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handlingsprogrammet anger våra angelägna områden och ambitionerna  
för vad vi vill åstadkomma tillsammans med avdelningar och sektioner och 
förtroendevalda. Det handlar både om vad vi ska göra och vad vi vill uppnå.

Tidshorisonten är förbundsmötesperioden 2015-2020. Det är både utmanande 
och svårt att skåda in i framtiden för en så relativt lång period. Vi kan utgå ifrån 
att det under perioden kommer att inträffa oförutsedda händelser som påverkar 
oss som organisation liksom att beslut som vi själva fattar påverkar oss under 
perioden. I de fall organisationen behöver ta nya eller justerade beslut så sker 
detta på de årliga förbundsmötena. 

Den samhällspolitiska utvecklingen
Den politik som har förts under de senaste åren har många gånger haft udden 
riktad mot fackföreningsrörelsen och förhållanden som är viktiga för förbundet 
och våra medlemmar. Trots relativt god ekonomi jämfört med Europa i övrigt 
har en restriktiv ekonomisk politik förts vilket inte gynnat de stora grupperna 
arbetstagare. Försämringar har gjorts i de gemensamma välfärdssystemen där 
inte minst a-kassan och dess avgifter slagit hårt mot redan svaga samhällsgrupper.

Då majoriteterna i riksdag, kommuner och landsting växlar har Målare-
förbundet en fortsatt viktig uppgift i att driva frågor som är centrala för våra  
medlemmar.  Vi ska som organisation vara en blåslampa på politikerna för  
att få positiva förändringar till stånd. 

Målareförbundet är ett av fjorton medlemsförbund i LO och vi är tillsammans 
starka förespråkare för en expansiv penningpolitik med stora satsningar på 
eftersatta områden. Exempelvis kraftigt ökat bostadsbyggande och infrastruktur-
investeringar. Här står vi fast vid att tillväxt är en förutsättning för en positiv 
utveckling för våra medlemmars livsvillkor.

Relationen till arbetsgivarna
Våra motparter har under den innevarande förbundsmötesperioden genomgått 
stora organisationsförändringar. Efter en lång process beslutade Målaremästarnas 
Riksförening och Måleriföretagen att den första januari 2015 bilda en gemensam 
arbetsgivarorganisation: ”Måleriföretagen i Sverige”. 

För Målareförbundet innebär det att vi inte behöver hantera två olika arbets-
givarorganisationer som part och bärare av kollektivavtalet. Detta är en stor 
förbättring. Vi har dock fortsatt en rad viktiga frågor till följd av detta. Ett  
exempel är att särskilt tillägg måleri är uppsagt, vilket påverkar förbundets 
framtida inkomster. Det blir nu extra viktigt att vi som facklig organisation 
fortsätter att utveckla vår arbetsplatsorganisation för att möta våra utmaningar.

Under handlingsprogramperioden har vi förhandlingar om nya kollektivav 
tal framför oss. Redan 2016 är det dags att börja detta arbete som om något är 
ett kärnområde för oss. Det är  viktigt att vi har en bra kommunikation med 
medlemmarna så att de känner att de kan  vara med och påverka avtalen.  
Det är också viktigt att vi upprätthåller en hög organisationsgrad vilket ger  
oss en styrkeposition i kommande förhandligar. Allt detta finns beskrivet  
i handlingsprogrammet.

FÖRORD
Handlingsprogrammet 2015–2019 utgör en länk mellan stadgarnas  
övergripande inriktning och de årliga verksamhetsplanerna vilka  
alla tillsammans beskriver förbundets mål och uppgifter. 

”Vi vill agera och verka  
för ökad jämställdhet, 
jämlikhet och integration 
i samhället.
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Organisering och rekrytering
Vi har under en längre tid haft en negativ medlemsutveckling vilket innebär att 
medlemsintäkterna blir lägre och den fackliga styrkan riskerar att försvagas. 
Handlingsprogrammet tar därför upp denna problematik i ett kapitel som 
innehåller både analys och förslag till olika typ åtgärder.  

Vi anger en hög målsättning vilken innebär att förbundet skall ha 15 000 med-
lemmar vid förbundsmötesperiodens slut. Förbundsstyrelsen är övertygad om 
att det är en fullt realistisk målsättning och dessutom nödvändig. För att uppnå 
detta kommer det dock att krävas stora insatser från alla i organisationen. 

Området organisering och rekrytering är tänkt att verka prioriterat under 
hela handlingsprogramperioden 2015–2019 och detta bör därför vara ett över-
gripande tema också i de förbundsmöten som genomförs under perioden. 

Avtalspolitisk plattform
Handlingsprogrammet anger de övergripande mål som förbundet sätter upp. 
Arbetet med kollektivavtalen och dessas utformning är viktiga men ryms inte 
helt i handlingsprogrammet. 

Förbundssstyrelsen har därför beslutat att ta fram en avtalspolitisk plattform 
som sträcker sig till 2028 och som fokuserar på kollektivavtalen med strategier 
och målformuleringar för dessa. Handlingsprogrammet och avtalsplattformen 
kompletterar därmed varandra. 

Vår ambition
Vår ambition att skapa bättre förutsättningar för alla de som organiserar sig  
i facket sträcker sig dock längre än till förhandlingsbordet med arbetsgivarna. 
Samhällssituationen i stort påverkar våra medlemmars utkomst, därför måste 
vårt fackliga agerande även ske på den politiska arenan, både nationellt och 
internationellt. Vi skall försvara och påverka utvecklingen av de lagstiftande 
regelverk som utgör förutsättningarna för ett demokratiskt och progressivt 
samhälle. 

Vi vill också agera och verka för ökad jämställdhet, jämlikhet och integration  
i samhället. Dessa områden har tillsammans med arbetsmiljön fått egna kapitel 
i detta handlingsprogram.

Vi är övertygade om att genom att utveckla Målarförbundet som organisation 
internt och genom samarbete med andra så kan vi frigöra resurser för att bedriva 
en ännu bättre verksamhet.

Det är mot denna bakgrund vi antar ett handlingsprogram inte bara för hur 
vi ska försvara, utan framför allt hur vi ska utveckla och förbättra det fackliga 
medlemskapet och dess värden. Vi skall därför inte spara någon möda i arbetet 
med att bygga Målareförbundet till ett förbund för framtiden.

För förbundsstyrelsen i juni 2015
Peter Sjöstrand
Vice ordförande

Förslaget till handlingsprogram  
har utarbetats av en arbetsgrupp 
bestående av:

Peter Sjöstrand,  
vice ordförande, sammankallande.

Niklas Holmqvist,  
ombudsman förbundskontoret.

Thomas Westman,  
ombudsman avdelning 2 Södra.

Stefan Johansson,  
förtroendevald Målarettan.

Josefin Johansson,  
förtroendevald avdelning 5.

Jan-Gunnar Karlsson,  
konsult Teamkultur.
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såväl medlemmar som motparter bedömer oss som facklig 
organisation utifrån dessa aspekter. Det är utifrån dessa 
perspektiv som handlingsprogrammet skall läsas och  
användas i den årliga verksamhetsplaneringen på alla  
nivåer i vår organisation.

Under arbetets gång har information och inbjudan till att 
bidra med förslag och synpunkter gjorts till alla medlemmar. 
Förslaget har också gått ut till avdelningarna på remiss för 
diskussion och insamlande av förslag och synpunkter. 

Handlingsprogrammet är indelat i nio kapitel. Dessa 
täcker olika perspektiv på det fackliga medlemskapet och 
förbundets arbete. Varje kapitel har underrubriker med 
slutsatser och avslutas med mål och uppdrag. 

Kapitel 1: Medlemmen i centrum
Kapitlet tar sin utgångspunkt i medlemmens förhållande 
till organisationen och medlemskapets innehåll.

Kapitel 2: Rekrytering och organisering
Kapitlet tar sin utgångspunkt i organisationens förmåga 
att rekrytera och organisera arbetare på arbetsplatserna 
med målet att bli en starkare fackförening.

Kapitel 3: Avtalen - våra främsta verktyg
Kapitlet tar sin utgångspunkt i avtalen som verktyg för 
förändringar och beskriver hur vi vill arbeta med avtalen 
som facklig organisation, samt hur våra medlemmar kan 
påverka avtalen och dess innehåll.

Kapitel 4: Arbetsmiljön
Kapitlet tar sin utgångspunkt i en fråga som är av stor vikt 

för förbundets medlemmar och beskriver hur förbundet på 
ett strukturerat och systematiskt sätt skall arbeta med frågan.

Kapitel 5: Kunskap och kompetens 
Kapitlet tar sin utgångspunkt i frågor som berör yrkes-
utbildningen, den fackliga utbildningen samt personalens 
utbildning. 

Kapitel 6: En stärkt demokrati
Kapitlet tar sin utgångspunkt i hur medlemmarna kan 
påverka genom vår demokratiska organisation och hur  
vi kan utveckla densamma.

Kapitel 7: Jämställdhet, jämlikhet och integration
Kapitlet tar sin utgångspunkt i frågor gällande jämställdhet, 
jämlikhet och integration dels i vår egen organisation och 
dels inom våra yrkesgrupper och samhället i stort.

Kapitel 8: Samhälle och politik
Kapitlet är ett omfattande kapitel som tar sin utgångspunkt 
i förbundets roll i samhälle och politik och täcker ett brett 
spektra från MB-frågor på företagsnivå via nationella frågor 
kring information, inflytande i arbetslivet till ett övergripande 
internationellt perspektiv.

Kapitel 9: Mera fackförening för våra resurser
Kapitlet tar sin utgångspunkt i hur och på vilket sätt Målare-
förbundet som organisation använder de samlade resurserna 
ekonomiskt, personellt och organisatoriskt. Kapitlet innehåller 
även ett ställningstagande i fråga om samgående och sam-
verkan med andra förbund.

INLEDNING
Fyra förhållanden avgör mer än något annat hur vi  
tillsammans som förbund lyckas nu och i framtiden:

En hög organisationsgrad, där vår styrka är beroende av hur väl vi kan  
organisera medlemmar och teckna avtal inom förbundets verksamhetsområden.

En väl fungerande organisation, där vår styrka är beroende av i vilken  
grad vi kan erbjuda facklig närvaro, service och stöd för våra medlemmar.

En god ekonomi, där vår styrka är beroende av dels att vi kan erbjuda  
medlemskap till en rimlig kostnad, dels av att vi upprätthåller ett kapital  
som medger att förbundet med hög trovärdighet kan ta en omfattande  
konflikt för att försvara eller utveckla värden för våra medlemmar. 

Hur effektivt verksamheten sköts i termer av att vi uppnår  
våra uppsatta mål och genomför det vi åtagit oss.

1.
2.
3.

4.
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medlemmen i gemen engagerar sig inte i den demokratiska 
organisationen utan väljer att se organisationen som ett 
serviceorgan som ger trygghet om det skulle ”hända något”.   

Det finns en dubbelsidighet  i detta genom att vi ska vara 
både nyttomaximerande och  verka för vår ideologi. För en 
del medlemmar är nyttomaximeringen det viktiga, att det de 
får ut av medlemskapet är värt vad de betalar. Det kallas 
också för en instrumentell inställning. 

För andra medlemmar är de ideologiska värderingarna 
och de politiska resultaten viktiga. Om resonemanget  
stämmer, finns det olika sätt för förbundet att odla det  
som anses skapa bäst förutsättningar för ett starkt arbetar-
kollektiv. Exempelvis att i kommunikation och information 
beskriva facket som en hjälporganisation, försäkrings-
kollektiv, en intresserepresentant, alternativt som en  
aktör i samhällsutvecklingen och förbättringen av  
medlemmarnas levnadsförhållanden.

Vi har därmed ett fortgående  
strategiskt vägval i verksamheten:

1. Ska fokus vara på arbetsplatsen  
   eller på samhällsfrågor?

2. Ska fokus vara på individen  
    eller på kollektivet?

Motiven för att gå med i facket är oftast nyttobaserade – man 
vill se resultat av sitt medlemskap. Denna nytta kan vara 
framtida, till exempel att få stöd om något negativt skulle 
inträffa. Bilden späds på då fokus läggs på medlems-
försäkringar och medlemsförmåner. Baksidan av detta är 
att det fackliga medlemskapet i mindre grad baseras på 
den kollektiva styrkan, som är den egentliga grunden för 
fackets existensberättigande.  

Förbundet har som andra förbund inom LO ett minskande 
medlemsantal. Det upplevs idag generellt svårare att  
rekrytera och organisera arbetare. Samtidigt har den höga 
arbetslösheten gjort det svårare att tillvarata medlemmarnas 
intressen. En av våra utmaningar är att stärka individen för 
att motverka tystnadens kultur.  

Det behöver inte finnas någon motsättning mellan kollektiv 
och individuell styrka. Historiskt och internationellt ser vi 
hur facklig organisering förutsätter att individer vågar stå 
upp för sina rättigheter och sitt medlemskap. 

Målareförbundet behöver förändra sin framtoning mot att 
mer beskriva sig som kollektiv maktorganisation. Vår styrka 
och verktyg är att vi gemensamt och enigt driver våra krav. 
De positiva resultaten kommer när vi lyckas med det. 

Arbetsgivarsidan känner till vår strategi. Det är därför 
viktigt att vi än tydligare driver arbetet med att medlem-
marna rustas för att själva ta makten över sin arbetsplats. 

Vi behöver  lägga mer resurser på att möta medlemmarna 
där de är med målet att rikta organisationen mot en mer 
normativ organisation, det vill säga att med kollektiv styrka 
driva konkreta krav. Transportarbetarförbundet och deras 
fokus på organisering är ett exempel på att detta är en  
positiv väg att gå.  

MEDLEMMEN 
 I CENTRUM

?

En facklig organisation måste ständigt sätta den enskilde  
medlemmen i centrum avseende önskemål och behov om  
medlemsinnehåll och service.
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Kan medlemsinnehållet förbättras? 
LO-förbunden är duktiga på att leverera olika nyttoinnehåll 
i medlemskapet. Målareförbundet är inget undantag.  
I förbundets verksamhetsutredning har frågan om medlems-
försäkringarna belysts. Förbundet har härvid olika alternativ 
att ta ställning till över tid. 

Den mest komplicerade frågan är möjligheten att helt ta 
bort medlemsförsäkringarna. Även om medlemmarna ges 
möjlighet att teckna desamma utifrån ”eget val” så är det 
ett svårt beslut att ta. Möjligheten att ändra omfattningen 
på medlemsförsäkringarna finns också.   

Personliga möten
Målareförbundet arbetar ständigt för att bli bättre på att 
informera om vad vi faktiskt erbjuder och gör för våra 
medlemmar och därmed marknadsföra medlemskapet. 
Strategin för detta är att vara mer synliga på arbetsplatserna 
i form av uppsökande möten med medlemmar och icke 
medlemmar. Vi behöver i större utsträckning ha direktkontakt 
med både medlemmar och icke medlemmar. Detta behöver 
göras som en systematiskt planerad satsning.

Medlemskommunikation
Förbundets information ska vara tydlig, läsvärd  och rele-
vant. Den ska vara målgruppsanpassad i förhållande till 
medlemmar, förtroendevalda och även de oorganiserade. 

Om vi som facklig organisation ska ha stor relevans för  
medlemmarna och dessa skall känna tilltro och tillit är  
vår kontakt och information viktig. Om medlemmarna inte 
ser, hör eller förstår den verksamhet som bedrivs kommer 
både tilltron och villigheten att betala medlemsavgiften  
att minska.

Vi kommunicerar på olika sätt i Målareförbundet. Vi har 
sociala medier, tidningen, brevutskick, telefonsamtal,  
arbetsplatsbesök, medlemsmöten, med mera. Det är viktigt 
att den information vi ger ut är så bra att den väcker intresse 
bland medlemmarna och motiverar dem att få fler att ta 
del av den. Om vi inte når ut med den vår information så 
måste vi tänka på nya sätt.
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Sociala medier
Idag har alltfler flera konton på sociala medier. Många av 
de nyhetsartiklar som publiceras har med citat från Twitter, 
Facebook, etcetera. De sociala medierna är platser där 
många av våra medlemmar befinner sig och där vi som 
Målareförbund kan profilera oss. Att finnas, synas och 
ständigt följa hur vi kommenteras av många medlemmar 
är dock mycket tidskrävande. Därför bör  vi ha tydliga 
strategier för hur vi ska arbeta med sociala medier på både 
förbundsnivå  och lokal nivå. 

När människor befinner sig i det ”offentliga rummet” på 
internet så tenderar många att yttra sig både starkt och 
kritiskt. Det kan finnas fördelar med att medlemmar yttrar 
sig fritt men även nackdelar. Fördelar med att yttra oss fritt 
i vår demokratiska organisation är principiellt självklar sam-
tidigt som vissa saker inte bör förknippas med organisationen. 
Det krävs därför ständig övervakning i sådana forum. 

Internet skapar oavbrutet massvis med information. Detta 
gör det svårt att nå fram och kommunicera med de vi vill nå. 

Ett exempel: 
Polisen har arbetat väldigt mycket med hur bilden av dem 
som organisation ska ändras och hur de ska lyckas nå ut till 
den grupp som har störst misstro mot dem, det vill säga 
unga män. Polisen har arbetat med att ta med enskilda 
medborgare till sin arbesplats. Varit väldigt öppna och delat 
med sig av de roliga och fantastiska, men också svåra,  
händelser som poliser dagligen är med om. Detta har varit 
väldigt lyckat både för att ändra attityd till polisen och för 
att nå ut till allmänheten med information. 

Det skrivna ordet
Målareförbundet har de senaste åren arbetat mycket med 
effektivisering och minskad resursåtgång. Detta har lett till 
en ny förbundstidning samt att de flesta lokala medlems-
tidningar lagts ner. Det finns fördelar och nackdelar med 
detta. Fördelar är minskade kostnader för medlemstidningar 
och en samstämmighet inom förbundet.  Nackdelen är att 
den lokala kopplingen minskar. Därför finns det mycket att 

vinna för avdelningarna/sektionerna i att använda de sociala 
medierna för den lokala informationen.

Det är inte bara tidningar som kommer i medlemmarnas 
brevlådor. Det är även annan lokal information såsom  
kallelser och brev. Dessa kan se väldigt olika ut från avdel-
ning till avdelning, sektion till sektion samt individ till 
individ beroende på vem som skriver. Målareförbundet 
har sedan 2005 en grafisk manual där de typsnitt, kulörer, 
med mera, som ska användas anges. Detta är bra då det 
blir en tydligt hur informationen från och inom förbundet 
ska se ut och ser ut för mottagaren. 

Många männsikor har olika grad av läs- och skrivsvårigheter. 
Detta gör att det blir än viktigare att  se till att informationen 
till våra medlemmar är lättillgänglig. Detta är något som 
gynnar alla medlemmar.

Den personliga kontakten
Att möta medlemmarnas krav på förbundet som organisation 
är inte alltid lätt. Men något som är viktigt är att vi finns 
på plats och vid dessa tillfällen kan ge aktuell och relevant 
information. Det räcker inte att bara synas på arbetsplatserna 

”När människor befinner  
sig i det ʼoffentliga rummet’ 
på internet så tenderar 
många att yttra sig både 
starkt och kritiskt.
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utan där bör avdelningarna/ sektionerna ha en genom-
arbetad  linje för vad som ska diskuteras under besöken.

Det personliga bemötandet är viktigt inte bara när förtroende-
valda är ute på möten utan även vid den kontakt och service 
medlemmarna får när de ringer till avdelningarna. Större 
delen av alla samtal som rings in går ofta väldigt snabbt att 
svara på. Även om många samtal går att svara på utan  
att ett ärende behöver upprättas så kräver det mycket tid 
och resurser. LO-förbunden har löst detta på olika sätt, 
bland annat genom medlemscenter dit medlemmar kan 
ringa för att få svar. Detta är något Målareförbundet också 
bör överväga.

Teknikens  möjligheter
Idag vill många söka information på egen hand. Tack vare 
smartphones och den teknologiska utveckling som skett  
de senaste åren så är möjligheterna enorma att få den  
information som man önskar direkt till mobilen. 

En medlem skulle kunna:

• Få kallelse till årsmöte

• Rösta till sektionsuppdrag

• Skriva avtalsförslag

• Läsa kollektivavtalet

• Bli medlem via mobilen

• Få nyhetsbrev

• Tillkalla hjälp om avtalet inte följs

• Nominera kandidater
  och mycket mer. 

Detta är något som Målareförbundet måste ta vara på  
för att få medlemmarna att bli mer aktiva. De tekniska 
möjligheterna bör användas som ett verktyg för att stärka 
medlemmens röst.

Medlem och förtroendevald 
Avdelningarna har ansvar för att hela tiden söka nya  
personer som är villiga att åta sig förtroendeuppdrag  
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”Målareförbundet behöver skapa någon form av praktik period 
där den förtroendevaldas utveckling är i fokus. Målet är att 
stärka individen till att ta större plats i de roller som finns.  
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inom organisationen och på sitt företag. De vi rekryterar 
kommer på olika sätt ha stor påverkan på den fackliga 
verksamheten. Därför är det viktigt att vi inte enbart  
hittar nya individer utan att vi också på ett ansvarsfullt  
sätt utbildar och tränar dem för den dagliga fackliga  
verksamheten. Vårt mål är att få fram förtroendevalda  
som har goda egenskaper och breda kompetenser. 

Det är därför samtliga nivåer i förbundet har att stärka 
våra förtroendevalda. En förtroendevalds resa börjar  
i avdelningens verksamhet. De möter medlemmarna på 
deras arbetsplats och/eller på den fackliga informationen 
på betald arbetstid.

Medlemmar visar olika grad av engagemang men det  
gemensamma är att detta alltid kan odlas. Det kan också 
kvävas. Här handlar det om att skapa en organisation  
med förtroendevalda som dels kan möta människors  
engagemang och dels få engagemanget att stärkas. 

Organisationen kan förstärka detta med utbildning, men för 
att engagemanget verkligen ska blomma krävs det oftast 
att individen får vara delaktig i den dagliga verksamheten. 
Målareförbundet behöver skapa någon form av praktik-
period där den förtroendevaldas utveckling är i fokus. 
Målet är att stärka individen till att ta större plats i de  
roller som finns.  

Om vi ska få kvalitet i ett sådant arbete, krävs det att  
det sker en löpande utvärdering och återkoppling mellan 
individen och den på avdelningen som har utsetts till 
handledare. När vi nämner handledare så ska även  
mentorer nämnas. Rollerna skiljer sig åt men båda är  
nog så viktiga. Vi vet att olika individer har olika behov. 
Vissa behöver en mer strukturerad handledning och andra 
söker mer någon typ av mentor att vända sig till för att 
ventilera  specifika frågor. 

Både handledarskap och mentorskap handlar om att  
öka kontakten och stödet mellan de nya förtroendevalda 
som kommer in i organisationen och de redan etablerade. 
Detta så att de nyrekryterade utvecklas och inte tappar 
intresset. 

UPPDRAG att...
... förbundsstyrelsen tar fram en strategi 

för sociala medier för både lokal och  
central nivå.

... Målareförbundet tillser att de inom 
förbundet som skriver mycket medlems
information får utbildning.

... varje avdelning och sektion utarbetar 
en informationsplan inför uppsökande 
verksamhet.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda 
möjligheten att gemensamt med 6F inrätta 
ett medlemscenter.

... förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjlighet och kostnad för att skapa en app
likation för medlemmarna med exempelvis 
funktionerna ovan.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att skapa en 
administrativ rutin för att få statistik över 
hur många medlemmar som nås årligen.

MÅL att...
... alla avdelningar årligen erbjuder att 

arrangera femtimmarsmöten hos arbets
givare med fler än fem anställda.

... 80 % av medlemmarna får arbetsplats
besök under handlingsprogramperioden. 
Detta av endera FFM, SO, MBombud eller 
ombudsman.

... fortsätta satsningen på att rekrytera nya 
och utbilda förtroendevalda för att stärka 
arbetsplatsorganisationen. Målet är att vid 
periodens slut 80 % av de arbetsplatser/
företag där Målareförbundet har minst fem 
medlemmar ska det finnas ett kontakt
ombud eller annan förtroendevald. 
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den fackliga styrkan ligger i att vi har många medlemmar 
på alla typer av företag inom branschen. Utan detta så blir 
vi en för arbetsgivarna svagare motpart. Om vi däremot 
har många medlemmar och en hög täckningsgrad kommer 
vi att ha lättare att förhandla fram bra avtal som är till 
gagn för medlemmarna. Om man spetsar till det så klarar 
sig inte de som valt att stå utanför som icke organiserade 
utan en stark fackförening. Även de är beroende av den 
fackliga styrka som krävs för att upprätthålla kollektivavtalen, 
vilka utgör grunden för de anställnings- och lönevillkor 
som råder på arbetsmarknaden.

Facket på arbetsplatsen har en central roll för att nå ut till 
medlemmar och potentiella medlemmar. Det är på arbets-
platserna den dagliga kommunikationen mellan anställda 
äger rum, liksom mellan medlemmar och förtroendevalda. 
Det är arbetsplatsfacket som kan fånga upp olika medlems-
gruppers krav och även tillgodose dem.

Arbetsplatsombuden spelar en avgörande roll för vilken 
attityd nya medlemmar utvecklar gentemot facket och  
i vilken utsträckning de vill engagera sig. Framgångsrika 
fackliga företrädare ägnar mycket tid åt att lyssna till med-
lemmar och ta itu med deras problem på arbetsplatsen. 

Information är nyckeln, både för att förmedla fackliga  
värderingar och för att visa på vad facket har uppnått.  
Det räcker inte med att facket lyckas med sitt arbete i sig, 
medlemmarna måste också uppleva att det är facket som 
ligger bakom framgångarna.

REKRYTERING OCH

ORGANISERING

Verkstadsklubbar är en del i organiseringsarbetet. Avdel-
ningarna behöver fokusera på att fler verkstadsklubbar 
bildas. Det innebär att lyfta frågan på exempelvis fem-
timmarsmöten och arbetsplatsbesök med målet att få  
fram personer som driver arbetet.  

För att öka antalet medlemmar och få fler medlemmar att 
vilja åta sig uppdrag som förtroendevalda krävs organise-
ring. Dels i form av nya arbetssätt för att aktivera befintliga 
medlemmar, dels i form av rekrytering av nya medlemmar. 
Genom klubbverksamhet, sektionsverksamhet, avdelnings- 
och förbundsaktiviteter. 

Förbundsstyrelsen har studerat övriga LO-förbunds arbete 
kring organisering och rekrytering för att se vilka lämpliga 
åtgärder som kan vidtas. Några förbund har vänt den  
negativa medlemsutvecklingen till en positiv utveckling. 
Exempel är Handels, Kommunal och Transportarbetar-
förbundet. 

Från medlem till förtroendevald
Förbundet behöver fler medlemmar som deltar aktivt  
i det fackliga arbetet för att detta ska fungera. Det som 
föder engagemang är dels mötet med facket och dels hur 
individen tar del av fackets information om värderingar, 
normer och mål. Slutligen också hur väl facket lyckas  
förmedla framgångarna med att förbättra villkoren för 
medlemmarna. 

Det fackliga engagemanget beskrivs i termer av:

• en stark önskan att vara medlem i facket.

• en vilja att arbeta för fackets mål.

• en tilltro till fackets mål.

• en vilja att förändra.

Förbundet är beroende av en hög organisationsgrad då ingen  
kedja är starkare än sin svagaste länk och i det här fallet är en  
låg organisationsgrad att betrakta som en svag länk. 
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REKRYTERING OCH

ORGANISERING
Det tar sig hos enskilda medlemmar uttryck i:

• lojalitet med facket (känsla av stolthet, samhörighet 
och medvetenhet om den fackliga nyttan).

• ansvar gentemot facket (i vilken grad medlemmen 
är beredd att värna fackets intressen i vardagen).

• vilja att arbeta för facket på olika sätt.

”Organizing”
Förbundet bör överväga skapandet av en organizerverk
samhet. En sådan är resurskrävande både ekonomiskt och 
personalmässigt. Ett beslut om att driva ett organizerprojekt 
kräver också en rad förändringar som skapande av  
medlemscenter, underlättande av inträde och en anpassad 
studieorganisation.

Motivet är att vi tappar medlemmar. De senaste fyra  
åren har medlemsantalet minskat med totalt ungefär  
ettusen medlemmar. Ett fortsatt medlemstapp i den  
omfattningen kommer till slut innebära akuta problem  
för organisationen och vi kommer sakta men säkert att  
få svårt att fungera. 

Det finns flera tusen personer som skulle kunna rekryteras 
som medlemmar. Trots att vi på olika sätt försöker så lyckas 
vi inte rekrytera dessa i den utsträckning vi vill.  

Några avdelningar lyckas bibehålla medlemsantalet, vilket 
är positivt. Det är dock inte tillräckligt. Vi har ett starkt 
behov av att få igång och stärka den fackliga verksamheten 
på företagen. En organizingverksamhet är en modell vi tror 
på och som om vi gör rätt kommer leda till fler och bättre 
organiserade medlemmar på arbetsplatserna. 

Transport har arbetat längst med detta. De resultat som de 
kan visa upp är mycket goda. De har exempelvis lyckats att 
organisera bemanningsanställda. Detta kräver dock både 
engagemang och resurser i ett helhjärtat arbete. 

Organizing bygger på en metod utarbetad av det amerikanska 
fackförbundet SEIU (Service Employees International Union) 
som är USA:s idag snabbast växande fackförbund.  

”Information är nyckeln.  
Det räcker inte med att 
facket lyckas med sitt  
arbete i sig, medlemmarna 
måste också uppleva att 
det är facket som ligger 
bakom framgångarna.
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På www.changetowin.org finns mer information om vad 
organiseringsarbetet handlar om. Det här är ett långsiktigt 
arbete som tar tid, det ger inte omedelbara resultat.

Metoden i fyra steg:

1. Hitta rätt arbetsplats.
Fokus ligger på stora arbetsplatser med många anställda 
men även där andra yrkesgrupper kan passera förbi.

2. Enskilda samtal med alla anställda på arbetsplatsen.
Att få personlig kontakt med alla anställda är A och O  
för lyckad organisering.

3. Utbilda och aktivera de som är intresserade.
Att ge nya och gamla medlemmar de verktyg de  
behöver för att driva det fackliga arbetet framåt.

4. Identifiera en fråga.

Alla arbetsplatser är olika och det är viktigt att hitta de 
viktigaste frågorna på varje enskild arbetsplats.

Utbilda förtroendevalda i rekrytering och organisering
En viktig del i rekryterings- och organiseringsarbetet är  
att se till att företrädare för organisationen är utbildade  
i frågorna. Det gäller både förtroendevalda på företag och 
de som är anställda i förbundet. Den senaste handlings-
programperioden har Målareförbundet inte haft en enda 
deltagare i LO:s utbildning Organisera mera. Det är ett lågt 
betyg för ett fackförbund att vi inte utbildar våra förtroende-
valda i en av rörelsens hörnstenar. 

För att långsiktigt bli en mer organiseringsaktiv organisa-
tion krävs det att förtroendevalda blir utbildade i rekryte-
ring och organisering. Detta görs med fördel i tvärfacklig 
regi i samarbete med ABF eller någon av arbetarrörelsens 
folkhögskolor. 

Transportarbetareförbundet genomför sedan en tid utbild-
ningen Rekrytera, organisera och agitera. Kursen är inriktad 
på praktiska och konkreta organizingmetoder på den egna 

arbetsplatsen. Transportarbetareförbundet ser en tilltagande 
facklig aktivitet på arbetsplatserna där förtroendevalda 
deltagit på ROA.  

Medlemsvårdande insatser
En god medlemsservice är något som förbundet skall ha 
som ledstjärna i det vardagliga arbetet. Med tillägget att 
det alltid går att göra mer och/eller lite bättre.

Vi vet att de medlemmar som inte har kontakt med en  
avdelning ofta inte känner något större behov av att vara 
medlemmar. Vi behöver fundera på hur vi ska marknads-
föra medlemskapet. Allt ifrån vilka tjänster vi erbjuder,  
de budskap vi skickar ut, till hur vi möter olika medlems-
behov.

Ett område där vi måste bli bättre är behandlingen av ut-
träden. Det är vår administrativa personal som har kontakt 
med de medlemmar som begär utträde. För bättre resultat 
behöver all personal kompetensutvecklas. Det kan handla 
om utbildning i marknadsföring, försäljning av budskap, 
svåra samtal, med mera, för att kunna ta både de ideologiska 
och de intressemässiga diskussionerna. 

Organisationen behöver även underlätta inträdeshante ringen. 
Det ska vara enkelt att bli medlem i Målareförbundet. Vi 
behöver se över vilka åtgärder som behövas göras för detta. 
Det kan handla om hur vi ska prioritera uppgiften att skriva 
in medlemmar i gymnasieskolorna, hur vi ska uppdatera 
våra värvarmaterial utifrån vad avdelningarna behöver till 
att en person kan bli medlem via en hemsida, etcetera.

Medlemsvärvarprojekt
Parallellt med en organizersatsning behöver avdelningarna 
genomföra ett medlemsvärvarprojekt. Förbundsstyrelsen 
startade bakgrundsarbetet för ett sådant projekt vid års-
skiftet 2014/2015. Inför projektet behöver mål och budget 
bestämmas och tids- och arbetsplan tas fram. 

Medlemsvärvarprojektet bygger på att det kommer att 
krävas upprepad uppsökande verksamhet till de som valt 
att inte vara medlemmar. Vi har behov att ta reda på varför 

 4
STEG

• Hitta rätt arbetsplats
• Enskilda samtal
• Utbilda och aktivera
• Identifiera en fråga
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individer väljer att inte bli medlemmar i Målareförbundet. 
En viktig del är också att ta reda på vad som krävs för att 
de ska bli intresserade av medlemskap. Deras svar kan 
troligtvis också ge oss idéer för att förbättra organisationen 
och medlemskapet i densamma.

Ett mål för projektet är att få de arbetskamrater som är 
medlemmar att bli mer medvetna om vår organisation  
och på så sätt inspirera genom att prata positivt om facket. 
Det handlar kort och gott om att få fram goda exempel, visa 
att facket finns och tydliggöra att facket är vi tillsammans, 
även om det finns olika roller inom organisationen.   

Information om hur projektet utvecklar sig i avdelningen 
ska löpande rapporteras till förbundet som sammanställer 
informationen och följer upp gentemot målen. Förbundet 
har en stödjande roll gentemot avdelningarna. Samman-
ställning och analys av avdelningarnas medlemsvärvar-
kampanj görs och utvärderas av förbundskontoret men 
bygger på avdelningarnas egna rapporter. 

”Det handlar kort och gott om 
att få fram goda exempel, visa 
att facket finns och tydliggöra 
att facket är vi tillsammans, 
även om det finns olika roller 
inom organisationen.   
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Avgiftsklass Antal Avgift Förbundet Avgift Avdelning Total Avgift Avgiftshöjning Summa per månad Summa per år

Helbetalande 100 235 195 430 0 43 000 516 000

Reducerad 0 187 158 345 0 0 0

Grund 0 125 65 190 0 0 0

Total 100 43 000 516 000

Effekt på fyra år 2 064 00

Avgiftsklass Antal Avgift Förbundet Avgift Avdelning Total Avgift Avgiftshöjning Summa per månad Summa per år

Helbetalande 1 000 235 195 430 0 430 000 5 160 000

Reducerad 0 187 158 345 0 0 0

Grund 0 125 65 190 0 0 0

Total 1 000 430 000 5 160 000

Om vi ökar organisationsgraden kommer också med lems-
intäkterna öka. Det i sig ger förbundet ökade resurser och 
möjlighet att bedriva mer och bättre facklig verksamhet 
vilket i sig innebär en större vilja att organisera sig i förbundet.  

Slutsatsen är att vi måste investera för framtiden. Vi kan 
inte fortsätta som vi gör idag och i bästa fall bibehålla 
medlems antalet. Vi måste öka organisationsgraden och  
få igång handlingskraften bland våra yrkesgrupper att stå 
för det fackliga värdet.

Målet är att förbundet stadigvarande skall ha 15 000 med-
lemmar. Om vi skall lyckas med detta krävs ett metodiskt 
arbete inom hela organisationen samtidigt som såväl  
ekonomiska och personella resurser avsätts. 

Ekonomiska effekter
Som beskrivits ovan är målsättningen att öka antalet  
medlemmar en viktig del för att upprätthålla den fackliga 
styrkan. Ett ökat antal medlemmar innebär också ökade 
intäkter till förbundet. De ökade intäkterna kan i sin tur 
användas till olika aktiviteter och satsningar som på såväl 
kort som lång sikt bidrar till att att bygga facklig styrka. 

Att rekrytera och organisera innebär kostnader utifrån  
de förslag och metoder som föreslås. Samtidigt kan det  

vid en lyckad rekrytering innebära att dessa kostnader  
blir helt eller delvis självfinansierade. Målsättningen är  
att förbundet skall öka antalet medlemmar till 15 000 inom 
kommande kongressperiod. För att beskriva hur antalet 
nya medlemmar påverkar förbundets intäkter finns nedan-
stående tabeller som visar på effekten av 100 respektive 
1 000 nya medlemmar per år samt under hela kongress-
perioden. I kalkylen har dock inte alla möjliga kring  - 
kost nader medtagits.

15
TUSEN

Målet är att förbundet  
stadigvarande skall ha  
15 000 medlemmar.

”Slutsatsen är att vi måste  
investera för framtiden, öka  
organisationsgraden och få  
igång handlingskraften.
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UPPDRAG att...
... förbundet tillsammans med avdelningarna 

genomför ett organizerprojekt.

... uppdra åt förbundsstyrelsen att under 
2016 utarbeta en strategi för förbundets 
organisering och rekrytering. 

... förbundets avdelningar genomför ett med
lemsvärvarprojekt enligt beskrivningen ovan.

MÅL att...
... målet för organisering och rekryterings

arbetet är att öka förbundets organisations
grad från nuvarande 73 procent till  
80 procent. 
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därför är det oerhört viktigt att medlemmar och 
förtroendevalda ges möjlighet att bli involverade i 

avtalsförhandlingarna. 

Förbundets uppgift är att samordna krav och syn punkter 
för att bedöma och analysera om det är möjligt att genom-
föra det som medlemmarna anser vara av vikt. Förbundets 
avtalsråd har att bedöma vilka delar som är mest gynn-
samma för kollektivet och vilka prioriteringar som skall 
drivas. 

En annan risk som måste beaktas är att de frågor som är 
dagsaktuella och händelsestyrda dominerar. Det är då 
viktigt att det finns förtroendevalda som också kan fokusera 
de långsiktigt strategiska frågorna.

Det som kanske är mest naturligt är att i medlemskontak-
terna fånga in synpunkter genom att diskutera och infor-
mera om respektive aktuell avtalsrörelse. Det är därför av 
vikt att vi i alla typer av förtroendemannautbildningar 
väver in delar som berör avtalsfrågorna för att på så vis ge 
förtroendevalda bättre förutsättningar för diskussioner om 
avtalsfrågorna. 

Vid två tillfällen har vi genomfört medlemsundersökningar 
med särskild inriktning på avtalet och vilka delar som anses 
vara viktiga att förändra. Detta är något som vi kan och bör 
utveckla ytterligare.

Lönebildningen
Lönefrågan är en av de viktigaste frågorna vi har att arbeta 
med. Inom måleribranschen finns två lönesystem: ackords- 
och tidlön. Inom bil- och industrilackering finns ackordslista, 
månadslön och tidlön. Oavsett vilket system som tillämpas, 

AVTALEN 
– VÅRA FRÄMSTA VERKTYG

måste Målareförbundet se till att vara med och påverka 
lönebildningens konstruktion. Det handlar om rättvisa löner.
Lönebildningen är en kärnfråga för att motsvara medlem-
marnas förväntningar och krav på löneökningar och för-
bättringar av anställningsvillkoren. Vi styr dock inte ensidigt 
över lönebildningen då det är ett samspel mellan fack och 
arbetsgivare. 

För Målareförbundets medlemmar liksom för löneanställda 
i allmänhet är ränteläge och inflation avgörande för reallöne-
utvecklingen. Som enskilt fackförbund har vi mycket små 
möjligheter att påverka detta. I vår roll som medlem i LO 
kan vi dock vara med och påverka.

Vi behöver i analyser och målplaner kontinuerligt bedöma 
och utreda hantering och förändring av kollektivavtalen så 
att dessa följer med i utvecklingen. Ger våra kollektiv avtal det 
skydd som våra medlemmar ska ha eller behöver de ändras?

Kunskap behövs
För arbetet med lönebildning krävs kunskap om de olika 
lönesystemen. Många medlemmar anser att ackordslöne-
systemet är komplicerat och att det förutsätter speciell 
kunskap för att kunna arbeta på ackord. Därför väljer man 
tidlön då man upplever att det inte ställer samma krav. Detta 
är en av anledningarna till att avdelningar, sektioner och 
förbundet centralt bedriver utbildning i avtal och prislista.

En väg till ökad kunskap är att förbundet fortsätter att 
genomföra regionala lönebildningskonferenser i perioden 
mellan avtalsrörelserna. Målgrupp för dessa konferenser 
är avdelningarnas representanter i de lokala och regionala 
avtalsråden. Syftet med konferenserna är att hålla lönebild-
ningsfrågorna levande under hela avtalsperioden. 

Vad vill medlemmarna? De avtalskrav förbundet driver ska ha 
en tydlig koppling till vad medlemmarna tycker och vill. Det 

är medlemmarna som varje dag arbetar under avtalsvillkoren 
och därmed vet mest om konsekvenserna av dessa. 
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AVTALEN 
– VÅRA FRÄMSTA VERKTYG

Kollektivavtalsförhandlingar 
Kollektivavtalsförhandlingar är kanske viktigast av våra 
kärnuppgifter. Vårt överordnade mål är att alla företag 
inom Målareförbundets verksamhetsområden omfattas  
av kollektivavtal. Detta innebär att utöver att teckna avtal 
med de stora arbetsgivarorganisationerna ska vi också 
teckna avtal med övriga arbetsgivarorganisationer, samt 
hängavtal med arbetsgivare som inte är med i någon  
arbetsgivarorganisation.  

Antalet hängavtal förbundet tecknat uppgår första kvartalet 
2015 till cirka 2 800 stycken och utvecklingen pekar på att 
antalet ökar. Vi ser inte denna utveckling som önskvärd  
då det bästa vore att dessa företag istället tillhörde en  
arbetsgivareorganisation. 

Orsakerna att hängavtalsantalet ökar är flera. I hög grad 
handlar det om att arbetsgivar organisationerna inte förmår 
att organisera företagen. Det är samtidigt ett gott betyg  
att förbundet förmår teckna avtal trots att arbetsgivar-
organisationerna inte gör det i samma utsträckning. 

Arbetet med kollektivavtalsförhandlingar pågår konti-
nuerligt och de stödprocesser som beskrivs nedan är  
nödvändiga för att upprätthålla våra kollektivavtal.  
Avtalsförhandlingarna leds av förbundsordföranden  
och förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegation och 
godkänner förslag till nytt kollektivavtal.

Insamlande av avtalsförslag
En viktig del i förbundets arbete med kollektivavtalen är 
att vara lyhörda för vad medlemmarna tycker, tänker och 
vill förändra i våra avtal. Det är därför viktigt att det finns 
kanaler som ger möjlighet att fånga in synpunkter så  
att medlemmarna känner att de har en reell möjlighet att 
påverka avtalsarbetet och de krav som förbundet driver. 

Det alltså viktigt att de avtalsyrkanden förbundet ställer 
speglar det medlemmarna förväntar sig och att de har 
möjlighet att delta i den demokratiska processen. Detta 
sker bland annat genom att frågorna diskuteras på med-
lemsmöten och arbetsplatsbesök. 

§
”Det är viktigt att det finns 

kanaler som ger möjlighet 
att fånga in synpunkter så  
att medlemmarna känner 
att de har en reell möjlighet 
att påverka avtalsarbetet 
och de krav som förbundet 
driver. 
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Avdelningarna har att skicka in de insamlade avtalsförslagen 
i prioriteringsordning efter att de behandlats i avdelningens 
demokratiska struktur. Till det centrala avtalsrådet samman-
ställs avtalsförslagen och prioriteras utifrån principen ”ju 
fler förslag på samma prislistepunkter och övriga förslag” 
desto högre upp i prioriteringsordningen.  

Efter det centrala avtalsrådet görs en sammanställning för 
såväl det huvudyrkande som de mer precisa avtalsförslagen 
vilka sedan överlämnas till motparterna.

Avtalsråden
Det är av stor vikt att förbundets medlemmar och förtroen-
devalda kan framföra sina synpunkter och påverka avtalets 

utformning och innehåll. Därför är det viktigt att det finns 
olika typer av forum där dessa frågor kan diskuteras. Vissa 
av dessa forum finns reglerade i stadgarna vilket avtalsrådet 
är ett exempel på. 

Avtalsrådet är ett rådgivande organ för förbundsstyrelsen 
men har även fler funktioner. Ledamöterna i avtalsrådet är 
viktiga bärare av de olika frågor vi bär med oss in i avtals-
förhandlingarna och vad resultatet blir efter att avtalsför-
handlingarna är avslutade och nytt kollektivavtal träffats.
Förbundsstyrelsen har tidigare som ett led i att bredda den 
demokratiska processen genomfört regionala avtalsråd. 
Målgrupp för dessa är i första hand avdelningarnas lokala 
avtalsrådsledamöter vilka då ges en möjlighet att lämna 

Förbundet har centralt understött möjligheten att lämna avtalsförslag från enskilda medlemmar genom att  
i Målarnas Facktidning publicera en talong där avtalsförslag kan fyllas i för vidarebefordran till respektive avdelning. 

DEN DEMOKRATISKA PROCESSEN 
I ATT PÅVERKA AVTALEN

Insamlingsprocess

Lokala avtalsråd Centralt avtalsråd

Medlemsförslag Förbundsstyrelse

Förhandlings-
delegation
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synpunkter och förslag utifrån de frågor som är aktuella 
utifrån ett regionalt och lokalt perspektiv. Det ger förbunds-
styrelsen en möjlighet till tvåvägskommunikation och  
möjlighet att både lyssna och informera i olika delar. 

Förbundsstyrelsen anser att det även fortsättningsvis är vik tigt 
att fortsätta utveckla den demokratiska processen där de 
regionala avtalsråden även framöver fyller en viktig funktion.

Lönepolitiska konferenser
I det nuvarande handlingsprogrammet beskrivs vikten  
av att ha makten över lönebildningen. Som ett led i att 
upprätthålla en levande diskussion i dessa frågor föreslås 
att lönepolitiska konferenser skall genomföras. Detta bör 
ske i ”mellanperioderna”, då förbundet inte är inne i en 
pågående avtalsrörelse. 

I nuläget kommer avtalsperioderna att vara ettåriga under 
en överskådlig tid framöver. En konsekvens av detta är att 
ingen mellanperiod uppstår och syftet med konferensernas 
genomförande går då förlorat. Istället kan dessa användas 
för att genomföra regionala avtalsråd och då dels upprätt-
hålla debatten om lönebildningsfrågorna och dels fungera 
som ett förberedande organ inför de centrala avtalsråden 
för både måleri och lack. 

Förhandlingsdelegationerna
Förhandlingsdelegationerna utses av förbundsstyrelsen och 
härvid skall eftersträvas att både förtroendevalda som är  
i produktionen och ombudsmän är representerade. Ambi-
tionen är också att delegationerna har en god geografisk 
representativitet. Deltagarnas kompetens och erfarenhet 
ska å andra sidan lämnas företräde. 

Förhandlingsdelegationerna består av de av förbundsstyrel-
sen utsedda ledamöterna och förbundets funktionärer. 
Dessa genomför en rundresa till samtliga avdelningar. 
Syftet är dels att ge ledamöterna en möjlighet att komma 
ut på arbetsplatserna och träffa medlemmar utanför den 
egna avdelningen samt att diskutera avtalsrörelsen. Dels 
att ge möjlighet att träffa avdelningarnas lokala avtalsråd 
för att resonera om avtalsrörelsen totalt. 

Erfarenhetsmässigt ger dessa konferenser inte önskvärt 
resultat varför rundresan i sin nuvarande form bör avskaffas. 

Vi behöver hitta andra former som kan vitalisera processen. 
Träffar med de lokala avtalsråden kan exempelvis ske på de 
regionala avtalsråden. Den uppsökande verksamheten bland 
medlemmar bör också kunna uppnås genom arbetsplatsbesök 
och mötesverksamhet i den ordinarie verksamheten där 
diskussioner om avtalsrörelser bör vara ett naturligt inslag.

Konfliktorganisation
För varje avtalsrörelse är det av vikt att förbundets konflikt-
organisation är väl fungerande. Avtalsrörelsen 2012 visade 
att vi har behov av både snabba beslut och en tydlig ansvars-
fördelning. Detta så att en avtalsförhandling vid behov 
snabbt kan vändas till att lägga olika typer av varsel. 

Kommande avtalsrörelser kommer att ställa stora krav på 
oss som organisation. Inte minst kan vi se tendenser i form 
av mer militanta förslag på avtalsförändringar från våra 
motparter. 

Vi måste vara beredda på att en konflikt kan bli mer aktuell 
än tidigare vilket ställer större krav. Utgångspunkten är att 
vi ska uppnå det vi har satt som krav. Det är avdelningarna 
som har det tunga ansvaret för att det fungerar effektivt.  
I en konfliktsituation har vi inte råd att inte ha gjort det vi 
måste ha gjort. Medlemmarna ska vara väl insatta i det 
som eventuellt kan komma att ske.

Förbundsstyrelsen utser en konfliktansvarig för all koordi-
nering gentemot konfliktorganisationen i avdelningarna. 
Denne har att sända ut ett uppdaterat konflikt-pm  
till avdelningarna. 

För att få en gemensam helhetssyn på hur vi skall organisera 
och arbeta i konfliktorganisationen genomför förbundet en 
konferens med avdelningarnas konfliktansvariga.

Stridsåtgärder
När vi diskuterar avtalskonflikter så är strejk den stridsåtgärd 
de flesta tänker på. Detta är det yttersta medlet för att påverka 

§
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innehållet i avtalen. För Målareförbundet är detta en mycket 
ovanlig företeelse även om det har förekommit strejk vid 
några tillfällen i modern tid. Vårt mål är att vara så väl 
rustade att arbetsgivarna inte vill testa vår strids styrka. Utan 
hellre vill förhandla för oss gemensamma och bra lösningar.

Vi ska ha en väl utvecklad beredskap om en strejk skulle bli 
aktuell. Mycket av förberedelsearbetet handlar om information 
till medlemmar och allmänhet, framtagande av strejkkort, 
utseende av strejkvakter, arbetsplatsinventering med mera. 

Målareförbundet bör i samband med avtalsrörelser tillsätta 
en strategigrupp som har till uppgift att koordinera detta 
arbete.

Strategigrupp och information
Strategigruppens uppgift ska vara att göra bedömningar 
av vilka frågor och områden som vi bör och kan lägga 
tyngdpunkten på. Den normala gången för att samla in 
avtalsförslag har mycket av karaktären ”här och nu”.  
Förslagen som lämnas in har ofta sin upprinnelse i att någon 
eller några medlemmar är missnöjda med en situation på 
sin arbetsplats.  Förslag av mer visionär karaktär i ett längre 
perspektiv behövs och någon måste ta ansvar för att dessa 
formuleras. Här har strategigruppen en viktig funktion  
att fylla.

Strategigruppen bör också ha i uppdrag att utarbeta strategiska 
frågeställningar och ta fram underlag som förhandlings-
delegationerna kan använda sig av i sitt kommande arbete. 
Det finns en balansgång mellan en strategigrupps arbete 
och den demokratiska organisationen vilken ska styra över 
hur avtalsrörelsen bedrivs. Strategigruppens arbete och 

förslag ska inte överordnas demokratin. Det är alltid de 
valda ledamöterna i avtalsråd, förbundsstyrelse och för-
handlingsdelegation som är bärare av avtalsrörelsen.

Målareförbundet bör skapa strategigrupper inför avtals-
rörelser. Arbetet bör genomsyras av olika aktiviteter som 
främjar, stimulerar och breddar delaktigheten bland  
medlemmarna i syfte att fånga in avtalsförslag, också  
visionära och långsiktiga dito. 

Viktigt är att efter genomförda avtalsförhandlingar följa upp 
och utvärdera arbetet. Enkätundersökningar är en möjlig 
metod för att ta reda på hur medlemmarna ser på utfallet av 
avtalsuppgörelsen men också för att fånga upp de framtida 
frågor som upplevs som viktiga. Vi bör också genomföra en 
utvärdering av hur organisationen i avtalsförhandlingarna 
har fungerat och vad som kan göras annorlunda och bättre. 

En viktig funktion är information om läget i pågående för-
handlingar, det vill säga hur vi mobiliserar, om våra olika 
ställningstaganden, med mera. Detta arbete bör finnas med 
i vår samlade informationsstrategi, där framtagande av 
informationsmaterial, utformning av hemsida och inne-
hållet i Målarnas Facktidning i större utsträckning bör  
utformas för att understödja dialogen. Här har strategi-
gruppen en viktig funktion att fylla.

I nuläget köper vi externa tjänster för informationsarbetet.  
I framtiden är det önskvärt att vi har denna kompetens  
i organisationen. Vad som krävs för ett lyckat informations-
arbete är att vi i ett tidigt stadium utarbetar en helhetsstrategi 
för informationsarbetet i avtalsrörelsen. Förbundets informa-
tionsansvarige föreslås få i uppdrag att upprätta en sådan. 

”För att avgöra vilka områden och vilken färdriktning vi bör ha är det av 
stor vikt att stämma av med medlemmarna. Ett sätt att göra detta är att 
inrätta en framtidsgrupp som består av unga medlemmar av bägge könen. 
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Framtidsgrupp 2015–2025
I förbundets arbete med att få avtal som har det innehåll 
som efterfrågas av medlemmarna är en ledstjärna att vi  
har en omfattande diskussion i olika former och forum. 

Ett kollektivavtal kan ses som ett arv till kommande  
generationer och skall därför behandlas med största  
respekt. Det vi i nutid förhandlar fram eller förhandlar  
bort är sådana saker som morgondagens medlemmar  
kommer att få leva med. Vi måste ständigt vara medvetna 
om vad olika strategiska val kan leda till på sikt och vilka 
förändringar som är viktiga och nödvändiga att göra. 

För att faktiskt avgöra vilka områden och vilken färd-
riktning vi bör ha är det av stor vikt att stämma av med 
medlemmarna hur de ser på dessa frågor. Det finns idag 
ingen riktigt bra arena som direkt tillvaratar frågorna  
avseende avtalsrörelsen. Ett sätt att göra detta är att  
inrätta en framtidsgrupp som består av unga medlemmar 
av bägge könen. 

Vi kan hitta dessa personer bland annat inom förbundets 
centrala utbildningssystem. Men också bland avdelningarnas 
egna verksamheter kan lämpliga personer rekryteras. 

Syftet med en sådan grupp är att blicka framåt utifrån vad 
morgondagens medlemmar kommer att se som viktiga 
frågor att reglera i kollektivavtal. Men här finns givetvis 
även möjligheter att testa av vissa frågor som kan vara 
aktuella i ett kortare perspektiv. 

UPPDRAG att...
... utarbeta förslag på hur lönebildnings

frågorna ska tas upp och behandlas i all 
studieverksamhet.

...  studieorganisationen ges i uppdrag  
att utveckla olika utbildningsformer för 
avtals och prislistefrågor.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ut
arbeta ett förslag till hur strategigrupper 
ska fungera i avtalsrörelserna i förhållande 
till medlemmarnas delaktighet och  
informationsstrategin. 

... förbundets informationsansvarige ges 
i uppdrag att upprätta en helhetsstrategi 
för informationsarbetet i avtalsrörelserna.

... förbundets informationsarbete förstärker 
dialogen med medlemmarna inför  
avtalsrörelsen för att öka medlemmarnas 
delaktighet och möjligheter att delta med 
avtalsförslag.

§
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Ambitionen är att:

• skapa en gemensam färdriktning för arbetsmiljöarbetet

• utveckla goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor

• ge organisationen en ordnad struktur 
i arbetsmiljöarbetet gällande
– genomförande av arbetet
– utvärdering av arbetet
– ekonomiska förutsättningar för arbetet

• öka förtroendevaldas kunskaper 
inom arbetsmiljöområdet

• öka kunskapen om branschens arbetsmiljöfaror

• erbjuda utbildningar inom området

• öka medlemmarnas kunskaper om:  
– branschens arbetsmiljöfaror
– de utbildningsmöjligheter som finns

Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet handlar om att på olika 
sätt minska risken för medlemmarna att drabbas av ohälsa. 
Detta med målet att de kan arbeta kvar i våra branscher  
tills de går i pension. Givetvis handlar det också om att  
medlemmarna på ålderns höst ska kunna leva ett värdigt  
liv utan negativa hälsoaspekter som framkallats av att de 
arbetat i våra yrken. Arbetsmiljöarbetet måste därför vara  
en del av förbundets dagliga verksamhet.

Arbetsmiljön i kollektivavtalen
Vi är ett av få förbund som har ett arbetsmiljöavtal inskrivet 
i två av våra kollektivavtal, nämligen i Kollektivavtal för 
måleriyrket och Fastigos månadslöneavtal. Dessa avtal ska vi 
värna om i de framtida avtalsförhandlingarna. Behov av att 
förändra, förbättra och förnya de befintliga avtalen kommer 
hela tiden att finnas. Detta sker i första hand i avtalsförhand-
lingarna med våra motparter. Vilka frågor som ska prioriteras 

ARBETSMILJÖ

diskuteras i våra interna avtalsråd som är rådgivande till 
förbundsstyrelsen. För att arbetsmiljöfrågorna ska prioriteras 
rätt behöver våra förtroendevalda i avtalsråden kunskap 
om vilka frågor som medlemmarna prioriterar samt vad 
de föreslagna förändringarna får för konsekvenser.

Medlemmarnas krav på en bra arbetsmiljö
Arbetsmiljöfrågorna kommer i de undersökningar som 
genomförts högt upp när medlemmarna prioriterar vilka 
områden som Målareförbundet har att arbeta med. Det finns 
en historisk förklaring till detta då både målarnas och lack-
erarnas arbetsmiljö för de flesta varit bristfällig. Statistik 
från AFA visar att våra medlemmars största problem idag 
är belastningsskador av olika slag. Arbetet är fysiskt tungt 
där stora mängder färg, spackel, med mera skall transpor-
teras och appliceras. Lackerarna har en arbetsmiljösituation 
där arbetsmoment och arbetsställningar inte alltid är ergo-
nomiskt riktiga. På grund av att vi har gått över till vatten-
baserade produkter så ökar förekomsten av allergier och 
eksem. Det är därför en fortsatt viktig arbetsmiljöfråga. 

Idag är kunskapen relativt god om de skyddsåtgärder som 
krävs vid användande av olika produkter. Ändå så finns 
många gånger brister på arbetsplatserna. Orsaken till detta 
är en kombination av otillräcklig kunskap och att lämplig 
skyddsutrustning inte tillhandahålls. 

Arbetsplatsorganisation
Mycket av förbättringsmöjligheterna på detta område finns 
i den lokala skyddsverksamheten. Men i alltför många 
företag saknas fortfarande skyddsombud, vilka ska vara 
den resurs som lyfter fram arbetsmiljöfrågorna. Enligt  
arbetsmiljölagen ska vi utse skyddsombud på företag med 
fem eller flera anställda. Målareförbundet har en bit kvar 
för att uppnå detta mål. Ett långsiktigt strategiskt arbete 

Syftet med arbetsmiljöarbetet är att hela organisationen och alla  
medlemmarna ska känna att Målareförbundet arbetar aktivt för att  
förbättra arbetsmiljöarbetet och ytterst den faktiska arbetsmiljön.
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ARBETSMILJÖ
handlar om hur vi på bästa sätt kan förbättra förutsättning-
arna för den lokala arbetsmiljöorganisationen.

Utbildning av skyddsombud
Alla skyddsombud ska genomgå utbildning för uppdraget. 
Därför krävs att grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) 
kontinuerligt genomförs. Mellan parterna i Måleribranschen 
finns en överenskommelse för hur denna ska genomföras. 
När det gäller lack så finns ingen sådan. Efter grundutbild-
ningen behöver skyddsombuden vidareutbildning. Det 
kommer alltid finnas behov av vidareutbildning och skälet 
är att saker och ting förändras. Nya material och tekniker 
kommer med jämna mellanrum vilket gör att förnyad  
utbildning behövs och är viktig. 

Förbundets arbetsmiljöarbete
Vi kan konstatera att förbundet centralt är involverad i många 
sammanslutningar för att  arbeta med arbetsmiljöfrågorna. 
Mycket av detta sker i det tysta och syns inte utåt. På det 
området kan vi bli bättre. Det gäller såväl i förbundets 
interna målplaner liksom vad vi arbetar med i de samman-
slutningar vi är med i samt i informationen avsedd för 
medlemmarna i tidningar, hemsida och nyhetsbrev. Vi 
behöver arbeta fram en informationsstrategi för arbetsmiljö-
arbetet och för hur detta kan synliggöras bättre.

Våra prioriterade områden kommande år är:
2015 Kemiska hälsorisker. Bly, asbest, nano, damm, 

kvarts. Säkerhetsdatablad.

2016 Psykosociala frågor. Diskriminering.

2017 Företagshälsovård.

2018 Ergonomi.

2019 Ställningar, liftar.

Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för Målareförbundets  
medlemmar och därmed en viktig fråga för organisationen 
att arbeta med. Frågorna bör ges en framskjuten position  
i Målareförbundets verksamhet. Långsiktiga mål och  
strategier bör formuleras för hur och på vilket sätt vi som 
förbund skall arbeta för en bättre arbetsmiljö.

 

UPPDRAG att...

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
utarbeta en plan för hur hela organisa
tionen ska få kunskaper och struktur  
i arbetsmiljöarbetet.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
utarbeta en plan för rekrytering av skydds
ombud med målet att sådana ska vara 
utsedda på samtliga företag med fem  
eller fler anställda.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
utarbeta ett arbetsmiljöprogram inne
hållande utbildnings och informations
strategi och en plan för hur kunskapen  
hos medlemmarna ska öka. 

MÅL att...
... Målareförbundet årligen genomför 

grundutbildning för de skyddsombud  
som blivit utsedda.

... Målareförbundet årligen genomför 
vidareutbildning för skyddsombud.
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arbetsgivaren och de styrande satt på makt som var svår 
att rubba. Det räckte alltså inte med att arbetarna organise-
rade sig. Arbetarna måste också vara kunniga för att klara 
sig och driva sina krav. Sedan dess har de fackliga utbild-
ningarna varit en central del i arbetarrörelsens utveckling. 
Än idag är de fackliga studierna grunden för att klara de 
prövningar vi ställs inför.

KUNSKAP OCH

KOMPETENS

Enligt stadgarna har organisationens alla nivåer:  
”att bedriva utbildnings- och studieverksamhet så att  
förbundet och underorganisationer är väl rustade med  
kvalificerade förtroendevalda”.

Vikten av facklig utbildning har blivit alltmer påtaglig.  
Vi har idag många medlemmar som inte har de mest  

Avdelningarna rekryterar 
och anmäler till förbundet

Förbundet genomför kurs

Facklig utbildning är en central del i ett fackförbunds verksamhet.  
Fackliga företrädare insåg tidigt att den fackliga organiseringen måste 
understödjas med facklig utbildning. 
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grundläggande kunskaperna om vad en fackförening är och 
vad den kan vara. Om vi ska klara vår uppgiftatt tillvarata 
medlemmarnas intressen i arbetslivet och i samhälletdå 
måste vi öka antalet deltagare i den lokala medlems-
utbildningen. I det ligger introduktionsutbildning, med-
lemsutbildning och facklig politisk medlemsutbildning.

Förbundet har sedan många år tillbaka genomfört en om-
fattande styrelseutbildning. Medan några utbildningar har 
skapats på grund av att avdelningarna sällan lyckats rekry-
tera tillräckligt många deltagare. Förbundet såg att något 
behövdes göras och skapade därmed utbildningar centralt 
för att tillgodose behovet. Några utbildningar har tagits fram 
efter det att motion bifallits på förbundets förbundsmöte.
Förbundet har efter resonemang ändrat omfattningen på det 
centrala studieutbudet. Skälet för det är att några utbild-
ningar är av så pass grundläggande karaktär att kunskaperna 
bör fås via de tvärfackliga lokala och regionala utbildning-
arna. Den anpassning som gjordes var för att avdelningarna 
å sin sida behöver avsätta mer resurser för att tillse att 
medlemmarna utbildas lokalt. 

Förbundets analys är att vi med nuvarande studiestruktur  
i stor utsträckning tappar den lokala förankring studierna 
bidrar till. De som kommer till de centrala utbildningarna 
rekryteras oftast från branschutbildningarna. I den centrala 
utbild-ningsstegen skapas engagemang och kontakter med 
deltagare från andra avdelningar. 

När deltagarna sedan kommer tillbaka till sin avdelning 
uppstår ofta ett vakuum. Individerna vet sällan vem de ska 
kontakta, vem som har ansvar för verksamheten, etcetera.  
I bästa fall finns det någon, eller några på avdelningen som 
tar hand om de nyutbildade deltagarna. 

Lägg också till att flertalet sektioner i organisationen inte 
fungerar på önskat vis. Det är en grannlaga uppgift att ta 
hand om och stödja personer så att de blir ”självgående” i det 
fackliga arbetet. Vi kan likna den fackliga lärprocessen med 
hur yrkesutbildningsprocessen går till. Det finns alltid 
behov av strukturerad handledning för att en individ så 
småningom ska ta det egna arbetsansvaret.  

”När deltagarna kommer  
tillbaka till sin avdelning  
uppstår ofta ett vakuum.  
Individerna vet sällan vem  
de ska kontakta, vem som  
har ansvar för verksamheten.

Foto: Colourbox
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De flesta håller med om att en framgångsrik studieverk-
samhet kräver att förhållandevis många individer befinner 
sig i facklig utbildning både lokalt och regionalt. Det finns 
flera positiva resultat med att ha en omfattande lokal studie-
verksamhet. Det främsta är att det i hög grad skapar lokal 
igenkänning och en bred vilja att delta och förändra.

Med tanke på hur medlemsutvecklingen ser ut och vilka 
utmaningar vi har när det gäller att stärka medlemmarna 
behöver Målarförbundet omorganisera studieverksamheten. 
Målet är att få fler medlemmar att delta i de lokala och 
regionala utbildningarna. För att klara vårt uppdrag behöver 
avdelningarna också i sitt studieutbud erbjuda medlemmar 
och icke medlemmar att delta i introduktionsutbildning. 

Förbundet föreslås att tillsammans med avdelningarnas 
studieorganisatörer ta fram en modell för hur avdelning-
arna, enskilt eller i regionssamverkan, kan genomföra  
utbildningstillfällen som behandlar det som organisa-
tionen svarar för. 

Ett exempel på viktigt innehåll är Målareförbundets  
organisation, kollektivavtalsfrågor och yrkesutbildnings-
frågor. Arbete med en sådan modell ska så långt möjligt 
inte inkludera utbildningar som genomförs i tvärfacklig 
regi. Vi ska i den omfattning det är möjligt använda oss  
av ABF, Runö folkhögskola och övriga arbetarrörelse-
folkhögskolor.

När studieorganisationen tagit fram ett förslag på hur  
arbetet kan se ut, ska detta presenteras för förbundsstyrel-
sen för godkännande. För att stimulera avdelningarna att 
genomföra detsamma föreslås förbundsstyrelsen att avsätta 
pengar vilka kan sökas av avdelning när utbildning är 
genomförd. För en rättvis status föreslås förbundsstyrelsen 
utarbeta regler för hur denna modell ska fungera. 

För att förbundets studieorganisation ska fungera så som 
det är tänkt, krävs det att avdelningarna å sin sida budge-
terar för en mer omfattande studieverksamhet. Det finns 
flera skäl till det. Ett skäl är att avdelningarna inte kan 
förlita sig på att exempelvis LOs stipendiefond betalar  

det skattefria stipendiet för de deltagare som deltagit  
i Introduktionsutbildning, Medlemsutbildning och Facklig 
politisk medlemsutbildning. LOs stipendiefond ska ses 
som ett komplement. 

Risken med att återigen förlägga utbildningarna regionalt 
eller lokalt är att det inte planeras tillräckligt, rekryteringen 
avtar och att utbildningarna därmed ställs in. Den studie-
organisation som förbundet idag har, arbetar i första hand 
med att förmedla studier och i andra hand att själv anordna 
egna studier. 

Om vi ska lyckas med att anordna egna utbildningar,  
behöver vi hitta personer som är villiga och lämpliga att 
vara handledare. Det är inte nödvändigtvis studieorganisa-
tören som ska vara den som också håller utbildningarna. 

Inom LO-förbunden och 6F pratar vi mycket om att ta fram 
och utbilda särskilda handledare. Avdelningarna måste ta 
på sig ansvaret att inventera vilka som kan vara handledare 
i avdelningens utbildningsverksamhet. Det finns redan 
idag utbildning för funktionen handledare. 

I handlingsprogrammet 2010–2015 fanns ett beslut som sa 
att studieorganisatörerna på avdelningarna ska ha tillgång 
till de tekniska hjälpmedel som finns för att utföra uppdra-
get. Det är genomfört och alla studieorganisatörer har idag  
tillgång till dator samt de program som är nödvändiga för 
arbetet. Ett naturligt steg är då att studieorganisatörerna  
får mer tid för att kunna utföra sitt uppdrag.  

Tvärfackligt
Sedan ett antal år har LOs Centrala Utbildningskommitté 
tagit ett fastare grepp för att öka den tvärfackliga studie-
verksamheten lokalt och regionalt 

LO-förbunden har en långsiktig tanke med det arbete som 
påbörjats med en vision som sträcker sig till 2018. Efter 
VISA 2013 togs ett gemensamt dokument i LCU kallat  
”Gemensamma riktlinjer för tvärfacklig utbildning” fram. 
Syftet med dokumentet var att tydliggöra LOs, förbundens 
och ABFs roller i det tvärfackliga studiearbetet.

”Ser vi till statistiken så är det klart att vi behöver göra 
något om vi ska klara vår uppgift i lönebildningsfrågorna. 
Vi behöver hitta fler sätt att utbilda medlemmarna
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Kunskap om lönesystemen
Vi bedömer att medlemmarnas kunskaper om lönesystemens 
betydelse för lönebildningen successivt minskar. Tidigare 
utbildades flertalet medlemmar i ackordslönesystemet. 
Utbildningen skedde främst genom en breddutbildning  
i studiecirkelform samt i viss mån även i internatform. 

Idag utbildas få medlemmar i avtals- och prislistefrågor inom 
studiecirklar. De flesta som genomgår en utbildning i löne-
system gör det i externat eller internat. Sammantaget är det 
färre individer som deltar i utbildningarna om lönesystemen. 

Tabellen visar antal individer som deltagit i någon av  
Målareförbundets avtals- och prislisteutbildningar perioden 
2010-01-01 till 2014-12-31. Enligt det som är registrerat är 
det totalt 21 tillfällen som genomförts under perioden och 
det är 254 individer som genomgått utbildning. 

Ser vi till statistiken så är det klart att vi behöver göra något 
om vi ska klara vår uppgift i lönebildningsfrågorna. Vi behö-
ver hitta fler sätt att utbilda medlemmarna i lönebildnings-
frågor och om hur våra lönesystem fungerar. Utbildnings-
former som cirklar, externat, internat och andra kan användas.

Avtals- och prislistekurs Tillfällen  Anmälda Deltagit
1 Målarettan 5 77 65
2 Södra 1 19 17
3 Väst 2 5 5
4 Målarfyran 2 29 25
6 Svealand 1 8 8
8 Östra 1 13 13
9 GävleDala 5 38 38
Svenska Målareförbundet 4 96 83
Totalsumma 21 285 254



30  handlingsprogram 2015–2020

Här är exempel på vad vi kan göra: 

• studiecirklar

• sektionernas utbildningar

• kortare utbildningsinslag på exempelvis 5-timmars

• lokala utbildningar

• regionernas utbildningar

• centrala utbildningar

• nya former och möjligheter för kunskapsutveckling

• lönebildningsambassadörer 

Ett sätt att öka spridningen av kunskap i lönebildnings-
frågorna är att ta fram så kallade lönebildningsambassadörer 
vilka kan användas i allt från skolinformationsverksamhet 
till olika möten. Vi har redan idag individer på sektions- 
och avdelningsnivå som är duktiga på att förklara vikten 
av att använda lönesystemen på rätt sätt. Avdelningarna 
kan med relativt enkla medel ta fram ett lämpligt antal 
individer för att påbörja ett strategiskt arbete med att på 
olika ställen diskutera lön och lönebildning. Dessa kan 
lämpligt också utbildas på liknande sätt som handledare.
Lönebildningsfrågorna behöver integreras i så mycket av 
vår verksamhet som det bara går. Kort sagt, det behövs  
en övergripande plan för hur dessa frågor kan integreras  
i alla led.

Den tekniska utvecklingen och den allmänna kunskapen 
hos medlemmarna är så pass god att det bör införas möj-
ligheter till internetbaserad utbildning på distans. Det 
skulle ge möjlighet att nå medlemmar som av olika skäl 
inte kan delta i de traditionella utbildningsformerna.

Yrkesutbildning
Yrkesutbildning är en fråga som kontinuerligt diskuteras 
bland Målareförbundets medlemmar. Detta är naturligt då 
förbundet är uppbyggt med en stark yrkesidentitet hos 
såväl målare som lackerare. Detta motiverar även satsning-
en på att teckna och upprätthålla utbildningsavtal inom 
kollektivavtalen för måleriyrket och för bil- och industri-
lackerare. 

Målareförbundets arbete med utbildningsfrågorna sker  
i hög grad genom branschsamverkan i de två yrkesutbild-
ningsnämnderna för måleri respektive lackering. 

Grundutbildning till målare
Dagens utbildning i hantverksyrken sker företrädesvis 
genom treåriga gymnasieprogram. För oss sker den inom 
byggprogrammet för målare där eleverna normalt har ett 
gemensamt första år inom bygg, varefter val sker för andra 
året för de som vill utbilda sig till målare. Efter avslutad 
gymnasieutbildning sker anställning som lärling i enlighet 
med utbildningsavtalet för färdigutbildning. 

Godkänd gymnasieutbildning omfattar cirka 3 000 utbild-
ningstimmar och färdigutbildningen är mellan 2 900 och 
3 800 timmar. I den sista utbildningsperioden skall lärlingen 
avlägga gesällprov. Det finns även möjlighet att utbilda sig 
som lärling i individuell utbildning, tidigare kallad traditio-
nell lärling, där hela utbildningstiden sker i ett måleriföretag.

Grundutbildning till lackerare
I lackeringsbranschen sker intaget via fordonsprogrammet 
där man år två väljer inriktning karosseri och lack. För 
lackerarna gäller det emellertid att det är få skolor som 
erbjuder gymnasieutbildning för lackerare. De skolor som 
finns är sådana som erbjuder så kallat riksintag. 

Detta innebär att även elever som genomgår utbildning till 
lackerare på orter som saknar inriktning lackering genom 
utbildningsavtalet och under översyn av Lackerarnas Yrkes-
nämnd har möjlighet att genomföra utbildningen. Detta 
sker då genom företagsförlagd utbildning, där den blivande 
lackeraren utbildas och deltar i produktionen i ett företag. 
Lackerare som genomgått fordonsprogrammet och seder-
mera anställs på företag följer vanligtvis inte en utbild-
ningsplan efter genomgången gymnasieutbildning. 

Den företagsförlagda utbildningen för såväl målare som 
lackerare ställer stora krav på de företag som anlitas som 
utbildningsanordnare. Det finns en uppenbar risk att mindre 
seriösa företag skaffar sig billig arbetskraft med hjälp av 
den arbetsplatsförlagda utbildningen. Det är således en 

”Den tekniska utvecklingen och den allmänna kunskapen 
hos medlemmarna är så pass god att det bör införas 
möjligheter till internetbaserad utbildning på distans.
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viktig fråga att Målareförbundets lokala företrädare är 
insatta i hur vi arbetar med arbetsplatsförlagd utbildning. 
Detta för att skapa förutsättningar för ett gott yrkeskun-
nande bland våra unga och blivande medlemmar. 

Utbildning med annan bakgrund 
Intresset för att utbilda sig i hantverksyrken ökar. Vuxna 
(sådana som redan har genomgått en gymnasieutbildning) 
söker sig därför till våra yrken. Detta är praktiskt inte något 
stort problem då de flesta som har valt detta och knutit 
kontakt med ett företag som erbjuder utbildning också 
beretts möjligheter till anställning. 

För måleriyrkets del finns det en bestämmelse i kollektiv-
avtalet som stipulerar att en person som kommer från  
annan bakgrund än gymnasieskolans byggprogram, gren 
måleri, ska valideras. Valideringen innebär att företaget 
beställer validering av någon av branschens kopplade  
valideringsordnare. 

Målareförbundet bör hävda att för att utbilda sig till  
målare/lackerare bör kunskapskravet vara att den blivande 
yrkesmannen har genomgått något av gymnasieskolans 
nationella program med godkänt i kärnämnena. Detta 
krav bör kommuniceras såväl i förhandlingar med våra 
arbetsgivarparter, men även i det samhällspolitiska  
perspektivet.

Skälen för att gymnasiekompetens ska vara ett grundkrav 
för att utbilda sig i våra yrken är risken att den anställde  
i ett längre tidsperspektiv kommer fram till att yrket inte  
är det man avsåg eller att man drabbas av arbetsskada och 
därigenom måste byta bransch. Att då sakna gymnasie-
kompetens kan inverka menligt på medlemmens möjlig-
heter till detta.

Den lokala utbildningsorganisationen för målare 
Målareförbundets avdelningar har av tradition bedrivit 
huvuddelen av sitt arbete med yrkesutbildningsfrågor 
inom det partsgemensamma organet Måleribranschens 
Yrkesnämnd (MYN). 2010 tecknades ett nytt utbildnings-
avtal. I och med att de lokala yrkesutbildningsnämnderna 
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upphörde upplever flera av förbundets avdelningar att de 
fått mindre inflytande i yrkesutbildningsfrågorna. 

Förbundets avdelningar har som uppgift att utöva tillsyn 
över lärlingsutbildningen. Det gäller hela ledet från gym-
nasieskolan till efter det att eleven har påbörjat en lärlings-
anställning för färdigutbildning. Tillsynen handlar om att 
se till att företag ansöker till nämnden om att anställa  
lärling, att lärling får en komplett lärlingslåda enligt MYNs 
anvisningar, att lärling erhåller läkarundersökning, att 
lärlingen får delta i parternas branschutbildning, att lärling 
avlägger gesällprov i den sista utbildningsperioden,  
med mera. 

Avdelningarnas utmaning är att vara på arbetsplatserna 
där lärlingarna finns för att övervaka att utbildningsavtalet 
följs. Arbetsplatsorganisationen är en av pusselbitarna för 
att få dignitet i yrkesutbildningsfrågorna. 

Målareförbundet tog 2011 fram en yrkesutbildningspolicy 
för hur förbundet ska arbeta med frågorna. Sedan dess har 
det skett förändringar. Därför behöver yrkesutbildnings-
policyn uppdateras. Förbundets inställning är fortfarande 
att arbetsplatsorganisationen ska kopplas till yrkesutbild-
ningsfrågorna.

Gesällprov Måleri
Gesällprov för målare är något som har en månghundra årig 
tradition. Från tid till annan ifrågasätts gesällprovets existens-
berättigande. Sedan 2011 avlägger dock allt fler lärlingar sitt 
gesällprov. Skälen till det är bland annat att parterna via 
MYN aktivt arbetat för att fler gesällprov ska avläggas. MYN 
tog 2013 fram gesällprovsbestämmelser. Dessa kommuniceras 
ut till företag och lärlingar. Gesällprovsbestämmelserna ger 
en tydlig bild om vad utbildningen ska leda till.   

Inom ramen för nuvarande kollektivavtal för måleriyrket 
innebär det ett avtalsbrott att lärling inte avlägger gesällprov. 
 
I praktiken händer dock ingenting, utan lärling erhåller full 
betalning efter uppnådda 6 800 timmar. Målareförbundet 
har tidigare ställt sig positivt till att enligt avtal verka för 

att gesällprov skall ske som en obligatorisk del av utbild-
ningen. I en skiljedom avkunnad under 2007 slås fast att 
gesällprovet är obligatoriskt under två förutsättningar:

1. Att provet avläggs mellan 5 950 – 6 800 utbildningstimmar.

2. Att lärlingen anmält till arbetsgivaren att han/hon 
vill genomföra gesällprovet.

Slutprov, certifikat och yrkesdiplom för lackerare
Målareförbundet har i förhandlingar med Motorbranschens 
Arbetsgivareförening försökt få igenom krav på gesällprov 
för lackerare men inte lyckats utan att det skulle innebära 
för stora förluster för våra medlemmar. Däremot har det 
för avgångselever på gymnasieprogram införts möjligheten 
att avlägga så kallat slutprov. Syftet med provet är att höja 
statusen på utbildningen och branschens yrken, öka kvalitén 
på utbildningen, visa utbildningsnivåer och utbildnings-
områden, synliggöra branschens krav samt hålla kontakten 
med skolorna.

Elev som genomgått godkänd yrkesutbildning och motor-
branschens slutprov med minst 50 poäng av 150 möjliga  
är behöriga till ett Svenskt Europaanpassat certifikat.  
Med godkänd yrkesutbildning menas att eleven uppnått 
godkänd gymnasiekompetens samt blivit godkänd i de 
branschkrav som Motorbranschens yrkesnämnder har.  
För vuxen-, arbetsmarknads- och Komvuxutbildningar 
gäller lägst godkänt på gällande läroplan.

De som genomgått yrkesutbildning, innehar certifikat och 
har minst tre års yrkeserfarenhet eller placerats i yrkes-
grupp A kan erhålla ett yrkesdiplom.

Utbildningsavtalen i arbetsplatsorganisationen
Frågan om kontrollen av utbildningsavtalets efterlevnad är 
en partsgemensam fråga. Vår motpart driver, i högre grad 
än tidigare, uppfattningen att utbildning av målare är en 
arbetsgivarfråga. 

Vi behöver därför förbereda oss för en situation där 
kontrollen av utbildningsavtalet sker på företaget. Vi har 

”Gesällprov för målare är något som har en månghundra årig  
tradition. Inom ramen för nuvarande kollektivavtal för måleriyrket 
innebär det ett avtalsbrott att lärling inte avlägger gesällprov.
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genom vår organisation, med rätten att utse MB-ombud på 
företagen en ypperlig möjlighet att med hjälp och stöd av 
medbestämmandelagen driva frågorna om utbildningen 
och utbildningsavtalets efterlevnad. 

Målareförbundet behöver bli än mer delaktigt i att tillse att 
utbildningsavtalet efterlevs. Avdelningarna behöver se till 
att förtroendevalda i arbetsplatsorganisationen, men även 
de som arbetar med ungdomsfrågorna, (sektionsledamöter 
med flera), får utbildning i utbildningsavtalet. Målet är att 
vi som organisation driver yrkesutbildningsfrågorna mer 
aktivt för att på så sätt höja branschens status.

Målareförbundets MB-ombud kan med fördel fungera som 
handledare för lärlingar som anställs på måleriföretaget. 
Detta innebär emellertid att MB-ombuden behöver utbild-
ning dels i hur utbildningsavtalet är uppbyggt och fungerar, 
dels i hur gymnasieskolans utbildningssystem fungerar. 

Nuvarande överenskommelse om företagsanpassad  
MB-organisation ger Målareförbundet rätten att på arbets-
givarens bekostnad utbilda MB-ombuden trettiotvå timmar. 
Denna utbildning bör ses över med avseende på ovan 
nämnda problem.

De centrala utbildningsnämnderna
Måleribranschens Yrkesnämnd är sedan 2010 en central 
funktion då de lokala yrkesnämnderna har upphört. Det 
ligger i Målareförbundets intresse att medverka i dessa 
nämnder samt att hävda att de också skall svara mot  
Skolverkets och andras förfrågningar kring hur yrkes-
utbildningen skall ske. 

Det är viktigt för oss att ledamöterna i nämnderna har tid 
och möjlighet att arbeta med uppdraget. De personer som 
engageras i dessa nämnder skall ha ansvar för att kommu-
nicera så att avdelningarna erhåller kunskap och informa-
tion om utbildningens inriktning. 

Personalen en viktig resurs
En strategisk fråga är tillgången till rätt kompetens utifrån 
verksamhetens krav och behov. I arbetslivet som helhet 

”Målet är att vi som  
organisation driver  
yrkesutbildningsfrågorna  
mer aktivt för att på så sätt 
höja branschens status.
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betonas allt mer den sociala och pedagogiska kompetensen. 
Förmågan att skapa kontakt och dialog med både individer 
och grupper i skilda sammanhang och att kunna represen-
tera, presentera, argumentera och övertyga på ett bra sätt 
blir allt viktigare.

Förmågan att organisera sitt eget arbete och att leda andras 
på ett effektivt sätt ökar också i betydelse. Det handlar om 
förmågan att sätta upp tydliga mål, organisera verksamhet, 
kommunicera, motivera, följa upp och utvärdera.

Målare förbundets policy innebär att varje funktionär ges 
möjlighet till fem dagars betald utbildning på arbetstid.  
All personal erbjuds att delta i kurser som arrangeras av  
Arbetarrörelsens Förhandlingsorganisation (AFO) men 
också av externa utbildningsanordnare. Dessa möjligheter  
tas upp i de individuella utvecklingssamtalen. Det görs  
dock inte någon gemensam årsvis planering av personal-
utbildningsaktiviteterna, varför det inte heller finns någon 
deltagarstatistik. Den allmänna bedömningen är dock att 
utnyttjandet är lågt.

Målareförbundet behöver bli bättre på: att bedöma framtida 
kompetensbehov, att planera motsvarande kompetens-
utvecklingsaktiviteter och att få tillräcklig andel av  
personalen att delta i personalutbildningen. 

Målareförbundet saknar idag en samlad personalpolicy. 
Det finns dels lagbaserade krav på vad en sådan ska  
innehålla, dels behov av att uttrycka hur vi ska agera som 
en bra arbetsgivare för att skapa goda arbetsförhållanden. 
Vi behöver formulera och fastställa en övergripande  
personalpolicy.

UPPDRAG att...

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
revidera den samlade policyn för  
yrkesutbildningsfrågorna. 

... studieorganisationen ges i uppdrag att 
ta fram ett förslag på vilka av de av  
förbundet anordnade utbildningarna  
som med fördel kan genomföras lokalt 
respektive regionalt. Samt att öronmärkta 
medel avsätts för avdelningarna att söka 
efter genomfört utbildningstillfälle. 

... studieorganisationen ges i uppdrag att ta
fram ett förslag på utbildningsupplägg för 
hur lönebildningsfrågorna ska få bredare 
förankring bland medlemmarna. Tonvikten 
ska ligga på de lokala utbildningarna.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
utarbeta en övergripande personalpolicy 
inkluderande kompetensutvecklings policy, 
arbetsmiljöpolicy, jämställdhetspolicy, 
krishantering, olikhet och mångfald och 
kränkande särbehandling.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
i den årliga verksamhetsplanen ta med en 
gemensam utbildningsplan med planerade 
aktiviteter och antal deltagare av olika 
personalkategorier. 

”
Förmågan att organisera sitt eget arbete 
och att leda andras på ett effektivt sätt 
ökar också i betydelse. 
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målareförbundet är ett av de LO-förbund som under kort 
tid har förändrats påtagligt både avseende medlemskår 
och organisation.  Vår organisation innebär att samverkan 
och lokalt fackligt arbete får en större betydelse. Vi har  
en medlemskår där allt fler har utomnordisk bakgrund  
och en bransch som attraherar allt fler kvinnor. Med stora 
förändringar ställs stora krav. 

Om Målareförbundet vill ha kvar relevans och tydlig 
koppling till medlemmarna kommer det att krävas att den 
demokratiska organisationen lyhört följer med i denna 
utveckling. Därför är det viktigt att Målareförbundet invol-
verar fler medlemmar i den demokratiska organisationen, 
hittar nya forum där medlemmar kan uttrycka sina åsikter 
och möjliggör en ökad demokratisk närvaro.

Medlemsinflytande
I ordet inflytande ligger själva kärnan i det som kännetecknar 
en organisation med representativ demokrati som grund 
för beslutsfattandet. Basen för Målareförbundets demokra-
tiska organisation är sektionerna som är det forum där 
medlemmarna kan agera i betydelsen ”en medlem en röst”.

Antalet aktiva personer i den demokratiska processen mins-
kar inom förbundet. Detta är en trend inom hela fackfören-
ingsrörelsen. Problemet att få medlemmar att gå på medlems-
mötena har varit ett problem genom alla tider. Att problemet 
har ökat är ett faktum. I vilken utsträckning kan vi kalla 
förbundets arbete för demokratiskt? Kan vi kalla det demo-
krati om enbart fem procent deltar aktivt i besluten? 

Varför lyckas vi då inte få fler att engagera sig? Är det så 
att vi arbetar på fel sätt? Finns det inte tillräckligt med 
förtroendeuppdrag för att ge plats till de som vill?  

EN STÄRKT
DEMOKRATI

Eller är det så att vi bara letar efter de målare som är väldigt 
framåt och har en god kunskap från början? 

Att förenkla möjligheten till att påverka måste bli en själv-
klarhet. Alla medlemmar ska ges möjligheten att påverka 
från arbetsplatsen eller åtminstone ”från soffan hemma” 
med den teknik som växer fram. 

Hur skapar vi mötesplatser, tillställningar eller forum där 
alla ska kunna aktivera sig i Målareförbundet? För vissa är 
det möten som är det roligaste, för andra är det arbets-
platsbesök, det kan även vara utbildning eller på Facebook 
och internet.  Det måste finnas tydligare och mer attraktiva  
erbjudanden att engagera sig. 

Vill vi öka engagemanget måste vi utgå mer ifrån medlem-
men och dennes förutsättningar. Enligt LOs rapport ”Röster 
om facket” är en tredjedel av medlemmarna intresserade 
av ett fackligt uppdrag. Stämmer detta finns många som vi 
inte lyckas att fånga upp. 

Utbildning är en start för engagemang och där kan interna 
studiecirklar vara en ingång. Sektionerna ska ansvara för 
och tillskapa mötesplatser, andra forum eller utbildning då 
de är navet i organisationen.

Alla undersökningar på området visar att vanligaste skälet 
till att medlemmar inte engagerar sig fackligt är att frågan 
inte har ställts. Det ska vara en självklarhet att alla med-
lemmar i Målareförbundet får frågan och möjligheten att 
engagera sig i det fackliga arbetet. 

Utbildning stärker demokratin
För att ge medlemmarna verktyg att påverka behövs  

Målareförbundet består idag av nio avdelningar, tre regioner samt  
ett förbundskontor. Avdelningarna är egna juridiska personer med  
egen ekonomi. Det regionssamarbete som finns är ett första steg  
för att i större utsträckning samverka inom förbundet.
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EN STÄRKT
DEMOKRATI

utbildning. Utbildning kan ske med olika inriktning: att 
bygga en ideologisk grund, öka kunskapen om rättigheter 
på arbetsplatsen, att öka kunskapen om organisationen. 

Hur fungerar Målareförbundet? Varför ser strukturen ut som 
den gör? Hur påverkar medlemmarna? Detta är frågor som 
är viktiga för att öka demokratin. Vi kan inte ställa krav att 
medlemmar ska komma på medlemsmöten om de inte 
förstår varför, eller skriva motioner om de inte vet 
vad en motion är eller hur de behandlas.

En viktig utmaning som vi har är hur 
vi får fler av våra medlemmar att 
delta i medlemsutbildning. 
Några sätt att öka deltagandet 
i de fackliga utbildningarna 
är att få medlemmarna att 
anmäla sig på femtimmars-
informationsmöten, med-
lemsmöten och/eller arbets-
platsbesök. Även på detta 
område behöver vi bli bättre 
på att utnyttja den interaktiva 
informationstekniken. 

Demokrati i teknik och praktik
Väldigt många har en smartphone 
eller läsplatta. Att hela tiden vara upp-
kopplad på internet har blivit en självklarhet 
för allt fler. Detta möjliggör för oss som förbund att 
utveckla demokratin. Vi kan ha sms-röstning och vi kan 
även på ett enkelt sätt lägga upp information och öppna 
för ökad medlemspåverkan. 

Möjligheten finns att genom mobilen kunna rösta för  
förtroendeuppdrag på arbetsplatsen eller till sektionen. 
Motionsskrivande, avtalsförslag, interninformation inom 
sektionen eller förtroendevaldas egna företag är fantastiska 
möjligheter för medlemmarna oavsett tid och plats. Vi kan 
som förbund komma mycket närmare medlemmen för att 
bygga ett starkare förtroende och öka demokratin genom 
att använda digitala media.

Demokratiska
basen urhålkas

Svårare att
attrahera 
nya FFM

Sämre
verksamhet

Vakanser i
sektionsstyrelser

Foto: Colourbox
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Fler förtroendevalda
Förbundets demokratiska bas består av sektionerna där 
nomineringar sker till olika uppdrag på såväl avdelnings- 
och förbundsnivå (exempelvis avdelningsstyrelseledamöter, 
förbundsmötesledamöter, samt revisorer). 

Sektionerna har idag svårt att upprätthålla strukturen då 
det saknas förtroendevalda och aktiva medlemmar. I flera 
sektionsstyrelser finns vakanser vilket i sin tur leder till att 
verk-samheten blir lidande. En krympande verksamhet 
leder i sin tur till sämre förutsättningar att attrahera med-
lemmar till att ta steget och bli aktiva i sektionens arbete 
eller åta sig fackliga uppdrag genom att ingå i en sektions-
styrelse. Även medlemsintresset att delta på sektionens 
mötesverksamhet har minskat. Detta kan illustreras som 
en ”ond cirkel”, enligt illustrationen här på sidan.

Till tidigare förbundsmöten har det inkommit motioner för 
att förbundet ska vidta olika typer av åtgärder för att bredda 
det demokratiska underlaget och hitta nya metoder och 
forum än den traditionella mötesverksamheten. Detta för 
att bland annat kunna nominera till olika uppdrag. 

Förbundet är nu i ett läge där avdelningarna vänder sig till 
förbundsstyrelsen med förfrågan om att få ”lägga ner sek-
tionerna” genom sammanslagningar. Detta är inte hållbart 

på lång sikt då det innebär att det uppstår ett demokratiskt 
underskott där det blir alltför få som nominerar och väljer 
deltagare till olika beslutande organ och dessa många 
gånger väljer sig själva!

Arbetsplatsorganisationen
Målareförbundet består av medlemmar som arbetar på lack- 
och måleriföretag. För att medlemmarna ska få så mycket som 
möjligt för sin medlemsavgift behöver den fackliga arbets-
platsorganisationen stärkas så att fler MB/SO-ombud utses 
och delaktigheten i den demokratiska organisationen ökar.

Verkstadsklubbar kan här få en viktigare roll än tidigare  
för att öka engagemanget och delaktigheten.

Målareförbundet på arbetsplatsen
Att de förtroendevalda får en större och viktigare roll på 
arbetsplatsen är centralt för förbundets framtid. Detta 
kommer kräva mycket av hela organisationen. Vi kommer 
att behöva fler förtroendevalda, sektionerna kommer behöva 
arbeta aktivare med företagen och vi måste se över hur  
och var vi kan etablera verkstadsklubbar.

Målareförbundet har under de senaste fem åren arbetat 
aktivt för att det ska finnas en förtroendevald per tionde 
medlem. Detta är en hög målsättning som måste kvarstå. 

”Målareförbundet behöver bli mer lättillgängligt och enklare 
att engagera sig inom. Även nya medlemmar ska kunna delta 
och engagera sig, det ska vara enkelt och förståeligt.
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De förtroendevalda på företagen har en viktig roll för  
att förbättra förutsättningarna för medlemmarna och öka 
organisationsgraden på företagen. Genom att aktivt arbeta 
med att öka antalet förtroendevalda och ge dem större 
utrymme och mandat att arbeta på arbetsplatserna  
förbättras den lokala fackliga närvaron.

Med stärkta arbetsplatsorganisationer bör också möjlig-
heten att integrera arbetsplatsorganisationen/arbetsplats-
mötena med förbundets demokratiska organisation ses 
över. Kan vi använda oss av detta för att öka delaktigheten 
i sektionernas demokratiska processer? 

Flexibel organisation
Många målare arbetar i stor utsträckning ensamma och  
på många olika arbetsplatser per år. Lackerarna däremot 
har fasta arbetsplatser. Att vi har många medlemmar där 
deras geografiska placering hela tiden skiftar gör att vi har 
utmaningar för att utveckla en lokal arbetsplatsorganisation.  

I det ligger också att komma ut med information till  
medlemmarna samt att organisera nya. Därför måste  
Målareförbundet utveckla en mer flexibel organisation 
för att kunna nå ut till så många målare och lackerare som 
möjligt. Detta både för att organisera och värna om de 
medlemmar vi har idag.

Idag utgår den demokratiska basen från avdelningen och 
sektionerna. Under årens gång har antalet som väljer att lägga 
ner tid för att gå på medlemsmöten och yttra sina åsikter 
sakta minskat. Detta kan ha många orsaker där fritid och 
vardagsintressen blir fler samt att arbetsplatserna tar allt 
längre tid att åka till. Det blir problematiskt när vi inte lyckas 
nå ut med information och få höra medlemmarnas åsikter. 

Målareförbundet behöver bli mer lättillgängligt och enklare 
att engagera sig inom. Det ska vara naturligt och enkelt att 
komma på medlemsmöten och fackliga informationsmöten. 
Känslan av att gå på ett årsmöte skall inte vara att namn-
diskussioner om personval dominerar. Även nya medlem-
mar ska kunna delta och engagera sig, det ska vara enkelt 
och förståeligt.

UPPDRAG att...

... förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda 
hur sektionernas årsmöten kan utvecklas.

... förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda 
hur demokratin kan bli mer knuten till 
arbetsplatsen.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utse 
en demokratiutredning med utgångspunkt 
från ”en stärkt demokrati” ur handlings 
programmet och där bland annat följande 
belyses:

– I vilken utsträckning arbetsplatsmötena 
kan utgöra basen för den demokratiska 
organisationen.

– Hur sektionernas årsmöten skulle 
kunna utvecklas.

– Hur kan demokratin bli mer knuten 
till arbetsplatsen.

– Hur fler FFM genom studieverksamhet 
kan bli motiverade att bli aktiva  
i sektionen.

– Hur hitta nya demokratiska mötes 
forum för medlemmarna.

MÅL att...
... det ska finnas en förtroendevald 

per tionde medlem.



40  handlingsprogram 2015–2020

andelen har dock ökat de senaste åren och fortsätter att 
öka. Detta är något vi ser positivt på.  Därmed ökar även 
behovet av dialog och medvetenhet rörande integration, 
jämställdhet, jämlikhet och genus. 

Kvinnor och personer med internationell bakgrund lämnar 
våra yrkesområden i högre utsträckning än andra grupper. 
Det sker bland annat med motiveringen att branschen färgas 
av en grabbig och hård attityd som skapar ett tufft och  
slitsamt arbetsklimat. 

När problemet kommer upp och ifrågasätts är det alltför 
ofta de utsatta som ska förändra sig. Det är inte rimligt att 
det är individens ansvar att hävda sitt värde och tvingas 
sätta sig i respekt mot den/de som kränker. Det framgår 
även av interna undersökningar att kvinnor och män  
behandlas olika när det gäller arbetsuppgifter. 

Det måste betraktas som ett misslyckande för vår bransch 
att så många väljer att lämna yrkena på grund av attityder 
som exkluderar människor som inte faller in under majo-
ritetens normer. Vi behöver precis som samhället i övrigt 
mångfald för att på bästa sätt utbyta erfarenheter och synsätt 
och därmed skapa en gynnsam utveckling. Det är ett gemen-
samt ansvar för alla i branschen att upprätthålla idén om 
likavärdesprincipen. Tar fler det ansvaret blir arbetsklimatet 
positivare och känns välkomnande istället för avvisande. 

Genusperspektivet 
Våra branscher är i mångt och mycket utformade utifrån 
mannen som norm, vilket gör att till exempel utrustning 
och verktyg inte är ergonomiskt utformade för kvinnor. 
Även produktkännedom om hur kemiska ämnen påverkar 
kvinnors fertilitet, graviditet och amning saknas fortfarande. 
Hur män påverkas av de kemiska ämnena behöver också 

JÄMSTÄLLDHET, 
JÄMLIKHET & INTEGRATION

belysas mer. Om en kvinna och en man bägge arbetar som 
målare eller lackerare, kan vi anta att de har en dubbel 
negativ påverkan. 

Vår målsättning är att måleri- och lackeringsbranschen skall 
vara branscher där hen kan och vill stanna under hela sin 
yrkesverksamma tid. Och detta utan negativ hälsopåverkan.

Vi behöver lägga mer tid och resurser på arbetet för jämställd-
het då kvinnor fortfarande är missgynnade eller mer utsatta 
på vissa områden. Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre och 
har högre och längre sjukfrånvaro än män. Detta på grund 
av bland annat deltid, stress och statiska arbetsuppgifter. 
Kvinnor stöter även på så kallade glastak som begränsar deras 
möjligheter att klättra i karriären. För att uppnå jämställdhet 
behöver vi mer aktivt verka för detta som organisation.

Mångfald och integration 
Vi pratar ofta om begreppet mångfald, som de flesta för-
knippar med skillnader i etnicitet eller trosuppfattning och 
religion. Mångfald innefattar dock så mycket mer eftersom 
vi alla är olika på många sätt. Det handlar om aspekter 
som kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder, kultur, 
könsöverskridande identitet och könsuttryck.

Målareförbundet omfattar likavärdesprincipen som en 
viktig grundregel för att upprätthålla värdet av att alla 
människor är lika mycket värda. Det mänskliga värdet är 
och skall alltid förbli okränkbart!

Målareförbundet behöver arbeta mer aktivt för att med-
lemmar med annan bakgrund än traditionell – ”svensk man 
sedan flera generationer” – ska uppleva att vi är deras fack-
förbund och att de bemöts med välkomnande och respekt 
och inte krav på anpassning till grabbiga attityder. 

Jämlikheten i fokus. I Måleri- och lackeringsbranschen är andelen  
kvinnor och personer med internationell bakgrund förhållandevis  
liten jämfört med arbetsmarknaden i stort. 
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Skapa medvetenhet i frågorna
I och med att antalet kvinnor och individer med inter-
nationell bakgrund ökar i förbundet, ökar också behovet 
av kompetensutveckling på området. Här har avdelningar 
och förbund ett gemensamt ansvar att analysera och  
kartlägga vilka behov som finns. Förbundets studie-
organisation bör ges ett större mandat att erbjuda  
utbildningar, föreläsningar med mera för att svara  
på de utmaningar vi har framför oss. 

LO med förbunden har sedan maj 2011 bedrivit kampanjen 
”Alla kan göra något”. Syftet med kampanjen är att med-
lemmarna ska få mod, styrka och kunskap. Detta genom 
att bland annat att alla förtroendevalda erbjuds utbildning. 

Tanken är att vi ska diskutera och debattera vår fackliga 
värdegrund som bygger på allas lika värde och rätt. Vi ska 
arbeta med utbildning, opinionsbildning och allt vi gör 
utgår från värdegrunden. En viktig del i detta är också att 
nå ut till ungdomar redan innan de kommer ut i arbetslivet. 

Förbundets avdelningar bör rekrytera sina förtroendevalda 
att genomgå utbildning i ”Alla kan göra något”. Det finns 
även material och filmer att använda för att på möten och 
andra sammankomster diskutera dessa frågor. 

Kvinnligt nätverk
Målareförbundet har antagit en motion som säger att vi 
ska skapa ett kvinnligt nätverk i syfte att stötta och stärka 
våra kvinnliga medlemmar. Detta med målet att de stannar 
kvar inom våra yrkesområden. 

Vi kan tydligt se att kvinnor lämnar yrkena i större utsträck-
ning än män, till exempel efter graviditeten. Vi tror att ett 
kvinnligt nätverk på ett naturligt sätt kan lyfta kvinnors 
situation i måleri- och lackeringsyrket. 

Idag är cirka nio procent av Målareförbundets medlemmar 
kvinnor och vi vet att andelen ökar. För att ett sådant nät-
verk ska få en ordentlig plattform i förbundet, krävs det att 
avdelningarna avsätter resurser för att bedriva en sådan 
verksamhet. 

UPPDRAG att...

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
utarbeta en policy för integration och  
jämställdhet i branschen och i vår  
organisation. 

... genusfrågorna likt lönebildningsfrågorna 
integreras som en del i förbundets utbild
ningar för förtroendevalda och personal. 

”Mångfald innefattar dock så 
mycket mer eftersom vi alla 
är olika på många sätt. Det 
handlar om aspekter som 
kön, ålder, sexuell läggning, 
funktionshinder, kultur,  
könsöverskridande identitet 
och könsuttryck.
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så står det i våra stadgars första paragraf. Ett medel för  
att uppnå detta är att Målareförbundet utgör en stark röst  
i samhällsdebatten. Vi vill påverka samhället och politiken 
så att medlemmarna i Svenska Målareförbundet känner 
igen sig i problembeskrivning och mål samt att politikerna 
uppmärksammar våra krav för medlemmarnas bästa.

Vi kan konstatera att våra medlemmar i minskande utsträck-
ning röstar utifrån facklig tillhörighet. Det har tidigare 
genom åren varit ganska självklart att Social demokraterna 
har fått våra medlemmars röster i stor utsträckning. Idag 
är det den enskildes behov som sätts i det främsta rummet 
och det kollektiva tänkandet står längre bort. Ett annat hot 
som har kommit de senaste åren i Sverige och övriga Europa 
är extremhögerns tillväxt och deras valkampanjer som 
gjort att de fått ett reellt politiskt inflytande. 

Trots att många av våra medlemmar är mer rörliga mellan 
de olika partierna har stadgarnas text inte ändrats när det 
gäller ”Målareförbundet skall i samråd med Socialdemo-
kratiska arbetarepartiet verka för medlemmarnas trygghet 
i arbetslivet”. 

Det är oerhört viktigt att Svenska Målareförbundet fortsätter 
arbetet med att rekrytera medlemmar och utvidgar utbild-
ningarna för medlemmarna i samhälls politiska frågeställ-
ningar. Ett starkt fackligt-politiskt samarbete gynnar våra 
medlemmar. Men det gäller att medlemmarna skall förstå 
hur samarbetet fungerar och vad det är bra för.

Samarbetsorganet 6F som bildades under 2008 är en kon-
stellation som vi aktivt bör använda för att vara med och 
påverka politiken och samhället. I ett samarbete är det 

SAMHÄLLE  OCH

OCH POLITIK

dock viktigt att vi som förbund också kan bidra med per-
soner som kan delta i arbetet. Här bör vi vara mer tydliga 
avseende vad vi vill verka för utifrån våra medlemmars 
intressen.

Anställningstrygghet och bekämpande av arbetslöshet
Anställningstrygghet och säsongsutjämning är frågor som 
engagerar våra medlemmar. Historiskt sett har Svenska 
Målarförbundet arbetat med säsongsutjämning. Detta har 
skett i olika former tillsammans med arbetsgivareorganisa-
tioner och myndigheter.

Många av våra medlemmar blir arbetslösa under höst och 
vintertid. Detta får stor påverkan på privatekonomin och 
självtilliten, liksom trovärdigheten för arbetslivet i stort.  
Den politik som bedrivs har en oerhört stor påverkan på  
ekonomin och även på efterfrågan av arbetskraft.

Av den anledningen är det viktigt att Svenska Målareförbundet 
fortsatt arbetar aktivt med frågan kring säsongsutjämning. 

När Sverige gick med i EU så uppstod oro kring arbets-
kraftsinvandringen och lönedumpning. Att oron var befogad 
kan vi idag konstatera. Kontinuerligt får vi information om 
att arbetstagare från EU utnyttjas. Vi måste uppvakta de 
beslutande politikerna, dels enskilt men även genom LO och 
6F om problemet att våra medlemmar blir utkonkurrerade 
genom osund konkurrens. 

För att öka trovärdigheten i vår argumentation krävs det att 
branschen samarbetar i i frågan. Arbetsgivareorganisatio-
nerna och Svenska Målareförbundet kan gemensamt göra 
insatser, men det krävs att arbetsgivare organisationerna 

”Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen på  
arbetsmarknaden och inom näringslivet samt att därvid och i övrigt 
medverka till en socialistisk samhällsutveckling på grundval av politisk, 
social och ekonomisk demokrati, präglad av jämlikhet och jämställdhet”.
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känner samma ansvar och samma oro för utvecklingen. 
Inom LO-förbunden krävs det ett gemensamt arbete för att 
också påverka politikerna nationellt och internationellt.

Skydd mot inkomstförlust vid sjukdom och arbetslöshet
Många av Svenska Målareförbundets medlemmar har  
någon gång varit arbetslösa och många blir det varje vinter. 
Förbundet har sedan vi grundades arbetat aktivt med att 
se till att medlemmarna har olika försäkringsskydd men 
även arbetat aktivt för att samhället skall ta sitt ansvar 
genom den svenska modellen. 

De försäkringar som ingår i den svenska modellen är  
konstruerade genom politiska beslut. Dessa påverkar  
medlemmarna direkt eller indirekt. De senaste åren har  
en del fackförbund tecknat försäkringar som komplement 
till det som den svenska modellen egentligen skall omfatta 
till exempel inkomstbortfallsförsäkringen.

Svenska Målareförbundet har alltid haft inställningen  
att försäkringarna inom den svenska modellen skall täcka 
inkomstbortfall vid arbetslöshet och sjukdom. 

Att teckna tilläggsförsäkringar inom dessa områden är 
oftast väldigt kostsamt, bland annat erfarenhet från vår 
inkomstförsäkring visar detta. Men om den politiska viljan 
i Sverige fortsätter att ha som mål att försämra villkoren 
genom lägre ersättningsnivåer och svårare kvalifikations-
villkor, kan det finnas anledning för Svenska Målareför-
bundet att  beakta olika lösningar för tilläggsförsäkringar.

För att Svenska Målareförbundet skall vara en stark röst  
i samhället i denna fråga krävs det att också andra förbund 
driver dessa frågor i samhällsdebatten och arbetar aktivt 
för att påverka  politiken.

Inflytande i arbetslivet
Lagen om medbestämmandet i arbetslivet (MBL) infördes 
under mitten på sjuttiotalet och kom på många sätt att 
förändra det fackliga arbetet. Lagen slog fast att arbetsgivare 
ska inhämta de anställdas synpunkter innan beslut fattas. 
Lagen förändrade både synen på fackligt arbete och svensk 

”Ett starkt fackligt-politiskt 
samarbete gynnar våra  
medlemmar. Men det gäller 
att medlemmarna skall förstå 
hur samarbetet fungerar  
och vad det är bra för.
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fackföreningsrörelses utbildning av fackligt förtroendevalda. 
Visionen var att arbetslivet på ett avgörande sätt skulle 
förändras i demokratisk riktning.

I handlingsprogrammet för 2010-2015 fanns det två linjer  
för att förbättra arbetet med att driva frågor på eget 
initiativ inom ramar för MBL:

1.  Frågor som väcks av medlemmar på det enskilda 
    företaget kan och skall förhandlas med arbetsgivaren.

2. Frågor som kan drivas samordnat via förbundet, 
    regionen, avdelningen och sektionen.

Avdelningarna har lagt ner ett omfattande arbete för att  
nå målen för arbetsplatsförlagd facklig organisation utifrån 
detta. De förtroendevalda har fått utbildning samt utökat 
förhandlingsmandat, allt detta för att våra förtroendevalda 
själva skall kunna genomföra förhandlingar, både som de 
själva påkallar men även av arbetsgivaren dito, enligt MBL. 

För förbundet är det viktigt att arbetet med att stärka de 
förtroendevalda i deras roller fortskrider då detta ger  
medlemmarna ett mervärde. Förbundet bör överväga en 
central utbildning för förtroendevalda. Denna kan också 
genomföras lokalt där materialet anpassas så att det inrik-
tar sig på berörda arbetsmarknadslagar enligt uppdraget 
men även behandla kollektivavtalet. 

Vi kan konstatera att arbetet med att driva frågor gemensamt, 
både inom regionen och tillsammans med andra regioner, 
har kommit en bit på vägen, men att det fortfarande finns 
”barriärer” inom regionerna. För att de förtroendevalda 
skall känna större gemenskap och trygghet är det viktigt 
att regionerna tillsammans ser till att informationen blir 
enhetlig. Ett sätt att stärka de förtroendevalda är att avdel-
ningarna i större omfattning även använder sig av undantag 
från turordningslistan.

Styrelserepresentation 
Lagen om facklig representation i bolagsstyrelser ger den 
fackliga organisationen rätt att utse ledamöter i aktiebolags-

styrelser. Detta gäller företag med minst tjugofem anställda. 
Målareförbundet tog i början på åttiotalet beslutet att inte 
delta i bolagsstyrelser. Dels utifrån det ansvarsförhållande 
som man som ledamot i styrelse har, dels utifrån avsaknaden 
av en tydlig facklig nytta. 

Sedan dess har läget kommit att förändras och förbundet 
har fått omvärdera beslutet. Idag har vi ett antal större 
koncerner vilka av strategiska skäl det är viktigt att vi är 
representerade i deras bolagsstyrelser. Förbundsstyrelsen 
tog i slutet av 2013 nytt beslut om att, om det finns goda 
skäl, utse bolagsstyrelserepresentation.

”Förbundsstyrelsen skall i så fall på förslag av och i samråd 
med berörd avdelning utse representant i bolagsstyrelse. 
Denna representant skall erhålla utbildning för uppdraget 
samt ha en i förväg klarlagd rapportordning för på vilket 
sätt samverkan med den fackliga organisationen skall gå 
till” (ur handlingsprogrammet 2010–2015).

Arbetet är påbörjats men inte slutförts. Frågan är komplex 
men bör aktualiseras under perioden 2015-2019. 

Löner och kollektivavtal i fokus
Ett av de viktigaste områden för medlemmarna är lönerna. 
En förutsättning för att vara medlem i en facklig organisation 
är att organisationen aktivt arbetar för reallöneökningar. 

Prioriterat är att vi påverkar politiken i den riktning som 
gör att medlemmarna också får en bra vardag, ett bra  
arbetsliv med reallöneökningar och att kollektivavtalen  
tas på allvar också ur politiskt perspektiv. För att uppnå 
detta är det viktigt att inflationen är låg men även att  
politiken som förs är arbetstagarvänlig. Här finns det ett 
stort arbete inom 6F, där vi tillsammans kan se till att valen 
2018 och 2022 blir framgångsrika utifrån synpunkten att 
fler medlemmar inom 6F får framskridna platser inom 
politiken, såväl inom kommun, region och riksdag.

Svensk fackföreningsrörelse tror inte på att införa minimi-
löner som ett sätt att motverka ett utnyttjandet av arbets-
kraften. Det tunga argumentet mot en europeisk reglering 

”Målareförbundets medlemmar måste få spela en viktig roll i utformandet 
av den framtida politiken. Politiken behöver människor vars vardag och 
erfarenheter är från olika delar av samhället.
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av minimilöner är att EU inte ska bestämma över lönebild-
ningen i medlemsländerna. Vi menar också att idéen med 
minimilöner är kontraproduktiv och undergräver de kollek-
tivavtal vi har. Inom vår egen organisation är det av yttersta 
vikt att vi kan påvisa löneökningar för medlemmarna.

Vår fackliga utmaning ligger i hur tillväxten i branschen ska 
stärkas där företag anställer vid expansionsbehov istället 
för att anlita uthyrningsföretag och liknande. 

Starkare tillsammans
För att Svenska Målareförbundet ska vara en röst i politiken 
och samhällsdebatten, krävs det att vi samverkar med övriga 
LO-förbund.

Med våra begränsade resurser skall arbetet med kärnfrågorna  
i första hand prioriteras. För att förbundet ska kunna på-
verka och motivera är det också viktigt att uppmuntra de 
som är villiga att ta politiska uppdrag. Vi får då kontakter 
in i politiken och våra frågor på dagordningen.

Ett utvidgat informations- och opinionsbildande arbete inom 
ramen för 6F inklusive en gemensam informatörs-, pressekre-
terartjänst har  genomförts under 2015. Då opinionsbild-
ningen i allt större utsträckning sker genom sociala medier, 
bör förbundet jobba för att gemensamma utskick och ut-
talanden publiceras i större utsträckning inom 6F och LO. 
Av den anledningen har 6F en gemensam opinionsbildare. 

En av de största utmaningarna som Målareförbundet och 
hela fackföreningsrörelsen står inför är behovet att organisera 
och rekrytera, men även att fler medlemmar blir politiskt 
aktiva. Målareförbundets medlemmar måste få spela en 
viktig roll i utformandet av den framtida politiken. Politiken 
behöver människor vars vardag och erfarenheter är från 
olika delar av samhället.

Internationella arbetet
Svenska Målareförbundet är ett av tre kvarvarande yrkes-
förbund för målare i världen. De övriga två är Danska  
Målareförbundet och det amerikanska som för övrigt även 
organiserar i Kanada. Alla andra målareförbund har med 

Foto: Colourbox
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åren gått samman, oftast med byggnadsarbetareförbund. 
För Målareförbundet är det sedan länge en självklarhet att 
vi skall tillhöra de yrkesinternationaler som finns inom 
eller samverkar med Fria fackföreningsinternationalen. 
Detta kommer även till uttryck i stadgarnas första paragraf.

I en allt mer globaliserad värd måste även svensk fack-
föreningsrörelse vara med och utveckla det fackliga arbetet. 
Historiskt hade vi en gemensam nordisk arbetsmarknad 
som gav individer och företag möjligheten att arbeta över 
gränserna, något som i huvudsak fungerat bra. 

Störningar saknas inte, utan principen om att nationella 
avtal skall gälla som miniminivå, exempelvis, leder till 
störningar då de olika ländernas avtal tillämpas i annat land 
med löne- och villkorsdumpning som direkt konsekvens. 
Medlemmar som arbetar i annat land skulle enligt principen 
bli medlemmar i landets fackliga organisation. Då de natio-
nella villkoren för ett medlemskap skiljer sig inom Norden 
både vad avser innehållet och avgiften leder detta till svåra 
avvägningar för den enskilde medlemmen. 

på europeisk nivå blir problem och skillnader större, då 
lagstiftning där är den alltigenom dominerande modellen 
för att reglera arbetsmarknaden. Detta ställs mot den  
skandinaviska modellen med kollektivavtal. 

Även inom Norden har kollektivavtalsmodellen börjat 
luckras upp på så sätt att Finland och Norge slagit in på 
lagstiftningsvägen genom allmängiltigförklarade avtal, där 
staten genom ett politiskt beslut ser till att avtalen i vissa 
sektorer blir lag. I Sverige har vi länge motsatt oss en sådan 
strategi, då det slår mot parternas oberoende. 

Det finns fackliga röster inom bland annat transportnäringen 
som föreslagit en liknande utveckling i Sverige, detta på grund 
av att kollektivavtalstäckningen och organisationsgraden 
bland nationella och utländska företag och anställda nu nått så 
låg nivå så att den svenska modellen inte fungerar i praktiken.

Från att ha haft en i huvudsak nationell arbetsmarknad med 
nationella motparter har Målareförbundet nu och i framtiden 

att förhålla sig till en gemensam europeisk arbetsmarknad 
för både individer och företag. Utöver detta har vi på Svensk 
arbetsmarknad en snabbt växande migrantindustri som 
har mycket gemensamt med gamla tiders människohandel. 

Beräkningar visar att 2014 fanns drygt 20 000 utomeuro-
peiska arbetare i Sverige, många av dem sysselsatta inom 
byggindustrin. Skyddet för denna grupp är extremt dåligt  
då den svenska arbetsmarknadsmodellen har varit dåligt 
rustad med att ge dessa människor ett rättsligt skydd mot 
utnyttjande hos oseriösa arbetsgivare. Problemet är att  
arbetsgivarna inte täcks av vår annars höga kollektivavtals-
täckning, samt att  migranterna i hög grad är oorganiserade.

det globala fackliga arbetet försöker hitta strategier för  
att möta utvecklingen. Detta arbete har i vissa fall inneburit 
en nyordning genom tanken hos de förbund som verkar  
i länder som står som avsändare av migranter skall kunna 
organisera dessa i hemlandet för att sedan kunna påräkna 
hjälp hos andra fackliga organisationer i världen. BTI 
världsstyrelse tog 2014 ett avgörande steg för att organisera 
migrantarbetare från Indien och Nepal verksamma i Qatar. 

Fackligt internationellt arbete handlar även om att bygga 
facklig styrka. I detta arbete är den fackliga biståndsverk-
samheten viktig. Målareförbundet har en lång tradition av 
att verka inom ramen för BTI och LO-TCO Biståndsnämnd 
med stöd av svenska SIDA för att bedriva fackligt utveck-
lingsarbete. 

Vi har varit aktiva i Sydafrika och Zimbabwe. Dessa projekt 
är nu avslutade. Vi har ett pågående projekt i Asien, med 
särskilt  fokus på Nepal, även detta projekt är nu på väg att 
avslutas. 

Från BTI och de organisationer där vi verkat har Målare-
förbundets insatser varit uppskattade och lett till betydande 
framgångar. BTI har även meddelat att de gärna ser att vi 
även i framtiden tar oss an utvecklingsprojekt. BTI pekar på 
att målare, elektriker och kranförare är exempel på nyckel-
grupper, som fungerar som hävstänger vid organisering  
av byggförbund. För Målareförbundet har biståndsarbetet 

 20
TUSEN

Beräkningar visar att det 2014 fanns drygt 
20 000 utomeuro peiska arbetare i Sverige, 
många av dem sysselsatta inom byggindustrin. 
Skyddet för denna grupp är extremt dåligt.
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medfört att vi fått kunskaper om organisering och organi-
sationsuppbyggnad som kan användas i vårt eget arbete  
på hemmaplan. 

ett av de kanske mest kända biståndsprojekt som Målare-
förbundet deltagit i är ”Decent work”, ett projekt som satt 
fokus på vad som händer när idrottsrörelsen arrangerar 
VM och OS och de stora byggnationer som då görs. 

Projektet ger en skrämmande bild som visar på arbetares 
utsatthet och arrangörsländernas oförmåga att skydda 
såväl inhemsk som utländsk arbetskraft. Vi ställer interna-
tionella organisationer som den olympiska kommittén och 
fotbollens världsor-ganisation FIFA mot väggen och kräver 
att de inför krav på arrangörsländerna att acceptera inter-
nationellt erkända konventioner om arbetarrättigheter som 
villkor för att arrangera stora idrottsevenemang. 

När vi gör detta utmanar vi starka ekonomiska intressen, 
men samtidigt så påverkar vi villkoren för miljontals arbetare 
runt om i välden. Detta är kanske ett av det mest konkreta 
exemplen på att vi som aktörer på en internationell arena 
kan påverka. Det demokratiska arbetet i internationella 
federationer utgår från den representativa demokratin. 
Målareförbundet erhåller rösträtt i förhållande till det antal 
medlemmar vi redovisar och betalar för till organisationen. 
Vår utgångspunkt att ha en gemensam nordisk ståndpunkt 
och uppfattning när vi deltar internationellt. 

För att koordinera oss finns även på svensk nivå ett federativt 
samarbete mellan de svenska BTI-förbunden som förutom 
Målareförbundet består av Byggnads, Elektrikerna, Seko och 
Unionen. Målareförbundet har styrelserepresentation i den 
nordiska federationen och ingår i exekutivkommittén på 
europeisk nivå, där vi fram till december 2015 även innehaft 
ett av de två revisorsuppdragen. På global nivå har Målare-
förbundet en suppleantplats i BTI:s Europakommitté.  

det är viktigt för Målareförbundets egen utveckling att vi 
fortsätter att vara en aktiv spelare på den internationella 
arenan, inom de områden vi idag verkar på. Helt enkelt för 
att vi kan göra det och för att det vi gör betyder skillnad.

UPPDRAG att...

... förbundsstyrelsen samordnar och koordi
nerar det politiska arbetet inom ramen för 
6Fsamarbetet. Arbetet bör bland annat 
syfta till att aktivt arbeta för att utse med
lemmar och förtroendevalda till politiska 
uppdrag i kommuner, landsting och riksdag 
samt europaparlamentet.

... förbundsstyrelsen utarbetar en handlings
plan rörande alla förtroendevalda. Hand
lingsplanen skall innehålla utbildningsplaner 
och riktlinjer samt rekryteringsprognoser.

... förbundsstyrelsen kartlägger vilka företag 
som förbundet kan utse bolagsstyrelse
representant i. Detta skall vara klart till 
årsskiftet 2017–18. 

– Att avdelningarna därefter nominerar 
personer till dessa företagsstyrelser 
innan första tertialet 2018. 

– Att förbundsstyrelsen tillgodoser 
utbildningsbehovet för dessa personer.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att 
inventera i vilka företag vi kan utse leda
möter i European Workers Council (EWC).

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta 
för en löpande representation på kansliet 
för Europeiska Bygg och Träfacken (EBTF) 
och Bygg och Träarbetareinternationalen 
(BTI).

MÅL att...
... förbundsstyrelsen i samråd med respektive 

avdelning utser representanter i bolags
styrelser i enlighet med lag om facklig 
representation.
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att genomföra endera av dessa processer innebär stora 
åtaganden. Det torde ta mycket kraft och energi, inte minst 
då många är engagerade och berörda. Detta är å andra 
sidan positivt i ett demokratiskt perspektiv.  

De beslut som togs vid 2011 års förbundsmöte i frågan kan 
sammanfattas med att  förbundet för överskådlig tid skall 
kvarstå som ett eget förbund utan att avfärda möjligheten 
att återaktualisera frågan. Förbundet är därefter verksamt  
i samarbetet inom 6F. Utöver 6F är förbundet verksamt  
i  Svenska Bygg- och träfacken (SBTF).  

En god ekonomi är en förutsättning för att förbundet ska 
kunna bedriva en facklig verksamhet som motsvarar  
medlemmarnas förväntningar utifrån de medlemsavgifter 
de betalar. 

Förbundet har en negativ ekonomisk utveckling där avkast-
ning på kapital och övriga placeringar är en förutsättning 
för att vi kan upprätthålla den verksamhet vi har. Förvalt-
ningen kommer även fortsättningsvis att generera kapital 
till förbundet men på vilka nivåer är alltid osäkert då detta 
är kopplat till börsutveckling, fastighetsmarknad etcetera. 

Det finns med säkerhet fortfarande olika typer av åtgärder 
som kan vidtas för att minska kostnaderna i förbundet.  
Men för att uppnå tillräcklig effekt behövs ett större grepp 
varför det bör tillsättas en arbetsgrupp som har i uppdrag 
att göra en översyn av vilken besparingsåtgärder som kan 
göras och vad effekten blir av dessa. 

Avdelningarna inom förbundet har generellt sett ett omfat-
tande kapital utan att ha samma typ av betalningsåtaganden 

MERA FACKFÖRENING 
FÖR VÅRA RESURSER

som förbundsstyrelsen att hantera. En viktig del i förbundets 
ekonomiska förvaltning är hur vi gemensamt förvaltar det 
kapital vi har från en gemensam utgångspunkt.

Utifrån perspektivet att förbundet tillsammans med avdel-
ningarna är en ”koncern”, även om avdelningarna är egna 
juridiska enheter bör frågan om gemensam kapitalförvaltning 
och betalningsåtaganden beaktas i den utredning som föreslås.

Det finns en stor potential i det gemensamma arbetet inom 
6F. I nuläget är mycket av arbetet av administrativ karaktär 
bland annat genom stora investeringar i ett nytt och gemen-
samt IT-system vilket sjösatts under våren 2015. Detta projekt 
kommer att ta stora resurser, såväl personella som ekono-
miska, i anspråk. 

Det finns också en stor potential i de fackliga verksamhets-
frågorna med ökad samverkan inom studieverksamheten, 
arbetsmiljöverksamheten, förhandlingsverksamheten,  
försäkringsverksamheten, etcetera.

Organisationsutveckling
Att arbeta med utveckling är en ständigt pågående process. 
Hela tiden sker förändringar inom grupperingarna – nya indi-
vider tillkommer medan andra faller bort. Det finns med andra 
ord ett behov av att kontinuerligt arbeta med dessa frågor.  

Under den innevarande förbundsmötesperioden har ett 
ledarprogram för avdelningsordföranden, förbundsstyrelse, 
försteombudsmän och samtliga ombudsmän genomförts. 
Det övergripande syftet har varit att utveckla och stärka 
rollen som facklig företrädare och på vis skapa ett mervärde 
för medlemmarna. 

Målareförbundet har flera gånger utrett frågan om ett ändrat  
huvudmannskap alltifrån ett gemensamt organisationsnummer  
till att göra nuvarande regioner till avdelningar. Utöver detta finns  
frågan om samarbete/samgående med andra förbund. 
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Våra övergripande utvecklingsfrågor
A. Att förbättra den demokratiska organisationen 

och processen inklusive arbetsplatsorganisation  
och medlemsinflytande.

B. Verksamhets och arbetsorganisation – att öka 
produktivitet, effektivitet och kompetensutnyttjande.

C. Val av ekonomisk strategi utifrån alternativa 
perspektiv.

MÅLAREFÖRBUNDET

Mål och  
uppgift

Ledning & 
ledarskap

Människor  
& relationer

Arbets- 
organisation

Hjälpmedel Belönings-
system

INPUT OUTPUT
›

›
›

›

›

Vi har kommit en bra bit på väg genom de åtgärder som 
genomförts. Det finns fortsatt goda möjligheter att väsentligt 
förbättra resurs- och kompetensutnyttjande och effektivitet 
– måluppfyllelse genom en utvecklad mål – resultatdialog 
och tydligt angivna nyckeltal för uppföljning och utvärdering 
av verksamheten. 

Målareförbundet bör framledes fortsätta att arbeta syste-
matiskt med att analysera arbetsorganisationen utifrån en 
input – outputmodell enligt nedan:

Arbetstid
Pengar
Infrastruktur Produktivitet

Effektivitet
Måluppfyllelse
Resultat



50  handlingsprogram 2015–2020

Gemensamma mål och nyckeltal för utvärdering av vad 
som ska göras och uppnås behöver fortsatt preciseras och 
fastställas och användas som verktyg i styrning och ledning 
av verksamheten. 

Handlingsplanens mål och beslut bör samordnas bättre 
med verksamhetsplaner och verksamhetsuppföljning.

Ekonomisk strategi och förvaltning
En av hörnstenarna för att kunna bedriva det fackliga arbetet 
är en stark ekonomi. Förbundet har historiskt sätt haft en 
god ekonomi men ett trendbrott skedde under några år på 
2000-talet med underskott i boksluten. Dock har åren  efter 
2010 visat på en återgång till en ekonomi i balans. 

Utifrån medvetenheten om minskade branschintäkter har 
förbundet och avdelningarna påbörjat arbetet med över-
gången till en mera arbetsplatsförlagd organisation för att 

på så vis möta upp inkomstbortfallet och istället lägga 
kostnaderna på de enskilda företagen för FFM verksamhet. 

De närmaste fem åren beräknas resultatet i Målareförbundet 
bli negativt i betydande omfattning. En starkt bidragande 
faktor är att branchöverenskommelsen parterna i mellan, 
Särskilt tillägg måleri (STM) är uppsagd. Detta innebär 
betydande ekonomiskt minskade intäkter. 

De ekonomiska åtaganden som är kopplade till verksamhets-
bidraget, som förbundsstyrelsen fastställer inför varje verk-
samhetsår, behöver ses över med hänsyn till minskade intäkter.

En annan osäkerhetsfaktor är de medel vi erhåller från 
staten för regionala skyddsombud. Om dessa minskar står 
vi inför en situation där vi tvingas kompensera budget-
underskott med många miljoner av vårt kapital. 

I detta läge finns följande principiella alternativ:

1. låta verksamheten gå med underskott, 
vilket i förlängningen innebär att ta av kapitalets  
avkastning och/eller kapitalet.

2. öka intäkterna

3. minska kostnadsmassan

Om vi utgår från att alternativ ett är principiellt olämpligt  
i den meningen att förbundet under många år har använt 
ränteavkastning på kapital och investeringar i verksamheten, 
dock inte så ofta realiserat vinster för att bedriva verksamhet. 

Att ta av kapitalet är en väsentlig förändring av vår ekono-
miska strategi. Vi bör diskutera huruvida detta är acceptabelt 
för att kunna finansiera framtida verksamhet. 

Att höja medlemsavgiften enligt alternativ två är en viktig 
faktor även om det inte innebär att det är möjligt att via 
avgiftshöjningar helt kompensera sig för minskade intäkter 
i övrigt samt ökade kostnader. Därmed återstår alternativ 
tre som förstahandsalternativ.
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För att upprätthålla verksamhetens omfattning och kvalitet 
krävs då ett bättre resursutnyttjande och effektivitetsut-
veckling. Vår organisation behöver öka sin prestation, utan 
att tappa kvalitet, och förbättra sin måluppfyllelse. Bedöm-
ningen är att resursutnyttjande och effektivitet kan ökas. 

Till och med 2017 har vi en intäkt via kollektivavtalet på drygt 
trettio miljoner årligen. Då denna intäkt genom den uppsäg-
ning som skett av Särskilt tillägg måleri kan väsentligt minska 
eller utebli får det allvarliga konsekvenser för våra möjlig-
heter att finansiera verksamheten med nuvarande omfattning.

Målareförbundet behöver därför utarbeta alternativa  
scenarier utifrån att intäkterna från kollektivavtalet och 
staten minskar. Scenarierna ska beskriva konsekvenserna 
och hur dessa ska kunna mötas utifrån att vi ska ha en 
fungerande verksamhet.

Pensionsåtagande
Både förbundet centralt och avdelningarna har ett pensions-
åtagande enligt avtal mellan parterna. Dessa åtaganden 
har i stort inte någon följsamhet eller anpassning gentemot 
hur samhällets pensionssystem förändras. 

Pensionsavtalet som även omfattar handelsanställda har 
inslag som avviker gentemot övriga arbetsmarknaden, 
dock inte dramatiskt rent ekonomiskt. Ombudsmännens 
avtal är däremot genom sin förmånskonstruktion mer  
avvikande och innebär en oflexibel pensionsålder samt för 
arbetsgivaren kostnader som inte fullt ut går att precisera 
förrän strax före pensionstillfället.

Pensionsåtaganden är till sin natur långsiktiga och ska 
därför i innebära rimliga kostnader för de som ska bära 
systemet i kommande generationer. Detta samtidigt som 
det ska ge pensionsmottagarna en dräglig levnadsstandard 
oaktat skiftande konjunkturer. 

2008 års förbundsmöte gav därför förbundsstyrelsen i upp-
drag att inleda förhandlingar med företrädare för parterna. 
Detta med inriktning på att få till stånd en pensionslösning 
som mera harmoniserar med övriga löntagare i Sverige.

UPPDRAG att...
... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att

fortsätta arbetet med att utveckla ett  
utökat samarbete inom ramen för 6F. 

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att utreda
förbundets framtida ekonomiska utveckling 
med förslag på eventuella åtgärder för att 
upprätthålla en god ekonomi. 
Härvid bör frågan om gemensam  
kapitalförvaltning och betalnings- 
åtaganden för hela förbundet beaktas. 
Samt att förbundsstyrelsen ges i uppdrag 
att utarbeta en ekonomisk strategi som 
sträcker sig över en förbundsmötes period. 
Denna ska ta hänsyn till alternativa  
scenarier utifrån att intäkterna från  
kollektivavtalet och staten minskar.

... förbundsstyrelsen ges i uppdrag att arbeta
med organisationsutveckling genom:

– Att formulera och fastställa en 
befattningsbeskrivning för lednings-
organisationen och befattningarna  
ombudsman, försteombudsmän 
och administrativ personal. 

– Att formulera nyckeltal för verksamheten 
utifrån produktivitet och effektivitet för 
uppföljning och utvärdering.

– Att tillse att handlingsprogrammet för 
2015–2020 samordnas med verksamhets-
planer och verksamhetsuppföljning.

MÅL att...
... kapitalförvaltningen under perioden 

2015–2020 säkerställer kapitalet med  
hänsyn till inflationen.

”Pensionsåtaganden är till sin natur långsiktiga 
och ska därför i innebära rimliga kostnader för de 
som ska bära systemet i kommande generationer.
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