid/uppsägning

Detta avtal gäller från och med datum för undertecknande till och med 2012-12-31. Sistnämnda 
dag upphör avtalet automatiskt att gälla, om annan överenskommelse inte träffas senast  
2012-06-01, utan att uppsägningsåtgärder behöver vidtagas.

Enskilt förbund kan dock för egen del säga upp avtalet och utträda ur ”6F”-samarbetet. Utträde 
sker vid närmast kommande kalenderår. Vid sådant utträde är dock utträdande förbund, om 
annan överenskommelse inte träffats, ansvarig för sin andel av kostnaderna för samarbetet såvitt 
avser kostnader beslutade innan utträdet sker.

Stockholm den 17 september 2009

Hans Tilly Jonas Wallin
Svenska Byggnadsarbetareförbundet Svenska Elektrikerförbundet

Lars Lindgren Lars-Åke Lundin 
Svenska Transportarbetareförbundet Svenska Målareförbundet

Hans Öhlund Jan Rudén
Fastighetsanställdas Förbund SEKO – Facket för Service och Kommunikation


