
Dagordningens punkt 28
Medlemsavgifter

Medlemsavgifter – motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128 och 129

Motion 103
Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping
Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström, Ann Hellberg, Leif Olsson och
 Frida Cederborg

Tillfällig reducering av medlemsavgiften för ungdomar upp till 30 år
Vi vill ha en reducering av medlemsavgiften i tre månader, för alla nya medlemmar 
under 30 år. Detta för att öka intresset för ungdomarna att gå in i förbundet.

Dessutom skall alla nya ungdomar få ett erbjudande om medlemsutbildning under 
perioden.

Vi föreslår kongressen besluta
att   nya medlemmar upp till 30 år får en reducerad avgift i 3 månader,
att   nya ungdomar får ett erbjudande om medlemsutbildning.
  (Andra att-satsen behandlas under rubrik ”Studier – Medlemsutbildning”,  

 dagordningspunkt 22)

Motion 122 
Avdelning Göteborg Hisingen, Göteborg Centrum och Göteborg Partille-Lerum
Motionär Gunnel Blom

Pröva på medlemskap
Man blir erbjuden i olika sammanhang att ”pröva på” olika erbjudanden, det kan 
locka.

I många fall stannar man kvar av enkelheten men man har också haft tid att bilda 
sig en uppfattning av sitt så kallade pröva på medlemskap.

Tyvärr är kunskapen generellt dålig vad fackets värderingar och arbetssätt innebär, 
man har inte förstått vikten av att ”inte låta andra bestämma” utan att som enga-
gerad medlem (om man så vill) vara med och påverka nutid och, viktigast kanske, 
vår fackliga framtid.

ALLA måste med och vi behöver alla medel som finns att visa det fina med facket 
och hur ”görbra” vi är i Fastighets.

Vi föreslår kongressen besluta
att   anställda inom våra branscher erbjuds ett ”pröva på-medlemskap” i tre måna- 

 der med lägsta avgift (idag 240 kr).
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Motion 123
Avdelning  Ystad
Motionär Anita Göransson

Medlemstapp
Med en mycket lägre medlemsavgift för ungdomar skulle många, som idag väljer 
att stå utanför, gå med och bli medlemmar i Fastighets. 
Utbildning kan också vara ett sätt att få dem att vilja gå med.

Vi föreslår kongressen besluta 
att   genom lägre medlemsavgift få ungdomar att skriva in sig som medlem- 

 mar i vårt förbund.

Motion 124
Avdelning Gävle och Ludvika 
Motionär Lovisa Englund

Utbildning = Gratis medlemskap
I dag är det många som inte vet vikten av att vara medlem i facket och därför lätt-
are lämnar facket om de anser att de inte får tillräckligt med hjälp. Därför bör det 
finnas ett erbjudande som vi som organisation kan erbjuda i vissa fall. Erbjudandet 
innebär att om du går en introduktionsutbildning i facket så får du också en månads 
gratis medlemskap i Fastighets. Då kan medlemmen både få hjälp och en djupare 
förståelse av vikten att vara medlem facket.

Vi föreslår kongressen besluta
att   Fastighets verkar för att det ska finnas ett erbjudande om gratis medlemskap i  

 en månad om du går utbildning. 

Motion 125
Avdelning  Avesta
Motionär Pia Bäck

Befriad från medlemsavgift
För att kunna värva nya medlemmar och utbilda dem ska vi erbjuda två månaders 
fri medlemsavgift. Ett krav är att de går en medlemsutbildning på tre dagar. Detta 
för att höja kunskapsnivån bland nya medlemmar. Det kommer bli lättare att värva 
medlemmar och behålla dem. Visst kan det vara så att en del utnyttjar detta bara för 
att få hjälp men jag är övertygad om att de flesta kommer att stanna kvar i förbundet 
även om de bara gick med för att få hjälp. Är helt övertygad om att detta på sikt 
ökar medlemsantalet och att vi för större engagemang bland medlemmarna.

Vi föreslår kongressen besluta 
att   erbjuda nya medlemmar två avgiftsfria månader mot att de går medlems- 

 utbildning.
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Motion 126
Avdelning Borlänge 
Motionär Magnus Bengtsson 

Befriad medlemsavgift
För att kunna värva nya medlemmar och utbilda dem ska vi erbjuda två månader 
fri medlemsavgift. Ett krav är att dom går en medlemsutbildning på tre dagar. Detta 
för att höja kunskapsnivå bland nya medlemmar. Det kommer att bli lättare värva 
och behålla dem som medlemmar.

Visst kan det vara så att en del utnyttjar detta bara för att få hjälp, men jag är över-
tygad om att de flesta kommer att stanna kvar i förbundet även om dom bara gick 
med för att få hjälp. 

Är helt övertygad om att detta på sikt ökar medlemsantalet och vi får större enga-
gemang bland medlemmarna. 

Vi föreslår kongressen besluta
att   erbjuda nya medlemmar två avgiftsfria månader mot att de går medlems-- 

 utbildning.

Motion 127
Avdelning  Stockholm City
Motionär Eshag Najmeddin

Avgifter
Dagens avgiftssystem bygger på att vi alla ska betala lika mycket för en grund be-
stående av bland annat våra medlemsförsäkringar. Ovanpå denna betalar man efter 
inkomst, vilket göra att avgiften differentieras.

Detta är ett bra system men jag känner ändå att de som har deltidstjänster får betala 
onödigt mycket av sin disponibla inkomst, samtidigt som jag tror att de 25 % som 
har högst inkomst solidariskt skulle godkänna en högre avgift för att den som lever 
”från hand till mun” skulle kunna få en liten lättnad.

Vi föreslår kongressen besluta 
att införa nya avgifter i motionens anda.

Motion 128
Avdelning Järfälla
Motionär Veikko Kiminki

Nya medlemmar
På fastighetsområdet inom ISS i Stockholm finns idag cirka 1000 anställda, av dem 
är endast 400 anslutna till facket. Hur ska vi nå alla anställda? När jag pratar med 
anställda, nya såväl som gamla, får jag svaret ”Facket gör ingenting” och ”nej det 
är för dyrt, ”jag har inte råd”.

Avgiften må idag vara hög, en del av avgiften som betalas idag till a-kassan går 
direkt in till staten, men egenavgiften avskaffas från 1 januari 2014, vilket gör att 
avgiften för fackligt anslutna medlemmar sjunker med 160 kronor.
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Hur ska vi få flera medlemmar? Hur ska de anställda få förtroende för facket? Hur 
ska vi få dem att se avgiften som en ”försumbar” avgift?

Ett sätt kan vara att under det första året subventionera avgiften till en symbolisk 
summa (100 kr + a-kassa?).

Ett annat sätt är att de anställda måste visa sig ute på arbetsplatserna, presentera 
sig (jag jobbar på facket). Fråga vad de kan göra för de presumtiva medlemmarna, 
berätta om vad facket gör och varför vi behövs, kampen mot arbetsgivarna för en 
dräglig arbetsmiljö och en lön som går att leva på är inte död i den kampen behövs 
alla solidariskt. Göra en återkoppling med de frågor som kan uppstå. Man kan 
också bjuda in ickemedlemmar till klubb- och avdelningsmöten för att presentera 
dem för medlemmar och verksamhet – det kan vara avgörande för att senare gå 
med i facket.

Vi föreslår kongressen besluta
att   man tittar på vad andra förbund har för avgifter, såväl LO som TCO  

 och SACO och  undersöker hur de kan ha lägre avgifter för nya medlemmar  
 under första året,

att  avgiften första medlemsåret sätts till en symbolisk summa (100 kronor/ 
 månad) till facket plus a-kasseavgiften.

Motion 129
Avdelning Skövde
Motionär Annica Falck

Medlemsavgift
Långtidssjukskrivna och arbetslösa har dålig inkomst och de flesta går ur facket, för 
dem är 240 kronor mycket pengar.

Vi föreslår kongressen besluta
att   sänka medlemsavgiften.

Förbundsstyrelsens utlåtande över motion 103, 122, 123, 
124, 125, 126, 127, 128 och 129
MEDLEMSAVGIFTER
I motion 103 första att-satsen och i motion 123 föreslås lägre medlemsavgifter 
för ungdomar. Motion 122 vill att alla nya medlemmar ska erbjudas ett ”pröva 
på” medlemskap med lägsta avgift i tre månader. Motion 124 vill att vi ska ver-
ka för en månads gratis medlemskap om man går utbildning och i motionerna 
125 och 126 vill man att medlemmarna ska få två månaders medlemskap utan 
avgift om man går utbildning. Motionären i motion 127 vill att vi ska sänka av-
giften för dem med lägsta inkomsten och höja för de som har högre inkomster. 
I motion 128 vill man i första att-satsen att vi ska titta på vilka avgifter andra 
förbund har och undersöka hur vissa kan ha lägre avgifter under första året 
och att man endast betalar 100 kronor det första året. I motion 129 vill man att 
medlemsavgiften ska sänkas för sjukskrivna och arbetslösa.

Det finns förbund som har reducerad eller ingen avgift för nya medlemmar 
under en tid och även de som har det bara för ungdomar. Detta är en ekono-
misk och solidarisk fråga om man reducerar eller inte tar ut någon avgift för 
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vissa och låter andra betala mer. Vi har ett avgiftssystem som bygger på att 
alla betalar sina kostnader för försäkringarna, tidningens kostnader, avgifter 
till närstående organisationer och kostnader för att administrera medlemskapet. 
Utöver det så betalar man efter inkomst, bärkraft, till exempel ansöker man om 
lägre avgift när man är arbetslös eller långtidssjukskriven. 

Förbundsstyrelsen har haft genomgående diskussioner om hur avgiften ska sät-
tas och tycker att den modell som vi har i dag och haft sedan 2001 är den mest 
rättvisa modell vi kan ha.

Förbundsstyrelsen föreslår med hänvisning till ovanstående kongressen 
besluta 
att   anse motion 128 första att-satsen besvarad,
att   avslå motion 103 första att-satsen, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 andra  
       att-satsen och 129.


