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SRATs fokusfrågor 

En professionell organisation i ständig utveckling 

Medlemskapets värde 
• Vi arbetar ständigt med att utveckla villkor och förmåner så att alla 

medlemmar får ett mervärde av medlemskapet.  

Stärka och utveckla våra medlemsföreningar  
• Vi är representativa och professionella inom våra områden vilket gör 

oss till den självklara aktören för våra medlemsgrupper.  
• SRATs förtroendevalda erbjuds facklig utbildning och stöd i 

professionsfrågor. 
• Organisationen utvecklas med flera föreningar och förtroendevalda på 

regional- och arbetsplatsnivå. 
• Den fackliga rollen moderniseras och utvecklas så att det fackliga 

uppdraget kan delas mellan flera personer och anpassas utifrån 
intressen och möjligheter.   

Det naturliga valet 
• SRAT är det naturliga valet för yrkesgrupper med akademisk 

utbildning som ännu inte är fackligt organiserade.  Med vår erfarenhet 
och goda struktur erbjuder vi ett unikt fackligt medlemskap. 

Kommunikation där medlemmarna finns 
• Vi kommunicerar med medlemmarna på deras villkor och efter deras 

behov. Detta gör vi genom att använda och utveckla olika 
kommunikationskanaler.  

Profession 

Utveckling av yrket 
• Vi arbetar för våra yrkesgruppers status exempelvis genom att 

legitimation, statliga certifikat eller liknande införs.  
• Karriär- och utvecklingsvägar för arbetstagare med högre teoretisk 

kompetens skapas och medvetandegörs i arbetslivet. 

Tillvarata forskningsresultat 
• Nya forskningsresultat ska tillämpas praktiskt och resultera i relevanta 

riktlinjer för respektive verksamhet. 
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Våra yrkesgruppers specifika kompetens 
• SRAT framhåller att det är såväl hälsoekonomiskt som 

samhällsekonomiskt fördelaktigt att satsa på hälsofrämjande och 
förebyggande insatser, vilket våra yrkesgrupper erbjuder. 

• SRAT visar på betydelsen av våra yrkesgruppers kompetens gällande 
samhällsviktiga funktioner och säkerhetsfrågor. 

Livslångt lärande 
• Varje individ ska ges möjlighet till ett livslångt lärande både för att 

utveckla sin profession och vara attraktiv på arbetsmarknaden. 

Hög kvalitet oavsett ägarform 
• Vi arbetar för hög kvalitet inom våra yrken oavsett ägarform genom att 

verka för bättre metoder för utveckling, utvärdering och uppföljning. 

Chefer och egna företagare 
• SRAT erbjuder bra service till chefer och egna företagare såsom 

exempelvis försäkringar, rådgivning, seminarier och nätverk. 

Villkor i arbetslivet 

Trygga anställningar med goda villkor 
• Vi arbetar för att våra medlemmar ska omfattas av kollektivavtal. 

Genom dessa skapas och utvecklas goda anställningsvillkor som 
behålls under hela arbetslivet. 

• Anställningsvillkor ska vara flexibla och anpassade till individens 
önskemål och verksamhetens behov. 

• Våra medlemmar ska inte missgynnas utifrån kön, sexuell läggning, 
etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, könsidentitet eller uttryck, 
religion eller annan trosuppfattning. 

Lönen ska sättas nära medlemmen 
• Kollektivavtal ska ge individen möjlighet att påverka sin lön. 
• SRAT ska ge stöd till individen och de förtroendevalda inför och under 

löneprocessen. 

Hållbart arbetsliv 
• Individen ska ha stort inflytande över sin arbetssituation. 
• SRAT arbetar för att skapa förutsättningar för en bra 

arbetsmiljöorganisation. 
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Utbildning & forskning 
• Vi verkar för att grund- och forskarutbildning ska hålla hög kvalitet och 

vila på vetenskaplig grund. 
• Antalet utbildningsplatser ska styras av arbetsmarknadens långsiktiga 

behov. 
• Universitet och högskolor tar ett ökat ansvar för att erbjuda 

arbetsmarknadsrelevant vidareutbildning. 
• Klyftan mellan studier och arbetsliv ska överbryggas, bland annat 

genom handledning, nätverkande och mentorskap. 

Antagna av förbundsstyrelsen 2012-12-18 
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