
 

Uppdrag: 

Fackliga utskottets uppdrag är att samordna arbetarekommunens facklig-politiska samverkan med de 

lokala fackliga organisationerna inom LO samt att även utveckla dialog och samarbete med de lokala 

fackliga organisationerna inom TCO och SACO. 

Arbetarekommunens fackliga utskott ska alltså vara mötesplatsen mellan arbetarekommunen och 

den lokala fackföreningsrörelsen. Det hjälper inte att facken får gehör för sina åsikter hos partiet, om 

de sedan inte kan bidra till att partiet vinner valet. Utskottets funktion är därför tvådelad. Dels är den 

att få input från fackföreningsrörelsen för att bidra till att arbetarekommunen utformar en politik 

som gagnar löntagarna. Dels är det att bidra till att mobilisera fackföreningsrörelsen för en 

socialdemokratisk valseger. 

1) Utskottet ska fungera som ett forum för att arbetarekommunen ska kunna fånga upp vilka 

frågor och vilken politik som är relevant för de lokala fackliga organisationerna och deras 

medlemmar, så att vår politik utformas därefter. Detta genom att bl a:  

 

o rapportera in de frågor resp. förbundsavdelning vill att arbetarekommunen ska driva 

o utgöra remissorgan inför fastställande av politiska program 

o fungera som verkstad för produktion av motioner och interpellationer 

o föra kontinuerlig dialog med lokalorganisationer inom TCO och SACO för att hämta in 

synpunkter 

 

2) Utskottet ska fungera som ett forum där arbetarekommunen kan redogöra för de fackliga 

lokalorganisationerna hur partiet arbetar för att leverera den politik som gagnar löntagarna. 

Detta genom att bl a: 

 

o Att regelbundet följa upp arbetet med att driva den politik partiet ålagt sig att driva 

på alla nivåer (kommunal-, regional-, nationell-, EU-, Svenska Kyrkan mm) 

o föra kontinuerlig dialog med lokalorganisationer inom TCO och SACO för att 

informera dem om den genomförda politiken 

 

3) Forum för att planera och genomföra gemensamma aktiviteter mellan arbetarekommunen 

och den lokala fackföreningsrörelsen- Detta genom bl a: 

a. Planering av politikermedverkan vid arbetsplatsbesök, fackliga utbildningar, mm 

b. Samordning av s-fackklubbarnas verksamhet 

c. Planering och genomförande av utåtriktade aktiviteter 

d. Opinionsbildning 


