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Den styrka vi kan frambringa som fackförbund kan bara 
ske genom den gemensamma viljan och genom alla de 
enskilda insatser som görs för att uppnå förbättringar 
för kollektivet. Fackföreningens hjärta är medlemmar-
nas engagemang. 

Detta faktum är oförändrat trots att det är länge sedan de första 
fackföreningarna bildades för att driva viktiga villkorsfrågor för 
arbetstagare. Tillsammans har medlemmar genom tiderna uppnått 
mycket. Vi har genom en gemensam röst påverkat lagstiftning som 
bland annat reglerar arbetstid, förhandlingsskyldighet, semester, anställ-
ningstrygghet med mera. Många lagstadgade rättigheter ser vi som 
självklarheter idag men vi behöver ibland påminna oss om hur dessa 
har uppnåtts. 

Den andra sidan är den partsställning som en facklig organisation 
har när kollektivavtal träffas. Genom kollektivavtal har vi exempelvis 
uppnått regleringar kring arbetstid, semester, lönerevisioner, tjänste-
pension, OB-tillägg, övertidsersättning med mera. SRAT verkar bland 
annat genom förhandlingskarteller som utgör part vid kollektivavtals-
förhandlingar. Exempel på detta är Akademikeralliansen (kommun, 
landsting, region) och Saco-S (staten). Vi är även självständig part på 
privat sektor i kollektivavtal för tandhygienister, optiker och personal i 
gym och friskvårdsföretag.  Gemensamt för detta är att villkoren i 
avtalen gäller för alla som omfattas av avtalen. Den enskilde medlem-
men behöver inte förhandla fram dessa avtalslösningar i sitt enskilda 
anställningsavtal när det finns ett kollektivavtal som gäller.

Påverka på arbetsplatsen
Att medlemmar går med i facket samt att medlemmar tar på sig 
fackliga uppdrag i olika former och omfattning är viktigt för att vi 
tillsammans ska kunna övervaka att avtal och lagar följs samt att vi 
tillsammans ska kunna påverka morgondagens lagstiftning och avtal. 
Vår omvärld förändras och detta påverkar oss både som individer och 
kollektiv. Den omvärld i arbetslivet som står närmast individen är den 
egna arbetsplatsen och de frågor som är aktuella där. Denna verklighet 
kan påverkas av centrala avtal och genom lagstiftning men kan aldrig 
lösa hur den lokala tillämpningen blir på den enskilda arbetsplatsen. 
Där behövs du som kontaktombud. Du är experten på det lokala 

planet på din arbetsplats och det är du som bäst kan påverka din 
arbetsgivare i den riktning som ni vill. 

Genom att du blir ombud på din arbetsplats har du rätt att delta i 
samverkan och i medbestämmandefrågor på din arbetsplats. Även om 
ni är få medlemmar på arbetsplatsen är det viktigt att göra sig hörd i 
frågor där ni har intressen. Det ger er en möjlighet att också få in frågor 
i processen kring samverkan/förhandling hos arbetsgivaren. En annan 
viktig funktion är att hjälpa medlemmar till rätt kontakt och rätt 
information. 

En annan roll du kan ta på dig är att vara postmottagare och 
kontakt på arbetsplatsen. Det kan röra sig om att lämna information 
till medlemmar eller vara behjälplig att beskriva det lokala perspektivet 
när någon söker en tjänst hos er. 

Är du verksam inom landstinget kan du ha en ombudsfunktion i 
en lönedelegation vid lönerevisioner där flera yrkesrepresentanter 
tillsammans kan utgöra ett starkt lokalt SRAT. I lönedelegationen har 
ni stöd av en av förhandlarna på förbundets kansli. Det är viktigt att 
våra yrkesgrupper samverkar i en delegation då SRAT är arbetstagar-
parten i ditt landsting. Frågan kring lön har en ekonomisk grund hos 
arbetsgivaren och delegationen kan verka inom löneprocessen för att 
åstadkomma god utveckling för SRATs medlemmar. För att åstadkom-
ma detta behöver vi arbeta tillsammans.

Det finns även andra områden där du kan bidra genom din 
aktivitet. Finns det ett Saco-råd i din kommun kan du engagera dig i 
detta. Arbetar du på en myndighet inom staten finns det Saco-S-före-
ningar där du kan engagera dig i styrelsen eller på lokal nivå. 

En annan viktig roll är skyddsombudets. Ett skyddsombud verkar 
på arbetsplatsen utifrån arbetsmiljölagen och en mängd föreskrifter 
som hanterar olika aspekter av arbetsmiljön. Endast ett skyddsombud 
kan agera i arbetsmiljöfrågor med stöd av arbetsmiljölagen. Arbetsmil-
jöfrågorna är viktiga frågor för våra medlemmar då många arbetsplats-
relaterade problem är kopplade både till den fysiska och organisato-
riska/sociala arbetsmiljön. För att åstadkomma förändring krävs ett 
systematiskt arbete med frågorna samt ett aktivt skyddsombud.

Din fackliga vilja och drivkraft är viktig för medlemmarna och för 
dig. Är du intresserad att bli fackligt ombud kontaktar du SRATs 
kansli. För att du ska kunna agera som ombud behöver vi anmäla detta 
till din arbetsgivare. Du behövs!

Mattias Torell, förhandlare

Det fackliga 
uppdraget

Är du intresserad av kunskapsutveckling 
inom ögonsjukvård kan vi erbjuda dig en 
spännande och intressant arbetsplats. 
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta 

förberedelser inför läkarmottagning och 
egen mottagning med bl. a. synprövning, 
ögontrycksmätning, synfältsundersökning, 
OCT och corneatopografi.
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