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Dags för en ny fack-
föreningsrörelse?
I augusti var det hundra år sedan Storstrejken bröt ut – en
av de största arbetsmarknadskonflikterna i Sveriges his-
toria. Storstrejken blev ett nederlag för lönearbetarna och
efteråt skyllde många misslyckandet på LO-ledningens
agerande och dess nära band till det socialdemokratiska
partiet. Ett av storstrejkens resultat blev att den syndika-
listiska fackföreningsrörelsen, i form av SAC, bildades.

Hundra år senare är förhållandena på många sätt annorlun-
da. Trots att de grundläggande orättvisorna i samhället består
så har lönearbetarna i dag både mat på bordet och betydande
sociala skyddsnät som gör livet tryggare. De flesta har tillgång
till avancerad teknisk apparatur och materiella ting som skulle
framstått som otänkbara för ett sekel sedan. Att historien där-
med kan upprepa sig är osannolikt, då förutsättningarna såväl
ekonomiskt som socialt är annorlunda.

Men arbetsköparnas herravälde över företagen består, även
om det auktoritära maktutövandet mildrats av MBL, LAS och
nya ledarskapsfilosofier. Att 20 procent av industri- och träin-
dustriarbetarna står utan arbete efter det senaste årets ekono-
miska kris innebär vissa historiska paralleller till krisåren 1908
och 1909, liksom arbetsköparnas krav på uppluckrat anställ-
ningsskydd och inga eller låga löneökningar inför nästa år.

Den kamp som Hamnarbetarförbundet förde i Göteborgs
hamn i somras handlar om de grundläggande maktförhållande-
na på arbetsmarknaden: att arbetarna har för lite att säga till om,
att företagen måste demokratiseras. LO-fackförbunden hukar i
motvind och fackförbundens ledningar vet inte hur de ska han-
tera dagens situation, skadade av årtionden av ”samförstånd”.

För hundra år sedan utlovade syndikalismen en ny och fräsch
lösning på fackföreningarnas problem: skapandet av en fack-

föreningsrörelse där alla oavsett yrke kunde vara medlemmar,
en fackförening styrd av medlemmarna i lönearbetarnas intres-
sen, en fackföreningsrörelse oberoende från politiska partiers
skadliga påverkan. Hundra år senare har SAC självt centralise-
rats så till den milda grad att syndikalismen framstår som en
tom fras och medlemmarna flytt organisationen.

Det är dags att inse att de ”gamla” fackföreningarna, LO och
SAC, måste ersättas – eller kompletteras – av en ny fackför-
eningsrörelse, som på allvar agerar i medlemmarnas intressen
och som står oberoende från såväl parlamentariska som utom-
parlamentariska politiska partier och grupperingar. Stockholms
Fackliga Samorganisation, SFSO, är en sådan fackförening i
Stockholm och fler sådana lokala fackföreningar tillkommer
som ett resultat av SAC:s splittring och sönderfall.

Därför kanske historien trots allt borde upprepa sig – lite
grann i varje fall. Vågar vi hoppas på ett nytt initiativ jämför-
bart med SAC:s bildande 1910, att vi får se början till en ny
facklig rörelse under kommande år?
LARS HAMMARBERG

SFSO får skadestånd
Efter förhandlingar har Stockholms Fackliga Samorgani-
sation fått sitt första arbetsrättsliga skadestånd.

SFSO:s medlem Erik arbetar som telefonförsäljare på ett fö-
retag som säljer fondandelar till privatpersoner. Till följd av fö-
retagets aktuella ekonomiska situation uppstår arbetsbrist på ar-
betsplatsen; företaget vill lägga ner telefonförsäljningen och säga
upp alla anställda som jobbar i den verksamheten.

”Uppsagd” kanman bli på lite olika sätt beroende på vad som
ligger till grund för uppsägningen. Regler och lagar för hur
uppsägningar ska gå till finns framförallt i Lagen om anställ-
ningsskydd, LAS, men proceduren för uppsägningar involve-
rar ofta även regler från Medbestämmandelagen, MBL.

En anställning kan avslutas på olika sätt, det vanligaste är
kanske att man säger upp sig själv, men ganska vanligt är även
uppsägning på grund av arbetsbrist. Uppsagda på grund av ar-
betsbrist har till exempel de blivit som varit tvungna att sluta på
Volvo och SAAB till följd av krisen i bilindustrin. Det var den
sortens uppsägningar som var aktuella i Eriks fall eftersom
Eriks företag skulle lägga ner den verksamhet som sysselsatte
Erik. Mindre vanliga sätt att, från arbetsgivarens sida, bli av
med folk är avskedande och uppsägning på grund av personli-
ga skäl. Avskedad kan man bli efter allvarliga förseelser inom
sin anställning, till exempel stöld på arbetsplatsen. Uppsagd på
grund av personliga skäl kan man bli av skäl som hänför sig till
den person uppsägningen gäller, då dessa skäl inte är tillräck-
ligt grava för att kunna medföra ett avskedande. En busschauf-
för skulle exempelvis kunna bli uppsagd på grund av personli-
ga skäl om han eller hon blivit av med sitt körkort.

En viktig regel som skiljer avsked från både uppsägning på »
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» grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga
skäl, är att arbetsgivaren vid båda sorternas uppsägning har en
omplaceringsskyldighet gentemot arbetstagaren, en omplace-
ringsskyldighet som inte gäller vid avskedande. Vid arbets-
bristsuppsägning innebär omplaceringsskyldigheten en skyl-
dighet för arbetsgivaren att försöka hitta andra arbetsuppgifter
för den anställde, detsamma gäller vid uppsägning på grund av
personliga skäl. Så för Eriks del var hans arbetsgivare skyldig
att undersöka om Erik kunde göra något annat än telefonför-
säljning inom företaget, och för vår busschaufför hade hans
eller hennes arbetsgivare varit tvungen att undersöka om chauf-
fören kanske hade kunnat tjänstgöra som mekaniker eller kon-
torist istället för chaufför under sin körkortslösa tid.

Erik skulle alltså bli uppsagd på grund av arbetsbrist. De re-
gler som gäller för uppsägning på grund av arbetsbrist säger att
arbetsgivaren innan uppsägning är tvungen att förhandla enligt
medbestämmandelagen. Om arbetsgivaren har kollektivavtal
ska arbetsgivaren förhandla med den eller de fackföreningar
som arbetsgivaren har kollektivavtal med, och om kollektivav-
tal saknas ska arbetsgivaren förhandla med alla fackföreningar
som har medlemmar på arbetsplatsen. I detta ganska ovanliga
fall, då det snarare är regel än undantag med kollektivavtal på
svenska arbetsplatser, saknades kollektivavtal och alltså måste
Eriks arbetsgivare begära förhandling även med SFSO, vilket

de också gjorde. Undertecknad, Erik och Lars Hammarberg
kom därför att delta i en korrekt påkallad förhandling med
Eriks arbetsgivare. So far so good, det var först efter att för-
handlingarna hade inletts som arbetsgivaren började göra fel.

Vi fick under förhandlingen höra att företaget minsann hade
bråttommed att säga upp folk. Detta att arbetsgivare säger att de
har bråttom är ibland goda nyheter. Inte för att det är bra att ar-
betsgivare har bråttom med att säga upp folk, men för att den
som har bråttom många gånger förhastar sig och gör fel. Efter-
som både Lars och jag är petiga gamla rävar vid förhandlings-
bordet så visste vi att det inte räcker att påbörja förhandlingar i
ett ärende, förhandlingarnamåste även avslutas innan den åtgärd
som förhandlingen avser – i detta fall uppsägning – kan verk-
ställas. Det var i detta som Eriks arbetsgivare gjorde fel, de sa
nämligen uppErik innan förhandlingarna avslutats. På detta sva-
rade vi med att begära förhandling med Eriks arbetsgivare för
brott emotmedbestämmandelagen, då förhandlingarna inte hade
avslutats innan den åtgärd de förhandlades om hade verkställts.

Förhandlingarna slutade med att SFSO fick ett skadestånd på
5000 kronor. Inte mycket kanske, men i alla fall något, och dess-
utomSFSO:s första arbetsrättsliga skadestånd. FörEriks delmed-
förde förhandlingarna att han fick fyramånaders uppsägningslön
utan arbetsplikt, och han har numera hittat ett nytt jobb.
JAN HAMMARBERG

Brevbärare kritiserar
omorganisation
Posten rationaliserar för att klara av en ökande konkurrens
och vikande brevvolymer. I år genomfördes den så kallade
Brevservice 2009 som nästa år följs upp av Brevservice
2010. Rationaliseringarna innebär färre brevbärare och
större distrikt. SFSO:s sektion på Posten Östermalm har
ifrågasatt den slimmade organisationen, som ökar arbets-
bördan och stressar brevbärarna.

– Sedan 1 januari 2008 har arbetsstyrkan på vårt utdelnings-
kontor minskat med nästan 20 procent, säger Dag Dannelid,
ordförande för Driftsektionen Posten Östermalm, den lokala
fackföreningen för SFSO:s postarebetarunion, PAU.

Brevservice 2009 innebär att vissa brev ”försorteras” – eller
”förädlas”, som det kallas – på brevterminalerna innan de skick-
as till utdelningskontoren för finsortering. Det innebär ratio-

naliseringar i sorteringsprocesserna, vilket minskar arbets-
kraftsbehovet. Därmed har personalstyrkan minskat samtidigt
som de kvarvarande brevbärarna fått större distrikt och utöka-
de arbetsuppgifter.

– Det har inte varit några regelrätta uppsägningar men då
folk har slutat, bytt jobb, börjat plugga eller gått i pension har
deras tjänster inte tillsatts, vilket minskat arbetsstyrkan, säger
Dag Dannelid.

Många brevbärare upplever att de har svårt att hinna med ar-
betsuppgifterna. Därför påkallade sektionen förhandlingmed ar-
betsledningen i juni för att diskutera den uppkomna situationen.
PAU-sektionen hävdade att nedskärningarna gått för långt, att
det var för få brevbärare med för stora distrikt och för många ar-
betsuppgifter. Arbetsledningen tillbakavisade detta och föreslog
att ”finjusteringar” kunde göras inom omorganisationens ram.

– Vi anser fortfarande att våra problem beror på underbe-
manning, men arbetsledningen har nu gett oss möjlighet att fö-
reslå förändringar i arbetsuppgifterna, säger Dag Dannelid. Vi
är skeptiska men ska ge det här justeringsarbetet en chans. Men
inför nästa år kommer eventuellt nya nedskärningar. Vi har
svårt att se att det är möjligt att genomföra.
LARS HAMMARBERG

POSTMANS INN (”Jul-Postman”)
arrangeras av PAU fredagen den
18 december kl 17–22. Adress:
Rosenlundsgatan 46 B. Medlem-
mar i PAU/SFSO är välkomna!



Bästa a-kassan?
SAAK får toppbetyg
Är SAAK Sveriges bästa arbetslöshetskassa? Enligt en ge-
nomförd undersökning så är i varje fall SAAK:s medlem-
mar nöjda med sin a-kassa.

Det är SO, A-kassornas Samorganisation, som har erbjudit
sina medlemskassor att delta i undersökningen, som gjordes
bland del- och heltidsarbetslösa medlemmar 2008. Undersök-
ningen har gjorts av ett opinionsinstitut och SAAK deltog i den,
då aktivister från SAC misstänkliggjort hur a-kassan sköter sig.

Enligt undersökningen var SAAK:s medlemmar i snitt myck-
et nöjda med sin a-kassa på samtliga punkter utom en. SAAK-

medlemmarnas NKI, Nöjd-kund-
index, låg på 76 medan snittet för
övriga a-kassor var 69. NKI-värde-
na vad gäller exempelvis informa-
tion, tillgänglighet och utbetal-
ningsservice var högre än snittet för
övriga kassor. Det enda SAAK-med-
lemmarna var mer missnöjda över
var försäkringsreglerna, men dessa
fastställs av regering och riksdag.

– Vi hade hoppats på hyfsade
betyg men blev ändå jätteglada, ef-

tersom vi fått lite kritik, säger Micke Ribbenhag (bilden), kas-
saföreståndare på SAAK.

– Vi ska förbättra det vi kan förbättra, bland annat anser
många deltidsarbetslösa att vi är svåra att nå på förmiddagarna,
vilket lett till att vi har utökat telefontiderna.

Undersökningen visar att medlemmarna hämtar sin huvud-
sakliga information via brev och hemsidan och att de är myck-
et nöjda med hur de blir bemötta av a-kassans personal samt att
utbetalningarna kommer i utlovad tid.

– Sammanfattningsvis är vi nöjda, säger Micke Ribbenhag
och tillägger att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
IAF, inte har några klagomål på kassan.

SAAK bildades av SAC-syndikalisterna och ansluter alla yr-
kesgrupper. I dag är majoriteten av medlemmarna inte längre
med i SAC och sedan den borgerliga regeringen höjde avgifter-
na 2007 räknas alla medlemmar som direktanslutna. De betalar
alltså avgift direkt till a-kassan, vilket ytterligare minskat banden
till SAC. Avgiften är i dag 415 kronor per månad för arbetande
och 115 för heltidsarbetslösa. LARS HAMMARBERG

CITATET
I framtiden måste vi ha mycket
längre perspektiv på vår produk-

tion, och då tror jag facken snarare än
aktieägarna är lämpade att styra pro-
duktionen, för facken har mycket stör-
re sociala insatser i företagen än vad
ägarna har.” – Daniel Berg, doktorand
i ekonomisk historia vid Stockholms
universitet, i LO-Tidningen nr 26/09

”

Flottning, teater och
syndikalism i skogen
Första helgen i juni deltog dryga tjugotalet personer i
Syndikalistiska kamratföreningens utflykt till Änger-
sjö skogsmuseum och Kvistabäckens flottled i Härje-
dalens och Hälsinglands gränstrakter.

Första programpunkt på lördagen var flottardagen i
Kvistabäcken. Flottningsrännan var färdig för exakt ett-
hundra år sedan och flottning pågick därefter fram till mit-
ten av 1930-talet. Numera är flottleden byggnadsminne
och den restaurerades i mitten av 1990-talet. Sedan dess
har entusiaster i bygden ordnat den årliga flottardagen.

På eftermiddagen visades teater i Ängersjö Folkets hus.
Friteaterns föreställning ”Hässja” – byggd på författaren
Åke Smedbergs bok med samma titel – framfördes av skå-
despelaren Mats Nolemo och musikern Kristina Öjeskog.

Lördagen avslutades med väl avvägda festligheter i Äng-
ersjös gamla skola som nu är vandrarhem. Där finns också
ett litet skolmusem. För undertecknad som har åtminsto-
ne några år på nacken var det lätt att känna igen planscher,
slöjdverktyg och annat från de första skolåren.

Söndag förmiddag besök på Ängersjö skogsmuseum som
består av stugor, skogskojor, stall, smedja och andra typer av
byggnader. Etnologen Ella Johansson och ekonomhistori-
kern Kristian Falk berättade om kvinnors och mäns arbete
och vardagsliv. Och naturligvis om syndikalismen som haft
en stark ställning här, bland annat användes det så kallade re-
gistret ända fram till början av 1950-talet.

Efter rundvandringen blev det lunch med kolbulle, en
sorts kvalificerad variant av fläskpannkaka, som var var-
dagsmat för skogsarbetarna i kojorna under vinterns av-
verkningar. Äts med sylt plus kokkaffe. Mycket gott.

Utvärderingen under hemresan resulterade i enbart po-
sitiva omdömen. Förhoppningsvis kan kamratföreningen
kan genomföra lika bra arrangemang framöver.

22 personer deltog i resan, 13 av dem är medlemmar i
syndikalistiska fackföreningar: Hede, Ljusdals, Huddinge,
Enköpings och Stockholms LS samt SFSO. Kamratför-
eningen kan kontaktas på syndikalistkamrater@gmail.com
LEIF ZETTERBERG

John Wallin och Bertil Dahlberg behandlar ett träd med forna
tiders redskap. Kristian Falk och Torsten Kristoffersson gör en
insats vid roten. Foto: Alf Jonasson



Samarbete med fristående LS: studier
i Storstockholm, hemsida i Uddevalla
Huddinge LS och SFSO hade gemensamt möte den 20 augus-
ti för att diskutera samarbete i Stockholmsområdet. Framför
allt ägnade vi tid åt två frågor: dels konkret fackligt samarbete,
till exempel genom ömsesidig information om arbetsplatser där
vi har medlemmar, gemensam branschorganisering och för-
handlingsstöd, dels organisering av gemensamma kurser.

Vi var överens om att vi ska samarbeta på båda sätten. Det
beslutades också att Huddinge LS ska förbereda en ”steg 2-
kurs” i arbetsrätt och att SFSO ska planera en grundkurs. Vi
räknade med föreläsare och kursdeltagare från båda organisa-
tionerna, intresserade från andra LS ska bjudas in.

Viss tid ägnades också åt funderingar om SAC:s kongress i
oktober. Resultatet blev helt enkelt att vi får avvakta och se.

En dryg vecka senare samlades ombud från Ale, Huddinge,
Slottskogens ochTanums LS samt SFSO iUddevalla för att dis-
kutera ett förslag om gemensam hemsida. Söder om Landsvä-
gens och Söder omÅsens LS var inbjudnamen kunde inte delta.

Mötet enades om ett förslag som ombuden tog med sig hem.
Förslaget utgick från en plattform: ”Nätverket Fria Syndikalis-
ter består av medlemsstyrda, lokala fackföreningar. Den fackli-
ga rörelsens styrka är dess medlemmar – tillsammans kan vi för-
ändra våra arbetsplatsförhållanden.” Startkostnaden för hem-
sidan beräknades bli cirka 5000 kronor plus en årlig driftskost-
nad på cirka 1000 kronor. Deltagande organisationer ska dela
på kostnaderna och svara för den egna informationen.

Efter mötet i Uddevalla har Ale LS lagts ned. Övriga orga-
nisationer har beslutat att ansluta sig till nätverket. Tanums LS
ska ta fram ett förslag till hemsida. LZ

SFSO-möten
SFSO har haft möten 14 maj (årsmöte), 17 juni, 1 september
och 28 oktober sedan det första provnumret av Arbetare-Kuri-
ren gavs ut. Samtliga möten har haft ett tiotal närvarande med-
lemmar. Det innebär att nästan en tredjedel av medlemmarna
kommer till mötena.

SFSO:s ekonomi är god och har förbättrats sedan årsmötet
beslutade om höjda medlemsavgifter. Årsmötet beslutade också
att anta nya stadgar, att Arbetare-Kuriren ska ges ut fortlöpan-
de och att SFSO ska trycka en informationsbroschyr.

Följandemöten har bland annat handlat om att genomföra be-
sluten, här har du Arbetare-Kuriren andra nummer i din hand,
och informationsbroschyren kan snart lämnas till tryckeriet.

Mötena har självklart också handlat om ett antal fackliga
ärenden, medlemmar har rapporterat om förhandlingar och om
vad som händer på deras arbetaplatsere. Arbetare-Kuriren
kommer lika självklart att att skiva om dessa frågor.

Vill du vetamer information ommötesbesluten, kontakta sty-
relsen (se kontaktlistan) som kan informera dig. LZ

KONTAKTLISTA

SFSO
Box 55690

102 15 STOCKHOLM
www.stockholms-fso.se
info@stockholms-fso.se
Plusgiro: 45 90 44 – 4

Styrelsen:
Simon Wikander (ordf) tel: 070-767 84 81
Jon Ekerwald (sekr) tel: 0738-98 20 69

Lotta Böttiger (kassör) tel: 070-250 96 65

INDUSTRIAVDELNINGAR OCH SEKTIONER

Sektionen Birkagårdens förskola
Anders Syrén, tel: 070-549 50 75

Postarbetareunionen, PAU
Box 55690, 102 15 STOCKHOLM

www.pau.nu
info@pau.nu

Driftsektionen Posten Östermalm
Dag Dannelid, tel: 08-646 66 91

Posten Södermalm
Roger Holmström, tel: 08-54 90 47 00
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MEDLEMSAVGIFTER
Inkomst kr/mån före skatt Avgift kr/mån
Studerande 60
upp till 15 000 90
15 000–17 999 200
18 000–20 999 250
21 000 och uppåt 290
Pensionär Avgiftsfritt

Medlemsavgiften betalas varje månad in på
SFSO:s plusgirokonto: 45 90 44 - 4

KOMMANDE SFSO-MÖTEN

Måndag 18 januari 2010

Onsdag 24 februari 2010

Torsdag 8 april 2010 (Årsmöte)

Eventuellt tisdag 8 juni 2010

HUDDINGE LS
Huddinge LS är en fristående organisation som SFSO

samarbetar med. De har kontaktpersoner på
Huddinge sjukhus och Swebus Huddinge-Botkyrka.

Adress: Box 1117, 141 23 Huddinge.
Tel: 0738-54 20 69. E-post: info@huddingels.se




